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Høring over bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn eller unge 

Social- og Indenrigsministeriet har den 12. september 2016 sendt et udkast til bekendtgørelse om 

voksenansvar for anbragte børn og unge i høring. Nedenstående er Selveje Danmarks bemærkninger 

til udkastet. 

 

Generelle bemærkninger 

Selveje Danmark finder det positivt og nødvendigt, at der med såvel lovgivning som bekendtgørelse 

er kommet et så stærkt fokus på anbragte børns og unges retssikkerhed, ligesom vi er tilfredse med, 

at lovgivningen fremover skal indeholde en præcisering og en afgrænsning af, hvad en 

magtanvendelse er, under hvilke omstændigheder, den kan udmøntes og af hvem. 

 

Til gengæld er Selveje Danmark bekymret over den alt for korte tid, der er fra, at bekendtgørelsen 

fastsættes til, at loven om voksenansvar for børn og unge træder i kraft. Der er ikke taget tilstrækkelig 

hensyn til, at implementering af markante ændringer i de borgernære regler og rammer for, hvad de 

professionelle må og ikke må, kræver tid, drøftelse og præcisering. Som et eksempel på den alt for 

snævre tidsramme kan nævnes, at Socialtilsynene tidligst vil være parat til at vejlede medarbejdere på 

anbringelsesstederne fra december 2016. 

 

Medarbejdere på anbringelsessteder har det som en grundbetingelse i deres arbejde, at konflikter kan 

opstå i forhold til de anbragte børn og unge. Medarbejderene har derfor brug for tid til at drøfte ikke 

bare tilladte og ikke tilladte magtanvendelser, men også hvordan de på den mest nænsomme og 

samtidigt insisterende måde kan medvirke til, at opgaven med at tage vare på andre menneskers børn 

bliver så omsorgsfuld og udviklende som muligt. Det får de ikke mulighed for med de eksisterende 

tidsfrister, og det er problematisk både for medarbejderne og for de anbragte børn og unge. 
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Specifikke bemærkninger 

Vedr. § 22 stk 1 om  magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten  

Selveje Danmark finder det problematisk, at det indberetningsskema, der henvises til i § 22, og som 

skulle fremgå af bilag 1, ikke er sendt i høring. 

 

Selvom Selveje Danmark ikke har set det konkrete indberetningskema og derfor ikke kender dets 

omfang eller indhold, finder Selveje Danmark det problematisk, at lederen af et anbringelsessted skal 

nå at lave en registrering af en magtanvendelse eller et andet indgreb i selvbestemmelsesretten inden 

for 24 timer, som det fremgår af bekendtgørelsesudkastet. I henhold til Lov om voksenansvar over for 

anbragte børn og unge (jævnfør blandt andet §21) og som en del af de anbragtes retssikkerhedskrav, 

skal børnene høres og inddrages, deres version skal tillægges værdi, ligesom deres forældre skal 

orienteres ordentligt. Den proces tager tid og kan ikke gennemføres på 24 timer. Desuden fungerer 

den nuværende praksis, hvor lederen orienterer handlekommuner pr. mail eller telefon indenfor 24 

timer. 

 

Vedr. §22 stk 3 

Det er uklart, hvad der menes med formuleringen ’uden ugrundet ophold’. Formuleringen bør derfor 

præciseres. 

 

Afsluttende bemærkninger 

Selveje Danmark har ikke yderligere bemærkninger til fremsendte bekendtgørelse om voksenansvar 

for anbragte børn og unge. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kåre Skarsholm 

Politisk konsulent 

Selveje Danmark 


