
 

 

Ministeriet	  for	  Børn,	  Ligestilling,	  Integration	  og	  Sociale	  Forhold	  
Holmens	  Kanal	  22	  
1060	  København	  K	  
	  
Mail:   
scf@sm.dk og sthi@sm.dk med kopi til boern@sm.dk. 
 

18. maj 2015 
 
Vedr.	  Høring	  over	  betænkningen	  ”Magtanvendelse	  over	  for	  børn	  og	  unge,	  der	  er	  anbragt	  uden	  for	  
hjemmet”	  (nr.	  1551/2015)	  
	  
Ministeriet	  for	  Børn,	  Ligestilling,	  Integration	  og	  Sociale	  Forhold	  
har	  den	  27.	  april	  2015	  	  bedt	  FADD	  og	  andre	  aktører	  om	  bemærkninger	  til	  bekendtgørelse	  om	  
magtanvendelse	  over	  for	  børn	  og	  unge,	  der	  er	  anbragt	  udenfor	  hjemmet.	  	  
	  
Generelle	  bemærkninger	  
FADD	  er	  enige	  i,	  at	  der	  i	  forbindelse	  magtanvendelser	  på	  det	  sociale	  område,	  er	  behov	  for	  at	  styrke	  
bevidstheden	  om	  børns	  og	  unges	  rettigheder.	  Herunder	  deler	  vi	  udvalgets	  synspunkt,	  at	  børns	  og	  unges	  
rettigheder	  ikke	  fremgår	  tilstrækkelig	  tydeligt	  af	  de	  gældende	  regler	  om	  magtanvendelse.	  	  
Vi	  er	  derfor	  enige	  med	  udvalget	  i,	  at	  der	  i	  lovgivningen	  med	  fordel	  også	  kan	  være	  fokus	  på	  børns	  og	  unges	  
rettigheder	  og	  ikke	  –	  som	  i	  dag	  -‐	  kun	  på	  hvilke	  indgreb	  i	  rettighederne,	  der	  skal	  være	  hjemmel	  til	  at	  
foretage.	  	  
I	  den	  forbindelse	  påskønner	  vi,	  at	  udvalget	  til	  grund	  for	  sin	  forståelse	  af	  det	  komplicerede	  og	  mest	  
følsomme	  område	  indenfor	  det	  sociale	  område	  lægger	  såvel	  Grundloven,	  som	  Den	  Europæiske	  
menneskerettighedskonvention	  ,	  EU's	  charter	  om	  grundlæggende	  rettigheder,	  FNs	  Børnekonvention,	  samt	  
rettigheder	  i	  henhold	  til	  forældreansvarsloven	  og	  serviceloven.	  
I	  forlængelse	  heraf	  er	  vi	  i	  FADD	  generelt	  meget	  tilfredse	  med	  det	  i	  betænkningen	  formulerede	  børnesyn	  og	  
det	  grundlæggende	  etiske	  syn	  på	  forholdet	  mellem	  professionelles	  anvendelse	  af	  magt	  og	  anbragte	  børn	  og	  
unge.	  
	  
Endelig	  ønsker	  FADD	  at	  udtrykke	  tilfredshed	  over	  det	  særdeles	  grundige,	  praksisorienterede	  udgangspunkt	  
for	  udvalgets	  arbejde,	  der	  -‐	  som	  det	  kommer	  til	  udtryk	  i	  den	  ånd	  og	  tone	  betænkningen	  er	  skrevet	  i	  –	  har	  
haft	  konsekvent	  fokus	  på,	  hvad	  der	  er	  godt	  for	  anbragte	  børn	  og	  unge	  –	  herunder	  også	  på	  det	  fællesskab	  
som	  ethvert	  barn/ung	  har	  ret	  til	  at	  være	  en	  del	  af.	  
	  
Til	  gengæld	  er	  det	  vores	  opfattelse,	  at	  det	  kommissorium,	  som	  udvalget	  har	  skullet	  arbejde	  indenfor	  på	  et	  
par	  punkter	  har	  været	  begrænsende	  for	  muligheden	  for	  at	  opnå	  et	  bedre	  resultat.	  
Først	  og	  fremmest	  er	  vi	  bekymrede	  for,	  at	  det	  har	  været	  en	  forudsætning,	  at	  udvalgets	  forslag	  har	  skullet	  
holdes	  indenfor	  de	  eksisterende	  økonomiske	  rammer.	  
Principielt	  er	  det	  vores	  overbevisning,	  at	  vi	  i	  tråd	  med	  andre	  lovgivninger	  og	  betænkninger	  på	  området	  må	  
lede	  efter	  de	  bedste	  løsninger	  –	  også	  selv	  om	  disse	  løsninger	  skulle	  medføre	  øgede	  udgifter.	  
	  
Hvis	  den	  bedste	  løsning	  for	  et	  anbragt	  barn	  –	  herunder	  hvis	  der	  er	  omsorgs	  –	  og	  retssikkerhedsmæssige	  
gevinster	  –	  er	  mere	  omkostningstung,	  bør	  det	  under	  alle	  omstændigheder	  have	  været	  muligt	  for	  udvalget	  
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at	  anbefale	  et	  sådant	  forslag.	  Efterfølgende	  vil	  det	  i	  sagens	  natur	  så	  være	  op	  til	  beslutningstagende	  
myndigheder	  at	  vurdere	  konsekvenserne	  af	  forholdet	  mellem	  kvalitet	  og	  økonomi.	  
Vi	  ønsker	  at	  understrege,	  at	  det	  aldrig	  bør	  være	  økonomiske	  argumenter,	  der	  afgør,	  om	  noget	  bør	  
registreres	  eller	  dokumenteres.	  
Skriftlig	  dokumentation	  af	  magt	  understøtter	  den	  unges	  (og	  personales)	  retssikkerhed	  og	  klageadgang,	  
modvirker	  glidebaner	  hen	  mod	  mere	  tilfældig	  magtanvendelse,	  og	  sikrer	  den	  socialpædagogiske	  refleksion	  
og	  faglige	  metodeudvikling	  i	  enhver	  form	  for	  magt.	  Økonomiske	  hensyn	  må	  aldrig	  stå	  over	  
socialpædagogiske	  behov.	  
	  
