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Høring over udkast til forslag om barnets lov    

Vi ønsker at sige tak for muligheden for at afgive høringssvar. Det er dog med beklagelse, at vi må 
konstatere, at det med baggrund i det omfattende materiale, der er udsendt, ikke er muligt for os inden 
for den angivne tidsramme at afgive et høringssvar, der principielt og konkret forholder sig til alle ud-
kastets bestemmelser. Vi har været nødsaget til at udvælge nogle enkelte nedslagspunkter, hvilket 
ikke er udtryk for, at vi ikke kunne have kommentarer til øvrige bestemmelser i udkastet. Vi tillader os 
at bemærke, at den proces ministeriet har haft forud for udsendelse af lovudkastet, hvor særligt ud-
valgte interessenter har haft lejlighed til at medvirke i en uformel høringsproces, ikke bidrager til trans-
parens, men tværtimod har virket ekskluderende, hvilket også taler for, at de som ikke tidligere har 
været inddraget, fik en reel mulighed for at fordybe sig i lovudkastet.   

Lovudkastet giver med ovennævnte forbehold umiddelbart anledning til nedenstående kommentarer, 
der både indeholder nogle mere generelle og principielle kommentarer, samt konkrete nedslag i dele 
af lovforslaget. 

Indledende bemærkninger 

Reguleringen af børne- og ungeområdet har gennem de seneste 20 år været præget af talrige lovæn-
dringer, præciseringer og reformer. Formålet har typisk været at højne retssikkerheden i sagerne her-
under at sikre børns retsbeskyttelse, samt at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen og dermed optimere 
indsatsen overfor de udsatte børn og unge. Regelændringerne er gået i et pendul fra detaljeret regu-
lering til afbureaukratisering og tilbage igen – ofte i et meget broget mønster. 

Gentagne undersøgelser har imidlertid vist, at der er betydelige fejl og mangler i den kommunale sags-
behandling på børne- og ungeområdet, hvilke sætter retssikkerheden på spil for de allermest udsatte 
familier og børn. 

Også dette lovforslag peger på en prioritering af at retssikkerheden for børn og familier skal være i 
orden, herunder særligt i anbringelsessager. Spørgsmålet er imidlertid om nye regelændringer og en 
samling af børnebestemmelserne i én lov, er svaret på de alvorlige problemer vi har set de sidste 
mange år, for så vidt angår efterlevelse af reglerne på området? Særligt henset til at der allerede har 
været mange forsøg på at påvirke retsanvendelsen, retsanvendelsen, som ikke har haft den nødven-
dige effekt. Der savnes grundlæggende overvejelser og viden om, hvorfor det er så svært at leve op til 
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almindelige (social)forvaltningsretlige regler og principper på dette område, og efterleve de materielle 
kriterier.  

Ad regelforenkling og afbureaukratisering 

Et væsentligt formål med loven er regelforenkling, afbureaukratisering og større vægt til det faglige 
skøn. Der henvises gentagne gange i lovforslaget til, at reglerne på børneområdet skal ”forenkles”, og 
at der skal gøres op med ”unødigt bureaukratiske proceskrav”, med udgangspunkt i, ”at det faglige 
skøn skal veje tungere”, at der bliver ”større fleksibilitet i reglerne” og dermed ”bedre mulighed for at 
prioritere ressourcerne til de komplekse sager”. Der henvises i den forbindelse til erfaringer indhentet 
i frikommuneforsøgene på børneområdet, uden at disse erfaringer uddybes nærmere. 

Det fremgår ikke klart hvilke proceskrav, som anses for ”unødige”, men der synes navnlig at være tale 
elementer i undersøgelsesprocessen (nuværende § 50) og reguleringen af handleplaner, herunder 
tidsfrister. Dvs. at formålet er ”mere fleksible krav til udredning af barnets eller den unges behov” og 
”Mere rum til socialfaglige vurderinger ved at gøre proceskravene i loven fleksible, så kravene til sags-
behandlingen i højere grad afspejler barnets behov i den enkelte sag og barnet og familie oplever at 
den nødvendige indsats sættes hurtigere i gang”.   

