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Høring over udkast til  bekendtgørelse om 

magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt 

udenfor hjemmet 

Social- Børne- og Integrationsministeriet har den 13. december 2013 bedt 

KL om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om 

magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet. 

Der er tale om konsekvensrettelser som følge af vedtagelsen af lov om 

kriminalpræventive sociale indsatser, lov om socialtilsyn samt 

konsekvenserne af den ændrede klagestruktur ligeledes indarbejdet. 

Høringssvaret skal være Social-, Børne- og Integrationsministeriet i hænde 

senest den 13. januar 2014. 

 

Det har desværre 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 behandlet. 

 

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser i henhold til DUT 

princippet. 

 

Indledningsvis vil KL gøre opmærksom på, at bekendtgørelsens 

bestemmelser om tilladt og ikke-tilladt magt i kapitel 5 er meget vanskelige 

at forstå i forhold til, hvad der er henholdsvis socialtilsynet, den 

anbringende kommune og driftsherrens opgaver. Herudover er det 

vanskeligt at få hold på i kapitel 6, hvad der kan klages over, og hvad der 

konkret er en afgørelse, der kan ankes til Ankestyrelsen. KL vil anbefale, at 

kapitlerne 5 og 6 gøres mere tydelige og dermed nemmere at håndtere for 

både de anbringende kommuner, de fem socialtilsyn og tilbuddenes 

driftsherrer. KL indgår meget gerne i en dialog herom. 

  

 

 

Social-, Børne- og Integrationsministeriet 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

 

 

Sendt pr. mail til chvi@sm.dk og caw@sm.dk.  
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§ 5, stk. 2: Godkendelse af en delvis lukket døgninstitution og delvis lukket afdeling på 

en døgninstitution. 

Ifølge lov om socialtilsyn, er det socialtilsynet der skal godkende en delvis 

lukket døgninstitution og en delvis lukket afdeling på en døgninstitution. 

Det giver derfor ingen mening, at kommunalbestyrelsen i 

beliggenhedskommunen ligeledes skal godkende disse tilbud, når de allerede 

er godkendt af socialtilsynet, som anført i § 5, stk. 2. 

 

Hvis lovgiver fastholder bestemmelsen i nærværende bekendtgørelse, skal 

der laves en undtagelsesbestemmelse i lov om socialtilsyn vedr. § 66, stk. 1 

nr. 6. 

 

§ 42, stk. 6: Socialtilsynets gennemgang af tilladte magtanvendelser 

Ifølge udkast til bekendtgørelse skal anbringelsesstedernes leder ved 

månedens udgang sende kopi af indberetningsskemaer om tilladte 

magtanvendelser med kommentarer, til det socialtilsyn, der fører det 

driftsorienterede tilsyn. Socialtilsynet skal herefter gennemgå de indkomne 

indberetningsskemaer og vurdere, om de giver anledning til tilsynsmæssige 

overvejelser. 

 

Det fremgår hverken af Lov om socialtilsyn eller Bekendtgørelse om 

socialtilsyn, at socialtilsynet skal vurdere de indkomne skemaer og vurdere, 

om de giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser. KL er dog enig i, at 

indberetninger om magtanvendelser fra de enkelte anbringelsessteder indgår 

i socialtilsynets samlede viden om, og vurdering af kvaliteten i tilbuddene. 

 

Hvis lovgiver fastholder bestemmelsen i udkast til nærværende 

bekendtgørelse om magtanvendelse, er der behov for en præcisering af, 

hvad der menes med ”om det giver anledning til tilsynsmæssige 

overvejelser”, herunder hvad opgaven indebærer. 

 

§ 44: Ikke tilladte magtanvendelser 

Det fremgår af § 44, stk. 1, at overtrædelse af reglerne i kapitel 1-4 i udkast 

til nærværende bekendtgørelse, skal registreres og sendes til det socialtilsyn, 

der fører det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet. KL undrer sig over, at 

overtrædelser ikke først og fremmest bør sendes til den anbringende 

kommune, som jo er den kommune, der skal tage stilling til, om 

indberetningen giver anledning til, at barnet eller den unge evt. skal skifte 

anbringelsessted. Herudover er det også oplagt i første omgang at sende 

indberetningen til tilbuddets driftsherre, der er den primært ansvarlige for 

kvaliteten i indsatsen i tilbuddet.  

 

KL er dog enig i, at indberetninger om overtrædelse af reglerne i kapitel 1-4 

indgår i socialtilsynets samlede viden om, og vurdering af kvaliteten i 

tilbuddene i forbindelse med socialtilsynets tilsyn. Derfor bør tilbuddets 
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registrerede overtrædelser først sendes til socialtilsynet efter, at 

indberetningen har været omkring til den anbringende kommune og 

tilbuddets driftsherre.  

