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Vedr.	  Høring	  over	  forslag	  til	  lov	  om	  voksenansvar	  over	  for	  anbragte	  børn	  eller	  unge	  og	  forslag	  til	  lov	  om	  
ændring	  af	  lov	  om	  social	  service,	  lov	  om	  socialtilsyn	  og	  folkeskoleloven	  (Konsekvensændringer	  som	  følge	  
af	  lov	  om	  voksenansvar	  over	  for	  anbragte	  børn	  og	  unge)	  
	  
Social	  og	  Indenrigsministeriet	  har	  den	  15.	  januar	  2016	  bedt	  FADD	  og	  andre	  aktører	  om	  bemærkninger	  til	  
forslag	  til	  lov	  om	  voksenansvar	  over	  for	  anbragte	  børn	  eller	  unge	  og	  forslag	  til	  lov	  om	  ændring	  af	  lov	  om	  
social	  service,	  lov	  om	  socialtilsyn	  og	  folkeskoleloven	  (Konsekvensændringer	  som	  følge	  af	  lov	  om	  
voksenansvar	  over	  for	  anbragte	  børn	  og	  unge.	  
	  
FADDs	  høringssvar	  er	  bygget	  om	  op	  	  

1. Generelle	  bemærkninger	  
2. Kommentarer	  til	  lov	  om	  voksenansvar	  over	  for	  anbragte	  børn	  eller	  unge	  
3. Kommentarer	  til	  lov	  om	  ændring	  af	  lov	  om	  social	  service,	  lov	  om	  socialtilsyn	  og	  folkeskoleloven	  

	  
1.	  Generelle	  bemærkninger	  
Indledningsvist	  vil	  FADD	  bifalde,	  at	  ministeriet	  har	  valgt	  at	  ændre	  fokus	  fra	  ’magtanvendelse’	  til	  
’voksenansvar’.	  
Først	  og	  fremmest	  fordi	  det	  principielt	  er	  en	  god	  ide	  at	  bruge	  nye	  begreber	  og	  betegnelser,	  når	  vi	  er	  blevet	  
klogere	  og	  mener	  noget	  nyt	  eller	  mere	  om	  et	  fænomen,	  fordi	  vi	  så	  på	  den	  måde	  kan	  blive	  mere	  præcise	  i,	  
hvad	  vi	  mener.	  
Vel	  at	  mærke	  ind	  til	  vi	  så	  er	  blevet	  endnu	  klogere	  og	  må	  finde	  nye	  begreber	  –	  og	  så	  fremdeles	  …	  
Sprog	  skaber	  bevidsthed.	  Bevidsthed	  skaber	  sprog.	  Og	  det	  gælder	  således	  også	  i	  lovgivningen.	  
I	  den	  her	  sammenhæng	  flugter	  ’Lov	  om	  voksenansvar’	  meget	  godt	  med	  FADDs	  generelle	  holdninger	  til	  
anvendelse	  af	  magt	  i	  det	  professionelle	  arbejde	  med	  anbragte	  børn	  og	  unge.	  
	  
En	  magtanvendelse	  handler	  om	  den	  voksnes	  vurdering	  af,	  hvad	  der	  i	  en	  given	  situation	  –	  med	  det	  til	  enhver	  
tid	  gældende	  lovmæssige	  grundlag	  som	  udgangspunkt	  -‐	  fagligt	  set	  er	  rigtigst	  at	  gøre	  i	  forhold	  til	  et	  anbragt	  
barns	  adfærd	  –	  med	  mindst	  mulig	  indgriben,	  og	  bedst	  mulig	  proportionsafstemning.	  
Indgrebet	  skal	  passe	  til	  barn,	  situation	  og	  sammenhæng.	  Herunder	  til	  barnets	  og	  den	  øvrige	  børnegruppes	  
trivsels-‐	  og	  læringspotentiale.	  
Og	  skal	  ALTID	  handle	  om	  omsorg:	  ’Jeg	  vil	  passe	  så	  meget	  på	  dig,	  at	  jeg	  insisterer	  på,	  at	  du	  hverken	  må	  
skade	  dig	  selv	  eller	  andre.	  Og	  (i	  det	  nye	  lovforslag	  nu)	  også	  dine	  egne	  og	  andres	  ting.’	  
Derfor	  repræsenterer	  ’voksenansvar’	  en	  væsentlig	  præcisering	  af,	  hvem	  der	  er	  handleperson	  i	  det	  man	  kunne	  
kalde	  for	  den	  etiske	  fordring	  i	  forbindelse	  med	  et	  magtmæssigt	  indgreb	  i	  et	  barns	  liv.	  
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Derudover	  er	  det	  vores	  oplevelse	  ,	  at	  det	  med	  en	  ny	  lovgivning	  på	  området	  har	  været	  nødvendigt	  at	  
præcisere	  hvornår,	  hvem	  og	  hvordan	  magtbaserede	  indgreb	  i	  anbragte	  børn	  og	  unges	  liv	  skal	  foregå.	  
Tydeliggørelse	  af	  regler	  er	  således	  medvirkende	  til	  at	  minimere	  risici	  for	  fejlindgreb	  og	  misforståelser	  i	  den	  
voksnes	  håndtering	  	  af	  anvendelse	  af	  magt	  i	  det	  pædagogiske	  arbejde	  med	  børn	  og	  unge.	  
Den	  ’nødvendige	  magtanvendelse’	  finder	  således	  sted	  i	  feltet	  mellem	  det	  barn,	  der	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  
konsekvensberegne	  sine	  handlinger	  og	  den	  voksnes	  dialogiske,	  omsorgsfulde	  og	  faglige	  insisteren	  på,	  hvad	  
der	  i	  situationen	  er	  respektfuldt	  at	  gøre	  til	  barnets	  bedste.	  	  
	  
FADD	  har	  fra	  starten	  af	  denne	  proces	  –	  med	  nedsættelsen	  af	  magtanvendelsesudvalget	  (MAU)	  -‐	  været	  
enige	  i,	  at	  der	  i	  forbindelse	  magtanvendelser	  på	  det	  sociale	  område,	  tillige	  har	  været	  behov	  for	  at	  styrke	  
bevidstheden	  om	  børns	  og	  unges	  rettigheder.	  	  
Opsummering:	  
Vi	  påskønner:	  

• At	  de	  professionelle	  skal	  have	  mulighed	  for	  pædagogisk	  guidning	  (arm-‐om-‐skulder-‐nu-‐går-‐vi-‐lige-‐
en-‐tur)	  –	  men	  vi	  ønsker	  at	  den	  pædagogiske	  guidning	  skal	  registres	  internt	  

• At	  adgang	  til	  at	  fastsætte	  en	  husorden	  lovfæstes	  
• At	  lærere	  og	  pædagoger	  på	  interne	  skoler	  (på	  døgninstitutioner	  og	  opholdssteder)	  fremover	  skal	  

være	  omfattet	  af	  lov	  om	  voksenansvar	  og	  magtanvendelser	  
• At	  medarbejdere	  på	  døgninstitutioner	  og	  opholdssteder	  og	  i	  kommunale	  plejefamilier	  kan	  

forhindre	  at	  barnet	  gør	  skade	  på	  genstande	  
• At	  medarbejdere	  på	  døgninstitutioner	  og	  opholdssteder	  og	  i	  kommunale	  plejefamilier	  (nyt	  at	  de	  

kommunale	  plejefamilier	  omfattes	  af	  lovgivning	  på	  dette	  område,	  kræver	  derfor	  faglig	  opgradering)	  
kan	  forhindre	  et	  barn	  i	  at	  stikke	  af	  (hvis	  der	  er	  risiko	  for	  at	  barnet	  skader	  sig	  selv	  eller	  andre)	  

• At	  den	  eksisterende	  adgang	  til	  tilbageholdelse	  i	  forbindelse	  med	  anbringelse	  udvides	  med	  
yderligere	  14	  dage	  

• At	  der	  skal	  være	  hjemmel	  til	  at	  medarbejderne	  kan	  foretage	  rusmiddeltest	  (hidtil	  ureguleret)	  
	  
(Se	  yderligere	  kommentarer	  under	  gennemgangen	  af	  de	  enkelte	  paragraffer)	  
	  
FADDs	  oplevelse	  er	  dog,	  at	  det	  fremsendte	  lovforslag	  indeholder	  flere	  bestemmelser,	  som	  forringer	  de	  
anbragte	  børn	  og	  unges	  retssikkerhed,	  og	  som	  derfor	  i	  mindre	  grad	  indfrier	  formålet	  om	  at	  tydeliggøre	  
børns	  og	  unges	  rettigheder	  i	  forhold	  til	  magtanvendelse.	  	  
Barnets	  retssikkerhed	  kan	  efter	  FADDs	  opfattelse	  i	  højere	  grad	  sikres	  ved:	  

1. at	  anbringelsesstederne	  får	  en	  forpligtelse	  til	  at	  de	  i	  §	  8	  foreslåede	  magtanvendelser	  registreres	  
internt	  	  

2. at	  fortolkningsrummet	  i	  forlængelse	  af	  den	  stedvise	  brug	  af	  tillægsord	  (KORTVARIG	  fastholdelse,	  
ikke	  UBETYDELIGT	  omfang,	  m.fl.)	  indskrænkes	  ved	  en	  præcisering	  eller	  fjernes	  og	  erstattes	  af	  
mindre	  fortolkningsnødvendig	  tekst	  

3. at	  tydeliggøre	  personalets	  adgang	  til	  at	  lave	  indgreb	  i	  privatlivets	  fred,	  og	  herunder	  også	  til	  at	  
konfiskere	  børnenes	  ejendele.	  

