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Folketingets Social- og Ældreudvalg 

Folketingets Social- og Ældreudvalg har d. 11.maj 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. 613 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

besvares 

Spørgsmål nr. 613: 
”Vil ministeren redegøre for processen ifm., at børn og unge har været udsat 
for magtanvendelser på opholdssteder, og kan ministeren oplyse, om børn 
og unge altid får lejlighed til at udtale sig om episoden jf. 

voksenansvarsloven § 21, stk. 2?” 

Svar: 

Hvis der er gjort brug af en magtanvendelse eller andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten efter voksenansvarslovens §§ 8-14, 16 og 19 samt 

magtanvendelse i øvrigt skal anbringelsesstedet altid indberette 

magtanvendelser til både den anbringende kommune og det socialtilsyn, der 

fører driftsorienteret tilsyn med anbringelsesstedet. Det fremgår helt klart af lov 

om voksenansvar § 21.  

 

Hvis magtanvendelsen er fundet sted på et kommunalt eller regionalt 

anbringelsessted, skal anbringelsesstedet endvidere orientere den kommunale 

eller regionale driftsherre om magtanvendelsen.  

 

Registreringen skal foretages inden for 24 timer. Det er først og fremmet af 

hensyn til barnets eller den unges retssikkerhed.  

 

Barnet eller den unge, der har været udsat for magtanvendelse eller andre 

indgreb i selvbestemmelsesretten, skal gøres bekendt med indberetningen og 

have lejlighed til at udtale sig om episoden, jf. voksenansvarslovens § 21, stk. 

2. I forbindelse med udfyldelsen af indberetningsskemaet skal personalet eller 

den specialiserede plejefamilie, som led i omsorgspligten, tale med barnet eller 

den unge om hændelsen, årsagen m.v. Formålet er, at personalet får forklaret 

barnet eller den unge, hvorfor det var nødvendigt at anvende magt i den 

konkrete situation samt at barnet eller den unge får mulighed for at sætte ord 

på, hvordan situationen blev oplevet af den pågældende. 

 

Hvis barnets eller den unges eventuelle udtalelse om episoden ikke kan 

komme med, inden indberetningen sendes til vedkommendes 

handlekommune, kan udtalelsen eftersendes.  
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Umiddelbart efter registreringen af den foretagne handling skal 

forældremyndighedsindehaveren desuden også orienteres om, at der er 

anvendt magt, jf. voksenansvarsbekendtgørelsens § 22, stk. 3, og § 23, stk. 3. 

 

Som jeg også oplyste om på samrådet om forholdene på de danske 

opholdssteder torsdag den 6. maj, ved vi fra evaluering af voksenansvarsloven, 

at indberetningsskemaerne som oftest ikke indeholder en udtalelse fra barnet 

eller den unge. Dette vil jeg ændre på, så vi sikrer os, at barnets eller den 

unges opfattelse af en konkret magtanvendelse bliver hørt og indgår i 

indberetningen.  

 

Dette gøres konkret ved at stille et nyt krav om, at det fremgår af 

indberetningen, hvorfor der ikke er en udtalelse fra barnet eller den unge. Det 

skal fremgå klart, om barnet eller den unge ikke har ønsket at udtale sig eller 

ikke har haft mulighed for det.  

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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