Det giver god mening med konkrete behovsvurderinger og fleksibilitet, men det fremstår nærmest som 
om, at der ikke har været mulighed for at indrette sagsbehandlingen individuelt og fleksibelt efter de 
nuværende regler? Reglerne bygger allerede i dag i vidt omfang på konkrete vurderinger, herunder 
omkring omfanget af sagsoplysning og undersøgelse (undersøgelsen må ikke være mere omfattende 
end formålet tilsiger, den kan udarbejdes inden for maksimumfrister, kun relevante forhold skal indgå 
osv.) Også handleplanerne er meget lidt regulerede og rummer mulighed for fleksibilitet og individuelle 
vurderinger. Har den løbende opfølgningsfrist været på f.eks. 6 mdr. har man sagtens kunne følge op 
hurtigere. Også undersøgelser har kunnet tilpasses den konkrete situation og færdiggøres inden 4. 
mdr. i ”lettere” (mindre komplekse) sager.  

At praksis har udviklet sig anderledes med unødig sagsbehandling, uforholdsmæssigt lange sagsbe-
handlingsforløb i mindre komplekse sager og utilstrækkelig hjælp (jf. bemærkningerne til lovforslaget), 
kan svært forklares alene med henvisning til reglerne på området. Den nuværende lovgivning er såle-
des ikke i sig selv en hindring for nogle af de ønsker, man har med den nye lov, selv om det fremstilles 
sådan.  

Det kan endvidere undre, at man ikke i forbindelse med samlingen af reglerne, har fundet anledning til 
at lave et mere gennemgribende og samlet lovforberedende betænkningsarbejde. Mange gamle for-
arbejder er blot ”klippet” ind uden nærmere forklaring og sammenhæng med nye regler. Flere af de 
nuværende regler er kommet til ved knopskydning gennem årene, og der kunne med fordel have været 
anledning til at se mere generelt på regelkomplekset, f.eks. de mange forskellige aldersgrænser, jf. 
nærmere nedenfor.   

Ad lovens opbygning, struktur og begreber 

Det vil være ønskeligt, at det kommer tydeligere frem at Danmark er forpligtet af FN´s børnekonvention, 
handicapkonventionen og EMRK 

Danmark har som bekendt ratificeret og gennem normharmoni inkorporeret FN´s børnekonvention. 
Det bør derfor tydeligt fremgå af bemærkningerne til loven, at kommunerne når de behandler sager er 
forpligtet til at efterleve alle bestemmelser i børnekonventionen samt i FN´s handicapkonvention. I 
overensstemmelse hermed fremgår det også på s. 287 i bemærkningerne til lovforslaget, at ”I forbin-
delse med udarbejdelsen af den sammenhængende børnepolitik vil kommunalbestyrelsen også kunne 
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hente inspiration i FN´s børnekonvention, som Danmark, og dermed også kommunerne, er forpligtet 
til at efterleve”. Videre fremgår det ”at der også kan hentes inspiration i FN’s handicapkonvention”. Det 
bør fremhæves, at kommunerne også er forpligtet til at efterleve handicapkonventionen og det bør 
fremhæves, at det er en pligt som også gælder i forbindelse med sagsbehandling og ikke kun, når der 
udarbejdes ”politikker”.   

Loven fremhæver pligten til at inddrage barnets eller den unges synspunkter med passende vægt og 
omtaler, at dette ikke indebærer en pligt til at følge barnets eller den unges holdning og ønsker. Der 
kan være faglige overvejelser, der umuliggør opfyldelsen af barnets eller den unges ønsker. Det er 
vigtigt at disse intentioner udmønter sig i en reel inddragelse, der opleves meningsfuld. Det er vigtigt, 
at der ikke kun er tale om, at meget sagsbehandlingstid går med samtaler og lytning, hvis der ikke er 
vilje eller evne til at følge barnet eller den unge i nogle af de mest rimelige synspunkter, som ofte angår 
hvem, der er deres kontaktperson, hvor de skal bo, eller hvem de skal være sammen med. Inddragel-
sen må ikke ske på skrømt. Det bør derfor fremhæves i loven, at i de tilfælde, hvor barnets eller den 
unges holdning til sagen spørgsmål ikke følges eller ikke tillægges afgørende vægt, skal der i sagen 
foreligge oplysninger om, hvorfor dette ikke er tilfældet, og dette skal tillige fremgå udtrykkeligt af af-
gørelsen, når denne foreligger skriftligt. Kun på denne måde bliver det synligt for barnet eller den unge, 
samt i sidste ende politikerne, hvilke barrierer, der er for at imødekomme ønskerne.  

