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Tilsynsudtalelse om partshøring ved opsigelse af plejekontrakt  
 
Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Midt- og Vestjylland har den 
25. juni 2021 skrevet til Ankestyrelsen om en konkret sag, hvor 
Holstebro Kommune undlod at foretage partshøring af plejefamilien forud 
for opsigelse af en familieplejekontrakt.  
 
Henvendelsen har givet Ankestyrelsen anledning til at vurdere, om  
Holstebro Kommunes generelle praksis for partshøring af plejefamilier 
ved opsigelse af plejeforhold er i overensstemmelse med  
forvaltningslovens regler om partshøring.  
 
Resumé 
 
Ankestyrelsen vurderer, at Holstebro Kommunes praksis om pligten til at 
partshøre plejefamilier i forbindelse med opsigelse af plejeforhold ikke er 
i overensstemmelse med forvaltningslovens regler om partshøring.  
 
Vi beder Holstebro Kommune om inden to måneder at oplyse, hvad 
vores udtalelse giver kommunen anledning til.  
 
Sagens oplysninger  
 
Holstebro Kommune opsagde i brev af 17. maj 2021 til [A] og [B] deres 
plejekontrakt vedrørende et konkret barn med udgangen af juni 2021.  
 
Af brevet fremgik følgende:  
 

4. maj 2022 
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”Begrundelse:  
Familiesektionen, Holstebro Kommune er af Social Tilsyn Midt d. 
10.03.21 orienteret om, at I ikke har den nødvendige 
plejegodkendelse til at varetage [C]s behov for støtte.  
 
I Børnepsykologisk Undersøgelse udarbejdet af autoriseret 
psykolog [D] beskrives det med, at det i plejehjemmet er svært at 
få øje på, hvornår der nurses, og hvornår der presses på for [C]s 
udvikling.  
Det har været svært at få øje på [C]s egentlige udvikling i 
plejehjemmet.  
 
Derudover er der i en længere årrække oplevet vanskeligheder i 
samarbejdet mellem jer og [C]s biologiske netværk, samt mellem 
jer og familiesektionen, Holstebro Kommune. Disse forhold gør det 
ikke muligt at få det nødvendige indhold i arbejdet med [C] og at 
opnå de stillede udviklingsmål.” 

 
Opsigelsen af plejekontrakten blev udleveret til [A] og [B] på et møde 
den 17. maj 2021 i Familiesektionen i Holstebro Kommune. Det fremgår 
af kommunens referat af mødet, at [A] og [B] på mødet fik oplyst, at det 
ikke var meningen, at de skulle godkende opsigelsen, da der alene var 
tale om en orientering.  
 
Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Midt- og Vestjylland skrev i en 
e-mail af 1. juni 2021 til Holstebro Kommune, at kommunen i den 
konkrete sag ikke havde overholdt forvaltningslovens regler om 
partshøring.  
 
Holstebro Kommune svarede ved en e-mail af 2. juni 2021 følgende:  
 

”Kontrakten med [C]s plejefamilie [A] og [B] er ikke en 
ansættelseskontrakt, men en privatretlig aftale om løsning af en 
given opgave. Opsigelse af en sådan kontrakt kræver ikke 
partshøring, idet opsigelse ikke er en forvaltningsretlig afgørelse.” 
 

Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Midt- og Vestjylland fastholdt i 
en e-mail af 2. juni 2021, at der burde være sket partshøring og 
henviste i den forbindelse til Ankestyrelsens udtalelse af 27. september 
2017. 
 
Holstebro Kommune skrev herefter følgende i et brev af 18. juni 2021 til 
[A]:  
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”SL Midt- og Vestjylland henviser som grundlag for sin påstand til 
en udtalelse fra Ankestyrelsen om, at det i praksis er antaget, at 
familieplejere skal høres inden en eventuel opsigelse af deres 
kontrakt, hvis opsigelsen skyldes forhold, der kan henføre til den 
opsagte. Det bemærkes herved, at Ankestyrelsens udtalelse ikke er 
fremsat i forbindelse med en afgørelse.  
 
