
KIL 
Social- og Indenrigsministeriet 
Holmens Kanal 22 
1060 København K 

Sendt pr. mail til  riwasm.dk  

KL's bemærkninger til høring over udkast til forslag om ændring 
af lov om social service (Ro og stabilitet for udsatte børn og 
unge og styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessa-
ger) 

Social- og Indenrigsministeriet har ved mail fra den 28. august 2019 bedt 
KL om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov 
oms social service (Ro og stabilitet for udsatte bør og unge og styrkelse 
af forældres retssikkerhed i anbringelsessager). Høringssvaret skal være 
Børne- og Socialministeriet i hænde den 26. september 2019 kl. 12.00. 

Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden 
fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende 
eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk be-
handlet. 

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser. 

KL har følgende bemærkninger til forslaget: 

Generelt 
Lovforslaget bærer desværre præg af en generel mistillid til kommuner-
nes arbejde. Fx skrives i de almindelige bemærkninger under forslaget til 
udvidelsen af Ankestyrelsens egen-drifts beføjelse: "Det vil fx være tilfæl-
det i en situation, hvor kommunalbestyrelsen i en længere periode har 
undladt at sørge for, at barnets eller den unges forbindelse med fx foræl-
dre, bedsteforældre, søskende eller en tidligere plejefamilie, som barnet 
eller den unge er nært knyttet til, holdes ved lige, [...]". Retorikken gør, at 
man foranlediges til at tro, at kommunerne bevidst laver fejl, og at kom-
munerne vil forhindre børnene og de unge i at have samvær med deres 
forældre, bedsteforældre m.fl. 

Det er ikke KL's oplevelse, at kommunerne sidder på hænderne og be-
vidst laver fejl til skade for børnene og de unge. 

Derudover bemærker KL, at lovgiver har udarbejdet en ny lovtekst vedrø-
rende fremgangsmåden i sager om fuldbyrdelse af tvangssager, som 
alene er en tydeliggørelse af gældende ret. Kommunerne tilføres derfor 
heller ikke kompensation for den meropgave, der ligger i, at opgaven nu 
sættes på en formel. 
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KL 
Det er KL's klare overbevisning, at en ny lovtekst med en detaljeret be-
skrivelse af, hvad kommunerne forventes at gøre, bliver en "skal-opgave" 
for kommunerne. Det betyder, at kommunerne forventes at udføre arbej-
det på en bestemt måde, og at fx Ankestyrelsen kan holde kommunerne 
op på det. Når der indsættes en ny lovtekst med en klar beskrivelse af 
opgavens udførelse, må KL forvente, at kommunerne kompenseres her-
for. 

Med udkast til forslag om ændring af lov om social service (Ro og stabili-
tet for udsatte børn og unge og styrkelse af forældres retssikkerhed i an-
bringelsessager) er der fokus på følgende seks centrale indsatsområder: 

1. Anmodninger om hjemgivelse i sager om anbringelse uden sam-
tykke. 

2. Fuldbyrdelse af afgørelser om ændret anbringelsessted uden 
samtykke. 

3. Udvidelse af Ankestyrelsens egen-drifts kompetence. 
4. Sammenhængende valg af anbringelsessted og undervisningstil-

bud. 
5. Bedre belysning af forældrekompetence i sager om anbringelse 

uden samtykke og krav om brug af autoriseret psykolog ved psy-
kologisk undersøgelse af forældrene. 

6. Ophævelse af adgang til at fastsætte regler om anbragte børns 
og unges egenbetaling. 

Ad 1: Anmodninger om hjemgivelse i sager om anbringelse uden 
samtykke 
Det foreslås at give kommunerne mulighed for at afvise at behandle an-
modninger fra forældremyndighedsindehaveren om hjemgivelse af børn 
og unge, der er anbragt uden for hjemmet uden samtykke, når der ikke er 
sket væsentlige ændringer af forholdene. 

