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Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Dansk Folkeparti om an-
bringelser af børn og unge 
 

Til Byrådet 
Til Orientering 

 
Baggrund 
Dansk Folkeparti har stillet en række spørgsmål til Sociale Forhold og Be-
skæftigelse vedrørende anbringelser af børn og unge. Nedenfor følger svar 
på de enkelte spørgsmål. 
 
Der er følgende overordnede bemærkninger til besvarelserne:   

 Til spørgsmål vedr. anden etnisk baggrund og dansk oprindelse (1C, 
1E, 2C, 2E, 5): Opgørelsesmetoden fra Danmarks Statistik om her-
komst anvendes i besvarelserne. Der opdeles således på følgende 
tre kategorier: 

1. Indvandrere: Barn født i et andet land end Danmark, af for-
ældre der ikke er dansk statsborger og ikke er født i Dan-
mark.  

2. Efterkommere: Barn født i Danmark, hvor forældre eller bed-
steforældre født i et andet land end Danmark1, og som ikke 
er danske statsborgere.  

3. Dansk oprindelse: Barn af forældre, hvor mindst en af dem 
er født i Danmark og er dansk statsborger.  

 Til spørgsmål vedr. udgifter (1D, 1E, 2D, 2E, 5, 6, 7, 8): Alle udgifter 
opgøres som bruttoudgifter. Dvs. at statsrefusion ikke er modregnet. 
Udgifterne omfatter de sager, hvor Aarhus Kommune både er 
handle- og betalingskommune.   

 Til spørgsmål 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E 3 & 5: 
Antallet af børn, der blev tvangsanbragt i 2017 og 2018, er primært 
opgjort ved manuelle opslag i de sager, som børn og unge-udvalget 
har behandlet. 

 
 
Spørgsmål 1 
Hvor mange børn og unge er blevet tvangsfjernet i Århus Kommune i 2017 
og 2018? 
 
Svar 
Besvarelsen omfatter børn og unge, som i 2017 eller 2018 er blevet anbragt 
uden for hjemmet uden samtykke. Definition af at være blevet anbragt om-
fatter både førstegangsanbringelse, genanbringelse eller ved skift i anbrin-
gelsessted.  

                                                      
1 Langt størstedelen af børnene i denne kategori har forældre, der er født i et 
andet land end Danmark.   
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Jf. tabel 1 var der i 2017 50 børn, der blev tvangsanbragt, og i 2018 var der 
52 børn, som blev tvangsbragt. 
 
Tabel 1: Antal børn og unge, der blev tvangsanbragt i 2017 eller 2018 

 2017 2018 
Antal børn og unge 50 52 

 
 
Spørgsmål 1a  
Hvor mange familier drejer det sig om? 
 
Svar 
I besvarelsen er kriteriet for at være i familie, at børnene har den samme 
mor.   
 
I 2017 var der jf. tabel 2, 43 familier med børn og unge, der blev tvangsan-
bragt, og i 2018 var der 45 familier med børn og unge, der blev tvangsan-
bragt.  
 
Tabel 2: Antal familier med børn og unge, der blev tvangsanbragt i 2017 
eller 2018 

 2017 2018 
Antal familier  43 45 

 
 
Spørgsmål 1b 
Hvor mange af de tvangsfjernede børn og unge er placeret i henholdsvis fa-
miliepleje, på institution og i særligt sikrede institutioner? 
 
Svar 
Besvarelsen er baseret på følgende forudsætninger: Hvis en borger har væ-
ret anbragt både med og uden samtykke, tælles borgerens anbringelse som 
en tvangsanbringelse. Hvis borgeren har været anbragt flere gange i samme 
år, benyttes den første anbringelse til opgørelse af hvilken anbringelsessted-
type borgeren har været anbragt i.  
 
Til besvarelsen er af tekniske årsager anvendt følgende definition af anbrin-
gelsesstedtyper: 

 Familiepleje: Almindelige plejefamilier, kommunale plejefamilier og 
netværksplejefamilier. 

 Særligt sikrede institutioner: Sikrede døgninstitutioner (afdelinger).  
 Institution: Alle resterende anbringelsessteder – dvs. delvist sikrede 

institutioner, kost/efterskoler, opholdssteder, kollegier, døgninstitutio-
ner og eget værelse.   
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Jf. tabel 3 var der i 2017 13 af de børn, der blev tvangsanbragt, som blev an-
bragt i familiepleje, mens der i 2018 var 16 af de børn, der blev tvangsan-
bragt, som blev anbragt i familiepleje.  
 
I 2017 var 33 af de børn, der blev tvangsanbragt, som blev anbragt på insti-
tution, mens der i 2018 var 28 af de børn, der blev tvangsanbragt, som blev 
anbragt på institution.   
 
Endelig var der i 2017 4 af de børn, der blev tvangsanbragt, som blev an-
bragt på særligt sikrede institutioner, mens der i 2018 var 8 af de børn, der 
blev tvangsanbragt, som blev anbragt på særligt sikrede institutioner.   
 
