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Folketingets Lovsekretariat 

Medlem af Folketinget Anni Matthiesen (V) har d. 17. marts 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 812 til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 812: 

Mener ministeren, at det er et problem, at der ifølge Lene Mosegaard Søbjerg, forsk-

ningschef på University College Syddanmark, er mange fagpersoner, som ikke er klar 

over, hvornår de er forpligtet til at lave underretninger om børn, jf. Politikens artikel 

”Forsker: Underretninger gavner ikke altid børn” af 7. marts 2020? 

Svar: 

Det skal indledningsvist påpeges, at lovgivningen ikke lægger op til, at fagpersoner 

skal underrette for en sikkerheds skyld. Således fremgår det af servicelovens § 153 om 

den skærpede underretningspligt, at offentligt ansatte skal underrette, når de ”får 
kendskab til eller grund til at antage”, at et barn eller en ung har behov for særlig 

støtte. Det kan fx være pga. ulovligt skolefravær, da det er bekymrende adfærd, eller 

ved mistanke om overgreb i hjemmet.   

Offentligt ansatte fagpersoner ser børnene uden for hjemmet og har derfor et særligt 

ansvar for at reagere og underrette kommunen, hvis de ser noget hos barnet, der væk-

ker deres bekymring. De skal foretage en konkret vurdering og tage en snak med bar-

net, hvis det er relevant, for en del af sagerne kan og skal håndteres i hhv. skolen, dag-

institutionen mv.  

Jeg mener det vigtigt, at kommunerne håndterer underretningerne på en skånsom 

måde for barnet og familien. For en underretning er udtryk for en bekymring, som skal 

undersøges nærmere og ikke en anklage eller en sigtelse. I de tilfælde, hvor underret-

ningen ikke giver anledning til yderligere handling, skal sagen lukkes ned.  

Afslutningsvist vil jeg gerne understrege, at er der en begrundet bekymring for et barn 

eller en ung, så skal der også foretages en underretning. For prisen for ikke at under-

rette ved en bekymring er, at der er udsatte børn og unge, der går under radaren, og 

risikerer at vokse op i mistrivsel med store konsekvenser for resten af deres liv. 
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