4. at	  det	  ikke	  skal	  være	  op	  til	  den	  enkelte	  institutionsleder	  at	  vurdere,	  om	  en	  magtanvendelse	  er	  
tilladt	  eller	  ikke-‐tilladt	  

	  
Hvad	  det	  sidste	  tema	  (4)	  angår	  ærgrer	  vi	  os	  over,	  at	  ministeriet	  ikke	  har	  valgt	  at	  placere	  vurderingen	  af	  
tilladte/ikke	  tilladte	  magtanvendelser	  hos	  de	  sociale	  tilsyn.	  
	  
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.’	  
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Vi	  er	  fortsat	  af	  den	  opfattelse,	  at	  kompetencen	  til	  at	  vurdere	  en	  magtanvendelses	  berettigelse	  i	  
lovgivningen	  må	  være	  placeret	  hos	  de	  sociale	  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	  lovgivningen.	  
Dette	  vil	  alt	  andet	  lige	  styrke	  såvel	  barnets	  som	  medarbejdernes	  retssikkerhed.	  
Den	  konkrete	  tilladt/ikke	  tilladt-‐vurdering	  fra	  et	  tilbuds	  leder	  kan	  principielt	  problematiseres	  alene	  ved	  det	  
forhold,	  at	  en	  leder	  –	  på	  egne	  og	  på	  tilbuddets	  vegne	  -‐	  kan	  have	  særinteresse	  i	  dels	  vurderingen,	  dels	  i	  
vinklingen	  af	  vurderingen,	  hvorfor	  en	  leders	  motiv	  og	  autoritet	  –	  stadig	  principielt	  -‐	  kan	  beklikkes.	  
Det	  er	  vores	  opfattelse,	  at	  mange	  af	  vores	  medlemsinstitutioner	  har	  savnet	  at	  kunne	  ’lukke	  en	  sag’	  
underhenvisning	  til,	  at	  sagen	  var	  afgjort	  af	  en	  anden	  myndighed.	  For	  samtidig	  at	  sikre	  at	  såvel	  børn,	  
forældre	  og	  evt.	  medarbejdere	  adgang	  til	  at	  klage	  over	  denne	  afgørelse,	  hvad	  der	  ville	  fremme	  
retssikkerheden	  for	  alle	  involverede.	  I	  vores	  optik	  hører	  uvildige	  vurderinger,	  tydelige	  konklusioner	  og	  let	  
tilgængelig	  klageadgang	  tæt	  sammen	  med	  retssikkerhed.	  
Det	  vil	  desuden	  skabe	  en	  naturlig	  konsistens,	  at	  de,	  der	  godkender	  anbringelsessteder,	  og	  ultimativt	  også	  
kan	  trække	  en	  godkendelse,	  også	  har	  adgang	  til	  at	  trække	  en	  godkendelse,	  netop	  på	  baggrund	  af	  et	  
grundigt	  indblik	  magtanvendelser	  i	  deres	  helhed	  (handlekommunerne	  ser	  jo	  kun	  magtanvendelser	  på	  deres	  
egne	  børn,	  og	  ikke	  på	  alle).	  	  
	  
Et	  regelsæt,	  en	  indberetningsform	  og	  i	  den	  bedste	  af	  alle	  verdener	  én	  myndighed	  (til	  tilladt/ikke	  tilladt-‐
vurderinger)	  én	  klageinstans	  vil	  kunne	  betyde	  kontinuitet	  i	  praksis	  om	  omkring	  anvendelse	  af	  magt,	  
dokumentation,	  refleksion,	  opfølgning	  og	  læring.	  
Alle	  former	  for	  magtanvendelse	  skal	  anbringelsesstedet	  være	  i	  stand	  til	  at	  dokumentere	  på	  et	  sagligt	  og	  
fagligt	  grundlag.	  
	  