Derudover	  ærgrer	  vi	  os	  over,	  at	  kommissoriet	  ikke	  har	  givet	  udvalget	  mulighed	  for	  at	  tage	  stilling	  til,	  hvilken	  
instans,	  der	  fremadrettet	  skal	  tage	  stilling	  til	  et	  så	  centralt	  aspekt	  som	  vurderingen	  af	  tilladte	  og	  ikke-‐	  
tilladte	  magtanvendelser.	  
	  
Vi	  og	  andre	  aktører	  på	  området	  (Børnerådet,	  Børns	  Vilkår,	  Dansk	  Socialrådgiverforening,	  
Socialpædagogerne,	  LOS)	  har	  i	  en	  i	  en	  skrivelse	  fra	  12.	  april	  2013	  til	  Folketingets	  Socialudvalg	  med	  kopi	  til	  
Socialministeren	  problematiseret	  ’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.’	  
	  
Vi	  er	  (fortsat)	  af	  den	  opfattelse,	  at	  kompetencen	  til	  at	  vurdere	  en	  magtanvendelses	  berettigelse	  i	  
vejledningen	  må	  være	  placeret	  hos	  det	  driftsorienterede	  tilsyn,	  der	  med	  sin	  omfattende	  faglige	  ekspertise	  
må	  være	  den	  rette	  myndighed	  til	  at	  foretage	  en	  juridisk	  og	  pædagogisk	  vurdering	  af,	  hvorvidt	  anvendelsen	  i	  
praksis	  er	  overensstemmende	  med	  reglerne	  i	  magtanvendelsesbekendtgørelsen	  
	  
Endeligt	  synes	  vi,	  at	  der	  er	  ærgerligt	  at	  processen	  har	  været	  trukket	  så	  meget	  i	  langdrag,	  at	  man	  ikke	  har	  
kunnet	  holde	  sig	  indenfor	  den	  oprindeligt	  planlagte	  tidsramme.	  
	  
Afslutningsvist	  har	  vi	  bemærket,	  hvad	  der	  vel	  må	  være	  en	  fejl	  i	  betænkningen.	  På	  side	  51	  står	  der	  således:	  
Med	  fastholdelse	  menes,	  at	  institutionens	  leder	  eller	  dennes	  stedfortræder	  i	  akut	  opståede	  situationer	  kan	  
anvende	  fysisk	  magt	  til	  at	  hindre	  et	  barn	  eller	  en	  ung	  i	  at	  forlade	  den	  delvist	  lukkede	  døgninstitution	  eller	  
den	  delvis	  lukkede	  afdeling,	  hvor	  banet	  eller	  den	  unge	  f.eks.	  handler	  i	  affekt	  eller	  vrede	  og	  vil	  stikke	  af	  fra	  
institutionen.	  
Vi	  forestiller	  os,	  at	  der	  menes,	  at	  leder/stedfortræder	  skal	  kunne	  give	  tilladelse	  til	  at	  hindre	  …(osv)	  
	  
FADD	  ser	  frem	  til	  at	  følge	  udviklingen	  på	  området	  og	  stiller	  i	  øvrigt	  gerne	  vores	  praksisrelaterede	  viden	  og	  
erfaringer	  til	  rådighed	  for	  ministeriet.	  

FADDs	  bemærkninger	  andrager	  efterfølgende	  de	  anbefalinger	  som	  udvalget	  opsummerer	  afsnittene	  	  5.1	  til	  
5.11	  i	  kap	  5.	  
	  
/Godhavn	  18.	  maj	  2015	  	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
	  
Søren	  Skjødt	  
Formand	  for	  FADD	  
	  
www.fadd.dk	  
info@fadd.dk	  	  
tlf	  20230016	  
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RETTIGHEDER	  
5.1	  FOKUS	  PÅ	  BØRN	  OG	  UNGES	  RETTIGHEDER	  	  
5.1.2.	  Anbefalinger	  (s.	  101)	  
Udvalget	  kan	  på̊	  baggrund	  af	  ovenstående	  overvejelser	  anbefale	  følgende:	  	  

• Børns	  og	  unges	  grundlæggende	  rettigheder,	  der	  følger	  af	  Grundloven,	  Den	  Europæiske	  
Menneskerettighedskonvention	  og	  Børnekonventionen,	  tydeliggøres	  i	  et	  nyt	  regelsæt	  om	  
magtanvendelse	  over	  for	  anbragte	  børn	  og	  unge.	  

• Anbragte	  børn	  og	  unge	  skal	  i	  overensstemmelse	  med	  gældende	  regler	  kende	  til	  deres	  rettigheder	  
og	  gøres	  bekendt	  med	  disse	  under	  en	  anbringelse	  uden	  for	  hjemmet	  i	  en	  form	  og	  et	  omfang	  
tilpasset	  barnets	  eller	  den	  unges	  alder,	  modenhed	  og	  funktionsevne.	  Forældre-‐	  
myndighedsindehaverne	  bør	  ligeledes	  informeres	  herom.	  

	  
	  
FADD	  er	  enige	  i	  ovenstående	  anbefalinger	  
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BEGRÆNSNINGER	  
5.2.	  OMSORGSRETTENS	  INDSKRÆNKNING	  AF	  ØVRIGE	  RETTIGHEDER	  
5.2.2.	  Anbefalinger	  (s.	  105)	  
Flertallet	  af	  udvalgets	  medlemmer	  kan	  på	  baggrund	  af	  ovenstående	  overvejelser	  anbefale	  følgende:	  

• Den	  gældende	  retstilstand	  om	  rækkevidden	  af	  omsorgsretten	  samt	  rammerne	  for	  begrænsning	  af	  
børns	  og	  unges	  øvrige	  rettigheder	  som	  led	  i	  opfyldelsen	  heraf,	  bør	  tydeliggøres	  og	  konkretiseres.	  
Det	  bør	  tydeliggøres,	  at	  udøvelsen	  af	  omsorg	  tager	  udgangspunkt	  i	  det,	  som	  anses	  for	  at	  være	  god	  
og	  forsvarlig	  forældreomsorg,	  herunder	  at	  indsatsen	  skal	  ydes	  med	  henblik	  på	  at	  sikre	  barnets	  eller	  
den	  unges	  bedste,	  jf.	  servicelovens	  §	  46.	  

• Grænsefladerne	  mellem	  retten	  til	  omsorg	  og	  respekten	  for	  barnets	  eller	  den	  unges	  øvrige	  
rettigheder	  bør	  beskrives	  så̊	  udtømmende	  som	  muligt	  i	  en	  vejledning	  med	  henblik	  på	  så	  vidt	  muligt	  
at	  sikre,	  at	  der	  ikke	  eksisterer	  gråzoner.	  

• Når	  opfyldelsen	  af	  barnets	  eller	  den	  unges	  ret	  til	  omsorg	  kan	  medføre	  indskrænkninger	  i	  barnets	  
eller	  den	  unges	  øvrige	  rettigheder,	  bør	  der	  altid	  ske	  en	  konkret	  afvejning	  mellem	  disse	  rettigheder	  
og	  hensynet	  til	  de	  andre	  børn	  og	  unge,	  som	  er	  en	  del	  af	  fællesskabet,	  og	  hvis	  rettigheder	  også	  skal	  
respekteres.	  

	  
FADD	  er	  enige	  i	  at	  ’børns	  og	  unges	  øvrige	  rettigheder	  som	  led	  i	  opfyldelsen	  heraf,	  bør	  tydeliggøres	  og	  
konkretiseres’.	  
Det	  afgørende	  for	  os	  er	  imidlertid,	  hvad	  der	  kommer	  til	  at	  stå	  i	  en	  sådan	  tydeliggørelse	  og	  konkretisering.	  
I	  den	  forbindelse	  vil	  vi	  anbefale,	  at	  praksisområdet	  repræsenteres	  i	  den	  arbejdsgruppe,	  der	  skal	  udforme	  
disse	  retningslinjer.	  
Det	  er	  generelt	  vigtigt,	  at	  anbragte	  børn	  og	  unge	  ikke	  stilles	  ringere	  end	  ikke-‐anbragte	  børn	  og	  unge.	  
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5.3.	  HUSREGLER	  
5.3.2.	  Anbefalinger	  (s.	  107)	  
Udvalget	  kan	  på̊	  baggrund	  af	  ovenstående	  overvejelser	  anbefale	  følgende:	  

• Adgangen	  til	  at	  fastsætte	  husregler	  skal	  lovreguleres.	  
• Der	  udarbejdes	  vejledningsmateriale,	  som	  kan	  fungere	  som	  inspiration	  til,	  hvordan	  hus-‐	  

regler	  kan	  udarbejdes,	  og	  gives	  eksempler	  på̊,	  hvordan	  man	  kan	  udforme	  husregler,	  der	  ikke	  går	  
videre	  end	  formålet	  tilsiger	  og	  er	  tilpasset	  den	  målgruppe,	  som	  de	  retter	  sig	  til.	  

	  
FADD	  er	  enige	  i	  at,	  ’adgangen	  til	  at	  fastsætte	  husregler	  skal	  lovreguleres’.	  
I	  den	  forbindelse	  mener	  vi,	  at	  det	  bør	  være	  et	  krav	  at	  anbringelsesstederne	  udarbejder	  klare	  og	  
forudsigelige	  husregler	  med	  inddragelse	  af	  de	  anbragte	  børn	  og	  unge.	  
Vi	  vil	  påpege	  vigtigheden	  af,	  at	  man	  på	  anbringelsesstederne	  også	  drøfter	  sanktionerne,	  såfremt	  
husreglerne	  ikke	  overholdes.	  Herunder	  at	  sanktioner	  altid	  skal	  være	  relevante	  og	  proportionelle	  	  
ift	  overtrædelsen.	  
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5.4.	  FYSISK	  MAGTANVENDELSE	  
5.4.2.	  Anbefalinger	  (s.	  115)	  
Flertallet	  af	  udvalgets	  medlemmer	  kan	  på̊	  baggrund	  af	  ovenstående	  overvejelser	  anbefale	  følgende:	  

• Det	  præciseres	  i	  en	  fremtidig	  hjemmel	  om	  fysisk	  magtanvendelse,	  hvad	  der	  generelt	  skal	  forstås	  
ved	  fysisk	  magtanvendelse.	  Det	  skal	  herunder	  tydeliggøres,	  hvad	  der	  menes	  med,	  at	  barnet	  eller	  
den	  unge	  kan	  gøre	  skade	  på̊	  sig	  selv	  og	  andre,	  og	  ligeledes,	  at	  hensynet	  til	  fællesskabet	  kan	  
legitimere	  brug	  af	  fysisk	  magtanvendelse.	  

• Det	  skal	  samtidig	  præciseres,	  hvornår	  der	  kan	  anvendes	  mindre	  indgribende	  fysisk	  magt	  i	  form	  af	  
kortvarig	  fastholdelse	  eller	  bortvisning	  af	  barnet	  eller	  den	  unge	  fra	  fællesskabet	  på̊	  
anbringelsesstedet.	  Mindre	  indgribende	  fysisk	  magt	  bør	  kunne	  foretages	  uden	  indberetning	  eller	  
registrering.	  

