
Nyeste spørgsmål til Ankestyrelsens juridiske 
hotline 

Skal alle magtanvendelser registreres og indberettes? 

22.11.2017 

Børn og unge » Voksenansvar børn og unge » Fastholdelse mv. 

Børn og unge » Voksenansvar børn og unge » Magtanvendelse - andet 

Magtanvendelse og indgreb, der ikke er tilladt i henhold til 
voksenansvarsloven, skal også registres og indberettes.

Juridisk hotline har modtaget følgende spørgsmål

Lov om Voksenansvar gælder for børn anbragt uden for hjemmet, dvs. ikke børn i eksempelvis 
aflastning. 

Reglerne om indgreb i Lov om voksensansvar kan kun benyttes for kommunale plejefamilier, og ikke 
alle plejefamilier. 

Skal alle magtanvendelser indberettes til socialtilsynet? Herunder magtanvendelser foretaget på børn 
i aflastning i en aflastningsinstitution eller en magtanvendelse foretaget i en plejefamilie?

Juridisk hotline svarede

Det er korrekt, at det kun er kommunale plejefamilier, der er omfattet af voksenansvarslovens regler 
om magtanvendelse og andre indgreb.

Vi gør dog opmærksom på, at det eneste indgreb en kommunal plejefamilie kan foretage efter 
voksenansvarsloven er afværgehjælp i henhold til lovens § 8.

Det er vores opfattelse, at alle indgreb - også dem der ikke var tilladt i henhold til loven - skal 
registreres og indberettes efter voksenansvarslovens § 21.

Ankestyrelsen har ikke behandlet spørgsmålet i en principafgørelse og har derfor ikke offentliggjort 
praksis, der besvarer spørgsmålet.

Ankestyrelsens svar i juridisk hotline er en vejledning - ikke en afgørelse.

Bevilling af el-scooter som forbrugsgode 

Beregning af hjælp til en kontanthjælpsmodtager som er gift med en person 
som ikke opfylder opholdskravet, men som ikke modtager hjælp efter 
aktivloven 
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Hvornår klassificeres et produkt som hhv. hjælpemiddel eller APV-redskab? 

Kan socialtilsynet træffe afgørelse om at fravige godkendelsen for et tilbud, 
hvis tilbuddet ikke ønsker en ændring af den generelle godkendelse? 

Kan der opkræves forældrebetaling, når den unge er varetægtsfængslet i 
surrogat? 

Hvilke udgifter er forældremyndighedsindehaverens opholdskommune 
forpligtet til at dække til en § 54-støtteperson? 

Er man i målgruppen i servicelovens § 32, hvis man er i målgruppen i §§ 41 og 
42 

Hvilken indtægt skal indgå i rådighedsberegningen, når en borger bliver ramt 
af 225-timers reglen? 

Hvornår gælder kravet om genvurdering? 
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