Derudover	  finder	  vi	  det	  glædeligt,	  at	  de	  kommunale	  plejefamilier	  efter	  forslaget	  omfattes	  af	  reglerne.	  	  
Disse	  udgør	  dog	  på	  landsplan	  ganske	  få	  plejefamilier.	  
Vi	  savner	  –	  i	  henhold	  til	  forskydningen	  mod	  flere	  plejefamilieanbringelser	  -‐	  at	  det	  øvrige	  plejefamilie-‐	  
område	  ligeledes	  regulereres,	  da	  problemtyngden	  hos	  plejebørn	  er	  væsentligt	  større	  end	  tidligere,	  hvorfor	  
der	  naturligt	  vil	  være	  større	  risiko	  for	  magtanvendelse.	  	  
Vi	  henviser	  blot	  til	  den	  seneste	  dokumentar.	  	  	  
Det	  almene	  plejefamilie	  skal	  næppe	  omfattes	  af	  nærværende	  lovgivning,	  men	  der	  bør	  udarbejdes	  
retningslinjer,	  der	  præciserer	  hvilke	  beføjelser	  der	  skal	  være	  tilladte	  og	  ikke	  tilladte	  på	  området.	  
	  
Afslutningsvist	  skal	  vi	  gøre	  opmærksom	  på,	  at	  den	  del	  af	  den	  socialpædagogiske	  arbejde,	  der	  omhandler	  
motivation	  ofte	  vil	  søge	  sam-‐	  og	  medspil	  med	  det	  enkelte	  barn	  og	  dennes	  forældre.	  
I	  den	  forbindelse	  vil	  et	  barns/en	  ungs	  og/eller	  forældres	  aktive	  accept	  eller	  godkendelse	  legitimere	  de	  fleste	  
af	  de	  undersøgelser/tests,	  som	  lovforslaget	  omfatter.	  
FADD	  opfordrer	  til,	  at	  lovgivningen	  beskriver	  og	  betoner	  det	  dialogiske	  arbejde	  mellem	  anbringelsessted,	  
barn/ung	  og	  forældre	  –	  tilpasset	  barnets/den	  unges	  alder	  og	  karakteren	  af	  relationen	  mellem	  barn/ung	  og	  
forældre.	  	  
	  
FADD	  ser	  frem	  til	  at	  følge	  udviklingen	  på	  området	  og	  stiller	  i	  øvrigt	  gerne	  vores	  praksisrelaterede	  viden	  og	  
erfaringer	  til	  rådighed	  for	  ministeriet	  –	  ikke	  mindst	  i	  udarbejdelsen	  af	  dels	  den	  vejledning,	  som	  vi	  håber	  vil	  
udkomme	  kort	  tid	  efter	  at	  lovforslaget	  er	  endeligt	  vedtaget,	  dels	  det	  magtanvendelses-‐
indberetningsskema,	  som	  vi	  anbefaler	  at	  ministeriet	  udarbejder	  og	  som	  efter	  vores	  opfattelse	  skal	  være	  
obligatorisk	  for	  anbringelsesstederne	  at	  bruge	  ifm	  indberetninger	  af	  magtanvendelser.

FADDs	  bemærkninger	  andrager	  herefter	  de	  enkelte	  paragraffer	  
	  
/Godhavn	  11.	  februar	  2016	  	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
Søren	  Skjødt,	  Formand	  for	  FADD	  
	  
www.fadd.dk	  -‐	  info@fadd.dk	  	  tlf	  20230016	  
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2.	  Lov	  om	  voksenansvar	  over	  for	  anbragte	  børn	  eller	  unge	  
	  
Bemærkninger	  til	  de	  enkelte	  paragraffer	  i	  lovforslaget:	  
	  
§	  1:	   	  
Ingen	  bemærkninger.	  
	  
§	  2:	  	   	  
FADD	  ønsker	  at	  det	  præciseres,	  at	  anbringelsesstedet/plejefamilien/den	  interne	  skole	  i	  indberetninger	  af	  
magtanvendelse	  altid	  skal	  kunne	  redegøre	  for	  overvejelserne	  omkring	  barnets	  alder,	  modenhed	  og	  
funktionsevne	  samt	  om	  iagttagelse	  af	  proportionalitetsprincippet.	  	  
Uanset	  andre	  aspekter	  er	  barnet	  et	  selvstændigt	  individ	  og	  skal	  behandles	  som	  sådan	  (ihh	  til	  andre	  love	  og	  
konventioner)	  
	  
§	  3:	   	  
I	  forhold	  til	  den	  aldersmæssige	  begrænsning	  af	  reglerne	  foreslår	  FADD,	  at	  anbefalingerne	  fra	  
Magtanvendelsesudvalget	  om	  at	  udvide	  bestemmelserne	  til	  at	  gælde	  alle	  anbragte	  unge,	  også	  de	  unge	  over	  
18	  år,	  følges.	  	  
Det	  almene	  plejefamilie	  skal	  næppe	  omfattes	  af	  nærværende	  lovgivning,	  men	  der	  bør	  udarbejdes	  
retningslinjer,	  der	  præciserer	  hvilke	  beføjelser	  der	  skal	  være	  tilladte	  og	  ikke	  tilladte	  på	  området.	  
	  
