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Definition på begrebet retssikkerhed 

  

 Tidligere ombudsmand Lars Nordskov Nielsen har givet følgende 
definition på begrebet retssikkerhed: 

 

 

 ”Retssikkerhed er det forhold, at borgene får de ydelser, de har krav 
på efter lovgivningen, mens borgerne ikke pålægges andre pligter 
end dem, der efter lovgivningen er hjemmel til at pålægge dem.” 
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Agenda 

• De seneste års udvikling på børneområdet – ny lovgivning mv. 

 

• Ankestyrelsens hovedopgaver på børneområdet 

 

• Hvorfor en kulegravningsundersøgelse - formålet? 

 

• Udvælgelse af sager til Kulegravningsundersøgelsen 

 

• Ankestyrelsens gennemgang af sagerne 

 

• Resultater fra Kulegravningsundersøgelsen 

 

• Resultater fra Ankestyrelsens praksisundersøgelser 
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Agenda 

 

• Anbefalinger fra Socialministerens Ekspertudvalg 
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De seneste års udvikling på børneområdet 

 

• Mange problematiske enkeltsager 

 

• Stor politisk fokus på børneområdet 

 

• Stigning i egendrift/underretningssager 

 

• Ny lovgivning = ny retning 
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Ankestyrelsens hovedopgaver på børneområdet 

• At træffe afgørelse i klagesager, som øverste administrative 
klageinstans, på børneområdet 

 

• At tage sager op af egendrift 

 

• At vurderer og træffe afgørelser i underretningssager modtaget fra 
borger og fagpersoner 

 

• At sikre borgerens retssikkerhed ved at koordinere praksis på 
landsplan 

 

• At tilvejebringe viden om velfærdsudviklingen til 
interessenter og offentligheden – praksisundersøgelser – 
enkeltsagsundersøgelser – kommuneundersøgelser - 
statistikker 
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Hvorfor en kulegravningsundersøgelse - 
formålet? 

Formålet; 

 

• at forsøge at udpege, hvor systemet har svigtet i forhold til de børn vi 
har set i en lang række overgrebssager 

 

• at afdække fælles problemstillinger i en række af de mest omtalte 
sager om misbrug og omsorgssvigt 

 

• at resultaterne fra Kulegravningsundersøgelse kunne ”føde” ind til 
den Ekspertgruppe som ministeren nedsatte i foråret 2012 
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Udvælgelse af sager til 
Kulegravningsundersøgelsen 

• 10 sager, hvor børn eller unge har været udsat for massivt 
omsorgssvigt, vold og/eller seksuelle overgreb 

 

• 5 af sagerne var tidligere gennemgået som enkeltsagsundersøgelser i 
Ankestyrelsen 

 

• 5 sager, der havde været voldsomt eksponeret i pressen og været 
genstand for politisk bevågenhed 
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Ankestyrelsens gennemgang af 
sagerne/undersøgelsesdesign 

• Forløb på ca. 2. måneder 

 

Undersøgelsen blev designet på følgende måde: 

 

- Fælles karakteristika for sagerne  

 

- Overordnede problemstillinger i den kommunale sagsbehandling 

 

- Gennemgang og eksempler på de vigtigste 5 problemstillinger  
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Resultater fra Kulegravningsundersøgelsen 
 
Karakteristik af sagerne 

• Familiernes flyttemønster 

 

• Sociale forhold: 

- meget socialt belastede familier 

- isolerede familier 

- lukkede familier 

 

• Mange børn 

 

• Mange underretninger i sagerne 

 

• Børnene havde stort fravær fra skole og institutioner 
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Resultater fra Kulegravningsundersøgelsen 
 
Karakteristik af sagerne 

• Forældrene havde selv oplevet svigt i barndommen 

 

• Langvarige sagsforløb 
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Resultater fra Kulegravningsundersøgelsen:  
Overordnede problemstillinger i den kommunale 
sagsbehandling 

• Manglende overblik over sagsforløbet 

 

• Manglende reaktioner på underretninger 

 

• Manglende effektuering af trufne beslutninger 

 

• Manglende opmærksomhed på signaler på seksuelle overgreb 

 

• Manglende forståelse af hvad, der skal betragtes som en 
underretning 

 

• Iværksættelse af samvær, der ikke er til barnets bedste 

 

• Manglende viden om muligheden for at underrette til Ankestyrelsen 
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Resultater fra Kulegravningsundersøgelsen: 
Problemstillinger i hovedpunkter 

• 1. Underretninger 

 

• 2. Regelforståelse 

 

• 3. Samarbejde med andre myndigheder og andre faggrupper 

 

• 4. Inddragelse  

 

• 5. Systematik og dokumentation i sagsbehandlingen 
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Resultater fra Kulegravningsundersøgelsen: 
1. Underretninger: 

• Manglende opfølgning ved underretning til kommunen. Både fra politi 
og andre myndigheder (fagpersoner) 

 

• Ingen opfølgning på tværkommunal underretning 

 

• Manglende fokus på søskende 

 

• Manglende iværksættelse af foranstaltninger på baggrund af 
undersøgelser 

 

• Manglende iværksættelse af relevante undersøgelser 
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Resultater fra Kulegravningsundersøgelsen: 
2. Regelforståelse/sagsbehandling: 

 

 

• Problematisk håndtering af lukkede familier – hvad kan jeg gøre? 

