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Folketingets Social- og Ældreudvalg 

Folketingets Social- og Ældreudvalg har d. 21. juni 2021stillet følgende 

spørgsmål nr. 726 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jane Heitmann (V). 

Spørgsmål nr. 726: 
”Vil ministeren kommentere artiklen ”Afsløring: Børn tvangsfjernet med fup og 
fidusrapporter” Ekstra Bladet den 19. juni, og oplyse, hvilke overvejelser 
artiklen giver ministeren anledning til og i forlængelse heraf oplyse, om 
ministeren vil rette henvendelse til Tårnby Kommune mhp. genoptagelse af de 
sager, hvor der kan være tvivl om tvangsfjernelser?” 

Svar: 

Jeg kender ikke detaljerne i de konkrete sager, som Ekstra Bladet skriver om, 

og derfor finder jeg det rigtigst ikke at udtale mig om de konkrete sager. 

Men situationen, som Ekstra Bladet beskriver, lyder helt uacceptabel. 

De undersøgelser, der laves om udsatte børn og unge, er grundlaget for, at de 

får den rigtige hjælp, og derfor er det også helt afgørende, at de er af høj 

kvalitet. 

 

Jeg kan oplyse, at Ankestyrelsen har henvendt sig til samtlige kommuner og 

oplyst dem, at Ankestyrelsen finder, at kommunerne bør identificere de sager, 

hvor de har anmodet den pågældende psykolog om at udarbejde erklæringer, 

og genvurdere sagerne, herunder vurdere, om grundlaget for kommunens 

afgørelser er tilstrækkeligt, eller om der er behov for supplerende oplysninger. 

 

Samtidig kan jeg oplyse, at reglerne vedr. psykologer, der udarbejder 

forældrekompetenceundersøgelser, blev strammet sidste år i forbindelse med 

L 68 om ro og stabilitet for udsatte børn og unge, således at pr. 1. marts 2020 

er det bl.a. blevet et krav, at psykologiske undersøgelser af 

forældremyndighedsindehaveren, der iværksættes som led i en børnefaglig 

undersøgelse, skal foretages af en autoriseret psykolog. 

 

Det betyder, at alle psykologer, der udarbejder 

forældrekompetenceundersøgelser i forbindelse med en børnefaglig 

undersøgelse, er underlagt Psykolognævnets tilsyn og tilsynsforanstaltninger, 

herunder også psykolognævnets mulighed for at fratage autorisationen og 

derved også fratage muligheden for at udarbejde 

forældrekompetenceundersøgelser i forbindelse med børnefaglige 

undersøgelser.  
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Samtidigt har kommunen altid mulighed for at få oplyst, om en psykolog har 

fået alvorlig kritik mv. af Psykolognævnet, når kommunen skal vælge psykolog 

til udarbejdelse af en forældrekompetenceundersøgelse. 

 

Derfor står vi i dag et andet – og bedre – sted i forhold til at sikre 

forældrekompetenceundersøgelsernes kvalitet. 

 

Men vi skal naturligvis fremadrettet være opmærksomme på, om de 

nuværende regler er tilstrækkelige og om de har den tilsigtede effekt. I den 

forbindelse tager jeg altid gerne imod input til udvikling og forbedring af 

området, så de børnefaglige undersøgelsers kvalitet sikres. 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
 