Indledningsvis bemærkes, at en plejefamilie ikke er ansat som 
lønmodtager, men ved en privatretlig kontrakt har påtaget sig at 
løse en opgave for kommunen og derfor anses for at være 
selvstændig erhvervsdrivende. Dette forhold betyder, at en 
plejefamilie ikke på samme vis som en lønmodtager er omfattet af 
en instruktionsbeføjelse som en konsekvens af et over/ 
underordnelsesforhold vedrørende den indsats, som pleje-forholdet 
kræver, men kan henholde sig til kontraktens ordlyd i beskrivelsen 
af de mål, som skal nås. Det er i denne kontekst plejefamiliens ret 
selv at tage stilling til, hvilke metoder og midler der skal føre frem 
til de stillede mål, alt under den forudsætning, at de valgte 
metoder og midler dels er lovlige, dels forholder sig relevant til den 
anbragtes behov for aktuel støtte og giver mulighed for udvikling. 
 
At kommunen lovmæssigt har pligt til generelt at godkende en 
plejefamilie og til at føre et driftsorienteret tilsyn med 
plejefamiliens udførelse af den ved kontakten påtagne opgave er 
en myndighedsopgave, ikke i sig selv et fornødent grundlag for, at 
plejefamilien er omfattet af et over-/underunderordnelsesforhold 
med påfølgende instruktionsbeføjelse for kommunen over for 
plejefamilien., men alene at kommunen selvsagt udfører de 
opgaver, som lovgivningen pålægger kommunen, og som for 
tilsynets vedkommende allerede ville skulle udføres som en 
opfølgning på, om kontraktens vilkår — som i ethvert andet 
kontraktsforhold — kan anses for fulgt og opfyldt. Kommunen er 
således ved manglende overholdelse af kontraktens vilkår 
påtaleberettiget og i påkommende tilfælde berettiget til at opsige 
eller til at hæve kontrakten. 
 
Ankestyrelsens udtalelse bygger på en dom fra Vestre Landsret 
offentliggjort som U2004.1961 V, i hvilken landsretten udtaler, at 
en opsigelse af en plejekontrakt under henseende til ”kommunens 
væsentlige beføjelser” – herunder instruktionsbeføjelser – må være 
at sidestille med en afskedigelsessag.  
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I dommen U2005.1376 V lægger landsretten til grund for frifindelse 
af kommunen, at familieplejeren selv tilrettelagde sit arbejde, at 
kommunen i det omfang, som lovgivningen kræver, har ført tilsyn 
med forholdene, men ikke har blandet sig i eller kunnet blande sig 
i, hvordan familieplejeren har opfyldt plejekontrakten, og at 
familieplejeren således ikke har været undergivet kommunens 
instruktionsbeføjelse.  
 
I en faglig voldgiftskendelse afsagt 13.05.2005 efter Vestre 
Landsrets dom U2005.1376, lægges til grund, at familieplejeren 
kan modtage børn fra andre kommuner og har mulighed for at 
afslå at modtage et barn, som en kommune ønsker anbragt i pleje 
hos familieplejeren. Voldgiftskendelsen konkluderer herefter, at 
såvel kommunens generelle godkendelse af plejefamilien som 
kommunens løbende tilsyn med barnets forhold under anbringelse 
må anses som et udslag af kommunens myndighedsudøvelse og 
derfor ikke kan tages som udtryk for et ansættelsesforhold mellem 
kontraktens parter, og at familieplejeren ikke i sin almindelige 
udførelse af hvervet er undergivet instruktion fra kommunen.  
  
I den konkrete sag er der primært ikke tale om en kritik af 
plejefamiliens generelle funktions- og ydelsesniveau, men om en 
konstatering af, at barnets behov for socialpædagogisk støtte og 
udvikling ikke i relevant omfang matcher plejefamiliens funktions- 
og ydelsesevne. Der er således kun sekundært tale om et forhold, 
som kan henføres til plejefamilien. Det er socialretligt og -fagligt et 
grundlæggende princip, at en kommune ikke lovligt må bevilge 
eller opretholde en foranstaltning, som ikke eller ikke længere 
opfylder bevillingens formål.” 

 
Ankestyrelsen bad den 15. december 2021 Holstebro Kommune om at 
redegøre for, hvordan kommunen generelt forholder sig til spørgsmålet 
om partshøring af plejefamilier i forbindelse med ophør af plejeforhold. Vi 
bad i den forbindelse om, at Holstebro Kommune inddrog betydningen af 
U 2004.1961 V samt Ankestyrelsens udtalelse af 27. september 2017. 
 
