
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenfatning af undersøgelsen ’Udfordringer og mønstre i 
sager om anbringelse af børn og unge uden samtykke’ 

Hovedkonklusioner 
Ift. afgørelser truffet af børn- og ungeudvalget (§ 58): 

• Ankestyrelsen stadfæstede 99 procent af de 722 afgørelser om klager over 
børn og unge-udvalgets afgørelser om anbringelse uden samtykke og 
ophævede én procent svarende til seks afgørelser.  

• I fire ud af de seks ophævede sager træffer Ankestyrelsen afgørelse om 
anbringelse uden samtykke af egen drift, og barnet er således fortsat anbragt. I 
de to resterende sager var den unge fyldt 18 år eller bosat i udlandet på 
tidspunktet, hvor Ankestyrelsen behandlede sagen. 

• I fem af de seks sager begrunder Ankestyrelsen ophævelsen med, at sagen 
indeholder formelle fejl. Den sidste afgørelse blev ophævet på grund af nye 
oplysninger i sagen. 

Ift. børn og ungeudvalgenes godkendelse af formandsafgørelser (§ 75): 

• Ankestyrelsen ophævede 44 procent af de 70 afgørelser, der omhandlede 
klager over børn og ungeudvalgets afgørelse om godkendelse af en 
formandsafgørelse om akut anbringelse uden samtykke. 

• Ankestyrelsen vurderede, at der var et grundlag for en anbringelse i samtlige 
sager, der var altså ingen af de ophævede formandsafgørelser, hvor 
Ankestyrelsen ophævede afgørelsen om den endelige anbringelse efter § 58.   

• Begrundelsen for ophævelse var i over 60 procent af sagerne, at det 
øjeblikkelige behov ikke var til stede. I en tredjedel af sagerne var ophævelsen 
begrundet med manglende eller utilstrækkelig anmodning om samtykke. 

Ift.  afgørelser i byretten: 

• 99 procent af Ankestyrelsens afgørelser om anbringelse uden samtykke blev 
stadfæstet i byretten. 

• I to sager ophæves Ankestyrelsens afgørelser om § 58 og børnene hjemgives, 
da der er sket en udvikling i forholdene hos forældre og/eller barn. I én sag 
ophæves en afgørelse om § 75, men barnet er fortsat anbragt. 

Tidligere støtteforanstaltninger 

• Kun i 5 procent af sagerne, hvor der er truffet afgørelse om anbringelse uden 
samtykke jf. § 58 har der ikke tidligere været iværksat en foranstaltning. 
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• For de sager, hvor der er truffet formandsafgørelse om anbringelse uden 
samtykke jf. § 75, har der i 31 procent af sagerne ikke været nogle tidligere 
foranstaltninger i sagen.  Ankestyrelsen har oplyst, at det drejer sig om 15 
sager, hvoraf der i 11 af sagerne er tale om spædbørn.  

Om undersøgelsen 
Undersøgelsen af ’Udfordringer og mønstre i sager om anbringelse af børn og unge 
uden samtykke’ er udført af den uafhængige retssikkerhedsenhed. Undersøgelsen er 
baseret på en gennemgang af samtlige 791 sager om anbringelse uden samtykke, der 
blev behandlet i Ankestyrelsen i 2018. Der er taget udgangspunkt i sager fra 2018, da 
det giver mulighed for at inkludere data om en evt. efterfølgende afgørelse i 
byretten. 
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