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1

Forord

Siden 1. april 2014 har alle kommuner indberettet nøgleoplysninger om underretninger
modtaget om udsatte børn til Ankestyrelsens underretningsstatistik. Årsstatistikken 2015
er således Ankestyrelsens anden årsstatistik om kommunernes underretninger. Pr. 1. juli
2016 blev underretningsstatistikken overført til Danmarks Statistik, som nu viderefører
den. Dermed er denne årsstatistik også den sidste, som udgives af Ankestyrelsen.
Statistikken dækker perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015. Data til
statistikken er trukket den 13. oktober 2016. Hovedtallene for 2014 er også blevet opdateret og er med i den nye statistik.
Underretningsstatistikken giver mulighed for at følge udviklingen i antallet af underretninger, hvem der underretter, hvad der underrettes om, og hvilke opfølgningsaktiviteter
kommunerne iværksætter på baggrund af underretningerne. Denne udvikling kan følges
på både nationalt, regionalt og kommunalt plan.
Statistikken er med til at sikre, at kommunerne får mulighed for at følge egen udvikling
via nøgletal og sammenligne sig lokalt, regionalt og nationalt. Kommunerne kan også
vælge at bruge nøgletallene som grundlag for at målrette deres indsats. Herudover kan
beslutningstagere, lovgivere og forskere anvende statistikken som vidensgrundlag i deres
arbejde.
På trods af en større fejlsøgnings- og valideringsproces mangler der for en række af
kommunernes indberetninger stadig oplysninger om, hvem der underretter, hvad der
underrettes om og især opfølgningsaktivitet. Hvis der mangler oplysninger, som er relevante for den givne figur eller tabel, medtages underretningen ikke i figuren eller tabellen.
Kvaliteten af data er forbedret i forhold til 2014-data i et tæt samarbejde med kommuner
og systemleverandører.
Det har ikke været muligt at gøre sidehovederne tilgængelige for personer med et synshandicap. Sidehovederne består blot af et billede og undersøgelsens titel.

UNDERRETNINGSSTATISTIK

2

2

Hovedresultater

Årsstatistikken viser udviklingen i de indberettede underretninger, som kommunerne
modtog fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015. Desuden er tallene fra 2014
blevet opdateret. Da den landsdækkende statistik først blev iværksat den 1. april 2014,
dækker tallene fra 2014 kun over de 9 sidste måneder af året.

2.1

Stigning i antallet af underretninger

Kommunerne modtog i alt 66.336 underretninger om udsatte børn i 2014 og 96.948 underretninger i 2015. Det svarer til, at kommunerne i gennemsnit modtog henholdsvis
7.371 og 8.079 underretninger per måned i de to år, hvilket er en markant stigning på
8,8 procent fra 2014 til 2015. I 2015 modtog kommunerne flest underretninger i marts
og færrest underretninger i juli, se figur 2.1.
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3 Hvem handler underretningerne
om?
Kommunerne indberetter en række oplysninger til statistikken om det barn, som underretningen handler om.

3.1

Flest underretninger om drenge

I 2015 modtog kommunerne flest underretninger om drenge. 52 procent af underretningerne handlede om drenge, 46 procent af underretningerne handlede om piger, og 2 procent af underretningerne handlede om vordende mødre, se figur 3.11. Kommunerne
modtog i alt 1.983 underretninger om vordende mødre.

1

I 2015 var 51 procent af alle 0-17-årige drenge, mens 49 procent var piger, ifølge Danmarks Statistik.
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3.2

Flest underretninger om teenagere

Generelt steg andelen af underretninger med barnets alder, og næsten hver fjerde underretning i 2015 handlede om en ung i alderen 15-17 år, se figur 3.2. Til sammenligning
handlede kun hver tiende underretning om et barn i alderen 0-2 år.

Uanset alder var der i 2015 nogenlunde lige mange underretninger om drenge og piger
undtagen blandt de 6-8-årige og de 9-11-årige, hvor der var en mindre overvægt af underretninger om drenge.
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4

Kommunefordeling

I 2015 modtog kommunerne i alt 96.948 underretninger om udsatte børn. Kommunerne
modtog i gennemsnit underretning om 50 børn per 1.000 børn. En del af underretningerne handlede dog om det samme barn. Sammenlagt har kommunerne modtog således
underretninger om i alt 58.616 forskellige børn.