Tabel 3: Antal børn og unge, der blev tvangsanbragt i 2017 og 2018, 
fordelt på anbringelsesstedtype 

 2017 2018 
Familiepleje 13 16 
Institution 33 28 
Særligt sikrede institutioner 4 8 

 
 
Spørgsmål 1c 
Hvordan fordeler andelen sig på personer af dansk oprindelse og på perso-
ner af anden etnisk baggrund end dansk? Dette ønskes udspecificeret i for-
hold til ovenstående spørgsmål 1 samt underspørgsmål a og b. 
 
Svar  
Andel af børn og unge, der blev tvangsanbragt i 2017 og 2018, fordelt på op-
rindelse  
34% af de børn, der blev tvangsanbragt i 2017, var af dansk oprindelse. 
56% af de børn, der blev tvangsanbragt i 2017, var efterkommere, og 10% 
af de børn, der blev tvangsanbragt i 2017, var indvandrere.  
 
Fordelingen er stort set den samme i 2018: 38% af de børn, der blev tvangs-
anbragt i 2018, var af dansk oprindelse. 60% af de børn, der blev tvangsan-
bragt i 2018, var efterkommere, og 2% af de børn, der blev tvangsanbragt i 
2018, var indvandrere. Der er et samlet overblik i tabel 4.  
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Tabel 4: Andel af børn og unge, der blev tvangsanbragt i 2017 og 2018, 
fordelt på oprindelse  

 2017 2018 
 Dansk 

oprin-
delse 

Efter-
kom-
mere  

Ind-
van-
drere 

Dansk 
oprin-
delse 

Efter-
kom-
mere  

Indvan-
drere 

Andel 
børn og 
unge 

34% 
(17) 

56% 
(28) 

10% 
(5) 

38% 
(20) 

60% 
(31) 

2% 
(1) 

 
Andel af familier med børn og unge, der blev tvangsanbragt i 2017 og 2018, 
fordelt på oprindelse 
37% af familier med børn, der blev tvangsanbragt i 2017, var af dansk oprin-
delse. 56% af familier med børn, der blev tvangsanbragt i 2017, var efter-
kommere og 7% af familier med børn, der blev tvangsanbragt i 2017, var 
indvandrere. Jf. tabel 5 var 42% af familier med børn, der blev tvangsan-
bragt i 2018, af dansk oprindelse. 56% af familier med børn, der blev tvangs-
anbragt i 2018, var efterkommere og 2% af familier med børn, der blev 
tvangsanbragt i 2018, var indvandrere.  
 
Tabel 5: Andel af familier med børn og unge, der blev tvangsanbragt i 
2017 og 2018, fordelt på oprindelse  

 2017 2018 
 Dansk 

oprin-
delse 

Efter-
kom-
mere 

Indvan-
drere 

Dansk 
oprin-
delse 

Efter-
kom-
mere 

Indvan-
drere 

Andel fa-
milier  

37% 
(16) 

56% 
(24) 

7% 
(3) 

42% 
(19) 

56% 
(25) 

2% 
(1) 

 
 
Andel af børn og unge, der blev tvangsanbragt 2017 og 2018, fordelt på an-
bringelsesstedtype og oprindelse 
Som det fremgår af tabel 6 var 54% af de børn, der blev tvangsanbragt i fa-
miliepleje i 2017, af dansk oprindelse, og 46% af de børn, der blev tvangsan-
bragt i familiepleje, var efterkommere. I 2018 var 63% af de børn, der blev 
tvangsanbragt i familiepleje af dansk oprindelse, og 37% af de børn, der blev 
tvangsanbragt i familiepleje i 2018, var efterkommere. 
 
I 2017 var 27% af de børn, der blev tvangsanbragt på institution, af dansk 
oprindelse. 58% af de børn, der blev tvangsanbragt på institution i 2017, var 
efterkommere, og 15% af de børn, der blev tvangsanbragt på institution i 
2017, var indvandrere. I 2018 var 36% af de børn, der blev tvangsanbragt på 
institution af dansk oprindelse. 61% af de børn, der blev tvangsanbragt på 
institution i 2018, var efterkommere, og 4% af de børn, der blev tvangsan-
bragt på institution i 2018, var indvandrere. 
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I 2017 var 25% af de børn, der blev tvangsanbragt på særligt sikrede institu-
tioner, af dansk oprindelse, og 75% af de børn, der blev anbragt på særligt 
sikrede institutioner i 2017, var efterkommere. I 2018 var 100% af de børn, 
der blev tvangsanbragt på særligt sikrede institutioner efterkommere.  
 
Tabel 6: Andel af børn og unge, der blev tvangsanbragt 2017 og 2018, 
fordelt på anbringelsesstedtype og oprindelse 

 2017 2018 
 Dansk 

oprin-
delse 

Efter-
kom-
mere  

Ind-
van-
drere 

Dansk 
oprin-
delse 

Efter-
kom-
mere  

Ind-
van-
drere 

Familie-
pleje 

54% 
(7) 

46% 
(6) 

- 
(0) 

63% 
(10) 

37% 
(6) 

- 
(0) 

Institu-
tion 

27% 
(9) 

58% 
(19) 

15% 
(5) 

36% 
(10) 

61% 
(17) 

4% 
(1) 

Særligt 
sikrede 
instituti-
oner 

25% 
(1) 

75% 
(3) 

- 
(0) 

- 
(0) 

100% 
(8) 

- 
(0) 

 
Spørgsmål 1d 
Hvad koster det at placere børn og unge som er tvangsfjernet på hver af de 
tre forskellige områder? 
 
