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HØRINGSSVAR 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Skærpet straf for 
brud på den særligt udvidede underretningspligt) med svarfrist den 3. april 2018. 

Svar til: bjsn@sm.dk med kopi til pboern@sm.dk 

Sagsnummer: 2018-1201 

Lovforslaget er en del af regeringens såkaldte ”ghettoplan” og skal tydeliggøre og skærpe straffen 
for brud på den udvidede underretningspligt efter servicelovens § 153 stk. 1.  

Retspolitisk forening finder lovforslaget usagligt og stridende mod god lovgivningsskik. 

Det fremgår allerede af straffelovens §§ 156 og 157, at forskellige grader af pligtforsømmelse kan 
straffes med bøde eller fængsel i op til 4 måneder. Med lovforslaget vil dette blive skrevet ind i en 
ny paragraf i serviceloven, og straframmen vil under særligt skærpende omstændigheder blive 
hævet til op til 1 års fængsel.  

Den anførte begrundelse for skærpelsen er, at der skal skabes synlighed om konsekvenserne ved 
manglende overholdelse af underretningspligten ikke mindst overfor personer med ledelsesansvar. 

Der er intet beskrevet i lovforslaget, som kan begrunde det sagligt. Eksempelvis er der intet be-
skrevet, endsige dokumenteret om, at der skulle findes modvilje hos persongruppen omfattet af 
den udvidede underretningspligt mod at leve op til denne pligt.  

Ankestyrelsen begyndte først i 2014 at registrere antallet af underretninger. I 2014 modtog kom-
munerne 64.652 underretninger omhandlende 42.484 børn. I 2016 var antallet steget til 104.100 
underretninger omhandlende 64.800 børn. Det er især skolerne, der underretter, men også sund-
hedssystemet og daginstitutionerne underretter om bekymringer for børn i alderen 0-17 år.  

Antallet af underretninger synes således at være støt stigende. Også fra de persongrupper, som har 
skærpet underretningspligt.  Såfremt det skulle vise sig, at der sker forsømmelighed med hensyn 
til underretninger, forekommer det foreningen, at der er tilstrækkelige sanktioner i det disciplinæ-
re sanktionssystem. 

Retspolitisk Forening opfatter derfor lovforslaget som et rent vildskud. I bedste fald er forslaget 
overflødigt, men det indebærer en risiko for at proportionsforvrænge i forhold til strafpositionerne 
for andre kriminalitetsformer. 
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Vi opfordrer derfor til, at forslaget tages af bordet. Man bør i stedet på baggrund af de mange un-
derretninger fokusere på, om den støtte til udsatte børn, unge og familier, der iværksættes, er ret-
tidig og tilstrækkelig. 

København, den 27. marts 2018 

Bjørn Elmquist Bettina Post  
Formand  Medlem af foreningen 