KL ser det umiddelbart som positivt, at kommunerne får mulighed for at 
afvise at behandle anmodninger om hjemgivelse af tvangsanbragte børn 
og unge, når der ikke er sket væsentlige ændringer. KL havde dog håbet 
på, at lovgiver ville have gået hele vejen, således at forældremyndig-
hedsindehaveren ikke vil kunne anmode om hjemgivelse. Dels af hensyn 
til ro og stabilitet for barnet, dels for at undgå det unødige ressourcetræk 
ved behandlingen af disse sager. 

KL undrer sig over, at lovgiver begrunder det nye tiltag med, at det vil 
sikre ro og stabilitet for barnet eller den unge. KL er ikke enig i, at forsla-
get sikrer ro og stabilitet for barnet. Det er korrekt, at kommunen ikke 
skal inddrage og tale med barnet, når kommunen modtager en grundløs 
anmodning om hjemgivelse. Dog kan det forekomme, som KL ser det, at 
forældremyndighedsindehaveren vil fortælle barnet, at forælderen har an-
modet om hjemgivelse. Dette vil tilsvarende være en mulighed, hvis for-
ældremyndighedsindehaveren anker afslaget på anmodningen til Anke-
styrelsen. Alt dette vil, for KL at se, være en unødig belastning for barnet 
eller den unge og blot skabe uro og utryghed. 

Det er KL's opfattelse, at kommunerne i anbringelsesperioden af egen-
drift vil kunne vurdere, om der er sket væsentlige ændringer på baggrund 
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1(1 
af eventuelle henvendelser fra forældremyndighedsindehaveren eller fra 
anbringelsesstedet. Hertil kommer, at ingen kommuner er interesserede i 
at opretholde en anbringelse, hvis grundlaget for anbringelsen ikke læn-
gere er tilstede. Det vil være unødigt ressourcekrævende både økono-
misk og menneskeligt. 

KL vil derfor anbefale, at forældremyndighedsindehaveren ikke har mulig-
hed for at anmode om hjemgivelse i anbringelsesperioden i tvangsanbrin-
gelsessager. Subsidiært at forældremyndighedsindehaveren ikke får mu-
lighed for at anke til Ankestyrelsen. 

Kommunens vurdering og sagsoplysning 
I forslaget lægges der op til, at den vurdering, som kommunerne skal fo-
retage, når de modtager en anmodning om hjemgivelse, blot skal inde-
holde en afgrænset sagsoplysning, som alene skal belyse, om der er væ-
sentlige ændringer af relevante forhold. Der er således ifølge lovgiver 
ikke tale om fuld sagsoplysning. 

KL er ikke enig i den præmis. Det er KL's vurdering, at kommunerne, 
selvom der lægges op til, at sagsoplysningen skal være afgrænset, vil fo-
retage en grundig vurdering af sagen, da kommunerne ikke er interesse-
rede i at opretholde en anbringelse, hvis grundlaget for tvangsanbringel-
sen ikke længere er tilstede. Herudover er kommunerne ifølge retssikker-
hedslovens § 10, forpligtet til at sikre, at sagen er tilstrækkelig oplyst til, 
at kommunen kan foretage denne vurdering. Sidstnævnte vil kommu-
nerne tage alvorligt, da en afvisning, om at behandle en anmodning fra 
forældremyndighedsindehaveren om hjemgivelse, vil kunne ankes til An-
kestyrelsen. Det er derfor KL's vurdering, at sagsarbejdet stort set vil 
være det samme, som ved indstilling til anbringelse uden samtykke. 

Forældrenes mulighed for at anke til Ankestyrelsen 
I forslaget fremgår videre, at Ankestyrelsen, i de sager, hvor kommunen 
afviser at behandle sagen, og hvor forældremyndighedsindehaveren væl-
ger at anke afvisningen, alene vil skulle foretage en retlig efterprøvelse. 
Det betyder ifølge forslaget, at Ankestyrelsen kun skal tage stilling til om, 
kommunens beslutning lider af retlige mangler, herunder blandt andet om 
de forvaltningsretlige grundsætninger og retssikkerhedslovens bestem-
melser om sagsbehandling er blevet fulgt, om de faktiske oplysninger er 
korrekte, og om kommunen har foretaget sin skønsmæssige vurdering in-
den for lovens rammer. 

