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Nordisk tilsynskonference
Tromsø 25. – 27. maj 2011

Ankestyrelsen og ”Barnets Reform”

Indlæg:
• Henrik Horster, Ankestyrelsen
• Morten S. Lauritsen, Ankestyrelsen

Moderator: Thorkil Juul, Ankestyrelsen
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Beslutning om tvangsmæssig 
anbringelse af børn

Domstole

Ankestyrelsen

Kommunalt børne- og
ungeudvalg

Kommunal
forvaltning

Regionalt, kommunalt tilsyn
Klage

Egen drift +
praksisundersøgelser

Indstilling om
anbringelse



Ankestyrelsens myndighedsopgaver i det danske børnesystem
-indsatsområde og redskaber overfor kommunerne efter Barnets Reform

v/ Ankechef Henrik Horster
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Hvem er vi?

• Ankestyrelsen blev oprettet 1. juli 1973, som en selvstændig styrelse 
under Socialministeriet, hvortil vi stadig hører

• Er vokset løbende i antal ansatte og antal opgaver

• Er i dag over 300 ansatte, hvoraf størstedelen er jurister

• Består af 9 sagsbehandlende fagkontorer ledet af hver sin ankechef og 
sekretariatet for 4 nævn.

• Består af en række tværgående kontorer, heriblandt Analysekontoret
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Ankestyrelsen

• Vi er en administrativ, uafhængig, domstolslignende myndighed og 
praksiskoordinerende myndighed på velfærdsområdet
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Lovforslag om den sociale ankestyrelse (1972)

• Specielt for det sociale ankesystem må der lægges vægt på, at der 
ikke alene skabes en reel retsbeskyttelse, men at befolkningen 
faktisk opfatter systemet således…

• ….Derimod skal (anke)styrelsen ikke udøve en vejledende eller 
responderende virksomhed.
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Ankestyrelsens hovedopgaver på børneområdet 

• At træffe afgørelse i klagesager, som øverste administrative 
klageinstans, på børneområdet

• At tage sager op af egendrift

• At vurderer og træffe afgørelser i underretningssager modtaget fra 
borger og fagpersoner

• At sikre borgerens retssikkerhed ved at koordinere praksis på 
landsplan, hvorved en sag under samme betingelser får samme 
resultat - uanset hvor i landet borgeren bor

• At tilvejebringe viden om velfærdsudviklingen til interessenter og 
offentligheden
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Udvikling på børneområdet i Danmark 

• Problematiske enkeltsager

• Stor politisk fokus på børneområdet

• Stigning i underretningssager
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Udvikling på underretningsområdet 

År 2006 2007 2008 2009 2010

Egen drift 29 45 71 74 109

Underretning 42 47 112 322 547

Både underretning og egen drift 1 13 49 21 2

I alt 72 79 134 377 654
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Hvorfor en ”Barnets Reform?”

• Et område med stor politisk bevågenhed

• Manglende kontinuitet i de anbringelser der foretages 

• Manglende effekt og indsats 

• Den tidlige indsats mangler

• Problemer i den kommunale sagsbehandling
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Hvad er det man vil med Barnets Reform?

• Sikre kontinuitet i anbringelsen samt stabil og nær 
voksenkontakt for udsatte børn

• Styrke hensynet til barnets tarv og at sikre udsatte børns 
rettigheder 

• Sikre en tidligere indsats

• Sikre mere kvalitet både i sagsbehandlingen og i indsatsen

• Sikre bedre rammer for kommunernes indsats – herunder 
afbureaukratisering
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Ankestyrelsens nye kompetencer og opgaver

• Udvidelse af Ankestyrelsens egendrifts kompetence

• Tydeliggørelse af muligheden for at underrette til Ankestyrelsen

• Frist på 8 uger til behandling af en underretningssag

• Praksisundersøgelser skal fremover vurderes sammen med 
børnesagkyndig

• Kommuneundersøgelser

• Enkeltsagsundersøgelser

• Øget fokus på læring og dialog med kommuner
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