4.1

Der underrettes kun én gang for de fleste børn

For 67 procent af børnene modtog kommunerne kun 1 underretning, mens de modtog 2
underretninger for 18 procent af børnene, se figur 4.1. For 7 procent af børnene modtog
kommunerne 3 underretninger, og for 3 procent af børnene modtog de 4 underretninger.
For 4 procent af børnene modtog kommunerne 5 eller flere underretninger.
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4.2

Underretningshyppighed per kommune

Figur 4.2 viser, hvor mange børn den enkelte kommune modtog underretninger om per
1.000 børn i kommunen.
I 2015 var der ingen kommuner, som modtog underretninger om mindre end 10 børn per
1.000 børn i kommunen, og kun 1 kommune modtog underretninger om 10 til 20 børn
per 1.000 børn i kommunen.
8 kommuner modtog underretning om 20 til 30 børn per 1.000 børn og 17 kommuner
modtog underretning om 30 til 40 børn per 1.000 børn i kommunen.
30 kommuner modtog underretning om 40 til 50 børn per 1.000 børn, 20 kommuner
modtog underretning om 50 til 60 børn per 1000 børn, 13 kommuner modtog underretning om 60 til 70 børn per 1000 børn, og til sidst 9 kommuner modtog underretning om
mere end 70 børn per 1.000 børn i kommunen.
Kommunerne modtog i gennemsnit underretning om 50 børn per 1.000 børn.
Færrest børn med underretninger per 1000 børn har Hørsholm, Vallensbæk og Lejre
kommune. Flest børn med underretninger per 1000 børn har Lolland, Guldborgsund og
Vesthimmerland kommune.
I tabel 8.3 findes de kommunefordelte tal.
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5

Hvem underretter?

Kommunerne modtager underretninger om udsatte børn fra en række forskellige personer, myndigheder og organisationer, der er bekymrede for barnets trivsel og udvikling.

5.1

Skolen og sundhedsvæsenet underretter mest

I 2015 underrettede skolen i 21 procent af sagerne, mens sundhedsvæsenet underrettede i 15 procent af sagerne, se figur 5.1. I 8 procent af sagerne var det en offentlig myndighed eller en person i offentlig tjeneste, der underrettede, og i 7 procent af sagerne var
det politiet, der underrettede.
Dette mønster ligner mønsteret fra 2014. Kun de mellemkommunale underretninger for
2015 afviger fra 2014 med en stigning på 2 procent.
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5.2 Skolen underetter mest om drenge og sundhedsvæsenet mest om piger
Der er forskel på, hvorfra kommunerne modtager underretninger om drenge, og hvorfra
de modtager underretninger om piger.
I 2015 modtog kommunerne flere underretninger om drenge end om piger fra daginstitutioner, skoler, fritidshjem mv. For drengenes vedkommende modtog kommunerne 30
procent af alle underretningerne fra daginstitutioner, skoler, fritidshjem mv. og for pigernes vedkommende var det samme tal 25 procent af alle underretningerne, se figur 5.2.
Kommunerne modtog også flere underretninger om drenge end om piger fra retssystemet.
Omvendt modtog kommunerne flere underretninger om piger fra sundhedsvæsenet og
fra barn, familie, netværk mv. Kommunerne modtog 19 procent af alle underretningerne
om piger fra sundhedsvæsenet og kun 14 procent af alle underretningerne om drenge.
For de vordende mødre modtog kommunerne 45 procent af alle underretningerne fra
sundhedsvæsenet og 21 procent af alle underretningerne fra den offentlige forvaltning.
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5.3 Skolen underretter mest om de ældre børn og
sundhedsvæsenet mest om de yngre børn
Inden for de forskellige aldersgrupper er der forskel på, hvem der underretter, når de er
bekymret for barnets trivsel og udvikling.
For de 0-2-årige fik kommunerne flest underretninger fra sundhedsvæsenet og fra barnets familie og netværk. Kommunerne fik således 25 procent af alle underretningerne om
de 0-2-årige fra sundhedsvæsenet og 19 procent fra familie og netværk, se figur 5.3.
For de 3-5-årige fik kommunerne en mindre andel af underretningerne fra sundhedsvæsenet og en større andel fra dagsinstitutioner. Kommunerne fik 25 procent af alle underretningerne om de 3-5-årige fra dagsinstitutioner og 13 procent fra sundhedsvæsenet.
For de 6-14-årige fik kommunerne flest underretninger fra skole, fritidshjem mv. og fra
barn, familie, netværk mv. Andelen af underretninger fra retssystemet og krisecentre er
højere for de 15-17-årige end for de andre aldersgrupper, ligesom andelen af underretninger fra sundhedsvæsenet steg for denne gruppe.
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6

Hvad underrettes der om?

