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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 30. januar 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 296 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 

Spørgsmål nr. 296: 

”Er ministeren bekendt med nogle typer sager, hvor forældre ikke skal partshøres, når 

der foreligger en børnefaglig undersøgelse efter § 50 i serviceloven?” 

Svar: 

Hvis et barn eller en ung antages at have brug for særlig støtte, herunder på grund af 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunen undersøge barnets eller den 

unges forhold gennem en børnefaglig undersøgelse jf. servicelovens § 50. Undersøgel-

sen skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med forældremyndighedsindehave-

ren og den unge, der er fyldt 15 år.  

Når kommunen på baggrund af undersøgelsen efterfølgende skal træffe afgørelse om 

særlig støtte til et barn eller en ung, skal parterne i sagen høres. 

Den altovervejende hovedregel er, at forældremyndighedsindehavere i en sag om et 

barn eller ung vil være part i sagen, og derfor som udgangspunkt altid skal høres i for-

bindelse med, at kommunen træffer afgørelse om støtte efter afslutningen af den bør-

nefaglige undersøgelse. 

Der kan under særlige omstændigheder være undtagelser til dette. Det følger således 

af reglerne i forvaltningslovens § 19, at der er visse undtagelser til retten til parthøring, 

f.eks. hvis de oplysninger, der medfører høringspligt, er undtaget fra retten til aktind-

sigt.    

Der kan efter omstændighederne tænkes situationer, hvor eksempelvis en forælder er 

dømt for vold mod barnet og/eller den anden forælder, og hvor myndigheden efter en 

konkret vurdering ikke partshører af sikkerhedsmæssige årsager for at beskytte barnet 

og/eller den anden forælder. 

I forlængelse heraf kan jeg oplyse, at forvaltningslovens regler om partshøring hører 

under Justitsministeriets ressort. 
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