
 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 72 28 24 00 

Tilsynet i henhold til grundlovens § 71  

Folketingets § 71-tilsyn har d. 1. december 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 5 (alm. 

del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares.  

Spørgsmål nr. 5: 

”Kan ministeren redegøre for servicelovens regler om børns ret til at bevare kontakten 
til deres netværk, når de er anbragt uden for hjemmet, herunder til bedsteforældre?”  

Svar: 

Det er afgørende, at anbragte børn har ret til samvær med familie og andre personer 

fra netværket. Det er centralt i forhold til at sikre, at barnet har stabile relationer til 

andre børn og voksne under anbringelsen. Derfor skal kommunen også under hensyn-

tagen til barnets bedste sørge for, at forbindelsen mellem barnet og familie og netværk 

holdes ved lige. 

 

Reglerne om samvær for anbragte børn er reguleret i servicelovens § 71. I anbringel-

sessager skal kommunen vurdere, om barnet har behov for at bevare kontakten til 

personer i netværket. For at sikre barnets tarv skal det vurderes, om der er behov for 

særlige initiativer for at fremme og holde kontakten ved lige, i det omfang det vurderes 

at være til gavn for barnet. I vurderingen skal der lægges vægt på at barnet, også på 

længere sigt, har familie og netværk at støtte sig til. Dette skal sikre, at det anbragte 

barn kan bevare forholdet til eksempelvis bedsteforældre eller søskende, der også i 

tiden inden anbringelsen har spillet en stor rolle i barnets liv. Kommunen skal lægge 

vægt på barnets eller den unges egne ønsker om at bevare tilknytningen til bestemte 

personer.  

I forbindelse med vurderingen af barnets eller den unges behov for samvær er kom-

munen forpligtet til at sikre, at der finder en samtale sted med barnet eller den unge 

efter servicelovens § 48, hvorved barnets perspektiv inddrages. Barnets eller den un-

ges relationer til personer i netværket såsom søskende, bedsteforældre, andre fami-

liemedlemmer og venner skal endvidere være afdækket i den børnefaglige undersøgel-

se efter servicelovens § 50. På den måde vil der allerede fra sagens start være et godt 

indblik i, hvilke relationer der bør bevares under anbringelsen.  

På den baggrund skal barnets eller den unges egne ønsker om at bevare tilknytningen 

til bestemte personer tillægges vægt i forhold til barnets eller den unges modenhed og 

udvikling. Afgørelser om samvær mellem barnet og barnets familie og netværk kræver 

ikke forældremyndighedsindehaverens samtykke. 
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Kommunen skal efter servicelovens § 71, stk. 2, om fornødent træffe afgørelse om 

rammerne for samværet, herunder om omfanget og udøvelsen af samværet. Ved afgø-

relsen lægges vægt på hensynet til barnet og formålet med anbringelsen.  

Kommunen kan dog ikke træffe afgørelser, der medfører, at samvær og kontakt kun 

må finde sted mindre end én gang om måneden, da en sådan afgørelse betragtes som 

en afbrydelse af samværet og derfor skal træffes af børn og unge-udvalget. Børn og 

unge-udvalget kan efter servicelovens § 71, stk. 3, træffe afgørelse om overvåget sam-

vær eller om, at forbindelsen i form af samvær eller brev-, mail- eller telefonforbindel-

se mv. mellem forældrene og netværk og barnet helt afbrydes, når det er nødvendigt af 

hensyn til barnets sundhed eller udvikling . 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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