Når kommunerne modtager underretninger om udsatte børn, kan det skyldes bekymringer om en række forhold, der har med barnets trivsel og udvikling at gøre. Det er muligt
samtidigt at underrette om flere forhold.

6.1

Der underrettes oftest om omsorgssvigt

Kommunerne fik i 2015 oftest underretninger med en bekymring om omsorgssvigt overfor barnet. Herudover fik kommunerne ofte underretninger med bekymring om misbrug i
hjemmet, om voldelige overgreb mod barnet og om ulovligt skolefravær.
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18 procent af underretningerne handlede om omsorgssvigt overfor barnet, se figur 6.1.
Herudover handlede 8 procent af underretningerne om misbrug i hjemmet, 8 procent
handlede om voldelige overgreb mod barnet, og yderligere 8 procent handlede om ulovligt skolefravær.
7 procent af underretningerne handlede om barnets udadreagerende adfærd, og yderligere 7 procent om psykisk funktionsnedsættelse hos forældrene, mens 6 procent af underretningerne handlede om barnets kriminalitet. 35 procent af underretningerne blev
begrundet med andre forhold.

6.2 Der underrettes om kriminalitet for drenge og om
omsorgssvigt for piger
Der er forskel på, hvad der underrettes om for drenge og for piger. I 2015 blev flere underretninger om drenge begrundet med misbrug og kriminalitet hos barnet, mens flere
underretninger om piger blev begrundet med omsorgssvigt og overgreb.
28 procent af alle underretninger om piger blev begrundet med omsorgssvigt og overgreb, mens det var 25 procent af alle underretninger om drenge, se figur 6.2. 11 procent
af alle underretninger om drenge blev begrundet med misbrug og kriminalitet, mens det
kun var 5 procent af alle underretninger om piger.
For vordende mødre blev 64 procent af underretningerne begrundet med andre forhold. I
fritekstfeltet hertil blev ofte angivet graviditet, hvilket ikke bidrager med mere viden for
denne gruppe.
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6.3 Der underrettes om børns omsorgssvigt og om unges adfærdsproblemer
For de yngre børn underrettes oftere om omsorgssvigt og overgreb mod barnet samt
misbrug og kriminalitet i hjemmet, mens der for de ældre børn oftere underrettes om
barnets adfærdsproblemer samt misbrug og kriminalitet i hjemmet mv.
For børn i alderen 0-11 år blev mellem 31 procent og 37 procent af alle underretningerne
begrundet med omsorgssvigt og overgreb mod barnet, se figur 6.3. For unge i alderen
12-14 år var det 23 procent, og for unge mellem 15-17 år var det 15 procent.
For unge i alderen 12-14 år blev 32 procent af underretningerne begrundet med adfærdsproblemer, mens det var 34 procent for de 15-17-årige. Yderligere 23 procent af
underretningerne om de 15-17-årige blev begrundet med misbrug og kriminalitet.
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6.4

Hvem underretter om hvad?

