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Fakta: 
 
 

 
 3 ud af 4 underretninger til kommunerne kommer fra fagpersoner med særlig underretningspligt  
 Underretningerne kommer oftest fra skolen (18 procent) eller sundhedsvæsenet (14 procent)  
 I 12 procent af henvendelserne til kommunerne er det forældrene selv, der henvender sig for at 

få støtte  

 6 ud af 10 underretninger afklares af kommunen inden for en måned  

 
Kilde:"Kommunernes reaktioner ved underretninger mv. om børn og unge", Ankestyrelsen april 2008 
  

  
 

Underretning til kommunen 

  
Når en kommune har fået en mundtlig eller skriftlig underretning, skal kommunen inden seks hverdage 

sende et kvitteringsbrev til den, som har underrettet. Er underretter ikke i juridisk forstand part i sagen, 
skal kommunen skrive, at pågældende ikke vil høre nærmere, da der er personfølsomme oplysninger. 
  
Kommunen starter som regel med at indhente oplysninger fra f.eks. skoler, daginstitutioner og sfo om 
barnet/ den unge. Ud fra de oplysninger beslutter de, om de skal udarbejde en socialfaglig undersøgelse, 
en såkaldt § 50 undersøgelse af barnets forhold og liv. Kommunen skal inden fire måneder fra, at man 

blev bekymret for barnet, have udarbejdet en § 50-undersøgelse. Formålet er at undersøge, om barnet 

eller familien har behov for støtte som f.eks. kontaktpersoner, familiebehandling, aflastning mv. 
  
Desuden skal der udarbejdes en handleplan ud fra resultaterne af undersøgelsen. Der kan også være 
brug for en anbringelse af barnet eller den unge, som kan være frivillig, hvis forældrene er indstillede 
herpå. Desuden kan kommunen ud fra § 50 undersøgelsen indstille til tvangsmæssige foranstaltninger, 
der besluttes af børn og unge-udvalget.  
  

  
  
 

Underretning til Ankestyrelsen 

  

Når Ankestyrelsen har fået en mundtlig eller skriftlig underretning, sender styrelsen inden for en uge et 

kvitteringsbrev til den, som har underrettet. I brevet oplyser Ankestyrelsen om, at styrelsen nu indhenter 
alt materiale om barnet fra den pågældende kommune. Hvis underretteren ikke i juridisk forstand er 
part, får underretteren ikke mere at vide, da der er personfølsomme oplysninger. 
  
Ud fra materialet vurderer Ankestyrelsen, om kommunen foretager sig tilstrækkeligt over for det 

pågældende barn eller den unge. Det er barnets tarv, der er det afgørende og ikke hensynet til forældre 
eller andre. 
  
Ankestyrelsen vurderer, om der er grundlag for at pålægge en kommune at gennemføre støtteinitiativer 
over for barnet/den unge og dets familie. Ankestyrelsen kan også beslutte, om et barn eller en ung skal 
anbringes. 
  

 