§	  4:	   	  
FADD	  er	  enig	  i,	  at	  det	  er	  hensigtsmæssigt,	  at	  samme	  regelsæt	  for	  magtanvendelse	  gælder	  på	  både	  
institutionen	  og	  dens	  interne	  skole.	  	  
Dog	  bør	  det	  præciseres	  	  (i	  bestemmelsen	  eller	  i	  en	  vejledning),	  hvad	  der	  forstås	  ved	  ”den	  primære	  
ansættelse”.	  Det	  bør	  afklares,	  om	  f.eks.	  vikarer	  kan	  foretage	  de	  pågældende	  indgreb,	  ligesom	  det	  bør	  
afklares,	  om	  en	  medarbejder,	  der	  ikke	  har	  sin	  primære	  ansættelse	  på	  den	  interne	  skole,	  kan	  assistere	  i	  
udførelsen	  af	  en	  magtanvendelse.	  	  
Ligeledes	  må	  det	  afklares	  om	  lederen	  er	  omfattet	  af	  bestemmelsen.	  
	  
§	  5:	   	  
FADD	  ønsker,	  at	  børnenes	  ret	  til	  at	  blive	  inddraget	  og	  hørt	  i	  fastsættelsen	  af	  en	  husorden	  bliver	  medtaget	  i	  
bestemmelsen.	  
Det	  bør	  desuden	  præciseres,	  at	  husregler	  som	  udgangspunkt	  skal	  være	  i	  samklang	  med/genkendelige	  i	  
forhold	  til	  regler	  der	  gælder	  for	  ikke-‐anbragte	  børn	  og	  unge,	  dog	  med	  det	  forbehold,	  at	  reglerne	  til	  enhver	  
tid	  skal	  medvirke	  til	  at	  begrænse	  det	  anbragte	  barns/den	  unges	  specifikke	  vanskeligheder	  og	  til	  at	  fremme	  
barnets/den	  unges	  samfundsmæssige	  inklusion.	  
Lovforslaget	  (eller	  vejledningen)	  kan	  understrege,	  at	  husregler	  er	  dynamiske	  og	  forventeligt	  vil	  skulle	  
forandre	  sig	  over	  tid,	  idet	  der	  skal	  tages	  hensyn	  til	  målgruppen	  sammensætning	  og	  anbringelsestid	  
	  
§	  6:	   	  
FADD	  bifalder,	  at	  et	  hidtil	  lovgivningsmæssigt	  ureguleret	  område	  nu	  reguleres.	  
En	  måde	  at	  udvide	  grundlaget	  for	  anvendelse	  af	  rusmiddeltests	  kan	  være,	  at	  initiativet	  skal	  være	  beskrevet	  
i	  handlingsplanen	  som	  forudsætning	  for	  anvendelse.	  
Desuden	  kan	  det	  være	  gøres	  til	  en	  pligt	  for	  anbringelsesstedet	  at	  registrere,	  hvor	  ofte	  rusmiddeltest	  
anvendes	  og	  over	  for	  hvem,	  således	  at	  tilbuddets	  praksis	  på	  området	  kan	  følges.	  	  
	  	   	   	  
§	  7:	   	  
FADD	  finder	  det	  relevant,	  at	  ministeriet	  har	  fastholdt	  fokus	  på	  de	  overvejelser,	  der	  skal	  afprøves	  inden	  en	  
evt.	  magtanvendelse.	  	  
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§	  8:	   	  
FADD	  er	  enige	  i,	  at	  det	  er	  hensigtsmæssigt,	  at	  der	  i	  lovgivningen	  er	  en	  adgang	  til	  at	  foretage	  
magtanvendelse	  i	  et	  mindre	  omfang	  uden	  at	  magtanvendelsen	  skal	  indberettes,	  når	  eksempelvis	  
magtanvendelsen	  har	  karakter	  af	  at	  være	  grænsesættende	  for	  et	  barn,	  der	  generer	  andre,	  og	  har	  karakter	  
af	  at	  være	  en	  pædagogisk	  guidning,	  hvor	  barnet	  går	  med	  uden	  at	  gøre	  modstand.	  
Dog	  er	  det	  FADDs	  opfattelse,	  at	  disse	  forhold	  skal	  registreres	  internt,	  blandt	  andet	  for	  at	  man	  kan	  
identificere	  evt.	  mønstre	  i	  brugen	  af	  hjemlen,	  dels	  for	  at	  fx	  tilsynet	  vil	  kunne	  registrere	  omfanget,	  dels	  i	  
forhold	  til,	  at	  det	  kan	  inddrages	  som	  en	  del	  af	  den	  pædagogiske	  refleksion	  og	  udvikling,	  hvorved	  en	  
glidebane	  hen	  imod	  pædagogisk	  guidning	  som	  en	  metode	  forebygges.	  
Vi	  vil	  tillige	  anbefale,	  at	  kortvarig	  fastholdelse	  præciseres,	  evt.	  ved	  at	  koble	  begrebet	  til	  
proportionalitetsprincippet.	  
	  
