
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2015

Forslag
til

Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område

(Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt
nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v.)

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af
16. februar 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 495 af 21.
maj 2013 og § 1 i lov nr. 722 af 25. juni 2014, foretages
følgende ændringer:

1. I § 52, stk. 3, nr. 4, indsættes efter »plejefamilie,«: »i en
kommunal plejefamilie,«, og efter »§ 66, stk. 1, nr. 1,« ind-
sættes: »2,«.

2. I § 66, stk. 2, ændres »eller 5« til: »eller 6«.

3. I § 66 a indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
»Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde den fornødne

faglige støtte til
1) netværksplejefamilier i overensstemmelse med plejeop-

gavens omfang og
2) familier, der har adopteret et barn eller en ung, der tid-

ligere har været anbragt i pleje i familien.«
Stk. 5-7 bliver herefter stk. 6-8.

4. I § 66 a, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 7, 2. pkt., ændres
»stk. 5« til: »stk. 6«.

5. § 66 a, stk. 7, der bliver stk. 8, affattes således:
»Stk. 8. Ministeren for børn, ligestilling, integration og

sociale forhold kan fastsætte nærmere regler om godkendel-
se af og tilsyn med plejefamilier, kommunale plejefamilier,
netværksplejefamilier og egne værelser m.v., jf. stk. 1, 2 og
6, om grunduddannelse og supervision til og efteruddannel-
se af plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværks-
plejefamilier, om faglig støtte til netværksplejefamilier og
familier, der har adopteret et barn eller en ung, der tidligere

har været anbragt i pleje i familien, jf. stk. 3-5, og om godt-
gørelse for netværksplejefamilier.«

6. I § 69, stk. 2, ændres »15 år« til: »12 år«, og »stk. 4 og 5«
til: »stk. 3«.

7. § 69, stk. 3 og 4, affattes således:
»Stk. 3. Kan samtykke til ændret anbringelsessted ikke

opnås, jf. stk. 2, skal børn og unge-udvalget træffe afgørelse
om ændring af anbringelsessted. Ved afgørelsen skal børn
og unge-udvalget under hensyn til formålet med anbringel-
sen og barnets eller den unges behov for kontinuitet i op-
væksten vurdere, om barnets eller den unges behov for støtte
bedst imødekommes ved en ændring af anbringelsessted.
Afgørelse om valg af konkret anbringelsessted træffes heref-
ter af kommunalbestyrelsen, jf. § 68 b, stk. 1.

Stk. 4. Til brug for børn og unge-udvalgets afgørelse om
ændring af anbringelsessted, jf. stk. 3, skal kommunalbesty-
relsen udarbejde en indstilling, der indeholder
1) den seneste handleplan, jf. § 140,
2) barnets eller den unges holdning til ændringen af an-

bringelsesstedet, jf. § 48,
3) en beskrivelse af, hvorvidt supplerende støtte til barnet

eller den unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 9, under fortsat op-
hold på det aktuelle anbringelsessted kan imødekomme
barnets eller den unges behov for støtte,

4) en beskrivelse af et nyt anbringelsessteds forventede
egnethed til at imødekomme barnets eller den unges
behov for støtte og for nære og stabile voksenrelatio-
ner,

5) en udtalelse fra det aktuelle anbringelsessted, jf. stk. 5,
og

6) øvrige nødvendige oplysninger.«
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8. I § 72, stk. 1, nr. 7, og § 74, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 69,
stk. 3 eller 4, jf. § 58,« til: »§ 69, stk. 3,«.

9. I § 74, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 69, stk. 3 eller 4,« til:
»§ 69, stk. 3,«.

10. I § 75, stk. 1, indsættes efter »68 a,«: »§ 69, stk. 3,«.

11. I § 167, stk. 1, nr. 4, udgår », samt ændret anbringelses-
sted efter § 69, stk. 1«.

§ 2

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1019 af 23. september
2014, som ændret ved § 7 i lov nr. 1486 af 23. december
2014, foretages følgende ændring:

1. I § 72, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 68, stk. 2, i lov om social
service,« til: »§ 68, stk. 2, i lov om social service og«, og
»samt afgørelser om ændret anbringelsessted efter § 69 i lov
om social service« udgår.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 2015.
Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på sager, der ved lo-

vens ikrafttræden verserer efter § 69, stk. 3 og 4, i lov om
social service for børn og unge-udvalget eller for Ankesty-
relsen. For sådanne sager finder de hidtil gældende regler
anvendelse.

Folketinget, den 21. april 2015

BERTEL HAARDER

/ Karen J. Klint
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