Svar 
Besvarelsen opgøres i forhold til, hvad anbringelsen af de børn, der blev 
tvangsanbragt i 2017 og 2018, i gennemsnit har kostet pr. dag fordelt på 
hhv. familiepleje, særligt sikrede institutioner og institutioner. Tabel 7 neden-
for giver et samlet overblik.  
 
I 2017 var de gennemsnitlige omkostninger for anbringelserne af de børn, 
der blev tvangsanbragt i familiepleje 1550 kr. I 2018 var de gennemsnitlige 
omkostninger for anbringelserne de børn, der blev tvangsanbragt i familie-
pleje 1489 kr.  
 
I 2017 var de gennemsnitlige omkostninger for anbringelserne af de børn, 
der blev tvangsanbragt på institution 2653 kr. I 2018 var de gennemsnitlige 
omkostninger for anbringelserne af de børn, der blev tvangsanbragt på insti-
tution 4122 kr. Stigningen fra 2017 til 2018 skyldes bl.a., at flere i 2018 blev 
anbragt på delvist sikrede institutioner i forhold til 2017.  
 
I 2017 var de gennemsnitlige omkostninger for anbringelserne af de børn, 
der blev tvangsanbragt på særligt sikrede institution 3825 kr. I 2018 var de 
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gennemsnitlige omkostninger for anbringelserne af de børn, der blev tvangs-
anbragt på særligt sikret institution 4064 kr.  
 
Tabel 7: De gennemsnitlige omkostninger pr. dag for anbringelsen af 
de børn, der blev tvangsanbragt i 2017 og 2018 

 2017 2018 
Familiepleje 1550 kr.  1489 kr. 
Institution 2653 kr. 4122 kr. 
Særligt sikrede insti-
tutioner 

3825 kr. 4064 kr. 

 
 
Spørgsmål 1e 
Hvad er de årlige udgifter til de tre områder? Dette ønskes også udspecifice-
ret i forhold til andelen af personer af anden etnisk baggrund end dansk og 
personer af dansk oprindelse.  
 
Besvarelse 
De årlige udgifter til anbringelser kan ikke umiddelbart opgøres for hhv. 
tvangsanbringelser og frivillige anbringelser. Dette ville kræve en manuel gen-
nemgang af alle 773 anbringelsessager for at se, hvem der på de givne tids-
punkter var tvangsanbragte inden for de tre områder (dvs. ikke bare dem, der 
er blevet anbragt i 2017 og 2018, men også dem der tidligere er blevet anbragt 
og stadig var anbragt i 2017 eller 2018). I stedet fremgår nedenfor en samlet 
opgørelse over omkostninger til anbringelser i 2017 og 2018 fordelt på de tre 
områder.  
 
I 2017 var de samlede udgifter til anbringelser på institution 229.250.248 kr., 
og i 2018 var de samlede udgifter til anbringelser på institution 236.656.967 
kr. jf. tabel 8.  
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Tabel 8: Samlede udgifter til anbringelser i 2017 og 2018 fordelt på de 
tre områder og herkomst 

 2017 2018 

Institution 229.250.248 kr. 236.656.967 kr. 

Dansk oprindelse 132.019.355 kr. 134.020.338 kr. 
Efterkommere 59.210.916 kr. 68.254.561 kr. 
Indvandrere 38.019.977 kr. 34.382.068 kr. 

Plejefamilie 112.545.199 kr. 114.627.559 kr. 

Danske oprindelse 91.475.217 kr. 93.807.186 kr. 
Efterkommere 19.728.760 kr. 19.130.932 kr. 

Indvandrere 1.341.221 kr. 1.689.441 kr. 

Sikret institution 4.870.417 kr. 5.105.570 kr. 

Dansk oprindelse 636.100 kr. 710.410 kr. 
Efterkommere 3.493.507 kr. 4.184.379 kr. 
Indvandrere 740.810 kr. 210.781 kr. 

 
Som det fremgår af tabel 8, så var de samlede udgifter til anbringelse af 
børn og unge med dansk oprindelse på institution 132.019.355 kr. i 2017, og 
i 2018 var de samlede udgifter til anbringelse af børn og unge med dansk 
oprindelse på institution 134.020.338 kr. jf. tabel 8.  
 
I 2017 var de samlede udgifter til anbringelse af børn og unge som er efter-
kommere på institution 59.210.916 kr., og i 2018 var de samlede udgifter til 
anbringelse af børn og unge som er efterkommere på institution 68.254.561 
kr. jf. tabel 8.  
 
I 2017 var de samlede udgifter til anbringelse af børn og unge som er ind-
vandrere på institution 38.019.977 kr., og i 2018 var de samlede udgifter til 
anbringelse af børn og unge som er indvandrere på institution 34.382.068 kr. 
jf. tabel 8.  
 
I 2017 var de samlede udgifter til anbringelser i plejefamilie 112.545.199 kr., 
og i 2018 var de samlede udgifter til anbringelser i plejefamilie 114.627.559 
kr. jf. tabel 8.  
 