Efter KL's opfattelse, er det vanskeligt at forestille sig, at dokumentati-
onskravet, altså vurderingen af om kommunens afvisning, beror på en til-
strækkelig sagsoplysning, jf. retssikkerhedslovens § 10, vil være mindre 
end hvis der er tale om en anbringelse uden samtykke. 

Kommunens forelæggelse for børn og unge-udvalget 
I forslaget fremgår det videre, at kommunen skal forelægge en anmod-
ning om hjemgivelse for børn og unge-udvalget, hvis det vurderes, at der 
trods et eller flere relevante forhold om væsentlige ændringer, alligevel 
ikke er grundlag for en hjemgivelse. 
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1(1 
Det er KL's vurdering, at der er mange sager, hvor der er et eller flere re-
levante forhold der er ændrede, men hvor det alligevel vurderes, at an-
modningen skal afvises. Det betyder, at den ro og stabilitet for barnet el-
ler den unge, som forslaget forsøger at favne, kun vil forekomme i et min-
dre antal sager, hvor der slet ikke er belæg for, at noget er blevet bedre. 

Ad 2: Fuldbyrdelse af afgørelser om ændret anbringelsessted uden 
samtykke 
Med forslaget gives kommunerne en hjemmel til tvangsmæssigt at fuld-
byrde afgørelser om ændret anbringelsessted uden samtykke, herunder 
eventuelt med politiets bistand, i det helt særlige tilfælde, hvor det måtte 
være afgørende for barnets eller den unges bedste. 

Det er positivt, at kommunerne nu får mulighed for at fuldbyrde en afgø-
relse om ændret anbringelsessted, i de tilfælde hvor barnet eller den 
unge og forældremyndighedsindehaveren modsætter sig at ville skifte an-
bringelsessted. 

Fuldbyrdelse skal ske så skånsomt som muligt 
I forslaget foreslås det, at der indsættes en lovtekst, som tydeliggør, at 
fuldbyrdelse af afgørelser omfattet af servicelovens § 64, stk. 1, skal ske 
så skånsomt, som omstændighederne tillader og med henblik på at sikre 
barnets eller den unges bedste. Videre står der, at kommunerne skal af-
søge mulighederne for at opnå forældremyndighedsindehaverens, bar-
nets eller den unges og eventuelt andre familiemedlemmers eller netvær-
kets frivillige medvirken til afgørelsens fuldbyrdelse. Det betyder blandt 
andet, at der skal ske en tæt inddragelse af både barnet eller den unge 
og de personer barnet eller den unge er nært knyttet til som fx forældre, 
søskende, plejefamilien m.fl. I inddragelsen skal kommunen søge at for-
klare baggrunden for afgørelsen, og hvad den vil betyde for barnets hver-
dag, herunder fx hvordan og i hvilket omfang samvær og kontakt tænkes 
understøttet. Kommunen skal også forklare, hvordan fuldbyrdelsen helt 
konkret forventes at forløbe. 

KL undrer sig over, at lovgiver i lovforslaget bruger flere sider på at be-
skrive, hvad der ligger i, at fuldbyrdelsen bør ske så skånsomt som mu-
ligt, når kommunerne allerede i dag, som lovgiver også bemærker i be-
mærkningerne, foretager sig nøjagtig det samme. 

Da lovgiver nu vælger at udarbejde en ny bestemmelse med en detaljeret 
beskrivelse af, hvordan kommunerne skal håndtere afgørelser efter ser-
vicelovens § 64, stk. 1, der skal fuldbyrdes, vil KL gøre opmærksom på 
det ikke ubetydelige ressourcetræk, som den nye bestemmelse afsted-
kommer. Når der udarbejdes en ny lovtekst med bestemte krav og måder 
at gøre tingene på, bliver opgaven en "skal-opgave", der skal udføres på 
en bestemt måde. Herudover bliver den lovfastsatte opgave noget som fx 
Ankestyrelsen kan holde kommunerne op på. 