• Der	  skal	  ikke	  være	  en	  generel	  adgang	  til	  at	  regulere	  bevægelsesfriheden	  på̊	  åbne	  
anbringelsessteder	  udover	  det,	  der	  kan	  reguleres	  i	  almindelige	  husregler.	  Børn	  og	  unge	  har	  ret	  til	  at	  
bevæge	  sig	  frit	  inden	  for	  og	  uden	  for	  anbringelsesstederne	  og	  skal	  i	  videst	  muligt	  omfang	  kunne	  
anvende	  de	  tilbud,	  der	  findes	  i	  lokalområdet	  –	  uanset	  at	  de	  er	  anbragt	  uden	  for	  hjemmet.	  

• Det	  beskrives	  mere	  indgående	  i	  en	  vejledning,	  hvad	  der	  anses	  for	  fysisk	  guidning,	  og	  hvad	  der	  ligger	  
ud	  over	  dette.	  

• Der	  etableres	  hjemmel	  til,	  at	  et	  barn	  eller	  en	  ung,	  der	  ødelægger	  eller	  beskadiger	  ting	  af	  betydelig	  
økonomisk	  værdi	  eller	  affektionsværdi,	  der	  tilhører	  en	  anden	  eller	  barnet	  eller	  den	  unge	  selv,	  i	  
særlige	  tilfælde	  kortvarigt	  kan	  fastholdes	  eller	  føres	  til	  et	  andet	  opholds-‐	  rum.	  Indgreb	  kan	  kun	  ske	  
efter	  en	  konkret	  vurdering	  og	  under	  iagttagelse	  af	  proportionalitetsprincippet.	  Hjemlen	  skal	  alene	  
gælde	  for	  de	  anbringelsessteder,	  som	  har	  hjemmel	  til	  at	  anvende	  fysisk	  magt.	  

• Det	  bemærkes,	  at	  etablering	  af	  en	  hjemmel	  til	  afværgehjælp	  ikke	  i	  sig	  selv	  vil	  medføre	  merudgifter.	  
Nogle	  medlemmer	  af	  udvalget	  finder,	  at	  det	  er	  en	  forudsætning	  for	  en	  etablering	  af	  en	  sådan	  
hjemmel,	  at	  der	  skal	  ske	  indberetning	  og	  registrering,	  sådan	  som	  det	  i	  dag	  gælder	  ved	  al	  anden	  
magtanvendelse.	  Såfremt	  hjemlen	  følges	  af	  et	  krav	  om	  indberetning	  og	  registrering,	  vil	  det	  med-‐	  
føre	  merudgifter	  i	  uoverensstemmelse	  med	  kommissoriets	  forudsætning	  om,	  at	  udvalgets	  
anbefalinger	  skal	  være	  udgiftsneutrale.	  

	  
FADD	  er	  enige	  i	  at	  det	  skal	  beskrives,	  hvad	  der	  forstås	  ved	  en	  magtanvendelse.	  
Det	  er	  naturligvis	  afgørende	  for	  FADDs	  opfattelse	  af	  disse	  forhold,	  HVAD	  disse	  beskrivelser	  kommer	  til	  at	  
indeholde.	  
Vi	  påskønner,	  at	  udvalget	  med	  disse	  ændringer	  har	  tilnærmet	  sig	  praksis.	  
Dog	  mener	  vi,	  at	  såvel	  myndigheder	  som	  anbringelsessteder	  skal	  være	  opmærksomme	  på,	  at	  de	  mere	  
lempelige	  regler	  ikke	  må	  medføre	  en	  glidebane,	  der	  unødigt	  vil	  kunne	  udfordre	  anbragte	  børn	  og	  unges	  
retssikkerhed.	  
Vi	  anerkender	  således	  dels	  den	  kompleksitet	  som	  udvalget	  har	  skullet	  medtænke	  i	  de	  etiske	  aspekter	  af	  
reguleringen	  af	  magtanvendelsesområdet,	  dels	  konkret	  behovet	  for,	  at	  ’mindre	  indgribende	  fysisk	  magt	  bør	  
kunne	  foretages	  uden	  indberetning	  eller	  registrering’,	  men	  vil	  samtidig	  afvente	  beskrivelserne	  i	  en	  
kommende	  vejledning.	  
I	  den	  forbindelse	  vil	  vi	  anbefale,	  at	  praksisområdet	  repræsenteres	  i	  den	  arbejdsgruppe,	  der	  skal	  udforme	  
disse	  retningslinjer.	  
Vi	  kan	  udelukkende	  anerkende	  muligheden	  for	  mindre	  indgribende	  magt	  under	  forudsætning	  af,	  at	  der	  
alene	  er	  tale	  om	  eksempelvis	  at	  lægge	  armen	  omsorgsfuldt	  om	  en	  ung	  og	  guide	  den	  unge	  andetsteds	  hen,	  
uden	  at	  den	  unge	  gør	  modstand.	  Dette	  må	  præciseres	  og	  eksemplificeres.	  I	  så	  fald	  kan	  vi	  støtte,	  at	  dette	  
ikke	  skal	  registreres.	  
Der	  må	  være	  endog	  meget	  stor	  påpasselighed	  ift	  glidebaner,	  hvis	  ikke	  magtanvendelse	  registreres.	  I	  den	  
forbindelse	  bør	  økonomiske	  grunde	  ALDRIG	  i	  sig	  selv	  være	  argument.	  	  
	  
