Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din
underretning om bekymring for et barn eller en ung.
Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen
efter lov om social service
I medfør af § 153, stk. 2, 1. pkt., i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096
af 21. september 2010, som ændret ved lov nr. 628 af 11. juni 2010, fastsættes:
§ 1. Følgende personer har underretningspligt over for kommunen efter stk. 2:
1) læger, der ikke er omfattet af personkredsen i servicelovens § 153, stk. 1,
2) ansatte ved frie grundskoler og frie kostskoler,
3) personer, der er beskæftiget i dag, fritids- og klubtilbud drevet som selvejende daginstitutioner eller privatinstitutioner efter dagtilbudslovens § 19, stk. 3 og 4, selvejende eller privat
fritidshjem og klubtilbud efter dagtilbudslovens § 52, stk. 3 og 4 og § 66, stk. 3 og 4, privat
dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 3, private pasningsordninger efter dagtilbudslovens
§ 78, privat pasning med økonomisk tilskud efter dagtilbudslovens § 80 samt puljeordninger
efter dagtilbudslovens §§ 101 og 102,
4) personer, der er beskæftiget ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud
eller andre private tilbud, der for det offentlige udfører opgaver rettet mod personer med
sociale eller andre særlige problemer.
Stk. 2. Underretningspligten foreligger, når personerne under udøvelsen af deres erhverv
får kendskab til eller grund til at antage,
1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter servicelovens
kapitel 11,
2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter servicelovens
kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold, eller
3) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb.
Servicelovens § 152: Mellemkommunale underretninger
§ 152. Hvis en familie med et eller flere børn under 18 år eller vordende forældre flytter fra én
kommune til en anden kommune og fraflytningskommunen finder, at et eller flere børn eller de
vordende forældre har behov for særlig støtte af hensyn til barnets eventuelle særlige behov for
støtte efter fødslen, skal fraflytningskommunen underrette tilflytningskommunen herom.
Stk. 2. I forbindelse med en underretning efter stk. 1, skal fraflytningskommunen oversende
nødvendigt sagsmateriale, herunder en opsummering af relevante vurderinger, som fraflytningskommunen har foretaget i sagen.
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§ 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til
at antage,
1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte,
2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende
forældres forhold,
3) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller
den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller
4) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.
Stk. 2. Social-, børne- og integrationsministeren kan fastsætte regler om underretningspligt for
andre grupper af personer, der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til forhold eller
grund til at antage, at der foreligger forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov. Social-, børne- og integrationsministeren kan endvidere fastsætte
regler om, at andre grupper af personer har underretningspligt efter stk. 1, nr. 2, i forbindelse
med aktiviteter uafhængigt af deres erhverv.
§ 153 a. Praktiserende læger, speciallæger og andre, der virker inden for social- og sundhedsvæsenet, kan med samtykke fra forældremyndighedens indehaver videregive oplysninger om
børn og unge under 18 år med nedsat synsfunktion til Kennedy Centret. Kennedy Centret kan
med samtykke fra forældremyndighedens indehaver videregive disse oplysninger til social-,
sundheds- og undervisningsmyndighederne.
Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte nærmere regler om videregivelse
af oplysninger til og fra Kennedy Centret efter stk. 1.
Servicelovens § 154: Den almindelige underretningspligt
§ 154. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre
opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold,
der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.
Servicelovens § 155, stk. 1 og 2: Kommunens håndtering af underretninger
§ 155. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der iværksættes en rettidig og systematisk vurdering
af alle underretninger efter §§ 152-154 med henblik på at afklare, om barnet eller den unge har
behov for særlig støtte. Kommunalbestyrelsen skal foretage central registrering af underretningerne med henblik på at understøtte tilrettelæggelsen af indsatsen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal senest 24 timer efter modtagelsen af en underretning efter
stk. 1 vurdere, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor
er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.
§ 155 a. Når kommunalbestyrelsen modtager en underretning om et barn eller en ung, over
for hvem kommunalbestyrelsen allerede har iværksat foranstaltninger, skal kommunalbestyrelsen genvurdere sagen. En eller flere personer i den myndighed, der løser opgaver inden for
området for udsatte børn og unge, der ikke tidligere har deltaget i behandlingen af sagen, skal
deltage i genvurderingen.
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Serviceloven § 153: Skærpet underretningspligt for fagfolk