Registrering og indberetning til Ankestyrelsen 
I forslaget foreslås det videre, at kommunerne til Ankestyrelsen skal regi-
strere og indberette fuldbyrdelse af en afgørelse om skift af anbringelses-
sted, hvor politiet har ydet bistand til fuldbyrdelsen. Tilsvarende foreslås 
for afgørelse om fuldbyrdelse efter servicelovens § 64, stk. 4. 
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KL 
KL vil gøre opmærksom på det ressourcetræk der ligger i, at kommu-
nerne skal begrunde anmodningen om politiets bistand i indberetningen 
til Ankestyrelsen. Ligesom kommunen også skal notere processen og 
barnets eller den unges oplevelse af situationen i indberetningen. Sidst-
nævnte gælder også i indberetningen om afgørelse om fuldbyrdelse efter 
servicelovens § 64, stk. 4. 

Ad 3: Udvidelse af Ankestyrelsens egen-drifts kompetence 
Det foreslås, at Ankestyrelsens egen-drifts beføjelse udvides til også at 
omfatte afgørelser om samvær mellem et anbragt barn eller unge, foræl-
drene og netværket, herunder blandt andet søskende, bedsteforældre el-
ler en tidligere plejefamilie, som barnet eller den unge er knyttet til. Hen-
sigten er, at der hurtigt kan træffes de fornødne afgørelser om samvær, 
støttet samvær, overvåget eller afbrudt samvær. 

En udvidelse af Ankestyrelsens egen drift kompetence til nu at omfatte 
afgørelser om samvær signalerer, efter KL's opfattelse, manglende tillid 
til kommunernes faglige ekspertise på børneområdet. Det er KL's opfat-
telse, at en yderligere udvidelse af Ankestyrelsens egen-drifts beføjelse 
vil indskrænke kommunernes handle- og råderum og opfattes som en 
ekstra kontrolmekanisme. 

KL mener ikke, at Ankestyrelsen er mere kvalificeret til at vurdere, hvad 
der er til barnets bedste. Modsat den kommunale medarbejder, som ken-
der både familien, anbringelsesstedet og som har talt med barnet eller 
den unge, har Ankestyrelsen med sin juridiske tilgang ingen konkret fag-
lig indsigt i, hvordan man bedst muligt imødekommer det enkelte barns 
behov. 

Endelig er det for KL vigtigt, at barnets tarv er i centrum. Barnets tarv 
kommer ikke i centrum ved, at flere aktører får mulighed for at kigge hin-
anden over skuldrene. 

Ad 4: Sammenhængende valg af anbringelsessted og undervis-
ningstilbud 
Med forslaget forslås det at tydeliggøre, at den anbringende kommune 
som led i kommunens valg af anbringelsessted skal prioritere og tage 
højde for valg af egnet undervisningstilbud så antallet af skoleskift og pe-
rioder uden undervisning nedbringes. 

KL hilser forslaget velkommen. KL er enig i, at der er behov for at tydelig-
gøre den anbringende kommunes forpligtelse til at prioritere barnets eller 
den unges undervisningsbehov i sammenhæng med anbringelsesbeho-
vet. Det fremgår allerede af nuværende lovgivning, at der skal tages stil-
ling til barnets skolegang ved en anbringelse. Vi ved fra forskningen at 
børns skolegang er den vigtigste beskyttelsesfaktor for barnets udvikling 
og muligheder senere i livet. 

KL mener, at der allerede forud for en anbringelse skal samarbejdes med 
PPR om et undervisningstilbud. Et undervisningstilbud bør efter KL's op-
fattelse i videst muligt forstand ske i folkeskolen, der hvor barnet er an-
bragt med henblik på at sikre barnets indgang i et fællesskab sammen 
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1(1 
med andre børn. Kun i særlige tilfælde skal undervisning finde sted på 
anbringelsesstedet eller i et specialundervisningstilbud. 