Kommunen sendte den 18. marts 2022 en redegørelse. Af redegørelsen 
fremgår følgende:  
 

”Holstebro Kommunes opsigelse af den omhandlede plejekontrakt 
skete som en nødvendig følge af, at Det sociale tilsyn efter 
tilsynsbesøg og påfølgende sagsgennemgang meddelte, at 
plejefamiliens godkendelse ikke længere matchede plejebarnets 
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særlige behov, at plejefamilien ikke ville kunne godkendes til at 
varetage plejen på det nødvendige højere niveau, og at Det sociale 
tilsyn var sindet at tilbagekalde plejefamiliens godkendelse til at 
varetage plejen af plejebarnet.  
 
Holstebro Kommune tog på dette grundlag initiativ til at finde et 
andet opholdssted til plejebarnet og traf i forlængelse heraf som 
led i kommunens myndighedsudøvelse i form af faktisk 
forvaltningsvirksomhed beslutning om at opsige den indgåede 
plejekontrakt.  
 
Til det af SL fremførte skal Holstebro Kommune indledningsvis 
bemærke, at SL ikke har fremlagt den påberåbte afgørelse fra 
Ankestyrelsen, og at kommunen ikke i Ankestyrelsens database 
over principafgørelse har kunnet finde en afgørelse af det anførte 
indhold – Holstebro Kommune må således antage, at der alene er 
tale om en vejledende udtalelse fra Ankestyrelsens vagtfunktion, 
hvortil yderligere bemærkes, at det således ikke har været 
kommunen muligt at forholde sig til en sådan vejledende udtalelses 
grundlag.  
 
Af Ankestyrelsens principafgørelse F-1-06 fremgår, at en ansøger, 
der havde indgået plejekontrakt med kommunen om formidlet 
døgnophold for et barn, ikke havde krav på partshøring efter 
forvaltningslovens regler, da kommunen opsagde plejekontrakten i 
forbindelse med, at barnet blev hjemgivet. 
 
I Ankestyrelsens behandling af sagen indgik, at Det kommunale 
Tilsyn, der på grundlag af en generel klage over kommunens 
sagsbehandling havde behandlet spørgsmålet om partshøring, efter 
en konkret vurdering af plejeforholdets karakter fandt, at 
kommunen ikke havde handlet i strid med lovgivningen, idet 
opsigelsen af plejeforholdet ikke kunne sidestilles med en afgørelse 
i forvaltningslovens forstand. Tilsynet fandt således ikke grundlag 
for at antage, at forvaltningslovens regler om partshøring fandt 
anvendelse ved kommunens opsigelse af en plejekontrakt. 
 
Holstebro Kommune bemærker videre, at SL i referencen til 
U2004.1961V undlader at medtage, at en opsigelse af en 
plejekontrakt under henseende til ”kommunens væsentlige 
beføjelser” – herunder instruktionsbeføjelsen - må være at 
sidestille med en afskedigelsessag alene gælder ved opsigelse 
begrundet i plejefamiliens egne forhold. 
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Af Vestre Landsrets begrundelse fremgår, at det blev lagt til grund, 
at opsigelsen af plejeforholdet i væsentlig grad skyldtes, at en 
uenighed om vilkårene for plejeforholdet over tid havde udviklet sig 
til egentlige samarbejdsproblemer mellem kommunen og 
plejefamilien. Landsretten lagde til grund, at de forhold, der førte til 
opsigelse af plejeforholdet, i væsentligt omfang var forhold, som 
efter kommunens opfattelse beroede på plejefamiliens egne 
forhold. 
 
Holstebro Kommune bemærker yderligere, at Vestre Landsret i 
dommen U 2005.1376V lægger til grund for frifindelse af den 
indstævnte kommune, at familieplejeren selv tilrettelagde sit 
arbejde, at kommunen i det omfang, som lovgivningen kræver, har 
ført tilsyn med forholdene, men ikke har blandet sig i eller kunnet 
blande sig i, hvordan familieplejeren har opfyldt plejekontrakten, 
og at familieplejeren således ikke har været undergivet 
kommunens instruktionsbeføjelse. 
 
