
Børnekataloget

Praksiskursus

Albertslund Kommune den 6. juni 2018 

Overgreb på børn og unge – fysisk, psykisk vold og seksuelle 

overgreb



Programpunkter

● Den kommunale beredskabsplan

● Rammer for forældresamarbejde og 

rammer for at tale med børn

● Det tværfaglige og tværsektorielle 

samarbejde, herunder udveksling af 

oplysninger

● Underretninger og skærpede proceskrav

● Den fremrykkede børnesamtale



Opsporing

• Det overordnede tilsyn efter § 146

• Kommunens børnepolitik

• Beredskabsplan

• Arbejdet i de generelle tilbud

– Herunder samtale med barnet og 

samarbejde med andre

• Underretningspligt – modtagelse 



Sektoransvar

• De generelle tilbud til børn og familier er et 

vigtigt led i det kommunale tilsyn

• Udgangspunktet er, at det er området/sektoren, 

der har ansvaret for såvel ”indretning”, støtte og 

ydelser inden for sektorens lovområde

• Det generelle tilbud skal løse sin opgave i 

henhold til det formål og inden for de rammer, 

som lovgiver har opstillet 
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Sektoransvar

• Det er forældremyndigheden, der som 

udgangspunkt bestemmer over barnet og dets 

oplysninger .

• Det betyder , at fmi skal inddrages I tilbuddets 

faglige overvejelser vedr. barnets trivsel m.v. og 

give samtykke til behandling og videregivelse af 

oplysninger

• Indskrænkninger I kravet om samtykke findes 

bl.a. I underretningspligten og servicelovens  §

49a
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Tavshedspligt

Straffeloven – offentligt ansatte må ikke uberettiget 
videregive fortrolige oplysninger

Forvaltningsloven – forbud med usaglig indsamling 
af oplysninger m.v.

Persondataloven – persondataforordning –
regler for indsamling og behandling af 
personoplysninger. Hovedsigtet er beskyttelse af 
borgerens oplysninger og forbud mod misbrug af 
oplysninger

Sundhedsloven – al forebyggelse, undersøgelse,  
behandling mm kræver informeret samtykke 
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Tavshedspligt

Indsamling af oplysninger:

• OBS! Inden for den offentlige forvaltning 
må man skaffe sig de fortrolige 
oplysninger, der er af betydning for 
udførelsen af de opgaver, man skal løse 
(forvaltningslovens § 32  (og persondatalovens § 5))

• Kaldes også relevansbestemmelsen eller snageparagraffen
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Underretning § 153

• Offentligt ansatte skal underrette, hvis de under 
udøvelsen af deres arbejde får kendskab til eller grund til 
at antage at et barn eller en ung under 18 år:

1) Kan have behov for særlig støtte (efter kap. 11)

2) Umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig       

støtte på grund af  forældrenes forhold

3) Kan have behov for særlig støtte pga. ulovligt  

skolefravær (manglende undervisning) 

4) Har været udsat for vold eller andre overgreb
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Samtaler med 

barnet

• I de generelle tilbud (husk sektoransvar)

• I forvaltningen:

• Efter modtagelse af underretning, jf. § 155a

• Samtaler under § 50-undersøgelsen

• Samtale inden afgørelse, jf. § 48

• Samtale inden ændring af midlertidigt iværksatte 

foranstaltninger
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Det videre arbejde

• I de generelle tilbud

• Samarbejde

• Konkret opfølgning

• Generel opfølgning



Forvaltningens opgave

• Modtagelse af underretning (§§ 155 – 155b)

• Afklaring inden 24 timer
– Evt. indsamling af yderligere oplysninger

– Samtaler med barnet og forældrene?

• Evt. drøftelse med politi efter § 49b
– Evt. anmeldelse til politiet

• Iværksættelse af § 50 undersøgelsen 
– Inddragelse af Børnehus

– Evt. Iværksættelse af foreløbige foranstaltninger



Det videre arbejde

• I forvaltningen

• Inddragelse af Børnehuset

• Konklusion på diverse undersøgelser

• Iværksættelse (videreførelse) af 
foranstaltninger og behandling

• Udarbejdelse af handleplan

– Samarbejde med udfører og andre

– Evt. forelæggelse for børn og unge-
udvalget



Tak for i dag…

• Bente Adolphsen

• E-mail: bente@seminarer.dk

• Telefon: 2944 2177

Bente Adolphsen