FADD	  er	  enige	  i,	  at	  ’der	  etableres	  hjemmel	  til,	  at	  et	  barn	  eller	  en	  ung,	  der	  ødelægger	  eller	  beskadiger	  ting	  af	  
betydelig	  økonomisk	  værdi	  eller	  affektionsværdi,	  der	  tilhører	  en	  anden	  eller	  barnet	  eller	  den	  unge	  selv,	  i	  
særlige	  tilfælde	  kortvarigt	  kan	  fastholdes	  eller	  føres	  til	  et	  andet	  opholds-‐	  rum.	  Og	  at	  ’Indgreb	  kan	  kun	  ske	  
efter	  en	  konkret	  vurdering	  og	  under	  iagttagelse	  af	  proportionalitetsprincippet.’	  
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I	  vores	  optik	  er	  det	  netop	  omsorg	  for	  det	  enkelte	  barn/ung	  –	  og	  udtryk	  for	  en	  forståelse	  for	  at	  barnet	  ikke	  
kan	  konsekvensberegne	  sine	  handlinger	  at	  forhindre	  at	  barnet/den	  unge	  efterfølgende	  vil	  skulle	  kunne	  
håndtere	  erstatningskrav	  og	  ærgrelse	  mistede	  ejendele	  med	  affektionsværdi.	  
	  
At	  ’hjemlen	  følges	  af	  et	  krav	  om	  indberetning	  og	  registrering,	  vil	  det	  medføre	  merudgifter	  i	  
uoverensstemmelse	  med	  kommissoriets	  forudsætning	  om,	  at	  udvalgets	  anbefalinger	  skal	  være	  
udgiftsneutrale’	  finder	  vi	  henhold	  til	  tidligere	  bemærkning	  om	  udgiftsneutralitet	  –	  utidig.	  
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5.5	  ELEKTRONISKE	  MEDIER	  OG	  KOMMUNIKATION	  
5.5.2.	  Anbefalinger	  (s.	  117)	  
Udvalget	  kan	  på̊	  baggrund	  af	  ovenstående	  overvejelser	  anbefale	  følgende:	  

• Børn	  og	  unges	  ret	  til	  elektronisk	  kommunikation	  og	  de	  beskyttelseshensyn,	  der	  kan	  give	  adgang	  til	  
at	  foretage	  begrænsninger	  heri,	  beskrives	  i	  en	  ny	  lov	  om	  magtanvendelse	  over	  
for	  anbragte	  børn	  og	  unge.	  

• Regler	  om	  børns	  og	  unges	  brug	  af	  elektroniske	  kommunikationsmidler	  bør	  fremgå	  af	  
anbringelsesstedets	  eventuelle	  husregler,	  jf.	  afsnit	  5.3.2.	  

	  
FADD	  er	  enige	  i	  at	  ’børn	  og	  unges	  ret	  til	  elektronisk	  kommunikation	  og	  de	  beskyttelseshensyn,	  der	  kan	  give	  
adgang	  til	  at	  foretage	  begrænsninger	  heri,	  beskrives	  i	  en	  ny	  lov	  om	  magtanvendelse	  over	  
for	  anbragte	  børn	  og	  unge’.	  
	  
Det	  afgørende	  er,	  hvad	  der	  kommer	  til	  at	  stå	  i	  loven.	  
Det	  vigtige	  er,	  at	  normalitetsbegrebet	  sammen	  med	  ’sund	  fornuft’	  bliver	  et	  afgørende	  parameter	  for	  at	  
muligheder	  og	  begrænsninger	  i	  anbragte	  børn	  og	  unges	  brug	  af	  elektroniske	  medier.	  
Husreglerne	  er	  et	  oplagt	  sted	  at	  placere	  muligheder	  og	  begrænsninger	  i	  anbragte	  børn	  og	  unges	  brug	  af	  
elektroniske	  medier.	  
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5.6.	  UNDERSØGELSE	  AF	  PERSON	  OG	  OPHOLDSRUM	  
5.6.2.	  Anbefalinger	  (s.	  119)	  
Udvalget	  kan	  på	  baggrund	  af	  ovenstående	  overvejelser	  anbefale	  følgende:	  

• På	  opholdssteder	  og	  døgninstitutioner,	  jf.	  serviceloven	  §	  66,	  stk.	  1,	  nr.	  5	  og	  6,	  udvides	  	  
personalets	  adgang	  til	  at	  undersøge	  barnets	  eller	  den	  unges	  person	  til	  også̊	  at	  omfatte	  	  
gennemsøgning	  af	  barnets	  eller	  den	  unges	  tøj.	  

• Det	  præciseres,	  at	  personundersøgelse	  på	  sikrede	  afdelinger	  –	  i	  lighed	  med	  undersøgelse	  af	  
opholdsrum	  –	  kan	  foretages,	  når	  barnet	  eller	  den	  unge	  anbringes	  på	  en	  sikret	  afdeling,	  før	  og	  efter	  
besøg	  samt	  før	  og	  efter	  fravær	  fra	  den	  sikrede	  afdeling.	  

• I	  forbindelse	  med	  udvidelse	  af	  beføjelserne,	  udarbejdes	  der	  centrale	  retningslinjer	  for,	  hvordan	  en	  
personundersøgelse	  skal	  udføres	  med	  henblik	  på	  at	  sikre,	  at	  hensynet	  til	  bar-‐	  nets	  og	  den	  unges	  
integritet	  varetages	  bedst	  muligt.	  

• Det	  skal	  undersøges,	  om	  der	  inden	  for	  rammerne	  af	  gældende	  regler	  er	  mulighed	  for,	  at	  
eksisterende	  tekniske	  og	  elektroniske	  løsninger,	  der	  anvendes	  andre	  steder	  til	  varetagelsen	  af	  
tilsvarende	  sikkerheds-‐	  og	  ordensmæssige	  formål,	  vil	  kunne	  ibrugtages	  på	  de	  sikrede	  institutioner	  
og	  de	  delvis	  lukkede	  institutioner	  og	  afdelinger.	  

