Forældrekompetence
og sociallovgivning
Områdets historik og grundlaget for
den gældende lovgivning

Graversen-udvalgets betænkning
1988-1990 betænkning 1212  lov 1993
Gennemgribende revision af reglerne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

retssikkerhed, systematik, kontinuitet
klare kriterier for nødvendige og tilstrækkelige foranstaltninger
grundig undersøgelse inden stillingtagen til foranstaltninger
klar retlig procedure om indstilling, afgørelse, genbehandling
handleplaner
foreløbige afgørelser
Kontaktregulering
Hjemgivelse
genbehandling
børn og unge-udvalg/decentral beslutning.

Forældreevne iht.Graversen 1990
”forældreevne er et udtryk for i hvilken grad
forældrene er i stand til at udøve en
omsorgsfunktion, som fremmer eller i hvert
fald ikke skader barnets
udviklingsmuligheder”. En undersøgelse af
forældreevne skal bl.a. kortlægge forældrenes
omsorgsevne, opfattelse af barnet og dets
behov, realistiske forventninger,
indlevelsesevne og evne til at tilsidesætte
egne behov.

KRITERIER FOR TVANGSANBRINGELSE
• ”SEL § 58. Er der en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed
og udvikling lider alvorlig skade på grund af

1)
2)
3)
4)

utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge,
vold eller andre alvorlige overgreb,
misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andres svære sociale
vanskeligheder hos barnet eller den unge
andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge
kan børn og unge-udvalget uden samtykke … træffe afgørelse om, at
barnet eller den unge anbringes udenfor hjemmet … kun … når der er
begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under
barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet”

Retssikkerhedsbetænkningen
2005, betænkning nr. 1463
Folketinget bestilte ”et udredningsarbejde om
spørgsmålet om forældres retssikkerhed over for
børnenes” med enighed om, at barnets bedste er
det afgørende mål, og at kontinuitet i høj grad er
til barnets bedste.
• Kontinuitet: længere behandlingsfrist ved
spædbørn, videreførelse af anbringelse, tvangsadoption, regler for flytning og hjemtagelse
• Børn og unge-udvalgets sammensætning

Anbringelsesreformen 2006
Trådte i kraft 1. januar 2006
 Mål: forbedre indsatsen for udsatte børn, unge og deres familier
 En anbringelse skal andet og mere end at fjerne barnet fra en uacceptabel
situation i hjemmet; den skal også bidrage til at hjælpe barnet videre
 Opstramning af sagsbehandling: mere systematik og kvalitet
 Lovbunden § 50 og handleplaner
 Udvidet egendrift for ankestyrelsen, kan beslutte + pålægge: Gennemføre
børnesamtale. Gennemføre § 38 (nu § 50) undersøgelse. Udarbejde,
vurdere, revidere handleplan. Iværksætte støtteforanstaltninger med
samtykke

Barnets reform 2009-2011
Formålsparagraf: sikre kontinuitet og tryghed,
personlig og social udvikling, skole og uddannelse,
sundhed og trivsel, forberede til selvstændigt voksenliv
(SEL § 46)
 Styrkelse af ankestyrelsens egendrift og visitation af
underretningssager
 Høring af anbringelsessteder, øget udveksling, skærpet
underretningspligt, styrket børnesagkyndig rolle i børn
og unge-udvalg og i Ankestyrelsen
 metoder til vurdering af forældrekompetence !

