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15. april 2010

Magtanvendelse:
Plejefamilier for børn og unge (§66,nr.1): Magtanvendelse er – bortset fra de tilfælde, der er nævnt i
§ 2, stk.3(nødværge) – ikke tilladt. Reglerne i magtbekendtgørelsen finder i øvrigt ikke anvendelse for
disse anbringelsessteder.

Hvad skal jeg som plejefamilie gøre hvis der sker, at det i nødværge bliver nødvendigt
fysisk at flytte den unge til et andet sted eller forhindre at barnet/den unge gør skade på
sig selv?
Du skal for det første drage omsorg for barnet/den unge efter episoden og sikre etablering af tryghed og god
relationel kontakt.
Du skal orientere din tilsynsførende konsulent efter episoden pr. telefon eller mail.
Du skal indberette hændelsen på blanket som du finder her eller på hjemmesiden under blanketter.
Anbringende kommune og Forældre skal i samråd med familieplejekonsulent/sagsbehandler orienteres om
magtanvendelse, gerne kopi af indberetning.
Ved tvivlspørgsmål ang. Indberetningspligt kontakt din tilsynsførende eller tilsynsenheden i Guldborgsund
Kommune.
Med venlig hilsen
Tilsynsenheden i Guldborgsund Kommune

Familieplejehåndbogen – Magtanvendelse:
Magtanvendelsesbekendtgørelsen på det sociale område, der gælder for børn og unge anbragt på eksempelvis
i
døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, gælder ikke for familieplejeområdet.
For familieplejeområdet gælder de samme regler som hos almindelige forældre - der er ingen revselsesret
overhovedet.
Såfremt der har fundet magtanvendelse sted i plejefamilien, skal den anbringende kommune orienteres.
i

Bekendtgørelse nr. 893 af 9. juli 2007 om magtanvendelse over for børn og unge uden for hjemmet.

Magtanvendelse m.v.
Magtanvendelse: Servicelov § 123
Sikrede afdelinger, isolation, fiksering m.v. i institutioner beregnet til døgnanbringelse for børn og unge må alene anvendes, når
forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Velfærdsministeren fastsætter i bekendtgørelse regler om
betingelser herfor. Aflåsning om natten af værelser i sikrede afdelinger betragtes ikke som isolation.
…
Stk.3. Under andre døgnophold uden for hjemmet end nævnt i stk. 1. som er formidlet af kommunen, må magtanvendelse kun
ske, når forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet.
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Stk.4. Enhver form for magtanvendelse skal registreres og indberettes af tilbuddet til kommunalbestyrelsen i den stedlige
kommune (Myndighedskompetence er udlagt til Tilsynsenheden) for de tilbud, som kommunalbestyrelsen fører tilsyns med , jf.
§ 148 a, og regionsrådet for de tilbud, som regionsrådet fører tilsyn med, jf.§ 5,stk.7. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet
orienterer opholdskommunen, jf..§9a, i lov om retsikkerhed og administration på det sociale område om indberetningen.
Velfærdsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler for magtanvendelse og om registrering og indberetning heraf.

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (nr. 893 af 9.7.2007)
Bek. 893 af 09-07-2007 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Efter denne bekendtgørelse gælder det, at magtanvendelse over for børn og unge omfattet af bekendtgørelse kun
må anvendes, hvis hjemmel hertil. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand,
ligesom magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige og skal i øvrigt stå i rimeligt forhold til det, der
søges opnået hermed.
Efter bekendtgørelsen er legemlig afstraffelse ikke tilladt. Fiksering er ikke tilladt. Ved fiksering forstås anvendelse
af mekanisk tvangsmiddel i form af bælte, håndremme, fodremme, eller livstykke, samt anden form for mekanisk
fastspænding. Ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling er heller ikke tilladt.
Fysisk magtanvendelse (bkg.§2) er tilladt i form af, at barnet eller den unge fastholdes, eller føres til andet
opholdssted, såfremt barnet eller den unge enten udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er
uforsvarligt eller såfremt barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv.
Denne magtanvendelse skal afpasses efter forholdene i den enkelte situation og må ikke gå ud over det strengt
nødvendige.
Magtanvendelse, som akut kan være nødvendig (bkg.§2 stk.3.), er omfattet af straffelovens bestemmelser om
nødværge, jf. straffelovens § 13.

Afgrænsning:
Plejefamilier for børn og unge (§66,nr.1): Magtanvendelse er – bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 2,
stk.3(nødværge) – ikke tilladt. Reglerne i magtbekendtgørelsen finder i øvrigt ikke anvendelse for disse
anbringelsessteder.
Opholdssteder for børn og unge (§ 66, nr.4): Der kan i ikke-sikrede afdelinger ska magtanvendelse efter § 2 (fysisk
magtanvendelse). Sådanne steder kan der endvidere ske aflåsning af afdelingen om natten og undtagelsesvis i
kortere perioder om dagen.
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