samtale sted med barnet eller den unge. Samtalen kan finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse, når hensynet til barnets eller den
unges bedste taler herfor. Ved underretning om overgreb mod et barn eller en ung skal der
finde en samtale sted med barnet eller den unge. Ved underretning om overgreb mod et barn
eller en ung fra barnets eller den unges forældres side skal samtalen finde sted uden samtykke
fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse.
Stk. 3. Samtale efter denne bestemmelse kan undlades, i det omfang barnets eller den unges
modenhed eller sagens karakter taler imod samtalens gennemførelse.
Servicelovens § 155 b: Kvittering for modtagelse af en underretning
§ 155 b. Kommunalbestyrelsen skal senest 6 hverdage efter modtagelsen af en underretning
efter §§ 153-154 bekræfte modtagelsen af underretningen over for den, der foretog underretningen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal orientere den, der har foretaget underretning efter § 153,
om, hvorvidt den har iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger vedrørende det barn eller
den unge, som underretningen vedrører. Dette gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig
gældende.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ved en underretning efter § 153 orientere den, der foretog
underretningen, om, hvilken type foranstaltning den har iværksat, og om den planlagte varighed heraf, hvis oplysningen herom vil kunne have væsentlig betydning for den støtte, som den
pågældende under udøvelse af hvervet eller tjenesten kan yde barnet eller den unge.
Dette gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende.
Ankestyrelsens egendriftkompetence

Ankestyrelsens beføjelser uden klage
§ 65. Ankestyrelsen kan af egen drift tage sager om særlig støtte til børn og unge op, når
det må antages, at en kommunalbestyrelse i en konkret sag ikke har foretaget de fornødne sagsbehandlingsskridt eller ikke har truffet de fornødne afgørelser i overensstemmelse
med barnets eller den unges bedste. Ankestyrelsen kan da pålægge kommunalbestyrelsen at foretage de fornødne sagsbehandlingsskridt eller at træffe de fornødne afgørelser.
Stk. 2. Hvis der er behov for foranstaltninger efter §§ 52 eller 52 a og kommunalbestyrelsen undlader at iværksætte disse i fornødent omfang, kan Ankestyrelsen selv træffe en
foreløbig afgørelse om foranstaltninger.
Stk. 3. Ankestyrelsen kan endvidere selv træffe afgørelse efter §§ 51, 58, 63 og 68 a.
Stk. 4. Ankestyrelsen kan pålægge kommunalbestyrelsen at gennemføre afgørelser
efter stk. 1-3 og kan desuden bestemme, at afgørelserne skal gennemføres inden for en
nærmere angivet tidsfrist, når det må anses for nødvendigt af hensyn til barnets eller den
unges bedste.
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Stk. 2. Til brug for vurderingen af en underretning efter §§ 152-154, jf. stk. 1, kan der finde en

§ 65 a. Ankestyrelsen følger til og med den 30. juni 2016 løbende i sin virksomhed, herunder
ved gennemgang af et antal konkrete sager, kommunernes indsats over for børn eller unge,
der mistænkes for eller har begået voldskriminalitet, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet. Politiet orienterer efter anmodning fra Ankestyrelsen skriftligt om konkrete
underretninger til kommunerne vedrørende børn og unge, der mistænkes for at have begået
voldskriminalitet, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet.
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Stk. 5. Hvis borgere, fagpersoner eller andre har grund til at antage, at kommunalbestyrelsen
ikke har foretaget eller truffet de i loven foreskrevne fornødne sagsbehandlingsskridt eller
afgørelser i overensstemmelse med barnets eller den unges bedste, kan disse underrette
Ankestyrelsen. Ankestyrelsen vurderer herefter, om der er grundlag for at tage sagen op
efter stk. 1.

