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Ny lov pr. 1. januar 2017
om voksenansvar over for
anbragte børn og unge

Fra 1. januar 2017 træder lov om voksenansvar i kraft. Loven erstatter den hidtidige
magtanvendelsesbekendtgørelse over fra anbragte børn og unge. Lovens formål er bl.a. at
tydeliggøre anbragte børn og unges grundlæggende menneskerettigheder, men fastsætter også
hvilke muligheder plejeforældre og medarbejdere på døgninstitutioner og opholdssteder har for at
gribe ind i barnets selvbestemmelsesret og for at udføre egentlige fysiske magtanvendelser.
Når loven hedder ”lov om voksenansvar” og ikke f.eks. ”lov om magtanvendelse” skyldes det
lovgivers intention om at præcisere, at plejeforældre og medarbejderne på anbringelsesstederne
på visse områder træder i barnets forældres sted i forhold til at sikre barnet dets grundlæggende
rettigheder og sikre, at barnet får fornøden omsorg og hjælp til at udvikle sig til et selvstændigt
voksent individ.
Som noget nyt gælder dele af loven for alle plejeforældre – nemlig pligten til at give barnet omsorg
og opdragelse. De specialiserede kommunale plejefamilier får en vis adgang til på mere fysisk vis
at gribe ind i barnets selvbestemmelsesret. Det gælder i forhold til fysisk guidning og
afværgehjælp.
Opholdssteder og døgninstitutioner har derudover adgang til at fastsætte en husorden, til at udføre
egentlig fysisk magtanvendelse og til at lave rusmiddeltest på de unge, såfremt den unge har
afgivet et samtykke hertil. Også pædagogisk personale på interne skoler i tilknytning til et
opholdssted eller døgninstitution får adgang til fysisk guidning, afværgehjælp og fysisk
magtanvendelse.
Endelig får opholdssteder og døgninstitutioner som noget nyt mulighed for at tilbageføre et barn,
der er rømmet fra institutionen, og Børn- og Ungeudvalget i barnets opholdskommune kan
beslutte, at barnet kan tilbageholdes de første 14 dage af anbringelsen eller op til 14 dage under
anbringelsen.
For delvis lukkede afdelinger og for sikrede institutioner gælder nogle udvidede beføjelser.

Nyt indberetningsskema og vejledningsmateriale
Vær opmærksom på, at magtanvendelse fremover skal indberettes på et bestemt skema
udarbejdet af Socialstyrelsen. Skemaet er tilgængeligt på vores hjemmeside.
Socialstyrelsen vil i lighed med tidligere lancere en hjemmeside, der erstatter siden ”Omsorg og
Magt”. På denne side kan du finde vejledningsmateriale og se forskellige dilemmafilm, som kan
bruges af personalet til at skabe større klarhed over reglerne og til at understøtte refleksionen i en
personalegruppe.
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