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Forældrebetaling når et barn bliver anbragt - NY Principafgørelse 158-12
Forældre skal som udgangspunkt betale, hvis deres børn bliver anbragt uden for hjemmet. Men der er
flere ”fritagelsesgrunde”. Ankestyrelsen har behandlet en række sager om den fritagelsesgrund, der
kaldes ”udpræget behandlingsmæssigt sigte”. Ankestyrelsen har både afgrænset det særlige begreb og
ændret praksis på området.
Af fuldmægtig Siri Leth Stolzenbach, Ankestyrelsen
Forældre skal selv betale for en anbringelse:
Forældre skal som udgangspunkt selv betale for en anbringelse, hvis deres børn bliver anbragt uden for
hjemmet. Det stemmer overens med princippet om, at ”det koster at have børn”. Forældre skal derfor
bidrage økonomisk i forhold til deres indkomstgrundlag, når deres børns anbringes uden for hjemmet.
Der er en streng praksis for, hvornår forældrene kan blive helt eller delvist fritaget for egenbetaling.
Fra ”skal-bestemmelse” til ”kan-bestemmelse”:
I en ny Principafgørelse ændrer Ankestyrelsen praksis om, hvornår forældre kan fritages for egenbetaling
ved en anbringelse uden for hjemmet.
Bestemmelsen om fritagelse for egenbetaling skal fortolkes som en ”kan-bestemmelse” og ikke en ”skalbestemmelse”. Det er kommunen, der efter en konkret og individuel vurdering har mulighed for at fritage
forældrene helt eller delvist fra at skulle betale.
Massivt behandlingsbehov fritager forældrene:
I Principafgørelse 158-12 belyser vi med tre afgørelser, hvilke elementer der indgår i vurderingen af,
hvornår forældre kan blive fritaget for egenbetalingen, hvis anbringelsen har et udpræget
behandlingsmæssigt sigte.
”Udpræget behandlingsmæssigt sigte” betyder, at der skal være et massivt behandlingsbehov, der har
stået på over en længere periode, og hvor der er udsigt til udvikling af barnet eller den unge af ikke
ubetydeligt omfang.
Barnets eller den unges behandlingsbehov skal udspringe af barnets eller den unges forhold og ikke af
forældrenes. Hvis det fx er forældrenes ringe forældreevne, der er årsag til barnets eller den unges
behandlingsbehov, vil det ikke være en fritagelsesgrund. I de tilfælde skal forældrene altså selv betale for
deres barns anbringelse uden for hjemmet.
Pejlemærker til vurderingen af, hvornår et ophold har et udpræget behandlingsmæssigt sigte
• Er anbringelsen nødvendig for, at der sker en udvikling hos barnet eller den unge?
• Er anbringelsesstedet egnet og kan det tilbyde relevant behandling til barnet eller den unge?
Døgnregi
Barnet eller den unge skal have brug for ophold i døgnregi, for at forældrene vil kunne blive fritaget for
egenbetaling. Hvis dagbehandling fx er tilstrækkeligt, men ikke mulig på grund af forældrenes manglende
forældreevne, vil der ikke være tale om en fritagelsesgrund. Det valgte anbringelsessted skal desuden
være generelt egnet til at behandle den bestemte type vanskeligheder, og det skal være konkret egnet til
at yde det konkrete barn den nødvendige behandling.
Pædagogisk støtte eller pasning og pleje er ikke fritagelsesgrund
Hvis barnet eller den unge alene har et behov for støtte som fx pædagogisk støtte, vil det ikke være
tilstrækkeligt til at fritage forældrene for egenbetaling. Det samme gælder, vis barnet eller den unge
udelukkende har behov for pasning og pleje. Dog vil der kunne ske fritagelse for egenbetalingen, hvis der
også sker en udvikling hos barnet eller den unge af ikke ubetydeligt omfang.
Lov grundlag:
Servicelovens § 159 giver socialministeren mulighed for at fastsætte regler om, at forældrene og barnet
eller den unge betaler for døgnopholdet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7. Betalingsbekendtgørelsens § 1 fastslår, at
forældre har en pligt til at bidrage til udgifterne ved et barns eller en ungs ophold/anbringelse uden for
hjemmet i forhold til deres indkomstgrundlag.
Af § 7 i samme bekendtgørelse fremgår det, at det er muligt at meddele hel eller delvis fritagelse for
egenbetaling, selvom der efter de økonomiske forhold er grundlag for at pålægge forældrene en
egenbetaling. Dette kan bl.a. ske, når opholdet har et udpræget behandlingssigte, jf. § 7, stk. 1, nr. 1.