Ad 5: Bedre belysning af forældrekompetence i sager om anbrin-
gelse uden samtykke og krav om brug af autoriseret psykolog ved 
psykologisk undersøgelse af forældrene 
Med forslaget foreslås det at indføre krav om, at en indstilling fra kommu-
nen til børn og unge-udvalget om anbringelse uden samtykke skal inde-
holde en særskilt vurdering af forældremyndighedsindehaverens kompe-
tencer. Herudover foreslås det at indføre krav om, at eventuelle psykolo-
giske undersøgelser af forældremyndighedsindehaveren, der iværksæt-
tes om led i den børnefaglige undersøgelse, skal foretages af en autori-
seret psykolog. 

KL bemærker, at der i lovforslaget er nævnt at forældrenes kompetencer 
kan beskrives under den lovpligtige børnefaglige undersøgelse efter § 50 
i lov om social service. Det er op til kommunen — ud fra en konkret og in-
dividuel vurdering at tage stilling til, hvordan forholdende skal belyses. 
Som det er beskrevet i lovforslaget, læser KL, at det betyder, at den bør-
nefaglige undersøgelse i princippet burde være nok til at forklare foræl-
drenes kompetencer i forhold til at kunne varetage sit barns udvikling. 

Krav om brug af autoriseret psykolog 
KL bemærker videre, at når der er tale om tvangssager, handler det vel 
dybest set om, at barnets forældre ikke er i stand til at tage vare på bar-
nets udvikling, altså at deres kompetencer er mangelfulde. I de nuvæ-
rende regler kan kommunen lade barnet eller de unge undersøge af en 
læge eller autoriseret psykolog, hvis det er nødvendigt. Lovforslaget læg-
ger nu op til at kommune skal gøre brug af en autoriseret psykolog, hvis 
kommunen som led i en børnefaglig undersøgelse iværksætter en psyko-
logisk undersøgelse af forældremyndighedsindehaverens kompetencer. 
Formålet er at øge kvaliteten af eventuelle psykologiske undersøgelser. 

KL er enig i, at brug af en autoriseret psykolog til at foretage en forældre-
kompetenceundersøgelse er en god ircW KL bemærker, at det kunne 
være godt at få afdækket hvor mange tvangssager, der besluttes i børne 
og unge-udvalget uden brug af en forældrekompetenceundersøgelse fo-
retaget af en autoriseret psykolog eller hvor mange sager Ankestyrelsen 
omgør på baggrund af manglende forældrekompetenceundersøgelser. 

KL mener, at det skøn. der lægges op til, er urealistisk, og at det derfor 
bør præciseres, hvornår det er hensigtsmæssigt at foretage en forældre-
kom petenceundersøgelse af en autoriseret psykolog. 

KL bemærker endvidere at brug af autoriseret psykolog vil pålægge kom-
munerne et ikke ubetydeligt ressourcetræk til forældrekom petenceunder-
søgelser. 

Ad 6: Ophævelse af adgang til at fastsætte regler om anbragte børns 
og unges egenbetaling 
Med forslaget foreslås at ophæve social- og indenrigsministerens adgang 
til at fastsætte regler om, at børn og unge under 18 år, som er anbragt 
uden for hjemmet, skal betale for døgnopholdet. 
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KL. 
KL finder det positivt, at børne- og socialministeren fremover ikke vil 
kunne fastsætte regler om opkrævning af egenbetaling for børn og unge 
under 18 år, der er anbragt uden for hjemmet, og som har indtægt fra ar-
bejde eller formueafkast m.v. 

KL er enig i, at de gældende regler kan modvirke børn og unges lyst til at 
tage et fritidsjob eller erhvervsarbejde og derigennem, på lige fod med 
andre børn og unge, få styrket personlige kompetencer som selvstændig-
hed, og evnen til at tage ansvar for eget liv. 

Med venli hilsen 

Janet Samuel 
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