§	  9:	   	  
FADD	  er	  enige	  i	  	  at	  den	  voksne	  skal	  have	  	  adgang	  til	  at	  foretage	  magtanvendelse	  i	  form	  af	  afværgehjælp.	  	  
Vi	  finder	  dog,	  at	  begrebet	  ”ikke	  ubetydeligt	  omfang”	  bør	  præciseres	  nærmere.	  	  
For	  eksempel	  ved	  at	  nævne	  at	  ’omfang’	  kan	  omfatte	  såvel	  materiel	  værdi	  som	  affektions	  værdi.	  
Samtidig	  skal	  vi	  opfordre	  til,	  at	  afværgehjælpen	  kan	  udvides	  til	  at	  omfatte	  situationer,	  hvor	  den	  unge	  
udviser	  en	  adfærd,	  der	  kan	  have	  uoverskuelige	  konsekvenser	  for	  barnet/den	  unge	  selv.	  Det	  kan	  være	  
situationer,	  hvor	  den	  unge	  f.eks.	  er	  ved	  at	  prostituere	  sig	  eller	  er	  ved	  at	  foretage	  en	  strafbar	  handling.	  	  
	  
§	  10:	   	  
FADD	  tilslutter	  sig	  dette	  forslag	  
	  
§	  11:	   	  
FADD	  opfordrer	  til,	  at	  det	  i	  den	  tilhørende	  vejledning	  præciseres,	  hvem	  der	  har	  voksenansvaret	  og	  
omsorgspligten,	  når	  barnet/den	  unge	  f.eks.	  er	  taget	  hjem	  til	  egne	  forældre	  eller	  ikke	  ønsker	  at	  vende	  
tilbage	  til	  anbringelsesstedet	  efter	  en	  weekend	  hos	  mor	  og	  far.	  Samtidig	  skal	  vi	  opfordre	  til,	  at	  det	  
præciseres,	  om	  risikoen	  skal	  være	  konkret	  eller	  kan	  være	  mere	  abstrakt	  funderet.	  	  
Vi	  ønsker	  at	  advare	  imod	  2	  former	  for	  risici-‐glidebaner:	  

1. At	  myndighed	  vil	  kræve	  at	  man	  konsekvent	  tilbageholder	  børn	  (herunder	  også	  børn,	  der	  ikke	  
nødvendigvis	  er	  til	  fare	  for	  sig	  selv	  eller	  andre)	  

2. at	  politiet	  vil	  henvise	  til	  denne	  bestemmelse	  som	  en	  pligt	  for	  anbringelsesstedet.	  
	  
Vi	  ønsker,	  at	  det	  er	  anbringelsesstedets	  suveræne	  beslutning	  -‐	  ud	  fra	  lovgivning,	  kendskabet	  til	  barnet,	  
kontekst	  m.m.	  -‐	  om	  denne	  type	  magtanvendelse	  skal	  iværksættes.	  
Et	  helt	  afgørende	  parameter	  i	  en	  socialpædagogisk	  sammenhæng	  er	  det	  motiverende	  og	  
omsorgsfokuserede	  arbejde.	  Dette	  fokus	  skal	  fastholdes.	  
	  
§	  12:	  	   	  
I	  forhold	  til	  udvidelse	  af	  mulighed	  for	  tilbageholdelse	  i	  yderligere	  14	  dage	  tilslutter	  FADD	  sig	  forslaget	  
Der	  modtages	  endog	  meget	  skadede	  børn	  og	  unge,	  hvor	  omsorgspligten,	  som	  anbragte	  børn	  i	  lighed	  med	  vi	  
andres	  børn	  må	  have	  krav	  på,	  må	  tilsige,	  at	  vi	  sikrer	  dem,	  hvis	  de	  er	  alvorligt	  til	  fare	  for	  sig	  selv	  eller	  andre,	  
og	  de	  ikke	  kan	  sikres	  på	  anden	  vis.	  Det	  er	  dog	  et	  voldsomt	  indgreb,	  og	  det	  er	  væsentligt,	  at	  det	  i	  den	  grad	  
efterses	  og	  vurderes,	  når	  den	  slags	  handlinger	  anvendes.	  
Vi	  vil	  samtidig	  advare	  imod	  at	  denne	  type	  indgreb	  skal	  være	  en	  integreret	  del	  af	  en	  behandling.	  
	  
