
Folketingets Lovsekretariat 

Dato: 1. september 2005

Under henvisning til Folketingets brev af 18. august 2005 følger hermed 
– i 80 eksemplarer – socialministerens svar på spørgsmål nr. S 3083, 
stillet af Pia Kristensen (DF).

Spørgsmål nr. S 3083:

”Vil ministeren oplyse, om det kan have sin rigtighed, at flere kommuner og 
amter vælger at tvangsanbringe børn og unge på egne opholdssteder frem for 
på private opholdssteder?”

Svar:

Der synes ikke at være tegn på, at der, på landsplan, er en tendens til, at 
kommuner og amter vælger at anbringe børn og unge på egne anbringelses-
steder frem for på private opholdssteder. Det kan dog ikke afvises, at der kan 
være lokale forskelle.

Socialministeriet har fra Danmarks Statistik modtaget følgende oplysninger 
om tvangsanbragte børn og unge, fordelt på anbringelsessted:

Antal børn og unge, der 31. december i året var tvangsanbragt, fordelt 
på anbringelsessted

Anbringelsessted 31. december 2002 31. december 2003
Døgninstitution 322 278
Familiepleje 790 755
Socialpæd. oph. sted, 
kollegium mv

202 188

Kostskole 10 8
Eget værelse 11 8

I alt 1335 1237
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Som det fremgår af ovennævnte tabel, er der i løbet af det seneste år, der er 
tal for, sket en generel nedgang i antallet af anbringelser af tvangsanbragte 
børn og unge fra 1335 til 1237 med 98 eller ca. 7 pct.

Antallet af anbringelser af tvangsanbragte børn og unge i socialpædagogiske 
opholdssteder mv. faldt fra 202 til 188 med 14 eller ca. 7 pct. På denne bag-
grund kan det ikke afvises, at nogle private opholdssteder kan opfatte situa-
tionen, som om de er blevet fravalgt.

I samme periode faldt antallet af tvangsanbragte børn og unge i døgninstitu-
tioner imidlertid fra 322 til 278 med 44 eller lidt under 14 pct.

Faldet af anbringelser i døgninstitutioner af tvangsanbragte er således for-
holdsmæssigt større end i opholdssteder. Der synes hermed ikke at være tale 
om, at kommunerne og amterne taget som helhed vælger egne anbringelses-
steder frem for private opholdssteder.

Eva Kjer Hansen

/Birgitte Lundblad