Inkonsekvent anvendelse af principper/argumenter 

I lovforslaget ses en uheldig inkonsekvent anvendelse af argumenter og principper for regelændringer, 
som kan give indtryk af modstridende formål og manglende logik.  

På den ene side henvises flere steder i bemærkningerne til, at det faglige skøn skal veje tungere, at 
der skal være større frihed til sagsbehandlernes skøn med færre procesregler, og en høj grad af frihed 
og fleksibilitet i sagsbehandlingen. Denne argumentation bruges i relation til at gøre visse og meget 
centrale bestemmelser upræcise og fleksible.  

På den anden side introducerer man en række nye procesregler, der skal skærpe sagsbehandlernes 
fokus på bestemte forhold og til ”uvildige” undersøgelser af kommunens beslutninger/vurderinger fordi 
der kan være risiko for usaglige hensyn.  

I forbindelse med f.eks. lovmæssigt krav om konkret vurdering af anbragte børns søskendes behov (s. 
93) henvises til, at ”I dag er det op til kommunens konkrete vurdering, om søskendes støttebehov også 
skal undersøges. Det kan i sidste ende betyde, at der er børn i meget udsatte familier, som ikke får 
den hjælp, de har brug for, eller først får det sent, selvom kommunen er opmærksom på alvorlige 
problemer i familien. Det kan f.eks. være mindre børn eller stilfærdige, indadreagerende børn, som 
ikke får den rette i hjælp i tide.”  

Det kan være svært at se tilliden til faglige vurderinger og skøn i sådanne formuleringer. Det samme 
gør sig gældende i forbindelse med pligtige vurderinger om muligheden for tvangsbortadoption ved 
anbringelser, genvurderinger mv. Man fjerner nogle processuelle krav med én begrundelse og intro-
ducerer nye procesregler med en helt anden.   

Ad sagsoplysning og undersøgelse 

I lovforslaget ses en opsplitning af undersøgelsen i tre paragraffer, med meget vage afgrænsninger. 
Der indføres screening, afdækning og børneudredning. Der er tale om helt centrale bestemmelser, da 
de er indgangen til kataloget af støttende og tvangsmæssige indsatser, herunder anbringelse, samt de 
retssikkerhedsgarantier der knytter sig hertil. 
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Allerede i dag, kan der spores betydelig usikkerhed i praksis omkring snitfladerne mellem den forebyg-
gende indsats (§ 11) og særlig støtte (§ 52), herunder navnlig hvornår der må ”antages at være et 
særlig behov for særlig støtte”, jf. § 50. Man introducerer nu yderligere 3 forskellige sagsskridt alt efter 
alvorligheden og kompleksiteten af sagerne. Dette uden at der i bemærkningerne er uddybet nærmere 
om afgrænsningen. Derved overføres den allerede eksisterende risiko for tvivl ved anvendelsen af 
reglerne med meget uklare snitflader. Dette kan medføre risiko for en meget uens praksis i kommu-
nerne. 

