
TEMA-ARRANGEMENT om kvaliteten af undersøgelser på børne-ungeområdet  
(§ 50 undersøgelser med vægt på forældrekompetenceundersøgelser) 

Onsdag 28. november 2018 kl. 10-16 Valby Kulturhus  
Valgårdsvej 4, 2500 Valby (ved Toftegårdplads)

Mødeindhold og baggrund
Den børnefaglige undersøgelse (§50) og forældrekompetenceundersøgelser er vigtige omdrejningspunkter i børns, 
unges og familiers møde med forvaltningen, ikke mindst i anbringelsessager. Undersøgelserne har stor betydning 
for afgørelser og for sagernes udvikling.

Det er komplekst at undersøge børn, unge og familiers udfordringer, ressourcer og kompetencer. Forholdet mellem 
metodefrihed og retssikkerhed på undersøgelsesområdet har i årevis været et debatteret emne. Gennemførelse og 
anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser er ikke lovreguleret. Kommuner kan udarbejde den socialfaglige 
undersøgelse på mange forskellige måder.

På temadagen giver foreningen RIFT caseeksempler på undersøgelsesforløb, hvor manglende kvalitet og 
retssikkerhed har haft store konsekvenser for sagernes videre forløb.

Vi sætter fokus på emnet i kølvandet på tænketanken Justitia, som netop har udgivet rapport om 
tvangsanbringelser, indeholdende anbefalinger om blandt andet bedring af retssikkerheden, når der udføres 
forældrekompetenceundersøgelser. I Norge har man et organ: Barnnsakkyndig Kommisjon, som skal sikre kvaliteten 
af undersøgelserne. Begge disse løsningsforslag vil blive belyst, suppleret af fokus på den indholdsmæssige side af 
undersøgelserne.

Som afslutning drøftes der i paneldebat - med deltagelse af blandt andet politikere fra Folketinget - mulige 
lovgivningsmæssige og organisatoriske tiltag for at forbedre retssikkerhed og sikre undersøgelsernes kvalitet. 

Tilmelding og betaling
Tilmelding og betaling sker via vores hjemmeside www.rift.center/tema-arrangementer
 
Tilmeldingsfrist: Mandag 22/10.
Pris 400 kr. incl. forplejening: Kaffe/the, sandwich + 35 kr. i billetgebyr til Biletto.
Vi anbefaler hurtig tilmelding.

Mail sus.munck@mail.tele.dk, hvis du ikke har økonomisk mulighed for at betale.  
Vi har et mindre antal fripladser til rådighed.

Tid og sted
Valby Kulturhus, Teatersalen
(Toftegårds Plads) Valgårdsvej 4, 2500 Valby/ 
onsdag 28. november 2018, kl.10.00 - 16.00

Parkering
Kom i god tid, det kan tage tid at finde en P-plads i området. Kulturhuset ligger tæt på bus og tog.
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DEN bøRNEfAGliGE uNDERsøGElsE (§50)/  
fORælDREKOMpETENcEuNDERsøGElsERNE

 
HVORDAN siKREs KVAliTET OG RETssiKKERHED?

http://rift.center/tema-arrangementer/index.html


Program 
 

TEMA-ARRANGEMENT  
om kvaliteten af undersøgelser på børne-ungeområdet  

(§ 50 undersøgelser med vægt på forældrekompetenceundersøgelser) 

Registrering og kaffe/te, lidt brød fra kl. 9.30

10.00 - 10.10  Velkomst ved formanden for RifT, susanne Munck: Kort om baggrund og program for tema- 
 arrangementet herunder henvisning til udleverede små cases, der illustrerer problemer på området.

10.10 - 10.40  (incl. spørgsmål fra salen) cand. jur. bente Adolphsen: 
 Hvad siger loven og hvordan ser virkeligheden ud - hvor går det galt?: Erfaringer med og 
  analyse af udfordringer ved udarbejdelse og anvendelse af den børnefaglige undersøgelse/ 
 (§ 50 med fokus på forældrekompetenceundersøgelser). 

10.40 - 11.10  (incl. spørgsmål fra salen) En forsker phd./ inviteret. Hvordan går det i DK med at udføre den 
  gode undersøgelse? Eksempel på forskning vedrørende den børnefaglige undersøgelse (§ 50). 

11.10 - 11.25  Kort kaffe/te-pause. 

11.25 - 11.55  (incl. spørgsmål fra salen) psykolog/inviteret: 
 Udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser i Danmark: Erfaringer fra egen praksis  
 og vurdering af feltet. 

11.55 - 12.25  (incl. spørgsmål fra salen) psykolog, tidligere børneombudsmand Reidar Hjermann, Norge:
 Hvad gør man i Norge for at sikre kvalitet og retssikkerhed? Herunder om Barnsakkyndig 
 Kommisjon som kvalitetssikring af undersøgelser.

12.30 - 13.15  frokostpause: Sandwich.

13.15 - 13.55  (incl. spørgsmål fra salen) cand. jur. sofie Kryger/Justitia: 
 Sagsbehandlingens kvalitet, herunder forældrenes manglende rettigheder i forbindelse 
  med forældrekompetenceundersøgelser.

13.55 - 14.15  psykolog, tidligere børneombudsmand Reidar Hjermann: 
 Undersøgelsernes proces og indhold herunder om den gode undersøgelse – erfaringer fra 
 Norge og første indtryk af det danske system.
 
14.15 - 14.30  Kaffe/te-pause.

14.30 - 15.45  paneldebat med ovenfornævnte oplægsholdere og politikere: Medlemmer af Social-,  
 Indenrigs- og Børneudvalget: Trine Torp, socialordfører mm/SF, Karina Adsbøl, Handicap- og 
 ligestillingsordfører/ DF og Psykolognævnet, inviteret
 Om sikring af retssikkerhed og kvaliteten af undersøgelser. Skal vi gøre som i Norge: Etablere 
 en kommission? Skal vi følge Justitias` anbefalinger? Yderligere ideer til at sikre kvalitet og  
 forbedre retssikkerheden, når der udføres undersøgelser i børne-ungesager?

15.45 - 16.00  Opsummering og farvel og tak for i dag v. RIFT.

Arrangør
Foreningen RIFT (Foreningen for Retssikkerhed i Familiers Trivsel)

www.rift.center

http://www.rift.center