Kommunerne modtager underretninger fra en række forskellige personer, myndigheder
og organisationer, men det er forskelligt, hvilke forhold de udtrykker bekymring om.
Daginstitutioner, skoler, fritidshjem mv. var bekymrede for barnets adfærd i 45 procent
af de underretninger, som de sendte til kommunerne i 2015, mens de i 30 procent af
underretningerne var bekymrede for omsorgssvigt og overgreb mod barnet, se figur 6.4.
Retssystemet og krisecentrene angav bekymring for misbrug og kriminalitet hos barnet i
38 procent af de underretninger, som de sendte til kommunerne, og bekymring for misbrug og kriminalitet i hjemmet i 17 procent af underretningerne.
I 40 procent af de underretninger, som kommunerne modtog fra barn, familie, netværk
mv., var der bekymring om omsorgssvigt og overgreb mod barnet.
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7 Hvilken opfølgningsaktivitet
iværksættes?
Kommunerne indberetter hvilken opfølgningsaktivitet, den konkrete underretning afstedkommer. Der har været forskellige opfattelser af, hvad en opfølgningsaktivitet betyder,
hvilket har ført til forskellig indberetningspraksis i kommunerne. 2
En kommune skal indenfor 24 timer foretage en ”første vurdering” af underretningen,
hvorefter der foretages nogle indledende undersøgelser og samtaler med barn og forældre. Opfølgningsaktiviteten er den beslutning, som de indledende undersøgelser fører
frem til. Hvis denne ikke fører frem til en indsats overfor barnet, vil opfølgningsaktiviteten være, at underretningssagen afsluttes.

Kommunerne iværksatte i 2015 en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50 i 14
procent af tilfældene, hvilket er et fald på 7 procent i forhold til 2014. Som opfølgning på
underretningerne henviste kommunerne i 6 procent af tilfældene til konsulentbistand
eller rådgivning efter § 11, se tabel 7.1.
Som opfølgning på 33 procent af underretningerne angav kommunerne både i 2014 og
2015, at de ikke foretog sig yderligere, da sagen allerede var i proces. Det var tilfældet i

2 En indberetningspraksis, der angiver de indledende samtaler med forældre og børn som opfølgningsaktiviteter, har ført til en
relativ stor andel af opfølgningsaktiviteterne under kategorien ’Andet’.
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sager, hvor kommunerne eksempelvis allerede havde iværksat en børnefagligundersøgelse, da de modtog endnu en underretning om barnet.
Kommunerne afsluttede sagen i 30 procent af underretningerne, fx hvis en underretning
blev vurderet som grundløs.
Kommunerne har angivet, at 3 procent af underretningerne er videresendt til en anden
indsats. Denne kategori kan fx dække over tilfælde, som fører til anden indsats end den
børnefaglige undersøgelse eller til konsulentbistand/rådgivning, fx ekstra sundhedspleje,
netværksmøder med institutioner og forældre, overførsel til et handikapteam og lignende.
Som opfølgning på 2 procent af underretningerne videresendte kommunen sagen til en
ny kommune med underretningen. Det var tilfældet i sager, hvor kommunen eksempelvis
modtog en underretning om et barn, der ikke var bosat i kommunen.
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7.1 Der igangsættes særligt børnefaglige undersøgelser for vordende mødre
Der er ikke stor forskel på, hvilke opfølgningsaktiviteter kommunerne igangsætter for
piger og for drenge som følge af en underretning. Der er dog forskel, når der sammenlignes med vordende mødre.
I 2015 igangsatte kommunerne en børnefaglig undersøgelse i hhv. 14 og 13 procent af
underretningerne for drenge og piger, mens de igangsatte en børnefaglig undersøgelse i
28 procent af underretningerne for vordende mødre, se figur 7.1.
Kommunerne afsluttede i 2015 underretningssager for 30 procent af underretningerne
om drenge og 29 procent for piger, mens de afsluttede 26 procent af underretningerne
om vordende mødre, se figur 7.1.
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7.2 Der iværksættes stort set samme opfølgningsaktiviteter uanset alder
Der er ikke stor forskel på, hvilke opfølgningsaktiviteter kommunerne igangsætter, når
de modtager en underretning om et yngre barn sammenlignet med et ældre barn.
I 2015 afsluttede kommunerne underretningssagen eller foretog sig ikke yderligere i 65
procent af underretningerne om de 15-17-årige og i 63 procent af underretningerne om
de 0-2-årige, se figur 7.2.
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8

Baggrund og metode

Oplysningerne i statistikken bliver opdateret årligt i efteråret, når der offentliggøres en
ny årsstatistik. Lovgrundlaget for statistikken kan findes i retssikkerhedslovens §§ 82-84
og retssikkerhedsbekendtgørelsens § 41, stk. 6.