I 2017 var de samlede udgifter til anbringelse af børn og unge med dansk 
oprindelse i plejefamilie 91.475.217 kr., og i 2018 var de samlede udgifter til 
anbringelse af børn og unge med dansk oprindelse i plejefamilie 93.807.186 
kr., jf. tabel 8.  
 
I 2017 var de samlede udgifter til anbringelse af børn og unge, som er efter-
kommere, i plejefamilie 19.728.760 kr., og i 2018 var de samlede udgifter til 



 

 

21. februar 2019 
Side 8 af 18 

anbringelse af børn og unge som er efterkommere i plejefamilie 19.130.932 
kr. jf. tabel 8.  
 
I 2017 var de samlede udgifter til anbringelse af børn og unge som er ind-
vandrere i plejefamilie 1.341.221 kr., og i 2018 var de samlede udgifter til an-
bringelse af børn og unge som er indvandrere i plejefamilie 1.689.441 kr. jf. 
tabel 8.  
 
I 2017 var de samlede udgifter til anbringelser på særligt sikrede institutioner 
4.870.417 kr., og i 2018 var de samlede udgifter til anbringelser på særligt 
sikrede institutioner 5.105.570 kr. jf. tabel 8.  
 
I 2017 var de samlede udgifter til anbringelse af børn og unge med dansk 
oprindelse på særligt sikrede institutioner 636.100 kr. og i 2018 var de sam-
lede udgifter til anbringelse af børn og unge med dansk oprindelse på sær-
ligt sikrede institutioner 710.410 kr. jf. tabel 8.  
 
I 2017 var de samlede udgifter til anbringelse af børn og unge, som er efter-
kommere, på særligt sikrede institutioner 3.493.507 kr., og i 2018 var de 
samlede udgifter til anbringelse af børn og unge som er efterkommere på 
særligt sikrede institutioner 4.184.379 kr. jf. tabel 8.  
 
I 2017 var de samlede udgifter til anbringelse af børn og unge som er ind-
vandrere i på særligt sikrede institutioner 740.810 kr., og i 2018 var de sam-
lede udgifter til anbringelse af børn og unge som er indvandrere på særligt 
sikrede institutioner 210.781 kr. jf. tabel 8.  
 
 
Spørgsmål 2 
Hvor mange børn og unge er frivilligt anbragt i Århus Kommune i 2017 og 
2018? 
 
Svar 
Dette opgøres som alle de børn og unge, der er blevet anbragt i 2017 eller 
2018 fratrukket dem, der indgår i spørgsmål 1. Det betyder, at hvis et barn i 
perioden både er blevet frivilligt anbragt og tvangsanbragt, tæller barnet kun 
med i opgørelsen for tvangsanbringelser.  
Det skal derudover bemærkes, at børn i aflastningsfamilier ikke indgår i be-
svarelsen, da de ikke er anbragte.  
 
Jf. tabel 9 var der i 2017 197 børn og unge, der blev frivilligt anbragt. I 2018 
var der 168 børn og unge, der blev frivilligt anbragt.  
 
Det samlede antal børn, der blev frivilligt anbragt i 2017 og 2018, er 323 jf. 
tabel 9, hvilket er mindre end tallet for 2017 og 2018 lagt sammen. Dette 
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skyldes at 42 af de børn der blev anbragt i 2017, blev anbragt igen, eller skif-
tede anbringelsessted i 2018.  
 
Tabel 9: Antal børn og unge, der blev frivilligt anbragt i 2017 eller 2018 

 2017 2018 Samlet 
Antal Børn og unge 197 168 323 

 
 
Spørgsmål 2a 
Hvor mange familier drejer det sig om? 
 
Svar 
I besvarelsen er kriteriet for at være i en familie, at børnene har den samme 
mor.  
 
I 2017 var der jf. tabel 10, 154 familier med børn og unge, der blev frivilligt 
anbragt, og i 2018 var der 137 familier med børn og unge, der blev frivilligt 
anbragt.  
 
Det samlede antal af familier med frivilligt anbragte børn og unge i 2017 og 
2018 er 245, hvilket er mindre end tallet for 2017 og 2018 lagt sammen. 
Dette skyldes at 46 familier fik børn anbragt igen, eller at børnene fra 
samme familier skiftede anbringelsessted i 2018.  
 
Tabel 10: Antal familier med børn og unge der blev frivilligt anbragt i 
2017 og 2018 

 2017 2018 Samlet 
Antal familier 154 137 245 

 
 
Spørgsmål 2b 
Hvor mange af de frivilligt anbragte børn og unge er placeret i henholdsvis 
familiepleje, aflastningsfamilie, på institution og i særligt sikrede institutio-
ner? 
 
Svar 
Besvarelsen er baseret på følgende forudsætninger: Besvarelsen inkluderer 
de børn, der indgår i spørgsmål 2. Hvis borgeren har været anbragt flere 
gange i samme år, benyttes den første anbringelse til opgørelse af, hvilken 
anbringelsesstedtype borgeren har været anbragt i.  
 
Til besvarelsen er af tekniske årsager anvendt følgende definition af anbrin-
gelsesstedtyper: 

 Familiepleje: Almindelige plejefamilier, kommunale plejefamilier og 
netværksplejefamilier. 
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 Særligt sikrede institutioner: Sikrede døgninstitutioner (afdelinger).  
 Institution: Alle resterende anbringelsessteder – dvs. delvist sikrede 

institutioner, kost/efterskoler, opholdssteder, kollegier, døgninstitutio-
ner og eget værelse. 