	  
	  
FADD	  er	  enige	  i	  at	  ’personalets	  adgang	  til	  at	  undersøge	  barnets	  eller	  den	  unges	  person	  (udvides)	  til	  også̊	  at	  
omfatte	  gennemsøgning	  af	  barnets	  eller	  den	  unges	  tøj’.	  
Vi	  er	  enige	  i,	  at	  der	  skal	  ’udarbejdes	  der	  centrale	  retningslinjer	  for,	  hvordan	  en	  personundersøgelse	  skal	  
udføres	  med	  henblik	  på	  at	  sikre,	  at	  hensynet	  til	  barnets	  og	  den	  unges	  integritet	  varetages	  bedst	  muligt.’	  
I	  den	  forbindelse	  bør	  det	  fremgå,	  at	  personundersøgelser	  skal	  kunne	  foretages	  ved	  ’særlig	  mistanke’	  og	  ikke	  
som	  en	  del	  af	  en	  procedure.	  
Vi	  støtter	  udvalgets	  forslag	  om,	  at	  ’det	  skal	  undersøges,	  om	  der	  inden	  for	  rammerne	  af	  gældende	  regler	  er	  
mulighed	  for,	  at	  eksisterende	  tekniske	  og	  elektroniske	  løsninger,	  der	  anvendes	  andre	  steder	  til	  varetagelsen	  
af	  tilsvarende	  sikkerheds-‐	  og	  ordensmæssige	  formål,	  vil	  kunne	  ibrugtages	  på	  de	  sikrede	  institutioner	  og	  de	  
delvis	  lukkede	  institutioner	  og	  afdelinger’.	  
I	  den	  forbindelse	  vil	  fremhæve	  vigtigheden	  af,	  at	  elektroniske	  hjælpemidler	  ikke	  overskygger	  den	  
socialpædagogiske	  intention	  i	  arbejdet.	  
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5.7.	  RUSMIDDELTEST	  
5.7.2.	  Anbefalinger	  (s.	  123)	  
Flertallet	  af	  udvalgets	  medlemmer	  kan	  på	  baggrund	  af	  ovenstående	  overvejelser	  anbefale	  følgende:	  

• Der	  etableres	  en	  klar	  lovhjemmel	  til,	  at	  et	  anbragt	  barn	  eller	  en	  ung	  kan	  give	  samtykke	  til	  at	  afgive	  
en	  rusmiddeltest,	  hvis	  der	  efter	  konkrete	  omstændigheder	  er	  mistanke	  om,	  at	  vedkommende	  har	  
indtaget	  rusmidler.	  Adgangen	  til	  at	  anvende	  rusmiddeltest	  skal	  betinges	  af	  et	  samtykke	  fra	  barnet	  
eller	  den	  unge,	  samt	  for	  børn	  under	  12	  år	  ligeledes	  af	  	  
forældremyndighedsindehaverne.	  

	  
Udvalget	  skal	  bemærke,	  jf.	  ovenfor,	  at	  personalet	  på	  anbringelsesstederne	  allerede	  i	  dag	  skal	  informere	  
barnet	  eller	  den	  unge	  om	  de	  relevante	  regler	  m.v.,	  der	  gælder	  for	  barnet	  eller	  den	  unge	  i	  forbindelse	  med	  
anbringelsen	  på	  anbringelsesstedet.	  Flertallet	  af	  udvalget	  er	  derfor	  af	  den	  opfattelse,	  at	  information	  om	  
reglerne	  for	  rusmiddeltest,	  herunder	  om	  samtykke	  hertil,	  bør	  ind-‐	  gå	  som	  led	  i	  den	  generelle	  information	  til	  
barnet	  eller	  den	  unge.	  
	  
FADD	  er	  enige	  i	  at	  ’et	  anbragt	  barn	  eller	  en	  ung	  kan	  give	  samtykke	  til	  at	  afgive	  en	  rusmiddeltest,	  hvis	  der	  
efter	  konkrete	  omstændigheder	  er	  mistanke	  om,	  at	  vedkommende	  har	  indtaget	  rusmidler.	  Adgangen	  til	  at	  
anvende	  rusmiddeltest	  skal	  betinges	  af	  et	  samtykke	  fra	  barnet	  eller	  den	  unge,	  samt	  for	  børn	  under	  12	  år	  
ligeledes	  af	  forældremyndighedsindehaverne’.	  
Dette	  forslag	  medvirker	  til	  at	  legitimere	  aktuel	  (og	  fornuftig)	  praksis	  
	  
Vi	  ønsker	  at	  fremhæve	  det	  væsentlige	  omsorgsaspekt,	  der	  er	  forbundet	  med	  at	  kunne	  give	  barnet	  legitime	  
grunde	  til	  at	  fravælge	  rusmidler	  under	  henvisning	  til	  ’at	  de	  opdager	  det’.	  
Derudover	  skal	  udviklingen	  i	  den	  agenthed,	  hvormed	  barnet	  vedvarende	  kan	  (lære	  at)	  forholde	  sig	  til	  sig	  
selv,	  herunder	  til-‐	  og	  fravalg	  –	  ikke	  undervurderes.	  
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5.8.	  BØRN	  OG	  UNGE	  MED	  FYSISK	  ELLER	  PSYKISK	  FUNKTIONSNEDSÆTTELSE	  
5.8.2.	  Anbefaling	  (s.	  123)	  
Udvalget	  kan	  på	  baggrund	  af	  ovenstående	  overvejelser	  anbefale	  følgende:	  

• Der	  indføres	  ikke	  særregler	  for	  børn	  og	  unge	  med	  nedsat	  fysisk	  eller	  psykisk	  funktionsevne.	  
• Det	  skal	  i	  en	  ny	  lov	  om	  magtanvendelse	  over	  for	  anbragte	  børn	  og	  unge	  i	  relation	  til	  fysisk	  
• magtanvendelse	  og	  den	  retlige	  rækkevidde	  af	  retten	  til	  omsorg	  i	  lovbemærkningerne	  og	  på	  

vejledningsniveau	  konkretiseres,	  hvornår	  fysisk	  støtte,	  fastholdelse	  og	  guidning	  til	  f.eks.	  
tandbørstning	  eller	  fastspænding	  med	  stofseler	  til	  kørestol	  eller	  andet	  hjælpemiddel	  er	  omfattet	  af	  
reglerne	  om	  magtanvendelse,	  og	  hvornår	  det	  betragtes	  som	  et	  led	  i	  omsorgen	  for	  barnet	  eller	  den	  
unge.	  