Det anføres om den børnefaglig undersøgelse (pkt. 3.4.2.), at ”Den nuværende udredning af barnet i 
serviceloven sker ved den børnefaglige undersøgelse, den såkaldte § 50-undersøgelse. I dag er der 
samme krav til udredning af barnet, uanset om der er tale om en meget kompleks eller en lettere 
problemstilling.” Dette er ikke korrekt. Der er rigtig nok tale om samme bestemmelse (ramme), men 
sagens karakter og tyngde vil naturligt have betydning for undersøgelsens omfang/intensitet. Det vil 
eksempelvis variere fra sag til sag, om alle de i bestemmelsens nævnte punkter, kræver grundig un-
dersøgelse, om nogen er mindre relevante eller måske helt kan udelades i undersøgelsen. Der er 
således mulighed for at foretage undersøgelser, der har forskelligt omfang og fokus alt efter hensynet 
til, hvad der gavner barnets bedste, herunder en vurdering af problemstillingen og kompleksiteten i den 
enkelte sag. At det ikke har udviklet sig sådan i praksis, skal måske findes i andre forhold. Digitalise-
ringen af undersøgelsen (og handleplanen) har måske medvirket til at øge detaljeringsgraden og om-
fanget af sagsprocessen på bekostning af en hensyntagen til selve formålet med undersøgelsen, som 
er at sikre et ordentligt beslutningsgrundlag. 

Det er ud fra retssikkerhedsmæssige betragtninger herunder lighedsgrundsætningen og princippet om 
forudberegnelighed af borgerens retsstilling, væsentligt, at det fremgår klart, hvornår kommunen er 
forpligtet til at rejse en sag af egen drift (eventuelt på baggrund af en underretning) samt hvornår kom-
munen er forpligtet til at iværksætte en nærmere undersøgelse af familiens forhold. Dette har hidtil 
voldt vanskeligheder for kommunerne, og med indførelsen af nye, fagligt ukendte og sprogligt flydende 
begreber, som ikke klargøres i bemærkningerne, må det forudses at forskellighederne kommunerne 
imellem bliver større og ikke mindre. Dette forekommer at skabe grobund for tilfældige forskelligheder 
og usikkerheder på børneområdet.   

Der indføres i visse situationer pligt til ”risikovurdering” i visse tilfælde. Dette er absolut et relevant 
tiltag, men dette bør udstrækkes til at gælde alle situationer, hvor der foreligger trusler, vold, eller andre 
overgreb. Der savnes en faglig begrundelse for, at dette kun gør sig gældende i sager om ”negativ 
social kontrol”.  

For at skabe overskuelighed bør loven struktureres på en måde, der understøtter best practice i sags-
forløb, dvs. sagsforløb, som man ønsker at de skal foregå i praksis. Dette er bygget op om screening, 
afdækning og udredning. Eftersom underretninger udgør en meget væsentlig kilde til information, og 
har et stort omfang, samt har givet anledning til meget forskellig sagsbehandlingstilgang i kommu-
nerne, bør det fremgå hvordan underretninger håndteres i sagsforløbet, og reglerne herom bør derfor 
stå i forbindelse med reglerne om screening, afdækning og udredning. 

Ad Partsbegrebet og aldersgrænser 

I lovudkastet præciseres, at afgørelser træffes over for barnet eller den unge under 18 år. Det giver 
mening, at synliggøre, at barnet er part i sin egen sag. Det bør dog samtidig præciseres hvad der ligger 
heri, f.eks. i forhold til at gøre barnet bekendt med afgørelsen. Betyder det at afgørelsen træffes over 
for barnet bl.a. at barnet får tilsendt afgørelsen i sin e-boks fra det tidspunkt, hvor barnet er 15 år? 
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Der indføres med lovudkastet særskilte partsrettigheder til 10-årige i tvangsanbringelsessagerne. Be-
tydningen af de mange forskellige aldersgrænser inden for det sociale- og familieretlige område har 
været analyseret i den juridiske litteratur. Se herom bl.a. Anne Mørk, der i afhandlingen Børns proces-
suelle rettigheder i tvangsanbringelsessager (Djøf forlag 20019), påpeger at det er uhensigtsmæssigt, 
at der ikke er gennemskuelighed i forhold til hvilke normer, der styrer fastsættelsen af aldersgrænserne, 
men lovudkastet adresserer ikke denne udfordring. De mange forskellige aldersgrænser inden for det 
familieretlige og socialretlige område bidrager til forvirring og understøtter ikke reglernes gennemslags-
kraft, da aldersgrænserne ofte fremstår som tilfældigt valgte. Der kan være risiko for manglende sam-
menhængskraft i lovgivningen. Et eksempel på dette, som nu opstår, er at børn som 10-årige har 
partsrettigheder i tvangsanbringelsessager, men først har initiativret i sager om adoption fra de er 12 
år. Dette giver ikke mening., men bidrager tværtimod til manglende indre logik og sammenhæng.  

