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Høringssvar vedr. forslag til lov om voksenansvar og konsekvensændinger 

 

Generelle bemærkninger til lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 

Selveje Danmark ser overordnet positivt på fremsendte forslag til lov om voksenansvar, som Social- og 

Indenrigsministeriet har fremsendt. Selveje Danmark mener, det er positivt, at retstilstanden for 

anbragte børn og unge bliver tydeliggjort. Forslaget er samtidig med til at tydeliggøre, hvilke 

magtbeføjelser personalet har i arbejdet med børn og unge. 

 

Selveje Danmark skal dog bemærke følgende: 

 

Specifikke bemærkninger til lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 

§4 stk. 3 vedr. kommunale plejefamiliers bemyndigelse til indgreb 

Den særlige fremhævelse af kommunale plejefamiliers bemyndigelse til at foretage indgreb skaber med 

den foreslåede ændring usikkerhed om retstillingen for andre typer plejefamilier jf. §66 stk. 1 nr. 1 og 3 

i lov om social service. Lovforslaget fremhæver kommunale plejefamilier men selve indholdet af 

teksten synes at give udtryk for, at bemyndigelsen til at foretage et indgreb også gælder andre typer 

plejefamilier. For at fjerne enhver fortolkningstvivl bør det eksplicit nævnes i lovforslaget, at § 4 stk. 3 

gælder alle typer plejefamilier 

 

Generelle bemærkninger til konsekvensændringer 
 
Selveje Danmark ser positivt på fremsendte forslag til lov om ændring af social service, lov om 

socialtilsyn og lov om folkeskolen. Selveje Danmark glæder sig især over, at der i forslaget til lov om 

ændring af lov om socialtilsyn lægges op til, at Socialtilsynet får bemyndigelse at give dispensation til 

et tilbud, når der måtte være gode saglige grund til det. 

 

Selveje Danmark skal bemærke følgende: 

 
Specifikke bemærkninger til lovforslaget om ændring af lov om socialtilsyn 

Det foreslås, at der til § 5 i lov om socialtilsyn tilføjes stk. 6 

Selveje Danmark har med stor tilfredshed noteret sig, at der med tilføjelsen af stk. 6 i lov om 

socialtilsyn § 5 gives hjemmel til, at socialtilsynet kan træffe afgørelser om nye eller ændrede vilkår for 
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godkendelsen af et tilbud. Det er meget positivt, at der nu lægges op til en langt mere smidig 

håndtering af dispensationsansøgninger. Dermed løses også den uholdbare situation efter 

Ankestyrelsens principafgørelse nr. 74-15, hvor det blev fastslået, at der ikke er hjemmel i 

socialtilsynsloven til, at socialtilsynet kan give dispensationer. 

 

Afsluttende bemærkninger 

Selveje Danmark har ikke yderligere bemærkninger til fremsendte udkast til fremsendte lovforslag. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Jon Krog 

Branchedirektør, Selveje Danmark 


