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Sagsnr. 2015-9621
Høring over forslag til lov om voksenansvar over for anbragte børn eller unge og forslag til lov om
ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og folkeskoleloven.

Tak for høringsmateriale. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) har følgende
bemærkning hertil:
Til § 4, stk. 2 i forslag til lov om voksenansvar
På side 21 under punkt 3.2.1.3. er det anført, at en lærer, der ikke har sin primære (dvs mere end 50% af
den samlede arbejdstid, jf. bemærkningerne til § 4 på s. 29) ansættelse på institutionen, ikke vil være
omfattet af regelsættet i lov om voksenansvar, og at vedkommende derfor fortsat vil skulle agere efter
folkeskolelovens regler om magtanvendelse.
Endvidere fremgår det af punkt 3.2.1.2. på side 21, at der er behov for at sikre, at personalet har de samme
redskaber, uanset om redskaberne anvendes i forbindelse med undervisning eller uden for
undervisningstiden, da det er uhensigtsmæssigt, at personalet skal navigere efter to forskellige regelsæt i
forhold til indsatsen over for anbragte børn eller unge.
På baggrund af det anførte under punkt 3.2.1.2. undrer det DUKH, at § 4, stk. 2, alene skal gælde for
ansatte, der har deres primære ansættelse på interne skoler, da der i givet fald fortsat kan forekomme
situationer, hvor personalet skal navigere efter to forskellige regelsæt.
DUKH foreslår derfor, at det uddybes, hvorfor § 4, stk. 2, alene skal gælde for ansatte, der har deres
primære ansættelse på interne skoler – og ikke for alle lærere på interne skoler.
Eventuelle spørgsmål til høringssvaret kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Karen Møller Christensen
Jurist

Jupitervej 1 | 6000 Kolding | Tlf.: 76 30 19 30 | Fax: 75 54 26 69 | SE nr.: 26 64 30 58
e-mail: mail@dukh.dk | sikker e-mail: sikkermail@dukh.dk | web: www.dukh.dk
DUKH er en selvejende institution under Socialministeriet. Vi skal styrke retssikkerheden for mennesker med handicap gennem information og rådgivning.

