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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 10. februar 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 346 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V). 

Spørgsmål nr. 346: 

”Vil ministeren redegøre for de gældende regler for den børnefaglige undersøgelse 

efter servicelovens § 50, herunder hvilke kriterier der skal opfyldes for, at den pågæl-

dende kommune påkræves at foretage undersøgelsen?” 

Svar: 

Ifølge servicelovens § 50 skal kommunen undersøge barnet eller den unges forhold, 

hvis det må antages, at et barn eller ung trænger til særlig støtte, herunder pga. nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov herfor, er at sikre, at 

disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed 

og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. 

Undersøgelsen, der betegnes en børnefaglig undersøgelse, skal så vidt muligt gennem-

føres i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 

år. Den børnefaglige undersøgelse skal anlægge en helhedsbetragtning og skal omfatte 

barnets eller den unges udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundheds-

forhold, fritidsforhold og venskaber og andre relevante forhold, jf. serviceloven § 50, 

stk. 2. 

Kommunen skal forud for afgørelsen om, hvorvidt der skal udarbejdes en børnefaglig 

undersøgelse efter servicelovens § 50 eller ej, oplyse sagen i tilstrækkeligt omfang til at 

kunne vurdere, om der er behov for at iværksætte en børnefaglig undersøgelse. Til 

brug for oplysning af sagen kan kommunen fx indhente information fra daginstitution 

eller skole. 

Kommunen skal begrunde sin beslutning om, hvorvidt der i en given sag skal iværk-

sættes en børnefaglig undersøgelse eller ej, da denne beslutning i forvaltningsretlig 

forstand er en afgørelse. Det er derfor også muligt for forældremyndighedsindehave-

ren at klage over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en børnefaglig undersø-

gelse. 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 

 

Sagsnr. 

2020-1716 

 

Doknr. 

212596 

 

Dato 

05-03-2020 

Social- og Indenrigsudvalget 2019-20
SOU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 346 

Offentligt


	Spørgsmål nr. 346:
	Svar:

