Familie- og Socialudvalget

Punkt 7.

Orientering om Årsberetning magtanvendelsesområdet 2017
2018-011354
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering,
Årsberetning på magtanvendelsesområdet 2017.
Beslutning:
Til orientering.
De viste slides er vedhæftet under punkt 6.
Søren Kusk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
En række tilbud i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen var i 2017 omfattet af bestemmelserne i
Servicelovens kapitel 24 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten – og herunder
tilhørende bekendtgørelser om magtanvendelse på henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet:
Formålet med bekendtgørelserne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i
selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og
socialpædagogisk bistand.
Enhver form for magtanvendelse skal registreres og indberettes til både den anbringende myndighed,
forvaltningen som driftsherre og til Socialtilsynet, der fører tilsynet med efterlevelsen af reglerne på området.
Kommunen som driftsherre er forpligtet til at forholde sig til, om en magtanvendelse giver anledning til
driftsmæssige konsekvenser. Der er vedlagt anonymiseret eksempler på indberetning af magtanvendelse på
henholdsvis børne- og unge området og voksenområdet (bilag 2 og 3)
Den 1. januar 2017 trådte en nye lov om voksenansvar i kraft. Det helt overordnede formål er at beskytte
børn og unge mod overgreb og forebygge unødvendig magtanvendelse og andre indgreb i
selvbestemmelsesretten. Loven beskriver i hvilke situationer, der helt undtagelsesvist må anvendes magt
som led i varetagelsen af den daglige omsorg for de anbragte børn og unge. Endvidere skal loven
tydeliggøre, at ansvaret for den daglige omsorg for barnet eller den unge ved en anbringelse overgår til de
voksne på anbringelsesstedet.
Reglerne på området ophæves således fra 2017 fra bekendtgørelse og ind i lov. Loven indeholder en
begrænset udvidelse af de tidligere muligheder for at anvende magt. Det skal sikre, at medarbejderne har de
redskaber, der skal til for at støtte de anbragte børn og unge i deres udvikling og trivsel i den
socialpædagogisk behandling.
Udviklingen 2016-2017
I de seneste år har antallet af magtanvendelser været relativt stabilt. Antallet af magtanvendelser i 2017
sammenlignet med 2016:
Tilbud
Fysiske Tilladt
Ikke
Nødvæ Magtanvend
Magtanvend
pladser
magt
tilladt
rge
elser i alt
elser i alt
magt
2017
2016
Specialinstitutionen Bøgen
22
20
1
21
17
VoksenBøgen
20
10
10
5
Danahus*
15
1*
1
Stjernehusene Limfjorden
21
20
1
21
17
Stjernehusene aflastning*
6
7*
7
11
Døgncenter Nibe
6
4
4
2
Døgncenter Sulsted
7
1
1
2
4
Vesterlund
16
20
20
13
Vokseværket
12
1
1
2
I alt 2017
I alt 2016

84
62

3
7

1
1

88
70

*Det er med ny lov om voksenansvar blevet klarlagt, at aflastningstilbud ikke er omfattet af bestemmelserne. Der
henvises til afsnit om dagbehandlingstilbud.

Fra 2016 til 2017 ses en stigning i det samlet antal af magtanvendelser, men antallet af ikke tilladt
magtanvendelse er faldet. Hertil kan tilføjes, at der også i 2016 var et fald i antallet af ikke tilladte
magtanvendelser. Uddybende bemærkninger til magtanvendelser 2017 findes i bilag 1, Årsberetning på
magtanvendelsesområdet 2017. Heri findes ligeledes beretning fra særlige dagtilbud og familieplejeområdet.
Samlet konklusion
I 2017 er der generelt arbejdet målrettet og konstruktivt med fokuspunkterne og målsætninger for 2017. På
alle tilbud er der over de seneste år indarbejdet gode rutiner og arbejdsgange omkring indberetning af
magtanvendelse.
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Ud fra de enkelte indberetninger om magtanvendelse, ovenstående samlede årsberetning og statistik vil
målsætninger og fokuspunkter i 2018 på magtanvendelsesområdet i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
være:
 At alle tilbud fortsat har fokus på, hvordan deres målgruppe kan inddrages i efterbehandlingen af en
magtanvendelse – hvordan børne-/borgerperspektivet kan sikres
 At ledelsen på tilbuddene fastholder fokus på læring og forebyggelse og løbende tager
magtanvendelsesbegrebet i bred forstand op til dialog
 At der fortsat er fokus på opkvalificering af indhold og beskrivelser i indberetningsskemaerne
 At der fortsat er fokus på implementering af det nye lovgrundlag fra 2017 – lov om voksenansvar
 At være i løbende dialog med socialtilsynet om forståelse og fortolkning af regler på området
 Særlig for dagbehandlingstilbuddene: at have fokus på at sikre den løbende dialog om dilemmaerne
mellem selvbestemmelsesretten, voksenansvaret og omsorgspligten.
Handicaprådet
Årsberetningen sendes til orientering til Handicaprådet.
På Familie- og Socialudvalgets møde d. 4. maj 2018 vil der ske en nærmere indføring i tilsynsområdet.

Tidsplan:
25/4
4/5
24/5
?
19/6

FL
FSU
Handicaprådet
Udsatterådet
AMU
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Bilag:
Bilag 1 - Årsberetning på magtanvendelsesområdet 2017
Bilag 2 - Eksempel magtanvendelses børn og unge
Bilag 3 - Eksempel magtanvendelse voksen
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