8.1

Statistikkens opbygning og indhold

Kommunerne indberetter en række oplysninger til statistikken om det barn, som underretningen handler om. Alle indberetninger foretages på barnets personnummer. Når en
underretning handler om et ufødt barn, indberettes moderens personnummer til statistikken, da barnet endnu ikke har fået et personnummer.
På Ankestyrelsens hjemmeside findes kommunernes indberetningsskema og en kravsspecifikation. Kommunerne indberetter følgende oplysninger til statistikken:
1. Sagsoplysninger
o Kommuneidentifikation
o Barnets personnummer eller vordende mors personnummer
2. Oplysninger om underretning
o Underretningsdato
o Underretningstype (hvem underretter)
o Underretningsbaggrund (hvad underrettes der om)
3. Oplysninger om opfølgningsaktivitet
o Dato for opfølgningsaktivitet
o Type af opfølgningsaktivitet
4. Eventuel børnefaglig undersøgelse
o Dato for afslutning af børnefaglig undersøgelse
o Dato for eventuel foreløbig vurdering

8.2

Dataindsamling og fejlkilder

Størstedelen af indsamlingen af data til statistikken foregår gennem en system-til-system
løsning, hvor underretninger sendes fra et kommunalt sagsbehandlingssystem til en database i Ankestyrelsen. Kommuner, som ikke har denne mulighed, kan indberette via et
elektronisk spørgeskema, der ligger på Ankestyrelsens hjemmeside. Endelig har enkelte
kommuner valgt at indsende data til Ankestyrelsen samlet i et datasæt (f.eks. i Excelark).
Der har været forskellige tekniske problemer knyttet til system-til-system løsningen. I
starten af indsamlingsåret 2014 førte manglende genforsendelse af afviste data til et
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stort datatab. Gentagne nedbrud i Ankestyrelsens egen server gav et andet større tab af
data, da data heller ikke gensendes automatisk i dette tilfælde. Derudover blev indsendt
forkerte underretningsdatoer, hvilket gav store kommunikationsproblemer med kommunerne omkring fejl og mangler i de indberettede underretninger. Disse forhold betød, at
Ankestyrelsen måtte have et fuldt udtræk fra kommunernes IT-leverandør af de underretninger, der lå i kommunernes sagsbehandlingssystem.
På grund af det fulde udtræk fra kommunernes sagsbehandlingssystem lykkes det at
indsamle alle de indberettede underretninger for de 9 måneder i 2014. For underretninger i 2015 fik Ankestyrelse ligeledes et fuldt udtræk, som følge af servernedbrud, som
opstår med mellemrum af forskellige årsager. Der er indført en øget overvågning af serverne, så nedbrud opdages hurtigere, men det forhindrer ikke nedbrud.
Disse tekniske problemer har gjort dataindsamlingen vanskelligere, men som beskrevet
ovenover kan data også indhentes på anden vis. De tekniske problemer vurderes således
ikke til at have medført tab af indberettede underretninger, hverken for 2014 eller 2015,
under antagelsen af, at de modtagne dataudtræk har været fuldstændige. En mulig fejlkilde kan imidlertid være manglende indberetninger fra kommunerne. Størrelsen af denne fejlkilde er ukendt for selve antallet af underretningen, men for opfølgningsaktiviteten
er kun modtaget opfølgning for omkring 70 procent af de indberettede underretninger for
begge år. Tekniske problemer i kommunernes sagsbehandlingssystem har medvirket til
dette lave antal af indberettede opfølgningsaktiviteter, da disse ikke kunne indberettes
efter, at barnet eksempelvis er flyttet til anden kommune. Dette forhold har været det
samme for begge år.
Der kan ikke peges på kendte forhold i dataindsamlingen, som delvist kan forklare stigningen i underretninger fra 2014 til 2015. Men det kan naturligvis ikke udelukkes, at en
stigende indsats i kommunerne ved selve registreringen af underretninger, kan have haft
en indflydelse. Den mest sandsynlige årsag til stigningen kan være en øget fokus på underretninger og uddannelse af medarbejdere, som har den daglige kontakt med børnene.
Dette kan have medvirket til at nedbryde de personlige barrierer omkring at indgive en
underretning.
Der foretages en løbende kontrol-, validerings- og fejlsøgningsproces på de indberettede
oplysninger. Data kontrolleres grundlæggende i forbindelse med selve indberetningen i
form af en automatiseret online-valideringstjek. Data kontrolleres herefter mere grundigt
for fejl og mangler i Ankestyrelsen, hvorefter der sendes fejllister til kommunerne, som
foretager rettelserne.
På trods af en større fejlsøgnings- og valideringsproces forud for årsstatistikken mangler
der for en række af kommunernes indberetninger stadig oplysninger om, hvem der underretter, hvad der underrettes om og især opfølgningsaktivitet. Hvis der mangler oplysninger, som er relevante for den givne figur eller tabel, medtages underretningen ikke i
figuren eller tabellen.
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8.3

