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Høring over bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge  

Børne- og Socialministeriet sender hermed udkast til bekendtgørelse om vok-

senansvar for anbragte børn og unge til høring.  

 

Udkastet er med forbehold for Folketingets vedtagelse af L 85 Forslag til lov 

om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn 

og unge og lov om socialtilsyn (Styrket anvendelse af pålæg for børn og unge i 

risikozonen og deres forældre, ensrettet indsats for anbragte kriminalitetstru-

ede unge, styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutio-

ner, og konsekvensændringer som følge af lov om bekæmpelse af ungdomskri-

minalitet), som forventes at ske den 18. december i år.  

 

Efter fremsættelse af L 85 er der konstateret et behov for at fremsætte æn-

dringsforslag til lov om røgfrie miljøer. Ændringsforslaget er henvist til retsud-

valget og forventes snarest at fremgå af Folketingets hjemmeside. Udkastet til 

bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge er derfor tilrettet 

ændringsforslaget og er ligeledes med forbehold for vedtagelse heraf.   

 

Lovændringerne nødvendiggør udstedelse af en ny bekendtgørelse om vok-

senansvar for anbragte børn og unge, der skal træde i kraft i januar 2019. 

Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1438 af 6. december 2017 om voksen-

ansvar for anbragt børn og unge.  

 

De væsentligste ændringer i den nye bekendtgørelse i forhold til gældende ret 

fremgår af udkastets:  

 § 2 om husordener, som er en ny bestemmelse, der udmønter de nærmere 

regler om indhold i husordener på sikrede og delvis lukkede døgninstitutio-

ner.  

 § 19 om døralarmer, som er en ny bestemmelse, der udmønter minimums-

krav for hvornår døralarmer skal anvendes på værelserne på de sikrede og 

delvis lukkede døgninstitutioner.  

 Bilag 1 c, der indeholder et nyt særskilt indberetningsskema til brug ved un-

dersøgelse af person og opholdsrum på sikrede døgninstitutioner eller sær-

ligt sikrede afdelinger ved anbringelse, besøg eller fravær.  

 

Eventuelle bemærkninger til udkastet skal sendes til Børne- og Socialministe-

riet senest den 2. januar 2019 kl. 15.00.  
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Høringssvar sendes elektronisk til johs@sm.dk samt i kopi til p-boern@sm.dk.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Dan Holmgreen 

Kontor for Udsatte Børn 
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