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Vedrørende definition af en underretning  i en allerede 

verserende sag 

KL er ved flere lejligheder blevet spurgt om, hvad der defineres som en 

underretning i en allerede verserende sag. Der ses ikke i hverken lovgivning 

eller tilhørende vejledning at være beskrevet en klar definition af, hvad der 

anses som en underretning, når sagen allerede verserer.  

 

I kommunerne er der en bekymring for, at det nye krav i Overgrebspakken 

om at alle henvendelser i en allerede verserende sag, hvori der er en 

bekymring for et barn, skal betragtes som en underretning.  

 

Flere kommuner har arbejdet ihærdigt med at definere, hvad der skal 

betragtes og behandles som en underretning. Flere arbejder ud fra en 

definition af, at henvendelser fra egne foranstaltninger fx egne 

døgninstitutioner, henvendelser fra barnet eller den unge og eller 

forældremyndighedsindehaveren samt ansøgninger om hjælp ikke skal 

behandles som en underretning.  

 

Kommunerne er naturligvis opmærksomme på, at oven for nævnte 

henvendelser kan eller vil kunne medføre en handleforpligtelse/ 

genvurdering af sagen for kommunen i forhold til de modtagne oplysninger. 

Det, der til gengæld kan være svært, er, at se formålet med i allerede 

verserende sager dels at skulle underrette underretteren om sagens videre 

færd dels at sende kvitteringsskrivelser på henvendelser fra egne 

foranstaltninger, egne medarbejdere, der fx mundtlig på gangen nævner en 

bekymring for et barn eller en ung, og fra personer, herunder unge, der selv 

har søgt om hjælpen.  

 

Ankestyrelsen har på et kursus i COK regi ”De svære børnesager - 

overgrebspakken - nye regler om underretninger” over for flere kommuner 

defineret en underretning som en henvendelse, der indeholder en 
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bekymring for et barn eller en ung uanset hvor stor bekymringen end måtte 

være. Dette gælder uanset hvem der er afsender, uanset hvor bekymringen 

afsendes fra og uanset om henvendelsen er skriftlig eller mundtlig.  

 

KL vil på baggrund af ovenstående venligst anmode Social- og 

Integrationsministeriet om klart og tydeligt at definerer, hvad der skal 

forstås som en underretning i en allerede verserende sag. Ikke kun hvornår 

og i hvilke situationer der skal underrettes, men helt konkret hvornår 

kommunen i en allerede verserende sag skal betragte en henvendelse som 

en underretning også hvis kommunen allerede har iværksat en 

foranstaltning.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jessie Brender Olesen 

 


