
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge 

 

Satspuljepartierne er i forbindelse med indgåelse af satspuljeaftalen for 2016 blevet 

enige om at afsætte 42,3 mio. kr. i årene 2016-19 til initiativet ”Klare rammer for vok-

senansvar over for anbragte børn og unge”, herefter 13 mio. kr. fra 2019 og frem. 

  

Aftalen kan opdeles i tre hovedtemaer:  

1. Tydeliggørelse af de gældende regler på området. 

2. En vis udvidelse af de nuværende indgrebsmuligheder. 

3. Aktiviteter, der skal medvirke til at sikre implementeringen af regelsættet. 

 

Anvendelsen af magt er en svær balancegang mellem hensynet til at yde barnet eller 

den unge den nødvendige omsorg og beskyttelse og hensynet til barnet eller den un-

ges øvrige rettigheder. Det er helt afgørende, at anvendelse af magt ikke erstatter 

omsorg og pædagogisk støtte og kun anvendes i de situationer, hvor det er nødven-

digt, fordi alle andre pædagogiske muligheder er udtømt, og der dermed ikke er andre 

redskaber til at hjælpe barnet eller den unge. 

 

1. Tydeliggørelse  

Partierne er enige om, at der skal laves et nyt regelsæt om voksenansvar over for 

anbragte børn og unge med henblik på at sikre klarhed over reglerne på området. En 

tydeliggørelse af de gældende regler skal både styrke de anbragte børn og unges 

retssikkerhed samt retssikkerheden for medarbejderne på anbringelsesstederne, idet 

det bliver mere klart, hvornår der kan anvendes magt.  

 

2. Udvidelse af de nuværende indgrebsmuligheder 

Der foretages en begrænset udvidelse af de nuværende indgrebsmuligheder med det 

formål at understøtte, at medarbejderne på anbringelsesstederne har de nødvendige 

redskaber til at sikre de anbragte børn og unges trivsel og udvikling samt socialpæda-

gogiske behandling. Der er bl.a. tale om følgende udvidelser:  

 

 Afværgehjælp. Døgninstitutioner, opholdssteder og kommunale plejefamilier får 

adgang til kortvarigt at fastholde eller føre et barn eller en ung til et andet rum, 

når det er ved at ødelægge eller beskadige ting. Det kan bl.a. være relevant i en 

situation, hvor en 6-årig dreng i et raserianfald er ved at smadre anbringelsesste-

dets fjernsyn. En sådan adgang eksisterer ikke i dag. 

  

 Tilbageførsel. Der skabes adgang til, at medarbejderne på et opholdssted eller en 

døgninstitution kan tilbageføre et anbragt barn eller en ung, der stikker af eller 

forsøger at stikke af fra sit anbringelsessted, når det sker som led i omsorgsplig-

ten, og hvor barnet eller den unge udviser en adfærd, der medfører en risiko for 

skade på barnet eller den unge selv eller på andre.  

 

Enhed 

Udsatte Børn 

Sagsbehandler 

SCF/STHI 

Sagsnr. 

Doknr. 

280733 

Dato 

05-11-2015 



 

 2 

3. Aktiviteter, der skal medvirke til at sikre implementeringen af regelsættet. 

Med aftalen afsættes der midler til aktiviteter, der skal medvirke til at sikre implemen-

teringen af det nye regelsæt. Materialet skal bl.a. indeholde undervisningsmateriale 

målrettet anbringelsesstederne om, hvordan børn og unges rettigheder iagttages samt 

om, hvordan magtanvendelse forebygges og håndteres. Herudover vil der skulle ud-

arbejdes informationsmateriale målrettet anbragte børn og unge om deres rettigheder 

i forbindelse med magtanvendelse. 

 

 

 


