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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg  
 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 21. oktober 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 22 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

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

Spørgsmål nr. 22: 

”Kan ministeren oplyse, om en forældrekompetenceundersøgelse, som bliver er-

klæret ikke valid, må bruges i den videre sagsbehandling og evt. danne grundlag 

for støtteforanstaltninger, bopæl eller tvangsanbringelse, når der ligger andet 

sags materiale, der kan belyse sagen?”  

  

 Svar: 

I forbindelse med afdækningen af et barn eller en ungs behov for særlig støtte i den 

børnefaglige undersøgelse efter servicelovens § 50 kan kommunen vælge at foretage en 

psykologisk undersøgelse af forældrenes kompetencer. Dette kan fx være med den 

hensigt at afdække, hvorvidt forældrene kan varetage barnets behov for støtte, evt. 

med støtte til forældrene, hjælp i hjemmet eller lignende.  

Kommunen har i deres behandling af sagen pligt til at sørge for, at sagen er tilstrække-

lig oplyst, herunder sikre, at der er et tilstrækkeligt grundlag for at træffe den pågæl-

dende afgørelse. Herunder påhviler det kommunen så vidt muligt at afklare og tage 

stilling til evt. bevistvivl. 

Hvis der under en sags behandling fremkommer oplysninger, der stiller spørgsmåls-

tegn ved validiteten af sagens oplysninger, herunder fx en psykologisk undersøgelse af 

forældremyndighedsindehavers kompetencer, har kommunen pligt til at reagere her-

på. I disse tilfælde skal kommunen således undersøge og vurdere oplysningernes rig-

tighed og afgøre, om oplysningerne kan lægges til grund for afgørelsen.  

Det er vigtigt at understrege, at sager om særlig støtte til et barn eller en ung under 18 

år kan være komplekse og indgribende – det gælder ikke mindst sager som anbringel-

se uden samtykke. Det er derfor afgørende, at sagsbehandlingen og de undersøgelser, 

der indgår heri, er af en høj kvalitet.  

Med henblik på at styrke kvaliteten af de psykologiske undersøgelser af forældremyn-

dighedsindehaveren har Folketinget pr. 1. marts 2020 besluttet, at disse undersøgelser 

skal udarbejdes af en autoriseret psykolog. Derudover blev det som led i satspuljeafta-

len for 2019-2022 besluttet at opdatere de eksisterende retningslinjer for udarbejdelse 

og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser (”Retningslinjer for udarbejdelse 

og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser”, Socialministeriet, juni 2011) 

samt udarbejde nye retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af vurdering af bar-

nets tilknytning til sin plejefamilie, biologiske forældre og andre i netværket. Det skal 
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løfte kvaliteten af de psykologiske undersøgelser af forældre bredt set, og de nye ret-

ningslinjer forventes at foreligge inden udgangen af 2020. 

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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