Redegørelse vedrørende magtanvendelser overfor børn og unge
anbragt uden for hjemmet i 2019
Den 1. januar 2017 trådte lov om voksenansvar for anbragte børn og unge12i kraft. Der er
efterfølgende udstedt en bekendtgørelse3, hvori der er fastsat nærmere administrative regler
samt en vejledning4 til loven.
Lov om voksenansvar, som er udarbejdet på baggrund af en betænkning 4 fra
Magtanvendelsesudvalget, viderefører en række bestemmelser fra Serviceloven5, men
indeholder også ’nye’ bestemmelser, bl.a. om at forældrenes ansvar for at varetage den
daglige omsorg overgår fra forældrene til personalet på anbringelsesstederne samt for efter
ansøgning at anvende alarm- og pejlesystemer til børn og unge med en nedsat psykisk
funktionsevne.
Loven gælder for alle private, kommunale og regionale anbringelsessteder 6, som er godkendt
efter Servicelovens § 66, stk. 1, dog ikke i forhold til børn og unge, som er anbragt på
efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler med en kostafdeling. Aflastningsforhold er ikke
omfattet af voksenansvarsloven.
Magtanvendelser, der finder sted på Aabenraa Kommunes anbringelsessteder skal indberettes
til Socialtilsyn Syd7 (som fører det driftsorienterede tilsyn med anbringelsesstederne), til den
anbringende kommune samt til Kommunalbestyrelsen (som driftsherre). Indberetningerne
registreres og danner grundlag for den årlige orientering.
Institutionslederen sender løbende eller ved månedens udgang indberetningsskemaer om
magtanvendelser til både Socialtilsyn Syd og til forvaltningen. Forvaltningen registrerer og
forholder sig som driftsherre til indberetningen af magtanvendelsen.
Der er 2019 indberettet et tilfælde af magtanvendelse, hvor institutionslederen på Rønshoved
Skolehjem har vurderet, at magtanvendelsen var ulovlig.
Fra 1. januar 2019 til udgangen af december er der indberettet 74 magtanvendelser, hvilket er
et fald på 55 indberetninger mod 129 i 2018. Forvaltningen vurderer, at faldet særligt skyldes
et øget fokus på at undgå magtanvendelser blandt personalet. Som det fremgår af
nedenstående skema, er der flest magtanvendelser fra Posekær. Det er dog også der, at det
største fald er registreret, hvilket skyldes en målrettet indsats og omlægning fra struktur og
metode i forhold til ung på 15 år. Der kan dog fortsat være brug for fastholdelse i forbindelse
med personlig hygiejne mv.
Der forsøges altid med en forudgående pædagogisk indsats og fastholdelsen sker på den
mindst indgribende og mest skånsomme måde og benyttes kun i det tilfælde, hvor det
vurderes, at der ville være tale om omsorgssvigt. Den unge er ikke anbragt på Posekær af
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Aabenraa Kommune og anbringende Kommune modtager løbende orientering om
magtanvendelserne.
Der er særligt i forhold til denne unge, men generelt i hele organisationen et stort fokus på,
hvordan man via faglige refleksioner og læring kan mindske anvendelsen af magt mest muligt.
Der er dog samtidigt vigtigt at bemærke, at der er tale om børn og unge, der har så væsentlig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, enten på grund af handicaps/lidelser eller varige
skader efter omsorgssvigt, at det må forventes, at der ind i mellem vil være behov for at
anvende magt for enten at skærme det enkelte barn, andre børn på institutionerne eller
personale.
Indberetningerne fordeler sig således;
2019
Posekær

Samlet antal børn

Samlet antal magtanvendelser

10

47

Rønshoved Skolehjemmet

7

16

Aflastningen Udsigten

0

0

Børnehuset Lille Kolstrup
(aflastning)

3

3

Barndomshjemmet
(henhørende under Røns
Hoved Skolehjem)

0

0

Børn anbragt udenfor
kommunen af Aabenraa
Kommune

5

11

I alt
25
77
Det bemærkes, at aflastningsophold ikke er omfattet af lov om voksenansvar.

