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Høring over vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge  

Social- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til vejledning om voksenansvar 
for anbragte børn og unge i høring.  

Baggrunden for udkastet til vejledningen er lov nr. 1530 af 18. december 2018 om æn-
dring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte 
børn og unge og ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier), som trådte i kraft 1. juli 
2019, og lov nr. 1720 af 27. december 2018 om ændring af lov om social service, lov om 
voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om socialtilsyn og lov om røgfrie (Udvidet 
anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminali-
tetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstituti-
oner), som trådte i kraft 1. januar 2019. Sidstnævnte udmønter aftalen om ”en reform 
af indsatsen mod ungdomskriminalitet – alle handlinger har konsekvenser” som Ven-
stre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialdemo-
kratiet indgik 29. juni 2018.  

Høringen vedrører alene ændringer i vejledningen, som er markeret med rettelses-
markeringer.  

De væsentligste ændringer i vejledningen er en række nye kapitler som følge af oven-
stående love samt enkelte præciseringer, herunder om tilbageholdelse på en delvis 
lukket afdeling og forhold under isolation på sikrede døgninstitutioner og særligt sik-
rede afdelinger.  

Bemærkninger bedes fremsendt til johs@sm.dk med kopi til p-boern@sm.dk senest 
fredag d. 16. november 2019 kl. 14.   

Eventuelle spørgsmål rettes til Johanne Søndergaard på telefon 41 85 10 62.  

Til orientering fremsendes tillige en fortegnelse over de myndigheder og organisatio-
ner m.v., der høres over vedlagte udkast.  

 

Med venlig hilsen 
Johanne Søndergaard 
Kontor for Udsatte Børn 
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