 
Tabel 11: Antal børn og unge, der blev frivilligt anbragt i 2017 og 2018, 
fordelt på anbringelsesstedtype 

 2017 2018 
Familiepleje 51 39 
Institution 137 127 
Særligt sikrede insti-
tutioner 

9 2 

 
Tabel 11 viser andelen af børn og unge, der blev frivilligt anbragt i 2017 og 
2018 fordelt på anbringelsestype.  
 
I 2017 var 51 af de børn, der blev frivilligt anbragt, som blev anbragt i fami-
liepleje, mens der i 2018 var 39 af de børn, der blev frivilligt anbragt, som 
blev anbragt i familiepleje.  
 
I 2017 var der 137 af de børn, der blev frivilligt anbragt, som blev anbragt på 
institution, mens der i 2018 var 127 af de børn, der blev frivilligt anbragt, som 
blev anbragt på institution.   
 
I 2017 var der 9 af de børn, der blev frivilligt anbragt, som blev anbragt på 
særligt sikrede institutioner, mens der i 2018 var 2 af de børn, der blev frivil-
ligt anbragt, som blev anbragt på særligt sikrede institutioner.   
 
 
Spørgsmål 2c 
Hvordan fordeler andelen sig på personer af dansk oprindelse og på perso-
ner af anden etnisk baggrund end dansk? Dette ønskes udspecificeret i for-
hold til ovenstående spørgsmål 2 samt underspørgsmål a og b. 
 
Svar 
Andel af børn og unge, der blev frivilligt anbragt i 2017 og 2018, fordelt på 
oprindelse 
 
I 2017 var 61% af de børn, der blev frivilligt anbragt, af dansk oprindelse. 
20% af de børn, der blev frivilligt anbragt, var efterkommere, og 19% af de 
børn, der blev frivilligt anbragt, var indvandrere. Jf. tabel 12 var 63% af de 
børn, der blev frivilligt anbragt i 2018 af dansk oprindelse. 24% af de børn, 
der blev frivilligt anbragt i 2018, var efterkommere, og 13% af de børn, der 
blev frivilligt anbragt i 2018, var indvandrere.  
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Tabel 12: Andel af børn og unge, der blev frivilligt anbragt i 2017 og 
2018, fordelt på oprindelse  

 2017 2018 
 Dansk 

oprin-
delse 

Efter-
kom-
mere 

Indvan-
drere 

Dansk 
oprin-
delse 

Efter-
kom-
mere 

Indvan-
drere 

Andel 
børn og 
unge 

61% 
(120) 

20% 
(40) 

19% 
(37) 

63% 
(106) 

24% 
(41) 

13% 
(21) 

 
 
Andel af familier med børn og unge, der blev frivilligt anbragt i 2017 og 2018, 
fordelt på oprindelse  
 
I tabel 13 nedenfor gennemgås andelen af familier med børn og unge, der 
blev tvangsanbragt i 2017 og 2018, fordelt på oprindelse. Som det fremgår 
var 68% af familier med børn, der blev frivilligt anbragt i 2017, af dansk op-
rindelse. 22% af familier med børn, der blev frivilligt anbragt i 2017, var efter-
kommere og 10% af familier med børn, der blev frivilligt anbragt i 2017, var 
indvandrere. Jf. tabel 13 var 69% af familier med børn, der blev frivilligt an-
bragt i 2018, af dansk oprindelse. 21% af familier med børn, der blev frivilligt 
anbragt i 2018, var efterkommere og 10% af familier med børn, der blev fri-
villigt anbragt i 2018, var indvandrere.  
 
Tabel 13: Andel af familier med børn og unge, der blev frivilligt anbragt 
i 2017 og 2018, fordelt på oprindelse  

 2017 2018 
 Dansk 

oprin-
delse 

Efter-
kom-
mere 

Indvan-
drere 

Dansk 
oprin-
delse 

Efter-
kom-
mere 

Indvan-
drere 

Andel fa-
milier  

68% 
(105) 

22% 
(33) 

10% 
(16) 

69% 
(95) 

21% 
(29) 

10% 
(13) 

 
 
Andel af børn og unge, der blev frivilligt anbragt i 2017 og 2018, fordelt på 
anbringelsesstedtype og oprindelse 
 
I 2017 var 80% af de børn, der blev frivilligt anbragt, i familiepleje, af dansk 
oprindelse. 14% af de børn, der blev frivilligt anbragt i familiepleje i 2017, var 
efterkommere, og 6% af de børn, der blev frivilligt anbragt i familiepleje i 
2017, var indvandrere jf. tabel 14. I 2018 var 87% af de børn, der blev frivil-
ligt anbragt i familiepleje af dansk oprindelse. 5% af de børn, der blev frivilligt 
anbragt i familiepleje i 2018, var efterkommere, og 8% af de børn, der blev 
frivilligt anbragt i familiepleje i 2018, var indvandrere jf. tabel 14. 
 



