
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om 

voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn  

 

Børns Vilkår takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. ovennævnte udkast. Vi bak-

ker op om ønsket om at tage bedre hånd om de kriminalitetstruede børn og unge. Ud fra både et 

forebyggelses- og et samfundsøkonomisk perspektiv er der potentiale i at fokusere særligt på 

den gruppe unge. Henset til det yderst komplekse emne og væsentligheden af området generelt, 

er høringsfristen imidlertid urimeligt kort.   

 

Generelt  

Børns Vilkår havde gerne set, at man både ifm. de politiske overvejelser forud for aftalen af 29. 

juni 2018, samt direkte ifm. både nærværende lovforslag, samt hovedforslaget og bemærknin-

gerne hertil havde forholdt sig til Børnekonventionen.  

 

Børns Vilkår er grundlæggende imod de tiltag, som lovforslaget beskriver. Børns Vilkår skal i 

den forbindelse gøre opmærksom på, at tiltagene på flere punkter strider imod Magtanvendel-

sesudvalgets anbefalinger, som der blev lagt mange faglige kræfter i at belyse – også fra et 

børne/unge perspektiv, se https://www.ft.dk/samling/20141/almdel/reu/bilag/275/1523348.pdf 

Et hovedperspektiv i udvalgets arbejde var at netop at ændre fokus, så man i højere grad foku-

serede på børn og unges rettigheder, således at disse ikke blev tilsidesat i praksis. Dette fokus 

har man helt åbenlyst glemt i nærværende forslag, hvor man ensidigt fokuserer på straf og 

overvågning.  

 

Børns Vilkår er endvidere bekymret for forslagets rækkevidde, idet så mange af forslagene om-

fatter alle der er anbragt på en delvist lukket, eller sikret institution- uanset om disse vurderes 

at være en del af ’den hårde kerne’, som lovforslaget sigter mod at ramme. Dette er uhensigts-

mæssigt henset til hvor indgribende forslagene er. Der bør udarbejdes forskellige regelsæt.  

 

Særligt ift. enkelte elementer  

Husorden 

Børns Vilkår er ikke modstander af husordener, der er udmærkede instrumenter til at regulere 

dagligdagen på institutionerne. For at disse imidlertid skal være nærværende for barnet/den 
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unge, er det afgørende at de afspejler, hvad der er vigtigt at gribe fat i på den enkelte institu-

tion. Vi mener derfor ikke, at de skal være genstand for central regulering. Derudover er det af-

gørende, at der er sammenhæng mellem en overtrædelse af husordenen og den efterfølgende 

sanktion, hvorfor man ikke bør kunne fratages lommepenge pga. overtrædelse af husordenen.  

 

Kropsvisitering 

Børns Vilkår mener, at forslaget er for vidtgående, og minder i den forbindelse om Magtanven-

delsesudvalgets anbefaling vedr. anvendelsen af tekniske og elektroniske løsninger i denne 

sammenhæng.  

 

Overvågning 

Børns Vilkår mener, at både tv-overvågning, og døralarmer er for vidtgående indgreb, der vil 

øge institutionernes lighed med egentlige fængsler for voksne, hvilket ikke er fremmende for 

barnets/den unges vej ud af kriminalitet.  

 

Pligt til at anmelde vold og trusler 

Børns Vilkår mener, at det er helt unødvendigt med en skal-bestemmelse på området. Det er 

vores helt klare opfattelse, at personalet på de omfattede institutioner uden problemer selv kan 

vurdere, hvorvidt der bør ske anmeldelse. 

 

Evaluering/viden 

Endelig skal Børns Vilkår igen understrege, at det i vores optik er afgørende for at systemet får 

den ønskede effekt, at man arbejder videns baseret. Vi har meget viden om området generelt, 

men nærværende indsats bør evalueres indenfor en kortere årrække, og man bør løbende ar-

bejde med at generere data, således at vi har de bedste forudsætninger for at foretage en sådan 

evaluering helt tæt på de igangsatte initiativer.  

 

Spørgsmål til høringssvaret kan rettes til Ingrid Hartelius Dall på tlf. 26816512 (ingrid@borns-

vilkar.dk)  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Rasmus Kjeldahl   Ingrid Hartelius Dall 

Direktør   Juridisk seniorrådgiver 
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