
 

 

København, den 1. januar 2019 

 

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte 

børn og unge 

Selveje Danmark har den 27. november 2018 modtaget udkast til bekendtgørelse om voksenansvar 

for anbragte børn og unge og takker herfor. 

 

Generelle bemærkninger 

Selveje Danmark anerkender i høj grad det overordnede formål i ny lovgivning om at bringe børn 

og unge ud af kriminalitet og ind i fællesskabet, men som også påpeget i tidligere høringssvar til 

Lov om Ungdomskriminalitet, så finder Selveje Danmark, at den mængde af øgede magtbeføjelser 

som reformen indeholder – herunder også elementerne i denne nye bekendtgørelse- ikke er et 

hensigtsmæssigt redskab.  Hvilket også blev understreget i samtlige høringssvar, der blev 

fremsendt i relation til loven.  

Selveje Danmark finder det bekymrende, at det fra politisk side i høj grad bliver understreget, at 

børn og unge under 15 år ikke skal i fængsel, samtidig med, at der sideløbende lovfæstes øgede 

magtbeføjelser og centralt fastsatte krav, der i høj grad får et ophold på en delvis lukket 

døgninstitution, delvis lukket afdeling på en døgninstitution, sikret døgninstitution og særlig sikret 

afdeling til at ligne et fængselsophold. Der findes efter vores opfattelse intet fagligt belæg eller 

evidens for, at disse øgede magtbeføjelser vil bringe flere børn og unge ud af kriminalitet og ind i et 

fællesskab. Selveje Danmark henviser til tidligere fremsendte høringssvar i forhold til disse 

bekymringer. 

Specifikke bemærkninger 

§2 

Her fremsættes krav til indhold i hvad husordener på en delvis lukket døgninstitution, delvis lukket 

afdeling på en døgninstitution, sikret døgninstitution og særlig sikret afdeling efter § 66 stk. 1 nr. 5 

og 6 skal indeholde. 
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Selveje Danmark finder, at det bør være de enkelte institutioner, der med baggrund i en stærk 

faglig på området fastlægger disse husordener. Ligeledes bliver det relevant at der sikres et overblik 

over i hvor høj grad, at lederen eller dennes stedfortræder kan fravige reglerne ved særlige forhold.  

 

§17 stk 4  

Selveje Danmark finder det hensigtsmæssigt, at en undersøgelse af hvilke effekter barnet eller den 

unge har i sin besiddelse på sin person kun undtagelsesvis må foretages og overværes af personer 

af det andet kun end barnet eller den unge. Det er dog i praksis ikke altid muligt og der bør derfor 

konkretiseres, hvilke forhold, der skal være til stede før en sådan regel må fraviges. Ligeledes bør 

der også gives mulighed for at fravige reglen, hvis det vurderes, at en sådan undersøgelse vil ske på 

en mere hensigtsmæssig og tryghedsskabende måde for barnet eller den unge, hvis det er en person 

af et andet køn, der foretager denne. Eksempelvis kan det i nogle situationer være mere 

hensigtsmæssigt, at der er en kvindelig kontaktpædagog som en dreng er tryg ved, der foretager 

undersøgelsen og ikke en nyansat mandlig vikar uden samme relation og kendskab til drengen. Det 

skal dig understreges, at Selveje Danmark ikke finder, at kropsvisiteringer er en opgave for 

pædagogisk personale. 

§19 stk. 2 

Selveje Danmark finder, at formuleringen ”lederen eller dennes stedfortræder….. skal beslutte, at 

der anvendes døralarmer, når det er nødvendigt for at sikre, at ordensbestemmelser overholdes 

eller sikkerhedsmæssige hensyn iagttages…” , hvor der oplistes en række krav til situationer, hvor 

der er pligt til at anvende døralarm. En af de situationer, hvor der er pligt til at anvende døralarm 

er blandt andet ”når det kan forhindre risikosituationer i at udvikle sig til fysiske konflikter, 

overgreb eller lignende”. Da det i praksis aldrig vil være muligt i alle situationer at foretage en 

fyldestgørende risikovurdering og da konflikter blandt anbragte børn og unge kan opstå meget 

spontant, så finder Selveje Danmark det relevant at det ekspliciteres, hvori lederens eller dennes 

stedfortræders ansvar rent juridisk består i det tilfælde, at det ikke er opsat døralarm og en 

konflikt, et overgreb eller lignende finder sted. 

 

 

Venlig hilsen 

Gitte Landors 

Chefkonsulent, Selveje Danmark 

 

 