 

 

21. februar 2019 
Side 12 af 18 

I 2017 57% af de børn, der blev frivilligt anbragt på institution af dansk oprin-
delse. 20% af de børn, der blev frivilligt anbragt på institution i 2017, var ef-
terkommere, og 23% af de børn, der blev frivilligt anbragt på institution i 
2017, var indvandrere jf. tabel 14.  
 
I 2018 var 56% af de børn, der blev frivilligt anbragt på institution af dansk 
oprindelse. 31% af de børn, der blev frivilligt anbragt på institution i 2018, var 
efterkommere, og 13% af de børn, der blev frivilligt anbragt på institution i 
2018, var indvandrere, jf. tabel 14. 
 
I 2017 var 11% af de børn, der blev frivilligt anbragt på særligt sikrede insti-
tutioner af dansk oprindelse. 67% af de børn, der blev frivilligt anbragt på 
særligt sikrede institutioner i 2017, var efterkommere, og 22% af de børn, 
der blev frivilligt anbragt på særligt sikrede institutioner i 2017, var indvan-
drere jf. tabel 14. I 2018 var 50% af de børn, der blev frivilligt anbragt på 
særligt sikrede institutioner af dansk oprindelse, og 50% af de børn, der blev 
frivilligt anbragt på særligt sikrede institutioner i 2018, var indvandrere jf. ta-
bel 14. 
 
Tabel 14: Andel af børn og unge, der blev frivilligt anbragt i 2017 og 
2018, fordelt på anbringelsesstedtype og oprindelse  

 2017 2018 
 Dansk 

oprin-
delse 

Efter-
kom-
mere  

Ind-
van-
drere 

Dansk 
oprin-
delse 

Efter-
kom-
mere  

Ind-
van-
drere 

Familie-
pleje 

80% 
(41) 

14% 
(7) 

6% 
(3) 

87% 
(34) 

5% 
(2) 

8% 
(3) 

Institu-
tion 

57% 
(78) 

20% 
(27) 

23% 
(32) 

56%% 
(71) 

31% 
(39) 

13% 
(17) 

Særligt 
sikrede 
instituti-
oner 

11% 
(1) 

67% 
(6) 

22% 
(2) 

50% 
(1) 

- 
(0) 

50% 
(1) 

 
 
Spørgsmål 2d 
Hvad koster det at placere børn og unge som er frivilligt anbragt på hver af 
de fire forskellige områder? 
 
Svar 
Besvarelsen inkluderer de børn, der indgår i spørgsmål 2. Besvarelsen op-
gøres i forhold til, hvad anbringelsen af de børn, der blev frivilligt anbragt i 
2017 og 2018, i gennemsnit har kostet pr. dag fordelt på hhv. familiepleje, 
særligt sikrede institutioner og institutioner.  
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I 2017 var de gennemsnitlige omkostninger for anbringelsen af de børn, der 
blev frivilligt anbragt i familiepleje 1160 kr. jf. tabel 15. I 2018 var af de gen-
nemsnitlige omkostninger for anbringelsen af de børn, der blev frivilligt an-
bragt i familiepleje 1125 kr.  
 
I 2017 var de gennemsnitlige omkostninger for anbringelsen af de børn, der 
blev frivilligt anbragt på institution 2506 kr. jf. tabel 15. I 2018 var de gen-
nemsnitlige omkostninger for anbringelsen af de børn, der blev frivilligt an-
bragt på institution 2925 kr.  
 
I 2017 var de gennemsnitlige omkostninger for anbringelsen af de børn, der 
blev frivilligt anbragt på særligt sikrede institutioner 4023 kr. jf. tabel 15. I 
2018 var de gennemsnitlige omkostninger for anbringelsen af de børn, der 
blev frivilligt anbragt på særligt sikret institution 4143 kr.  
 
Tabel 15: De gennemsnitlige omkostninger pr. dag for anbringelsen af 
de børn, der blev frivilligt anbragt i 2017 og 2018 

 2017 2018 
Familiepleje     1.160 kr.      1.125 kr.  

Institution     2.506 kr.      2.925 kr.  

Særligt sikrede insti-
tutioner 

    4.023 kr.      4.143 kr.  

 
 
Spørgsmål 2e 
Hvad er de årlige udgifter til de fire områder? Dette ønskes udspecificeret i 
forhold til andelen af personer af anden etnisk baggrund end dansk og per-
soner af dansk oprindelse.  
 
Svar 
Af samme begrundelse, som der er anført i spørgsmål 1e, kan forvaltningen 
ikke umiddelbart opgøre de årlige udgifter for alle frivillige anbringelser. For 
en opgørelse over de samlede udgifter til anbringelser i Aarhus Kommune 
henvises til besvarelsen i spørgsmål 1e. 
 
Spørgsmål 3 
Hvor mange af ovenstående er akutanbragt fordelt på tvangsfjernelse og fri-
villig anbringelse? 
 
Svar 
I denne besvarelse er akutanbringelser opgjort som formandsafgørelser, der 
kun er aktuelle, når der er tale om tvangsanbringelser. Antallet af frivillige 
akutanbringelser kan ikke umiddelbart opgøres, da det vil kræve en manuel 
gennemgang af alle anbringelsessager i 2017 og 2018. 
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I 2017 var 11 ud af i alt 50 tvangsanbringelser akutanbringelser, og i 2018 
var 12 ud af i alt 52 tvangsanbringelser akutanbringelser jf. tabel 16. 
 
