
 

1 
 

Forespørgsel fra Dansk Folkeparti om anbringelser af børn og unge 
Dansk Folkeparti har følgende spørgsmål om tvangsfjernelse og frivillig anbringelse af børn og 

unge i Århus Kommune. Formålet er at få belyst de økonomiske forhold på området.  

 

Spørgsmål 1: Hvor mange børn og unge er blevet tvangsfjernet i Århus Kommune i 2017 og 2018? 

a)   Hvor mange familier drejer det sig om? 

b) Hvor mange af de tvangsfjernede børn og unge er placeret i henholdsvis familiepleje, 

på institution og i særligt sikrede institutioner? 

c)   Hvordan fordeler andelen sig på personer af dansk oprindelse og på personer af 

anden etnisk baggrund end dansk? Dette ønskes udspecificeret i forhold til 

ovenstående spørgsmål 1 samt underspørgsmål a og b. 

d) Hvad koster det at placere børn og unge som er tvangsfjernet på hver af de tre 

forskellige områder?  

e) Hvad er de årlige udgifter til de tre områder? 

▪ Dette ønskes også udspecificeret i forhold til andelen af personer af anden 

etnisk baggrund end dansk og personer af dansk oprindelse.  

 

Spørgsmål 2: Hvor mange børn og unge er frivilligt anbragt i Århus Kommune i 2017 og 2018? 

a)   Hvor mange familier drejer det sig om? 

b) Hvor mange af de frivilligt anbragte børn og unge er placeret i henholdsvis 

familiepleje, aflastningsfamilier, på institution og i særligt sikrede institutioner? 

c)   Hvordan fordeler andelen sig på personer af dansk oprindelse og på personer af 

anden etnisk baggrund end dansk? Dette ønskes udspecificeret i forhold til 

ovenstående spørgsmål 2 samt underspørgsmål a og b. 

d) Hvad koster det at placere børn og unge som er frivilligt anbragt på hver af de fire 

forskellige områder?  

e) Hvad er de årlige udgifter til de fire områder? 

▪ Dette ønskes også udspecificeret i forhold til andelen af personer af anden 

etnisk baggrund end dansk og personer af dansk oprindelse.  

 

Spørgsmål 3: Hvor mange af ovenstående er akutanbragt fordelt på tvangsfjernelse og frivillig 

anbringelse? 

 

Spørgsmål 4: Hvor store er de årlige udgifter til tolkning på området? 

a)   Hvor store er udgifterne til tolkning generelt i hele Århus Kommune? 

 

Spørgsmål 5: Hvor store er de årlige udgifter til advokatbistand på området fordelt på 

tvangsfjernelse og frivillig anbringelse? 

a) Dette ønskes også udspecificeret i forhold til andelen af personer af anden etnisk 

baggrund end dansk og personer af dansk oprindelse. 
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Spørgsmål 6: Hvor store udgifter er der til alle former for hjælp i hjemmet? Både ekstra hjælp til 

de familier der får børn tilbage, til de familier som får tvangsfjernet eller frivilligt anbragt børn og 

unge samt udgifter til forebyggelse af tvangsfjernelse og frivillig anbringelse. 

 

Spørgsmål 7: Hvor meget koster det at drive Ungdomscenteret som er en forebyggende instans?  

 

Spørgsmål 8: Hvor meget skønnes det alt i alt, at Århus Kommune årligt bruger på hele området 

for tvangsfjernelse og frivillig anbringelse af børn og unge når alle ovenstående områder 

indregnes?  

a) Hvor mange sagsbehandlere skønnes det, at der bruges på området? 

b) Hvor mange samtaler er der årligt med forældre og unge på området? 

  

Spørgsmål 9: Er der nogen af ovenstående udgifter som bliver refunderet af staten? 

 

Spørgsmål 10: Hvor mange ressourcer skønnes det, at politiet årligt bruger på området? Dette 

kunne eksempelvis være i forhold til kørsel, beskyttelse mv. 

a) Hvor ofte er det nødvendigt at tilkalde politiet til beskyttelse ved sagsbehandling, 

og hvordan fordeler dette sig på familier med henholdsvis dansk oprindelse og 

familier med anden etnisk baggrund end dansk?  


