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Årsberetning Børn og unge-udvalget (§ 18) 
Udvalgets virksomhed i 2019 
 
Børn og unge-udvalget, der er nedsat i medfør af lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område jf. § 18, træffer afgørelse i sager 
vedrørende børn og unge, jf. § 58 i lov om social service. 
 
Børn og unge-udvalget er sammensat af en byretsdommer i retskredsen, 
to pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeget af Statsforvaltningen og 
to medlemmer fra kommunalbestyrelsen. 
 
Udvalget træffer afgørelse efter indstilling af Svendborg Kommune om en 
foranstaltning, hvor der ikke foreligger forældresamtykke. Udvalget er 
bundet af kommunens indstilling, og har ikke mulighed for at gå 
herudover. 
 
I 2019 har Børn og unge-udvalget samlet haft 14 møder omhandlende 29 
sager. Ifølge lovgivningen skal sager, der efterfølgende ikke bliver 
frivillige, normalt genbehandles efter 1-2 år. I 2019 var 24 af sagerne 
genbehandlingssager/tidligere sager. 5 sager var nye anbringelser, hvoraf 
2 af sagerne var formandsbeslutninger.  
Udvalget tiltrådte 42 af 46 indstillinger, nogle sager har indeholdt flere 
indstillinger. Se figur 1 for specificering af indstillinger. 
Figur 1: Indstillinger og beslutninger i Børn og unge-udvalget 2019 

Indstilling Antal Fulgt Ikke fulgt 
Videreført anbringelse § 68a    
Gennemførelse af undersøgelse § 51    
Lægelig undersøgelse og behandling 
§ 63 

   

Godkendelse af foreløbige 
beslutninger § 75, stk. 3 

3 3  

Anbringelse udenfor hjemmet § 58 16 15 1 
Opretholdelse af anbringelse § 62 16 13 3 
Ændring af opholdssted § 69, stk. 5    
Overvåget samvær § 71, stk. 3 10 10  
Brev- eller telefonkontrol § 123, stk. 2    
Anbringelse på sikret døgninstitution § 
63b, stk. 1 

1 1  

Flytning eller hjemtagelse fra privat 
plejefamilie § 78, stk. 4 
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Til sammenligning var der i 2018 i Børn og unge-udvalget 17 møder 
omhandlende 27 sager. Ifølge lovgivningen skal sager, der efterfølgende 
ikke bliver frivillige, normalt genbehandles efter 1-2 år. I 2018 var 18 af 
sagerne genbehandlingssager. 9 af sagerne var nye anbringelser, hvoraf 
6 af sagerne var formandsbeslutninger.  
Udvalget tiltrådte 40 af 42 indstillinger, nogle sager har indeholdt flere 
indstillinger. Se figur 1 for specificering af indstillinger. 
Figur 1: Indstillinger og beslutninger i Børn og unge-udvalget 2018 

Indstilling Antal Fulgt Ikke fulgt 
Videreført anbringelse § 68a 2  2 
Gennemførelse af undersøgelse § 51    
Lægelig undersøgelse og behandling 
§ 63 

   

Godkendelse af foreløbige 
beslutninger § 75, stk. 3 

6 6  

Anbringelse udenfor hjemmet § 58 18 18  

Opretholdelse af anbringelse § 62    
Ændring af opholdssted § 69, stk. 5 1 1  
Overvåget samvær § 71, stk. 3 12 12  
Brev- eller telefonkontrol § 123, stk. 2    
Anbringelse på sikret døgninstitution § 
63b, stk. 1 

3 3  

Flytning eller hjemtagelse fra privat 
plejefamilie § 78, stk. 4 
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