Tabel 16: Antal akutanbringelser 

 2017 2018 
Antal akutte tvangsan-
bringelser 

11 12 

Samlet antal tvangsan-
bringelser 

50 52 

 
 
Spørgsmål 4 
Hvor store er de årlige udgifter til tolkning på området? 
 
Svar 
Det er pt. ikke muligt for forvaltningen at svare på dette spørgsmål.  
 
Spørgsmål 4a 
Hvor store er udgifterne til tolkning generelt i hele Århus kommune? 
 
Svar 
Det er pt. ikke muligt for forvaltningen at svare på dette spørgsmål.  
 
Spørgsmål 5 
Hvor store er de årlige udgifter til advokatbistand på området fordelt på 
tvangsfjernelse og frivillig anbringelse? 
 
Svar 
De årlige udgifter til advokatbistand på området opgøres som årlige udgifter 
til advokatbistand efter SEL § 72. Der skal efter SEL § 72 tilbydes gratis ad-
vokatbistand i alle typer af sager, der behandles i Børn- og ungeudvalget – 
dvs. ikke kun sager om anbringelse. Der er i udgangspunktet ikke udgifter til 
advokatbistand efter § 72 forbundet med frivillige anbringelser, hvorfor 
denne opdeling ikke er lavet i svarene nedenfor. 
 
Jf. tabel 17 nedenfor er der registreret årlige advokatudgifter efter SEL § 72 i 
2017 på 2.041.052 kr., mens advokatudgifterne i 2018 var 1.555.614 kr.. 
 
Tabel 17: Advokatudgifter efter SEL § 72 i 2017 og 2018 

 2017 2018 
Samlede advokatudgifter 2.041.052 kr. 1.555.614 kr. 
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Spørgsmål 5a 
Dette ønskes også udspecificeret i forhold til andelen af personer af anden 
etnisk baggrund end dansk og personer af dansk oprindelse. 
 
Svar 
Svart på dette spørgsmål opgøres som årlige udgifter til advokatbistand efter 
SEL § 72. Af samme grund som i besvarelsen ovenfor, skelnes der heller 
ikke her mellem tvangs- og frivillige anbringelser. 
 
Jf. tabel 18, var de årlige advokatudgifter efter SEL § 72 til børn af dansk op-
rindelse 940.636 kr., mens de tilsvarende udgifter i 2018 var 930.987 kr. 
 
I 2017 var de årlige advokatudgifter til indvandrere 94.834 kr., mens de til-
svarende udgifter i 2018 var 18.009 kr. 
 
I 2017 var de årlige advokatudgifter til efterkommere 1.005.582 kr., mens de 
tilsvarende udgifter i 2018 var 606.618 kr. 
 
Tabel 18: Advokatudgifter efter SEL § 72 i 2017 og 2018 fordelt på her-
komst  

  2017 2018 
Samlede advokatud-
gifter 

Dansk oprin-
delse 

940.636 kr. 930.987 kr. 

Indvandrere 94.834 kr. 18.009 kr. 
Efterkommere 1.005.582 kr. 606.618 kr. 

 
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 tvangs-
fjernelse og frivillig anbringelse. 
 
Svar 
I besvarelsen af samlede udgifter til praktisk pædagogisk støtte eller anden 
støtte i hjemmet indgår udgifter konteret efter SEL § 52.3.2 
I besvarelsen af de samlede udgifter til alle former for hjælp i hjemmet indgår 
udgifter konteret efter SEL § 52a (Økonomisk støtte) og SEL § 52.3 (eksklu-
siv § 52.3.7 – anbringelser). 
 
Jf. tabel 19 var de samlede udgifter til praktisk pædagogisk støtte eller an-
den støtte i hjemmet i 2017 13.532.013 kr. I 2018 var udgifterne hertil 
10.171.363 kr. 
 
I 2017 var de samlede udgifter til alle former for hjælp i hjemmet 
188.451.533 kr. I 2018 var udgifterne hertil 216.029.156 kr. 
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Tabel 19: Udgifter til hjælp i hjemmet i 2017 og 2018  

 2017 2018 
Samlede udgifter til praktisk 
pædagogisk støtte eller anden 
støtte i hjemmet  

13.532.013 kr.  10.171.363 kr. 

Samlede udgifter til alle former 
for hjælp i hjemmet 

188.451.533 kr. 216.029.156 kr. 

 
 
Spørgsmål 7 
Hvor meget koster det at drive Ungdomscenteret som er en forebyggende 
instans? 
 
Svar 
I besvarelsen indgår samtlige udgifter til Ungdomscentret fratrukket udgifter 
til døgntilbud for 2018. Det skal dog bemærkes at alle udgifter til tilbuddet 
Turbo indgår, selvom tilbuddet både indeholder forebyggende indsatser og 
døgnindsatser.  
 
Jf. tabel 20 var de samlede udgifter til at drive Ungdomscentret som forebyg-
gende indsats 106.233.141 kr. i 2018.  
 
Tabel 20: Udgifter til at drive Ungdomscentret som forebyggende ind-
sats  

 2018 
Samlede udgifter   106.233.141 kr. 

 
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? 
 