§	  13:	  	  
FADD	  kan	  tilslutte	  sig	  forslaget.	  
Det	  er	  afgørende	  at	  effektueringen	  ikke	  må	  have	  negative	  konsekvenser	  for	  de	  øvrige	  børn/unge.	  
Og	  at	  organiseringen	  af	  initiativerne	  har	  fokus	  på	  at	  fremme	  håndteringen	  af	  de	  mål,	  der	  er	  beskrevet	  i	  
barnets/den	  unges	  handleplan.	  
	  
	  
	  
	  



 

 6 

§	  14:	  §	  15:	  §	  16:	  §	  17:	  §	  18:	  
De	  sikrede	  institutioners	  fundament	  hviler	  på,	  at	  børnene	  her	  skal	  have	  et	  tilbud,	  i	  tråd	  med	  FN's	  
Børnekonvention,	  som	  er	  understøttende	  -‐	  socialpædagogisk/fagligt,	  således	  at	  der	  tages	  højde	  for	  
aldersmæssige	  behov.	  	  
Indenfor	  rammen	  skal	  der	  være	  tale	  om	  et	  højpotent	  fagligt	  tilbud,	  hvis	  primære	  fokus	  er	  at	  skabe	  
motivation	  og	  læring	  i	  forhold	  til	  en	  bedre	  livsbane	  for	  børnene.	  
	  
FADD	  ønsker	  det	  i	  særlig	  grad	  præciseret	  hvilke	  konkrete	  initiativer	  der	  kan	  følge	  af,	  at	  personalet	  skal	  have	  
mulighed	  for	  at	  undersøge	  ’den	  unges	  person’.	  
Helt	  specifikt	  ønsker	  vi	  det	  afklaret	  i	  hvilket	  omfang	  og	  under	  hvilke	  omstændigheder	  undersøgelse	  af	  
kropsåbninger	  kan	  indgå	  i	  den	  foreslåede	  ret	  til	  at	  undersøge	  ’den	  unges	  person’.	  Og	  hvem	  og	  med	  hvilken	  
kompetence	  og	  autoritet,	  der	  kan	  en	  sådan	  undersøgelse.	  
I	  den	  forbindelse	  er	  det	  afgørende	  for	  os,	  at	  opgavefordeling,	  ansvar	  og	  kompetencer	  mellem	  
anbringelsesstedets	  personale,	  politi,	  evt.	  professionelle	  hundeførere	  og	  evt.	  sundhedspersonale	  
udtrykkeligt	  er	  beskrevne.	  	  	  
Efter	  FADDs	  opfattelse	  bør	  der	  fortsat	  være	  en	  særlig	  bekymring/risikovurdering,	  for	  at	  undersøgelse	  af	  
person	  kan	  finde	  sted	  –	  og	  ikke	  blot	  fx	  at	  der	  har	  været	  besøg.	  	  
	  
I	  de	  eksisterende	  magtanvendelsesregler	  er	  det	  i	  §	  12,	  stk.	  2,	  angivet,	  hvad	  ”bestemte	  grunde”	  kan	  være,	  
ligesom	  det	  i	  §	  13	  er	  angivet,	  at	  den	  unge	  skal	  have	  tilbud	  om	  at	  overvære	  undersøgelsen	  eller	  straks	  
derefter	  have	  gennemgået	  undersøgelsen	  og	  dens	  resultat.	  Der	  er	  endvidere	  i	  den	  eksisterende	  §	  14	  regler	  
om,	  hvordan	  undersøgelsen	  af	  person	  må	  gennemføres	  og	  af	  hvem.	  Udeladelsen	  af	  disse	  bestemmelser	  i	  
den	  foreslåede	  lovtekst	  udgør	  for	  FADD	  at	  se	  en	  væsentlig	  forringelse	  af	  den	  unges	  retssikkerhed	  og	  
integritet.	  
	  
§	  19:	   	  
FADD	  anerkender	  behovet	  for,	  at	  et	  anbringelsessted	  kan	  anvende	  personlige	  alarm-‐	  eller	  pejlesystemer	  
over	  for	  den	  angivne	  personkreds.	  	  
	  
§	  20:	   	  
Ingen	  bemærkninger.	  
	  