 

Hvis lovgiver fastholder bestemmelserne, bør det præciseres, hvad 

socialtilsynet skal foretage sig, når de modtager indberetninger om 

overtrædelser af reglerne i kapitel 1-4 i bekendtgørelsen. Det fremstår meget 

uklart.  

 

I § 42 vedrørende tilladte magtanvendelser skal socialtilsynet vurdere, om 

de indkomne indberetninger giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser. 

Det undrer KL, at denne formulering ikke anvendes om socialtilsynets 

gennemgang af de indkomne overtrædelser af reglerne i kapitel 1-4. Dog 

gælder KL’s bemærkninger vedr. ”tilsynsmæssige overvejelser” under § 42, 

stk. 6 ovenfor, også for nærværende bestemmelse. 

 

§ 46: Klager vedrørende overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse  

Klager over overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse 

indbringes for kommunalbestyrelsen i opholdskommunen. KL foreslår, at 

der i stedet for opholdskommune står den anbringende kommune. 

  

 §47, stk. 1: Socialtilsynet skal komme med en udtalelse til en klage over overtrædelser i 

bekendtgørelsen om magtanvendelse overfor børn og unge 

Det fremgår af § 47, stk. 1, at forud for, at en kommunalbestyrelse i 

opholdskommunen besvarer en klage over overtrædelse af bestemmelserne i 

denne bekendtgørelse, skal kommunalbestyrelsen anmode socialtilsynet om 

en udtalelse. Det fremgår ikke af bestemmelsen, hvad en sådan udtalelse 

skal indeholde.  

 

Dertil kommer, at KL undrer sig over, socialtilsynet skal komme med en 

udtalelse. For det første er det ikke nævnt i lov om socialtilsyn eller 

bekendtgørelse om socialtilsyn, at socialtilsynet skal komme med en 

udtalelse til klager over overtrædelse af reglerne i denne bekendtgørelse. 

Dernæst bør socialtilsynet ikke gå ind i konkrete sager vedr. et barn eller en 

ung. Der må forventes at forekomme personfølsomme oplysninger i flere af 

disse sager, som socialtilsynet ikke har ret til at kende til.  Og for det tredje 

er det uklart, hvordan socialtilsynet skal forholde sig til disse klager over 

konkrete sager.  

 

Herudover er det en besynderlig konstruktion, at det sociale tilsyn skal 

komme med en udtalelse i en konkret sag for derefter at få selvsamme 

udtalelse tilsendt indarbejdet i en rapport. KL mener, der er tale om 

dobbeltarbejde.   
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Der må forventes at være en række sager, som socialtilsynet ikke tidligere 

har fået indberetninger om, idet klagerne vedrører alle bestemmelser i 

bekendtgørelsen. Hvordan skal socialtilsynet fx forholde sig til 

bestemmelsen i § 9, hvor ”Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, 

at et barn eller ung kan fastholdes i en delvis lukket institution eller på en 

delvis lukket afdeling på en døgninstitution”? 

 

Hvis lovgiver fastholder bestemmelsen bør det præciseres, hvad det er 

socialtilsynet skal foretage sig, når det modtager en klage med anmodning 

om en til udtalelse. Herudover bør det fremgå, om socialtilsynet også har 

pligt til at indgå i en dialog med klageren, hvis denne henvender sig direkte 

til socialtilsynet i forbindelse med klagen. Og hvorledes skal henholdsvis 

den anbringende kommune og socialtilsynet forholde sig til 

forældremyndighedsindehaveren. Skal disse orienteres om klagen? Og 

endelig, hvad får klageren ud af at klage? Er der tale om afgørelse, der kan 

ankes til Ankestyrelsen? Bekendtgørelsen er efter KL’s opfattelse meget 

uklar, når det handler om klager vedrørende overtrædelse af 

bekendtgørelsens bestemmelser..   

 

§ 47, stk. 2 Anbringelsesstedets leder udfærdiger en rapport, der sendes med lederens 

indstilling til socialtilsynet 

KL undrer sig over, at socialtilsynet skal modtage rapporter om konkrete 

sager vedrørende et barn eller en ung. Hvordan skal socialtilsynet forholde 

sig til indholdet i en sådan rapport? KL mener, som allerede nævnt ovenfor, 

hverken at socialtilsynet skal eller kan gå ind i konkrete sager. Socialtilsynet 

fører det generelle driftsorienterede tilsyn med kvaliteten i tilbuddene, og 

ikke tilsyn med konkrete sager. Det er alene en opgave for de anbringende 

kommuner. 

 

Med venlig hilsen 

 
Tina Wahl 

 


