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Svar på henvendelse vedr. definition af underretning i en verserende sag 

 

Social-, Børne og Integrationsministeriet har modtaget KLs henvendelse af 1. 

juli vedrørende definition af en underretning i en allerede verserende sag. KL 

har den 14. august genfremsendt henvendelsen til ministeriet. 

 

Social-, Børne- og Integrationsministeriet definerer en underretning således:   

 

”En underretning er en henvendelse til relevant offentlig myndighed, der inde-

holder bekymring for et barns eller en ungs trivsel og udvikling. Oplysningen 

kan være fra professionelle eller borgere. Oplysningen kan også være en hen-

vendelse fra barnet/den unge selv eller fra forældremyndighedsindehaver(e). 

Oplysningerne kan være meddelt mundtligt eller skriftligt.” 

 

Social-, Børne- og Integrationsministeriet betragter følgende henvendelser som 

underretninger: 

 

Servicelovens § 152 

a. Tværkommunale underretninger  

 

Servicelovens § 153 

b. Underretninger fra personer, der udøver offentlig tjeneste eller 

offentligt hverv, som under tjenesten bliver opmærksom på, at et barn 

kan have behov for særlig støtte, jf. dog nærmere nedenfor. 

 

Servicelovens § 154 

c. Henvendelser fra et barn/en ung, hvis henvendelsen indeholder 

bekymring for barnets trivsel og udvikling 

d. Henvendelser fra forældremyndighedsindehavere om eget barn, 

hvis henvendelsen indeholder bekymring for barnets udvikling og trivsel 

e. Underretninger fra andre personer 
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En kommune kan ad anden vej end de ovenfor beskrevne komme i besiddelse 

af oplysninger, som med sagsbehandlerens øvrige viden om en familie/et barn 

kan give anledning til, at sagsbehandleren bliver bekymret for, om et barn eller 

ung kan have behov for særlig støtte, for eksempel via søskendesager, net-

værksmøder mv. En sagsbehandler kan ligeledes i verserende sager og/eller 

som led i udredning af sag, ved for eksempel at efterspørge oplysninger på 

kommunens foranledning, selv blive opmærksom på forhold, som i sig selv gi-

ver anledning til at antage, at barnet/den unge kan have behov for særlig støtte. 

Disse henvendelser betragtes ikke som en underretning. 

 

KL spørger i henvendelsen til, hvordan Social, - Børne og Integrationsministeri-

et definerer en underretning i en allerede verserende sag. Social-, Børne- og 

Integrationsministeriet anvender den samme ovenstående definition af en un-

derretning uanset, om der er en verserende sag eller ej.  
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