
 

Status på kommunernes beredskaber til 
forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af 
sager om overgreb mod børn og unge 
 

I henhold til servicelovens § 19, stk. 4 skal alle kommuner udarbejde et beredskab til 

forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. 

Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og 

offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, 

dog med maksimalt fire års interval. 

 

Børne- og Socialministeren har bedt Socialstyrelsen om at foretage en gennemgang 

af kommunernes beredskaber med henblik på at gøre status på, om beredskaberne 

overholder lovgivningen. 

 

Socialstyrelsen har på baggrund heraf foretaget en gennemgang af beredskabet i 

landets 98 kommuner, med fokus på følgende konkrete forhold: 

 

- Er der et skriftligt udformet beredskab i kommunen? 

- Er beredskabet vedtaget politisk? 

- Er beredskabet offentliggjort? 

- Er beredskabet revideret inden for de seneste fire år? 

 

Dette notat beskriver konklusionerne fra Socialstyrelsens gennemgang. 

 

Det bemærkes, at der ikke i forbindelse med gennemgangen er foretaget en faglig 

vurdering af kvaliteten af de kommunale beredskaber. 

 

Status på kommunernes beredskaber 
Socialstyrelsens undersøgelse viser, at 97 af landets 98 kommuner har et skriftligt 

udformet beredskab. 

 

Én kommune – Læsø Kommune – har ikke et skriftligt udformet beredskab. På 

baggrund af Socialstyrelsens gennemgang har Socialstyrelsen indgået aftale med 

kommunen om at yde bistand i forbindelse med udviklingen af kommunens beredskab 

i foråret 2019. 

 

Herudover lever yderligere 24 kommuner ikke op til et eller flere af lovgivningens krav 

om, at beredskabet skal være vedtaget politisk, offentliggjort og revideret inden for de 

seneste fire år: 

 

14 kommuner lever ikke op til kravet om, at beredskabet skal være vedtaget politisk i 

fagudvalg eller kommunalbestyrelse. De 14 kommuner har alle over for 

Socialstyrelsen præsenteret en konkret plan for, hvordan kommunen vil rette op på 

forholdet. Konkret tilkendegiver alle kommuner, at kommunens beredskab forventes 

politisk vedtaget senest med udgangen af første halvår af 2019. Det bemærkes 

endvidere, at 9 af de 14 kommuner, der ikke har et politisk vedtaget beredskab, på 
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tidligere tidspunkt har orienteret fagudvalg eller kommunalbestyrelse om kommunens 

beredskab.  

 

Én kommune lever ikke op til kravet om, at beredskabet skal være offentliggjort. Der 

foreligger dog i kommunen en konkret plan for offentliggørelsen af beredskabet, der 

indebærer offentliggørelse senest i maj 2019. 

 

16 kommuner lever ikke op til kravet om, at beredskabet skal være revideret med 

maksimalt fire års interval. De 16 kommuner har alle over for Socialstyrelsen 

præsenteret en konkret plan for revideringen af kommunens beredskab. Konkret 

forventer alle 16 kommuner, at et revideret beredskab vil være offentliggjort senest 

med udgangen af første halvår af 2019. 

 

Den samlede liste over kommuner, der på tidspunktet for Socialstyrelsens 

gennemgang ikke lever op til et eller flere af lovgivningens krav, jf. SEL § 19, stk. 4, 

fremgår af bilag 1. 

 

Baggrund om gennemgangen af kommunernes beredskaber 
Socialstyrelsens gennemgang af kommunernes beredskaber er gennemført i perioden 

31. januar - 13. februar 2019. 

 

I forbindelse med gennemgangen har Socialstyrelsen gennemgået alle kommuners 

hjemmesider for oplysninger om kommunens beredskaber. 

 

I de kommuner, hvor gennemgangen af kommunens hjemmeside har efterladt tvivl 

om, hvorvidt der foreligger et lovmedholdeligt beredskab, er der taget kontakt til 

kommunen og modtaget skriftlig bekræftelse fra kommunen om status på deres 

beredskab. 

 

I de tilfælde, hvor det efter Socialstyrelsens gennemgang og korrespondance med 

kommunen er konstateret, at kommunens beredskab ikke lever op til lovgivningens 

krav, er der sendt orienteringsmail herom til kommunens ansvarlige direktør. I alle 

tilfælde har kommunen haft mulighed for at berigtige fejlagtige oplysninger. 
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Bilag 1: Liste over kommuner, der ikke lever op 
til et eller flere af lovgivningens krav til det 
kommunale beredskab jf. SEL § 19, stk. 4 
 

 

Kommuner uden skriftligt beredskab 

 

- Læsø Kommune 

 

Kommuner uden politisk vedtaget beredskab1 

 

- Assens Kommune 

- Brøndby Kommune* 

- Fanø Kommune 

- Fredensborg Kommune* 

- Haderslev Kommune 

- Halsnæs Kommune* 

- Horsens Kommune* 

- Høje-Taastrup Kommune* 

- Odder Kommune* 

- Silkeborg Kommune* 

- Skanderborg Kommune 

- Slagelse Kommune* 

- Thisted Kommune 

- Aalborg Kommune* 

 

Kommuner uden offentliggjort beredskab 

 

- Halsnæs Kommune 

 

Kommuner uden revideret beredskab (inden for maksimalt fire års interval) 

 

- Allerød Kommune 

- Billund Kommune 

- Brøndby Kommune 

- Fanø Kommune 

- Halsnæs Kommune 

- Hillerød Kommune 

- Horsens Kommune 

- Kalundborg Kommune 

- Kerteminde Kommune 

- Kolding Kommune 

- Københavns Kommune 

- Odder Kommune 

                                                      
1 Kommuner, hvor beredskabet har været forelagt fagudvalg eller kommunalbestyrelse til 
orientering, men ikke til godkendelse, er indikeret med *. 
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- Samsø Kommune 

- Skanderborg Kommune 

- Solrød Kommune 

- Svendborg Kommune 

 