Personfølsomme oplysninger

Underretningsstatistikken er en personstatistik, hvor alle indberetninger foretages på
barnets eller den vordende mors personnummer. Der er foretaget en række tiltag i forbindelse med etablering af statistikken for at sikre, at de registrerede oplysninger ikke
kommer uvedkommende i hænde, og at oplysningerne alene anvendes til statistiskvidenskabelige formål.
Indberetningssystemerne er blandt andet sikret ved sikkerhedscertifikat og stærk kryptering i forbindelse med den elektroniske transmission af data. Desuden er databehandlingen i Ankestyrelsen omfattet af vidtgående tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger.
Data kan ved ansøgning videregives til statistisk-videnskabelige formål eksempelvis til
Danmarks Statistik og andre godkendte forskningsinstitutioner. Data må ikke anvendes
som udgangspunkt for afgørelser vedrørende enkeltpersoner eller til kontrolformål.

8.4

Udvikling af statistikken

Kommunerne anvender i relativt høj grad andre/andet som svar på, hvem der indberetter, hvad der indberettes om og hvilken opfølgningsaktivitet, underretningen fører til.
For at imødekomme denne problematik undersøges det, hvad kommunerne skriver i
tekstboksene, når de angiver andre/andet. Ankestyrelsen indgår i dialog med kommuner
og systemleverandører for at udvide svarmulighederne til disse spørgsmål. Ændring af
svarmulighederne kan også komme på tal f.eks. ved at opdele andre/andet -kategorien i
mere oplysende grupper.
Fx blev 35 procent af underretningerne begrundet med andre forhold. Dette er en stor
gruppe, hvilket blandt andet skyldes, at kommunerne ofte angiver ’andre forhold’ som en
ekstra årsag. Desuden har de mulige forhold, man kunne indberette, fortrinsvist omfattet
adfærd og funktionsnedsættelse, mens familiens sociale forhold er repræsenteret i mindre grad bland kategorierne. For at få ’andre’ gruppen reduceret er følgende nye mulige
baggrunde blevet indført for indberetningen til næste årsstatistik:










Følelsesmæssige problemer hos barnet/den unge
Sociale problemer hos barnet/den unge
Andet fravær
Vold i hjemmet
Sygdom i hjemmet
Manglende forældrekompetencer
Økonomiske problemer hos forældre
Forældre truet
Konflikt i familien
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8.5

Underretningstype

Kommunerne modtager underretninger om udsatte børn og unge fra en række forskellige
personer, myndigheder og organisationer, der er bekymrede for barnets eller den unges
trivsel og udvikling. I Ankestyrelsens indberetningsskema er der 20 muligheder, som
kommunerne kan vælge imellem.
For at kunne følge udviklingen på et mere overordnet niveau og for at gøre statistikken
mere overskuelig, er de 20 svarmuligheder grupperet i 6 mere overordnede underretningstyper. Underretningstyperne fremgår af tabel 8.1.
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8.6

Baggrund for underretning

Når kommunerne modtager underretninger om udsatte børn og unge, kan det skyldes
bekymringer om en række forhold, der har med barnets eller den unges trivsel og udvikling at gøre.
Det er muligt at underrette om flere forhold samtidigt. I Ankestyrelsens indberetningsskema er der 20 muligheder, som kommunerne kan vælge imellem. Disse 20 muligheder
er igen grupperet i 6 overordnede baggrundsforhold i tabel 8.2. 5
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8.7

Kommunefordeling

Tabel 8.3 viser blandt andet, hvor mange underretninger den enkelte kommune modtog i
2015 per 1.000 børn i kommunen, og hvor mange børn kommunen modtog underretning
om per 1.000 børn i kommunen.
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