	  
FADD	  er	  enige	  i	  at	  der	  ikke	  skal	  indføres	  særregler.	  
Dog	  vil	  vi	  gøre	  opmærksom	  på,	  at	  anbringelsesstedets	  aktører	  har	  en	  særlig	  forpligtelse	  at	  lede	  efter	  tegn	  
på	  modstand	  og	  modspil	  fra	  et	  barn/ung	  med	  fysisk	  eller	  psykisk	  funktionsnedsættelse	  –	  samtidig	  med	  at	  
omsorgsaspektet	  skal	  medføre	  alle	  tænkelige	  forsøg	  på	  at	  undgå	  undergreb.	  
	  
I	  denne	  forbindelse	  skal	  vi	  nævne,	  det	  omsorgsaspekt,	  der	  er	  og	  skal	  være	  knyttet	  til,	  at	  medarbejdere,	  som	  
arbejder	  med	  psykisk	  syge	  børn	  og	  unge	  kan	  undersøge	  omfang	  af	  mulig	  selvskadende	  adfærd.	  
Risikoen	  for	  alvorlig	  legemsbeskadigelse	  og	  suicidal	  adfærd	  kan	  udfordre	  vores	  opfattelser	  af,	  hvad	  en	  
medarbejder	  skal	  have	  mulighed	  for	  at	  kunne	  undersøge	  –	  i	  omsorgsaspektets	  navn.	  
Dette	  aspekt	  beder	  vi	  om	  får	  en	  særlig	  placering	  i	  en	  ny	  lov.	  
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5.9.	  PLEJEFAMILIER	  
5.9.2.	  Anbefalinger	  (s.	  131)	  
Udvalget	  kan	  på	  baggrund	  af	  ovenstående	  overvejelser	  anbefale	  følgende:	  

• Omsorgsrettens	  rækkevidde	  beskrives	  –	  i	  tillæg	  til	  anbefalingerne	  i	  afsnit	  5.2.	  –	  uddybende	  
på	  vejledningsniveau	  og	  der	  udarbejdes	  vejledning	  på	  plejefamilieområdet.	  

• Plejefamilier	  skal	  via	  den	  eksisterende	  grunduddannelse	  og	  den	  løbende	  supervision	  og	  
efteruddannelse,	  som	  plejefamilierne	  allerede	  tilbydes	  i	  dag,	  have	  viden	  om,	  hvordan	  anbragte	  
børn	  og	  unge	  kan	  få	  den	  omsorg,	  de	  har	  behov	  for,	  så̊	  det	  sikres,	  at	  der	  ikke	  fore-‐	  tages	  uhjemlede	  
eller	  ikke-‐proportionale	  begrænsninger	  i	  de	  anbragte	  børns	  og	  unges	  rettigheder.	  

	  
	  
FADD	  er	  enige	  i	  at	  ’omsorgsrettens	  rækkevidde	  (skal)	  beskrives.’	  
I	  den	  forbindelse	  henviser	  vi	  til	  Rambølls	  undersøgelse,	  der	  viser,	  at	  et	  stort	  flertal	  af	  plejefamilierne	  rent	  
faktisk	  anvender	  magt.	  
Da	  det	  i	  forlængelse	  af	  Barnets	  reform	  m.m.	  er	  en	  tendens,	  at	  plejefamilierne	  skal	  modtage	  mere	  
behandlingskrævende	  børn	  og	  unge,	  er	  det	  –	  også	  i	  plejefamiliernes	  egen	  retssikkerhedsinteresse	  -‐	  at	  
magtanvendelser	  registreres.	  
Det	  er	  vores	  opfattelse,	  at	  den	  professionalisering	  af	  plejefamilieområdet,	  der	  er	  pågået	  de	  seneste	  år,	  skal	  
komme	  til	  udtryk	  ved,	  at	  plejefamilierne	  skal	  have	  mere	  professionaliserede	  vilkår.	  
De	  skal	  ikke	  underkastes	  magtanvendelsescirkulæret	  fordi	  de	  ikke	  arbejder	  på	  en	  institution/opholdssted.	  
Men	  bør	  omfattes	  af	  en	  nærmere	  beskrevet	  registreringsforpligtelse.	  
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5.10.	  REGISTRERING	  OG	  INDBERETNING	  
5.10.2.	  Anbefalinger	  (s.	  134)	  
Udvalget	  kan	  på	  baggrund	  af	  ovenstående	  overvejelser	  anbefale	  følgende:	  

• De	  gældende	  regler	  om	  registrering	  og	  indberetning,	  herunder	  de	  anbringende	  kommuners	  
forpligtelser	  i	  forbindelse	  hermed,	  tydeliggøres	  og	  præciseres	  lovteknisk.	  