Holstebro Kommune skal videre henvise til, at det i faglig 
voldgiftskendelse af 13.05.2005 efter Vestre Landsrets dom 
U2005.1376, lægges til grund, at familieplejeren kan modtage børn 
fra andre kommuner og har mulighed for at afslå at modtage et 
barn, som en kommune ønsker anbragt i pleje hos familieplejeren. 
Voldgiftskendelsen konkluderede, at såvel kommunens generelle 
godkendelse af plejefamilien som kommunens løbende tilsyn med 
barnets forhold under anbringelsen måtte anses som et udslag af 
kommunens myndighedsudøvelse og derfor ikke kunne tages som 
udtryk for et ansættelsesforhold mellem kontraktens parter, og at 
familieplejeren ikke i sin almindelige udførelse af hvervet var 
undergivet instruktion fra kommunen. 
 
I nærværende sag er opsigelsen af plejekontrakten ikke udtryk for 
kritik af plejefamiliens generelle funktions- og ydelsesniveau 
relateret til arten af den af Det sociale Tilsyn meddelte 
plejegodkendelse eller for væsentlige samarbejdsproblemer, men 
om Det sociale Tilsyns konstatering af, at plejebarnets behov for 
socialpædagogisk støtte og udvikling ikke i relevant omfang 
matcher plejefamiliens funktions- og ydelsesevne med den 
konsekvens, at plejeforholdet ikke kan opretholdes. 
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Det er socialretligt et grundlæggende princip, at kommunen ikke 
lovligt kan bevilge eller opretholde en foranstaltning, som ikke eller 
ikke længere opfylder foranstaltningens formål. 
 
Holstebro Kommunes beslutning om at opsige den i sagen 
omhandlede plejekontrakt beror således på Det sociale Tilsyns 
tilkendegivelse af, at familieplejeren ikke (længere) opfylder 
betingelserne for godkendelse til den plejekategori, som barnet 
skønnes at høre ind under. 
 
Holstebro Kommune må på det i sagen foreliggende grundlag 
fastholde ikke i henhold til forvaltningslovens § 19 at have haft 
pligt til at partshøre klager, at kommunens pligt til at oplyse og 
sikre et fyldestgørende grundlag for beslutningen om at opsige 
plejekontrakten er opfyldt, og at Holstebro Kommunes opsigelse af 
plejeforholdet er sket på lovmedholdeligt grundlag.” 

 
Reglerne 
 
Det er i praksis antaget, at en plejefamilie skal høres inden en eventuel 
opsigelse af plejekontrakten, hvis opsigelsen skyldes forhold, der kan 
henføres til plejefamilien.  
 
Vestre Landsrets dom U 2004.2961 V vedrører en sag, hvor kommunen 
havde opsagt en familieplejekontrakt, og hvor retten lagde til grund, at 
de forhold, som førte til opsigelse af plejeforholdet, i væsentligt omfang 
var forhold, som efter kommunens opfattelse beroede på plejefamilien. 
På den baggrund og henset til, at plejevederlaget i den konkrete sag 
hovedsagelig udgjorde vederlaget for plejeforældrenes personlige 
arbejdsindsats, der havde haft et væsentligt omfang, samt kommunens 
tilsynspligt og beføjelser under plejeforholdets forløb efter servicelovens 
bestemmelser, lagde landsretten til grund, at opsigelsen af plejeforholdet 
i relation til spørgsmålet om, hvorvidt der burde ske partshøring, måtte 
sidestilles med en afskedigelsessag.   
 
Omvendt er der ikke pligt til partshøring af plejefamilien, hvis opsigelsen 
– som det fx er tilfældet i principafgørelse F-1-06 – skyldes, at 
plejeforholdet af andre grunde ikke kan fortsætte. I F-1-06 var der tale 
om en frivillig anbringelse, som forældremyndighedsindehaveren ikke 
længere gav samtykke til.  
 
Ankestyrelsen har i en udtalelse af 27. september 2017, som er 
offentliggjort i Ankestyrelsens database med udtalelser fra tilsynet, 
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udtalt, at en kommune ikke havde partshørt en plejefamilie i 
overensstemmelse med forvaltningslovens regler. Det var Ankestyrelsens 
opfattelse, at opsigelsen af familieplejekontrakten var begrundet i 
plejefamiliens forhold, og at kommunen derfor havde været forpligtet til 
at partshøre plejefamilien inden opsigelsen. 
 