 

• Forkert fokus på børnenes egentlige problemstillinger 

 

• Iværksættelse af foranstaltninger på uoplyst grundlag 
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Resultater fra Kulegravningsundersøgelsen: 
3. Samarbejde med andre myndigheder:  

• Manglende eller dårligt samarbejde mellem myndighederne – også 
indenfor kommunen 

 

• Utilstrækkeligt samarbejde med politiet 

 

• Manglende inddragelse af børnefaglig ekspertise 

 

• Ikke optimal udnyttelse af de tilgængelige vejledningsressourcer 
(VISO, SISU mv.) 
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Resultater fra Kulegravningsundersøgelsen: 
4. Inddragelse: 

 

 

• Manglende inddragelse af børnene/børnesamtaler 

 

• For meget fokus på forældresamarbejde 
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Resultater fra Kulegravningsundersøgelsen: 
5. Systematik og dokumentation i sagsbe –
handlingen: 

 

• Manglende sagsoverblik 

 

• Skiftende sagsbehandlere 

 

• Fravær af sagsbehandlere 

 

• Manglende systematik og dokumentation i sagsbehandlingen 
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Resultater fra 
Kulegravningsundersøgelsen 

 

 

 

• Hvor meget kan vi i relation til børns retssikkerhed tillade os at 
generaliserer på baggrund af resultaterne fra 10 sager???? 
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Resultater fra Ankestyrelsens 
praksisundersøgelser i perioden 2009 - 2011 

 

• 2011 Praksisundersøgelse om flytning og hjemgivelse af anbragte 
børn og unge 

 

• 2011 Praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager 
om frivillige foranstaltninger  

 

• 2009 Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge 

 

• 2009 Praksisundersøgelse om ophør af anbringelse ved det 18 år 
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1. Praksisundersøgelse om flytning og 
hjemgivelse af anbragte børn og unge 2011 

Ankestyrelsen anbefalede blandt andet; 

 

• at kommunerne konsekvent sørger for at afholde børnesamtale i 
overensstemmelse med loven, før der træffes afgørelse i sagen  

• at kommunerne inddrager den unge i sagsforløbet, og sikrer, at 
denne er relevant 

• at kommunerne er opmærksomme på behovet for yderligere 
udredning og undersøgelse med henblik på iværksættelse af relevant 
og tilstrækkelig støtte 

• at kommunerne sikrer sammenhæng, kontinuitet og opfølgning i 
sagerne  
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2. Praksisundersøgelse om inddragelse af børn 
og forældre i sager om frivillige foranstaltninger 
2011 

Ankestyrelsen anbefalede blandt andet; 

 

• at kommunerne etablerer faste procedurer, der sikrer en hurtig 
opfølgning på underretninger 

• at kommunerne altid tager stilling til, om der også er behov for 
undersøgelse af støtte til søskende 

• at kommunerne er opmærksomme på, at ønsket om at samarbejde 
med forældrene ikke kommer til at flytte fokus fra barnets eller den 
unges vanskeligheder og støttebehov 

• kommunerne i større omfang inddrager børn og unge i sagsforløbet, 
herunder afholder børnesamtale, og sikrer, at inddragelsen er 
relevant 

• at kommunerne sørger for, at børnesamtalen afholdes før der træffes 
afgørelse i sagen, så barnets eller den unges holdning kan indgå i 
overvejelserne 
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3. Praksisundersøgelse om anbringelse af børn 
og unge fra 2009  

Ankestyrelsen anbefalede blandt andet; 

 

• at kommunerne øger opmærksomheden på at udarbejde den 
lovpligtige § 50 undersøgelse, inden en anbringelse kan iværksættes  

• at kommunerne er opmærksomme på, at der skal afholdes en 
samtale med barnet/den unge, før der træffes afgørelse om 
anbringelse  

• at Kommunerne bør være opmærksomme på, at der skal udarbejdes 
et notat om samtalen  
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4. Praksisundersøgelse om ophør af anbringelse 
ved det 18 år fra 2009  

Ankestyrelsen anbefalede blandt andet; 

 

• at kommunerne indarbejdede sagsbehandlingsrutiner, som sikrer; 

 - at den unge inddrages i arbejdet ved blandt andet at gennemføre 
en samtale med den unge 

    -  at den unges handleplan revideres, og at der her tages stilling til 
alle forhold, som er relevante for den unge efter det fyldte 18. år 

   -  at der træffes en afgørelse om behovet for støtte efter det 18. år 
og i givet fald hvilken foranstaltning, der kan tilbydes. Afgørelsen 
træffes på baggrund af samtalen med den unge 