Ad Retssikkerhedsgarantier og procesregler  

Det hidtidige krav om gennemførelse af børnesamtaler på bestemte tidspunkter i sagsforløbet udgår i 
forhold til en mere fleksibelt tilrettelagt løbende inddragelse baseret på direkte kontakt. Det er aner-
kendelsesværdigt, at sagsgangen bliver så meningsfuld som muligt. Derfor er det væsentligt, at det 
fastholdes, at der i nogle sammenhænge skal være et fysisk møde på det sted, hvor barnet bor og 
opholder sig, idet en telefonsamtale eller et møde over computeren ikke skaber den opmærksomhed 
på andre forhold end det talte ord, som kan være helt afgørende for at bedømme et barns trivsel. Det 
kan konkret være væsentligt at se hvordan barnet bor, for at få et dækkende indtryk af barnets forhold. 
Dette kan også bidrage til at sagsbehandleren får indtryk af om barnets interesser understøttes. Dette 
kan f.eks. gøre sig gældende i anbringelsessager. Det bør derfor fremgå, at det forventes, at der jævn-
ligt afholdes fysiske møder, uden at det nødvendigvis behøver at være hver gang.   

Ad Kvalitetskrav og materielle rettigheder 

Det fremstilles som om børnene tillægges flere rettigheder, og der er gode takter i forhold til specifikke 
processuelle rettigheder. Derimod savnes der materielle rettigheder og kvalitetskriterier, som kan bi-
drage til at sikre, at indholdet af leverede ydelser også har en kvalitet som barnet eller den unge, og 
dermed samfundet kan være tjent med.  

Det er et faktum at forældrekompetenceundersøgelser har meget stor betydning inden for tvangsan-
bringelsesfeltet. Derfor er det vigtigt, at disse altid har kvalitet – og er udarbejdet så både myndighed 
og borger oplever faglighed og kvalitet. Der savnes derfor overvejelser om hvordan det sikres, at myn-
digheden sikrer kvaliteten i disse undersøgelser. 

Når det hedder sig at børnene skal have flere rettigheder, bør børnene have materielle rettigheder, der 
sikrer, at de reelt har mulighed for at opnå det de ønsker. Det kan f.eks. være retten til den kontaktper-
son de ønsker, retten til at tage ophold på et børnekrisecenter i 48 timer uden forældremyndighedsin-
dehavers samtykke, og ret til efterværn. 

Der bør også være en ret til at begære suspension af samvær med forældre ud over 1 måned, dvs. en 
ret til at få en sag om suspension af samvær ud over 1 måned indbragt for børne- og ungeudvalget. 
Bestemmelsen, i § 104, der giver anbragte børn og unge ret til at anmode om suspension af samværet 
med forældrene, indebærer alene en ret til suspension i en måned, eftersom en længerevarende pause 
betragtes som afbrydelse af samvær, og derfor kun kan afgøres af børne- og ungeudvalget. For at 
styrke barnets rettigheder bør det udtrykkeligt fremgå af loven, at hvis barnet anmoder om at suspen-
sionen skal vare ud over 1 måned, så har barnet ret til at få forelagt sagen for børne- og ungeudvalget. 

Ad Tvangsadoption 
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Det er med undren, at det konstateres, at der lægges op til at afgørelser om tvangsadoption kan træffes 
inden barnet er født.  

Det må påpeges, at en sådan regel kan ses som værende i strid med Menneskerettighedskonventio-
nens grundlæggende bestemmelser, herunder retten til respekt for familieliv i artikel 8, og selv om der 
ikke på nuværende tidspunkt har været sager herom for menneskerettighedsdomstolen, må det vur-
deres, at der er en betydelig risiko for, at Danmark krænker grundlæggende menneskerettigheder, ved 
at indføre og administrere efter en sådan bestemmelse. Det havde været ønskeligt om der i lovens 
bemærkninger var forholdt til, om der er andre lande, som har tilsluttet sig Den Europæiske Menne-
skerettighedskonvention, der har en adgang som den foreslåede, til at træffe afgørelse om adoption 
før fødsel. 

