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Folketingets Social- og 

Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 29. januar 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. 272 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

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

Spørgsmål nr. 272: 
”Hvad vil ministeren gøre ved, at virkeligheden er, at det i dag ikke har nogen 
konsekvenser, hvis en kommune ikke overholder reglerne? Spørgsmålet stilles 
som opfølgning på samråd den 28. januar 2021, jf. SOU alm. del - 

samrådsspørgsmål F.” 

Svar: 

Jeg lægger til grund, at spørgsmålet alene vedrører området for udsatte og 

anbragte børn og unge, som samrådsspørgsmål F omhandler. Her gælder som 

hovedregel, at kommunens afgørelser kan indbringes for Ankestyrelsen af 

personer med del i forældremyndigheden samt den unge, der er fyldt 12 år. 

Ankestyrelsen har mulighed for at afvise, stadfæste, hjemvise, ophæve eller 

ændre en kommunal afgørelse, der er klaget over. 

 

Hvis et barn i en konkret sag ikke får den støtte, som barnet har behov for, så 

har Ankestyrelsen desuden mulighed for af egen drift at gå ind i sagen og 

pålægge kommunen at give barnet støtte. 

 

Derudover er landets kommuner også underlagt det kommunale tilsyn, som 

varetages af Ankestyrelsen. De fører tilsyn med, at kommuner overholder den 

lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Ankestyrelsen kan 

om nødvendigt foretage sanktioner i forhold til ulovlige kommunale 

beslutninger, herunder pålægge de ansvarlige 

kommunalbestyrelsesmedlemmer tvangsbøder. I praksis er det dog sjældent 

nødvendigt for tilsynet at gå så langt som til at anvende sanktioner, fordi 

kommunerne retter op på eventuelle ulovligheder, når tilsynet retter 

henvendelse til dem.  

 

Hvis en sagsbehandler eller et medlem af kommunalbestyrelsen forsætligt eller 

groft uagtsomt gør sig skyldig i grov pligtforsømmelse, er det en sag for 

domstolene. 

 

Jeg er enig i, at det er vigtigt, at vi sikrer sagsbehandling, som er 

lovmedholdelig og af høj kvalitet, og derfor har regeringen f.eks. foreslået at 

nedsætte et partnerskab, der har til opgave at komme med forslag til, hvordan 

rammerne for sagsbehandlingen på børneområdet i kommunerne styrkes. 

Ligesom vi vil undersøge muligheden for en børnerådgiveruddannelse. Jeg 
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mener dog ikke, at yderligere sanktionsmuligheder er vejen frem. 

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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