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Henvendelse om lovforslag om socialtilsyn vedrørende magtanvendelse. 
 
I forbindelse med indberetningen af magtanvendelser, er vi som organisationer blevet opmærksomme på 
risikoen for uklar kompetencefordeling, hvad angår selve behandlingen af magtanvendelsesindberetningen, 
herunder hvilken myndighed der besidder kompetencen til at vurdere, hvorvidt en magtanvendelse er 
udført efter reglerne i Magtanvendelsesbekendtgørelsen.  
 
Praksis viser, at der er uklarhed omkring dette. Bekendtgørelsens § 45 lyder: ” Den kommunalbestyrelse 
eller det regionsråd, der fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddene, jf. lovens § 148 a og § 
5, stk. 7, fører også tilsyn med anvendelsen af reglerne i denne bekendtgørelse.” Vi er derfor af den 
opfattelse, at kompetencen til at vurdere en magtanvendelses berettigelse efter bekendtgørelsen må være 
placeret hos det driftsorienterede tilsyn. Derfor mener vi, at det bør konsekvensrettes i Magtanvendelses-
bekendtgørelsen, at socialtilsynene vil overtage denne forpligtelse ved Socialtilsynenes ikrafttræden.  
 
Det må være klart ud fra Magtanvendelsesbekendtgørelsens øvrige bestemmelser, særligt § 44, stk. 1, at 
tilbuddet skal registrere og indberette overtrædelse af reglerne til den myndighed, der fører tilsyn med det 
pågældende tilbud, som derefter efter stk. 10 skal træffe afgørelse om de driftsmæssige konsekvenser 
(som det også er nævnt i bemærkningerne til nr. 9 i konsekvensændringerne). Endvidere skal tilbuddets 
leder medsende sine kommentarer til skemaerne til det driftsorienterede tilsyn jf. § 42, stk. 5.  Vi ønsker 
derfor, at det tydeligt præciseres, at socialtilsynet foretager tilsyn med anvendelsen af reglerne om 
magtanvendelse, jf. Magtanvendelsesbekendtgørelsens § 45, da det ikke klart fremgår af forslag om 
socialtilsyn § 2. Dette kunne med fordel fremgå af en eventuel vejledning eller alternativt i bemærknin-
gerne til konsekvensændringerne i Magtanvendelsesbekendtgørelsen: at indberetningen sendes samtidigt 
til anbringende kommune og socialtilsynet samt at de derefter foretager en vurdering ud fra ovenstående. 
 
For at sikre en ensartet kvalitet i tilsynet, som det også er tiltænkt med forslag til lov om socialtilsyn, er det 
endvidere vores klare overbevisning, at socialtilsynet med sin omfattende faglige ekspertise må være den 
rette til at foretage vurdering af, hvorvidt anvendelsen i praksis er overensstemmende med reglerne i 
magtanvendelsesbekendtgørelsen, som det også hidtil har været tilfældet. 
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