Svar 
Besvarelsen trækker på de samlede udgifter konteret efter SEL § 52.3.7. 
 
Jf. tabel 21 var de samlede udgifter til anbringelser 347.110.346 kr. i 2017. I 
2018 var de samlede udgifter til anbringelser 356.141.518 kr. 
 
Tabel 21: Samlede udgifter til anbringelser i 2017 og 2018  

 2017 2018 
Samlede udgifter   347.110.346 kr. 356.141.518 kr. 
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Spørgsmål 8a 
Hvor mange sagsbehandlere skønnes det, at der bruges på området?  
 
Svar 
Socialforvaltningen skønner, at der i Familier, Børn og Unge (dvs. både på 
Handicapcentret for Børn og Familiecentret) i 2018 samlet blev brugt 25 råd-
givere (årsværk) på arbejdet med anbringelsessager. Dette dækker de i alt 
ca. 625 børn og unge, som har været anbragt i 2018 efter SEL § 52.3.7.  
Det er vigtigt at bemærke, at der i høj grad er tale om et skøn, idet mange 
rådgivere ikke udelukkende arbejder med anbringelsessager, men også har 
sager på det forebyggende område.  
 
Spørgsmål 8b 
Hvor mange samtaler er der årligt med forældre og unge på området?  
 
Svar 
Socialforvaltningen bemærker, at det ikke er muligt at opgøre antallet af 
samtaler med forældre og barnet/den unge, idet det vil kræve en manuel 
gennemgang af samtlige anbringelsessager. Socialforvaltningen bemærker, 
at der jf. SEL § 70 skal afholdes to årlige samtaler med barnet/den unge 
som en del af det personrettede tilsyn. Det er vurderingen fra både Familie-
centret og Handicapcentret for børn, at der ofte er tale om flere samtaler 
med barnet/den unge og dennes forældre, idet der kan opstå pludseligt be-
hov for samtaler, når/hvis der er forhold i barnets sag, som ændrer sig. For-
valtningen afholder desuden børnesamtaler jf. SEL § 48 forud for de afgørel-
ser, der løbende træffes. 
 
 
Spørgsmål 9 
Er der nogen af ovenstående udgifter som bliver refunderet af staten? 
 
Svar 
Følgende af udgifterne er/kan være omfattet af statsrefusion: 
 
Udgifter til advokatbistand som fremgår af spørgsmål 5 (jf. SEL § 72) er om-
fattet af 50% statsrefusion (jf. SEL § 177).  
 

Udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger kan være omfattet 
af enten refusion for særligt dyre enkeltsager (jf. Servicelovens § 176a) eller 
refusion af udgifter til flygtninge (jf. Servicelovens § 181).  
 
I forhold til refusion for særligt dyre enkeltsager dækkes udgifter ml. 790.000 
og 1.569.999 kr. pr. år med 25% refusion, mens udgifter på over 1.570.000 
kr. pr. år dækket med 50% refusion (2018-satser).  
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I forhold til refusion af udgifter til flygtninge, så afhænger refusionsmulighe-
derne af,  

 hvilke paragraffer i udlændingeloven, der er givet opholdstilladelse 
efter,  

 om der er tale om en forebyggende indsats/foranstaltning eller an-
bringelse,  

 om indsatsen ydes inden for de første tre år efter opholdstilladelsen 
er givet (integrationsperioden),  

 om indsatsen ydes på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne,  

 og om et barn/en ung er ledsaget eller uledsaget.  
 
Hvis udgiften dækkes af statsrefusion, er der tale om 100% dækning af ud-
giften fra statens side. 
 
Spørgsmål 10 
Hvor mange ressourcer skønnes det, at politiet årligt bruger på området? 
Dette kunne eksempelvis være i forhold til kørsel, beskyttelse mv. 
 
Svar 
Socialforvaltningen har ikke mulighed for at skønne, hvor mange ressourcer 
politiet årligt bruger på området.  
 
Spørgsmål 10a 
Hvor ofte er det nødvendigt at tilkalde politiet til beskyttelse ved sagsbe-
handling, og hvordan fordeler dette sig på familier med henholdsvis dansk 
oprindelse og familier med anden etnisk baggrund end dansk?  
 
Svar 
I forhold til, hvor ofte det er nødvendigt at tilkalde politiet til beskyttelse ved 
sagsbehandling, så har Socialforvaltningen ikke mulighed for at opgøre, hvor 
ofte politiet tilkaldes. Socialforvaltningen bemærker, at det beror på en kon-
kret vurdering i de enkelte sager, hvorvidt det er nødvendigt at tilkalde poli-
tiet. Det forekommer, at politiet bliver tilkaldt ved eksempelvis hjemmebesøg, 
hvis der eksempelvis er modtaget en underretning på et barn eller det kan 
være i forbindelse med afholdelse af møder med barnet/den unge og den-
nes forældre. Der kan også være dialog med politiet omkring, hvorvidt poli-
tiet vurderer, at der er brug for politiets assistance i en konkret sag. Social-
forvaltningen bemærker endvidere, at det ikke er muligt at komme med bud 
på, hvordan dette fordeler sig på familier med henholdsvis dansk oprindelse 
og familier med anden etnisk baggrund end dansk.  
 