Ad Ankestyrelsens ”egen-drift kompetence” 

Ankestyrelsens egen-drift kompetence i servicelovens § 65 fremgår af lovforslagets §§ 151 og 152. 
Der er tale om en videreførelse af gældende ret. Ankestyrelsens særlige kompetence til af egen drift, 
at tage sager om særlig støtte til børn og unge op, omhandler muligheden for at pålægge kommunen 
at foretage de fornødne sagsbehandlingsskridt eller at træffe de fornødne afgørelser. Hvis der er behov 
for foranstaltninger efter serviceloven (§§ 52 og 52 a) og kommunen undlader at iværksætte disse i 
fornødent omfang, kan Ankestyrelsen selv træffe en foreløbig afgørelse om foranstaltninger. 

Endvidere kan Ankestyrelsen selv træffe afgørelse efter servicelovens § 51 (tvangsmæssig undersø-
gelse), § 58 (tvangsmæssig anbringelse), § 63 (anbringelse på (afdelinger på) delvis lukkede døgnin-
stitutioner), § 68 a (videreført anbringelse) og § 71 (samvær). Denne beføjelse er blevet udvidet gen-
nem årene - senest i 2020 med afgørelser vedr. samvær.   

Ankestyrelsen har således – som børn og unge-udvalget (og kommunen) – en parallel og vidtgående 
beføjelse til at træffe afgørelse som ”1. instans”. Ankestyrelsen ”overtager” så at sige kommunens/børn 
og unge-udvalgets kompetence i sagen.  

Det, at Ankestyrelsen træffer afgørelse som 1. instans, giver naturligvis anledning til at overveje om 
det afskærer den pågældende forældremyndighedsindehaver og den unge, den samme retssikkerhed 
ift. klageadgang, som ville have eksisteret, hvis kommunen havde behandlet sagen i 1. instans. Anke-
styrelsen er eneste administrative klageinstans. I tvangssager, vil der alene være mulighed på at på-
klage til domstolene. Der mangler med andre ord et ”led” i klageadgangen. Der bør derfor gøres over-
vejelser om de eventuelle retssikkerhedsmæssige betænkeligheder der kan være ved at Ankestyrelsen 
som eneste administrative klageinstans også fungerer som 1. instans. 

Endvidere bør det mere tydeligt fremgå hvilke regler og krav der gælder for Ankestyrelsens sagsbe-
handling ved denne type af afgørelser. Der må i udgangspunktet gælde de samme krav som hos den 
”oprindelige” 1. instans.  

Afsluttende bemærkninger 

Samlet set fremstår det meget usikkert om ønsket om at børnenes stemme tillægges større vægt rent 
faktisk vil udmønte sig i, at børnene får flere af deres ønsker opfyldt, og det fremstår som usikkert om 
reformen samlet set vil løfte kvaliteten af det arbejde der gøres for at rykke børn- og unge i udsatte 
positioner til en tilværelse, hvor uddannelse, arbejde og egen bolig er grobund for et voksenliv som 
selvforsørgende. Det forekommer at være særdeles vigtigt, at regelændringerne understøttes af et 
intuitivt IT-system, der ikke indeholder barrierer for den fleksible sagsbehandling, og at reformen un-
derstøttes af (efter)uddannelse, således at sagsbehandlerne besidder den nødvendige viden om både 
de materielle regler og om de socialretlige sagsbehandlingsregler. Det forekommer også relevant, at 
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det sikres, at der følges op med evalueringer, der belyser, om reglerne virker som ønsket. Evalueringer, 
der både bør forholde sig til om der er mere tid til børnene, og om børnene oplever sig som reelt 
inddraget, samt om der udmåles korrekte ydelser. 

 

Med venlig hilsen 

Trine Schultz & Hanne Hartoft  

Juridisk Institut, AAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


