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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalget har d. 15. januar 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 237 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL). 

Spørgsmål nr. 237: 

”Vil ministeren redegøre for, hvor ofte Ankestyrelsen omgør anbringelsessager opgjort 

på årlig basis de sidste ti år, samt hvor ofte der findes fejl i børnesager i kommunerne, 

og hvad ministeren mener årsagen til dette er?” 

Svar: 

I tabel 1 vises en opgørelse over andelen af sager om anbringelse uden samtykke efter 

servicelovens § 58, der årligt er blevet omgjort af Ankestyrelsen i perioden 2016-2019. 

I denne periode har Ankestyrelsens omgjort afgørelsen i 1-3 pct. af anbringelsessa-

gerne, jf. tabel 1. 

 Tabel 1  

Årlig omgørelsesprocent i anbringelsessager efter servicelovens § 58, 2016-2019 

 2016 2017 2018 2019 

Omgørelsesprocent 3 2 1 1 
 

 Anm.: Statistikken viser fordelingen af børn og unge-udvalgets afgørelser om § 58 efter serviceloven. Afgørelser om akutafgø-

relser om tvangsanbringelse truffet af formanden for børn og unge-udvalget indgår ikke i statistikken. 

Kilde: Ankestyrelsen. 

 

Det er ikke muligt at vise udviklingen over de seneste ti år, idet Ankestyrelsen oplyser:  

”Tallene fra før 2016 er ikke sammenlignelige med perioden fra 2016 og frem grun-

det ændring i registreringspraksis, hvor Ankestyrelsen nu opgør efter det sagsemne, 

der er truffet afgørelse om og med en afgørelse pr barn. Fx registrerer vi afgørelser 

om både opretholdelse af anbringelsen og genbehandlingsfristen. Indtil 2016 var re-

gistreringen på et samlet niveau for alle afgørelser fra kommunernes børn og unge-

udvalg.” 

I perioden 2016-2018 traf Ankestyrelsen årligt afgørelse i 70-82 klager om foreløbig 

anbringelse uden samtykke efter § 75. Her stadfæstede Ankestyrelsen mellem 45 og 49 

pct. af sagerne og ophævede resten. Ophævelse betyder, at Ankestyrelsen vurderede, at 

betingelserne for at træffe afgørelsen ikke var opfyldt. Det er ikke ensbetydende med, 

at Ankestyrelsen vurderer, at barnet eller den unge ikke skal anbringes. Men blot at 

betingelserne for en akut anbringelse uden samtykke ikke var opfyldt.  
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Ankestyrelsen har ikke opgørelser over, hvor ofte der findes fejl i børnesager i kommu-

nerne, men når Ankestyrelsen træffer afgørelse i tvangsmæssige børnesager, har de en 

egen drift kompetence, der giver dem mulighed for at give kommunerne pålæg om at 

foretage yderligere sagsskridt, som Ankestyrelsen finder fornødne af hensyn til barnets 

bedste.  

Tabel 2 viser andel af de tvangsmæssige børnesager i 2018 og 2019, hvor Ankestyrel-

sen gav pålæg om henholdsvis børnefaglig undersøgelse og udarbejdelse af handle-

plan. 

 Tabel 2  

Afgørelsespålæg for § 58 anbringelsessager 

 2018 2019 

Børnefaglig undersø-
gelse 

124 122 

Handleplan 13 14 

Børnefaglig undersø-
gelse (pct.) 

17 pct. 16 pct. 

Handleplan (pct.) 2 pct. 2 pct. 
 

 Anm.: Bemærk sager kan både give pålæg om børnefaglig undersøgelse og handleplan. Det var tilfældet i seks sager i 2018 

og 5 i 2019. 

Kilde: Ankestyrelsen. 

 

Ankestyrelsens tog i 2019 hul på tilbagevendende stikprøveundersøgelser af sagsbe-

handlingskvalitet på området for udsatte børn (Børnesagsbarometret), i første omgang 

med en pilotundersøgelse blandt 12 kommuner og fra 2020 blandt en tredjedel af lan-

dets kommuner årligt. Opgørelsen skelner dog ikke mellem sager om anbringelser og 

sager om øvrige foranstaltninger til barnet og dets familie. 

Det er helt afgørende, at sagsbehandlingen har en høj kvalitet i sager om hjælp til ud-

satte børn og unge. Jeg mener ikke, man kan pege på en enkelt afgørende faktor her-

for, men derimod spiller både ressourcer, sagsbehandlerkompetencer, organisering og 

andre elementer ind herpå. Derfor vil regeringen som led i arbejdet på anbringelses-

området også have fokus netop på at styrke sagsbehandlingens kvalitet hele vejen 

rundt, så udsatte børn og unge får den bedst mulige hjælp hurtigst muligt.  

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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