• Der	  udarbejdes	  et	  indberetningsskema,	  som	  med	  fordel	  kan	  anvendes	  af	  anbringelsesstederne.	  
• Efter	  en	  magtanvendelse	  taler	  personalet,	  som	  led	  i	  den	  almindelige	  omsorg	  og	  pædagogiske	  

praksis,	  med	  barnet	  eller	  den	  unge.	  Det	  er	  således	  afgørende,	  at	  personalet	  får	  forklaret	  barnet	  
eller	  den	  unge,	  hvorfor	  der	  blev	  anvendt	  magt	  i	  den	  konkrete	  situation,	  og	  at	  barnet	  eller	  den	  unge	  
får	  mulighed	  for	  at	  sætte	  ord	  på,	  hvordan	  situationen	  blev	  oplevet	  af	  pågældende,	  samt	  at	  
personalet	  sammen	  med	  vedkommende	  kan	  finde	  en	  løsning	  på,	  hvorledes	  magtanvendelse	  kan	  
undgås	  fremover	  i	  lignende	  situationer.	  Personalet	  skal	  i	  den	  forbindelse	  tage	  hensyn	  til	  barnets	  
eller	  den	  unges	  alder,	  modenhed	  og	  funktionsevne.	  

• Antallet	  af	  indberettede	  tilladte	  og	  ikke	  tilladte	  magtanvendelser	  på	  landsplan	  bør	  offentliggøres	  
årligt.	  

	  
FADD	  er	  enige	  i,	  at	  de	  gældende	  regler	  om	  registrering	  og	  indberetning,	  herunder	  de	  anbringende	  
kommuners	  forpligtelser	  i	  forbindelse	  hermed,	  (skal)	  tydeliggøres	  og	  præciseres	  lovteknisk.	  
Det	  er	  vores	  opfattelse	  at	  et	  udarbejdet	  indberetningsskema,	  -‐	  af	  hensyn	  til	  gennemsigtighed	  og	  
ensartethed	  -‐	  SKAL	  anvendes	  af	  anbringelsesstederne.	  
	  
FADD	  mener	  omvendt	  …	  
Det	  vores	  opfattelse	  at	  det	  fortsat	  er	  uklart,	  hvilken	  myndighed	  der	  skal	  kunne	  afgøre	  om	  en	  
magtanvendelse	  er	  tilladt	  eller	  ikke	  tilladt.	  
	  
Vi	  og	  andre	  aktører	  på	  området	  (Børnerådet,	  Børns	  Vilkår,	  Dansk	  Socialrådgiverforening,	  
Socialpædagogerne,	  LOS)	  har	  i	  en	  i	  en	  skrivelse	  fra	  12.	  april	  2013	  til	  Folketingets	  Socialudvalg	  med	  kopi	  til	  
Socialministeren	  problematiseret	  ’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.’	  
	  
Vi	  er	  (fortsat)	  af	  den	  opfattelse,	  at	  kompetencen	  til	  at	  vurdere	  en	  magtanvendelses	  berettigelse	  i	  
vejledningen	  må	  være	  placeret	  hos	  det	  driftsorienterede	  tilsyn,	  der	  med	  sin	  omfattende	  faglige	  ekspertise	  
må	  være	  den	  rette	  myndighed	  til	  at	  foretage	  en	  juridisk	  og	  pædagogisk	  vurdering	  af,	  hvorvidt	  anvendelsen	  i	  
praksis	  er	  overensstemmende	  med	  reglerne	  i	  magtanvendelsesbekendtgørelsen.	  
	  
På	  området	  mangler	  vi	  dels	  en	  kvittering	  for	  en	  magtanvendelse,	  dels	  en	  konkret	  ekstern	  vurdering	  af	  en	  
magtanvendelse.	  
Når	  et	  socialt	  tilsyn	  har	  magt	  til	  at	  trække	  en	  godkendelse	  fra	  et	  anbringelsessted	  må	  samme	  tilsyn	  også	  
have	  faglighed	  til	  stå	  på	  mål	  for	  –	  og	  at	  have	  et	  indgående	  lokalt	  kendskab	  til	  det	  det	  pågældende	  
anbringelsessted,	  at	  man	  vil	  kunne	  vurdere	  om	  en	  magtanvendelse	  er	  tilladt	  eller	  ikke	  tilladt.	  
	  
Vedr	  statistik:	  Udvalget	  har	  anbefalet,	  at	  ’antallet	  af	  indberettede	  tilladte	  og	  ikke	  tilladte	  magtanvendelser	  
på	  landsplan	  bør	  offentliggøres	  årligt’.	  
Spørgsmålet	  er	  hvad	  disse	  oplysninger	  skal	  og	  ikke	  mindst	  kan	  bruges	  til.	  
Vi	  ser	  ingen	  grund	  til,	  at	  magtanvendelser	  skal	  samles	  og	  offentliggøres,	  da	  det	  intet	  siger	  om	  kvaliteten	  af	  
praksis	  i	  sig	  selv,	  men	  lige	  så	  meget	  kan	  sige	  noget	  om	  tyngde	  af	  målgruppe.	  	  
Hvad	  er	  mange/få	  magtanvendelser	  et	  udtryk	  for?	  
Det	  kan	  i	  princippet	  være	  omsorgssvigt,	  hvis	  der	  er	  få	  magtanvendelser.	  
Hvis	  man	  alligevel	  vælger	  at	  følge	  udvalgets	  anbefaling,	  bør	  det	  præciseres,	  hvad	  tallene	  skal	  bruges	  til	  og	  i	  
hvilke	  sammenhænge	  tallene	  skal	  offentliggøres.	  
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5.11	  KLAGEREGLER	  
5.11.2.	  Anbefalinger	  (s.	  135)	  
Udvalget	  kan	  på	  baggrund	  af	  ovenstående	  overvejelser	  anbefale	  følgende:	  

• Klagereglerne	  tydeliggøres.	  
• Der	  skal	  tages	  særlige	  hensyn	  til	  børn	  og	  unge	  med	  nedsat	  funktionsevne	  i	  forhold	  til	  deres	  

forudsætninger	  for	  at	  kunne	  påklage	  afgørelser.	  
	  
	  
FADD	  er	  enige	  i	  udvalgets	  anbefalinger	  
	  