§	  21:	  §	  22:	   	  
Der	  sondres	  i	  de	  eksisterende	  magtanvendelsesregler	  imellem	  tilladte	  magtanvendelse	  og	  ikke	  tilladt	  
magtanvendelse.	  Disse	  detaljerede	  regler	  er	  i	  vidt	  omfang	  udeladt	  i	  den	  foreslåede	  §	  21.	  	  
Vi	  er	  fortsat	  af	  den	  opfattelse,	  at	  kompetencen	  til	  at	  vurdere	  en	  magtanvendelses	  berettigelse	  i	  
lovgivningen	  må	  være	  placeret	  hos	  de	  sociale	  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	  lovgivningen.	  Dette	  vil	  ikke	  fratage	  eksempelvis	  handlekommune	  
handlekompetence,	  idet	  de	  fortsat	  vil	  modtage	  underretning	  ved	  magtanvendelse,	  og	  naturligvis	  kan	  
initiere	  dialog	  herom	  med	  anbringelsessted	  –	  ultimativt	  flytte	  en	  ung	  fra	  anbringelsesstedet	  –	  ligesom	  de	  vil	  
kunne	  indberette	  oplevet	  uretmæssighed	  til	  de	  sociale	  tilsyn.	  	  
	  
Der	  bør	  indføres	  en	  pligt	  til	  at	  indberette	  magtanvendelse	  på	  bestemte	  skemaer	  udarbejdet	  af	  Social-‐	  og	  
Indenrigsministeren	  samt	  en	  pligt	  til	  at	  indberette	  magtanvendelse	  inden	  for	  en	  bestemt	  tidsmæssig	  frist.	  
Ex	  senest	  en	  måned	  efter	  indgrebet.	  
Identiske	  og	  obligatoriske	  skemaer	  er	  efter	  vores	  opfattelse	  en	  forudsætning	  for	  at	  områdets	  parter	  
sammen	  kan	  udlede	  ny	  læring	  og	  nye	  forforståelser	  af,	  hvordan	  vi	  aktuelt	  og	  fremadrettet	  bedst	  håndterer	  
forholdet	  mellem	  magt	  og	  pædagogik.	  
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§	  23:	  	  
Adgang	  til	  at	  klage	  over	  afgørelser	  er	  et	  vigtigt	  aspekt	  i	  alle	  former	  for	  retssikkerhedsspørgsmål.	  
Vi	  har	  	  med	  tilfredshed	  noteret	  det	  af	  forslaget	  fremgår	  at	  børn	  over	  12	  år	  og	  
forældremyndighedsindehavere	  kan	  klage	  over	  afgørelser	  truffet	  efter	  denne	  lov.	  
Vi	  mener,	  at	  også	  medarbejderes	  specifikke	  retssikkerhed	  børn	  indskrives	  i	  lovgivningen,	  hvorfor	  
medarbejderes	  klagemulighed	  også	  børn	  fremgå.	  
	  
§	  24:	  	   	  
Ingen	  bemærkninger.	  	  
	  
2.	  Lov	  om	  ændring	  af	  lov	  om	  social	  service,	  lov	  om	  socialtilsyn	  og	  folkeskoleloven	  (Konsekvensændringer	  
som	  følge	  af	  lov	  om	  voksenansvar	  over	  for	  anbragte	  børn	  og	  unge)	  
	  
(udvalgte	  paragraffer)	  
	  
§	  5	  stk.	  1	  	  
FADD	  er	  enige	  i	  at	  regionsråd	  skal	  kunne	  drive	  døgninstitutioner	  
	  
§	  3	  (nyt	  stk.	  6)	  
FADD	  bifalder	  (i	  den	  grad)	  at	  de	  sociale	  tilsyn	  får	  mulighed	  for	  –	  efter	  anmodning	  fra	  tilbuddet	  -‐	  at	  træffe	  
afgørelse	  om	  nye	  eller	  ændrede	  vilkår	  –	  indenfor	  gældende	  godkendelse.	  	  
	  
§	  66	  
FADD	  er	  enige	  i	  at	  regionsråd	  skal	  kunne	  drive	  delvist	  lukkede	  døgninstitutioner	  og	  delvist	  lukkede	  
afdelinger	  for	  børn	  og	  unge	  når	  disse	  etableres	  i	  tilknytning	  til	  de	  sikrede	  institutioner.	  
Dette	  vil	  kunne	  sikre	  børnene	  og	  de	  unge	  (typisk	  de	  B/U,	  der	  er	  anbragt	  på	  socialpædagogiske	  pladser)	  en	  
mere	  hensigtsmæssigt	  og	  sammenhængende	  indsats	  og	  en	  mere	  glidende	  overgang	  til	  andre	  tilbud.	  
	  
	  
	  
	  


