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BØRNERÅDETS BEMÆRKNINGER TIL
UDKAST TIL VEJLEDNING OM
MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG
UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR
HJEMMET
D. 26. 01. 2011.
Børnerådet finder det glædeligt, at der med denne vejledning tages initiativ til
at ensrette rammerne og imødekomme problemerne med fortolkning og
anvendelse af reglerne for magtanvendelse over for børn og unge, der er
anbragt uden for hjemmet. Endvidere vil Børnerådet gerne kvittere for
beslutningen om at oprette en tilhørende hjemmeside, hvilket følger
Ungdomskommissionens anbefaling om at supplere vejledningen med praktiske
og elektronisk tilgængelige eksempler (Betænkning nr. 1508/2009 s. 126).
Det er Børnerådets vurdering, at disse initiativer samlet set vil bidrage til at
skabe klarhed på området og dermed forbedre børnenes og de unges
retssikkerhed.
Børnerådet vil dog gerne beklage, at initiativet ikke rummer tiltag rettet mod at
sikre og kvalificere børnenes og de unges kendskab til rammerne for
magtanvendelsen samt de tilhørende klagemekanismer. Derfor vil Børnerådet
gerne opfordre til, at vejledningen hurtigst muligt suppleres med
oplysningsmateriale rettet mod børn og unge. Kun derved sikres det, at de ”i
alle tilfælde modtager vejledning i en form og et sprog, som er tilpasset dem,
vedrørende klagemulighederne i forbindelse med magtanvendelse”
(Ungdomskommissionen, Betænkning nr. 1508/2009 s. 123).
Det falder også Børnerådet for øje, at vejledningen først meget sent rummer
oplysninger om kravene til børn og unges indsigt i reglerne for
magtanvendelse og dermed kendskab til egne rettigheder. Dette kunne med
fordel fremføres indledningsvist, alternativt bør vejledningen referere til
afsnittet herom, hvor det er relevant.
Det bekymrer desuden Børnerådet, at ansvaret for, at børnene, de unge og
deres forældre er bekendt med reglerne i bekendtgørelsen, ifølge vejledningen,
påhviler institutionslederne. Det bør uundgåeligt være anbringende kommune,
der har dette ansvar.
Børnerådet stiller sig endvidere undrende over for, at udarbejdelsen af
registreringsskemaer til indberetning af såvel tilladt som ikke tilladt

magtanvendelse overlades til de enkelte kommunalbestyrelser eller regionsråd
Udarbejdelsen af et så centralt værktøj bør overlades til
centraladministrationen, ikke mindst for at undgå tilfældigheder i prioriteringen
af barnets eller den unges mulighed for bemærkninger eller egne redegørelser.
Slutteligt vil Børnerådet gerne henvise til høringssvaret til bekendtgørelsen om
magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet
samt til høringssvaret til de lovforslag, der udmøntes i bekendtgørelsen samt
vejledningen.
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