Af pkt. 507 i Vejledning nr. 9007 af 7. januar 2014 om særlig støtte til 
børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) fremgår 
følgende:  
 

”Ændring i forholdene hos plejefamilien 
 
507. […]. Ved en opsigelse af kontrakten mellem plejefamilien og 
kommunen, der er begrundet i plejefamiliens forhold, skal 
plejefamilien høres om oplysninger, som de ikke kan forventes at 
være bekendt med, at kommunen er i besiddelse af, således at 
eventuelle misforståelser kan forklares. […].” 

 
Af forvaltningslovens § 19, stk. 1, fremgår følgende: 
 

   ”§ 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at  
myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags  
faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke  
træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med  
oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at  
fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis  
oplysningerne eller vurderingerne er til ugunst for den pågældende  
part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse.  
Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte  
udtalelse.” 

 
Sådan vurderer vi sagen 
 
Ankestyrelsen forstår Holstebro Kommunes redegørelse sådan, at 
kommunen er enig i, at der generelt er pligt til at høre plejefamilier i 
forbindelse med opsigelse af en plejekontrakt, hvis opsigelsen skyldes 
forhold, der kan henføres til plejefamilien. 
 
Ankestyrelsen forstår også Holstebro Kommunes redegørelse sådan, at 
det er kommunens praksis, at kommunen ikke partshører i situationer, 
hvor opsigelsen af plejeforholdet skyldes, at socialtilsynet har vurderet, 
at plejefamilien ikke lever op til de krav, som må stilles i forbindelse med 
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varetagelsen af det konkrete plejebarns behov, og hvor plejetilladelsen 
derfor vil blive tilbagekaldt.  
 
Ankestyrelsen vurderer, at ovenstående praksis i Holstebro Kommune 
ikke er i overensstemmelse med forvaltningslovens regler om 
partshøring. 
 
Det er Ankestyrelsens opfattelse, at forhold, der betyder, at plejefamilien 
ikke kan varetage det konkrete plejebarns behov, ofte vil kunne være 
forhold, der kan henføres til plejefamilien. Kommunen bør derfor i de 
enkelte sager foretage en konkret vurdering af, om plejefamilien skal 
partshøres.  
 
Det forhold, at kommunen er forpligtet til ikke at bevilge eller opretholde 
en foranstaltning, der ikke opfylder plejebarnets behov, kan ikke i sig 
selv føre til, at plejefamilien ikke er berettiget til at gøre sig bekendt med 
og kommentere grundlaget for beslutningen om at opsige kontrakten.  
 
I forhold til den konkrete sag om opsigelsen af [A] og [B]s plejekontrakt 
vurderer Ankestyrelsen, at Holstebro Kommune burde have foretaget 
partshøring.  
 
Vi lægger vægt på, at det fremgår af Holstebro Kommunes begrundelse 
for opsigelsen af plejekontrakten, at der primært blev lagt vægt på [A] 
og [B]s forhold, herunder på at de ikke havde kunnet skabe den 
fornødne balance mellem ”nursing” og pres og på vanskeligheder i deres 
samarbejde med barnets biologiske netværk og med kommunens 
familiesektion.  
 
I forhold til kommunens henvisning til U.2005.1376 bemærker vi, at 
denne dom vedrører spørgsmålet om, hvorvidt plejeren var omfattet af 
funktionærlovens regler om bl.a. ret til løn i opsigelsesperioden. 
Dommen ses ikke at berøre spørgsmålet om partsstatus eller pligt til 
partshøring i forbindelse med opsigelse.   
 
Vi beder om kommunens bemærkninger til vores udtalelse 
 
Ankestyrelsen beder Holstebro Kommune om inden to måneder at 
oplyse, hvad vores udtalelse giver kommunen anledning til.  
 
Vi offentliggør denne udtalelse på www.ast.dk i anonymiseret form. 
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Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed 
 
Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den 
lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i        
§ 48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven.  
 
Ankestyrelsen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner 
eller undladelser. Det står i § 50 i kommunestyrelsesloven. 
 
Venlig hilsen 
 
 
Hanne Agerbek Christensen 
 
 
 
Kopi er sendt til: 
 
Socialpædagogernes Landsforbund  
 
 
Vi har anvendt: 
 
Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven) 
nr. 47 af 15. januar 2019 
 
Forvaltningsloven, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. 
april 2014 
 
Vejledning nr. 9007 af 7. januar 2014 om særlig støtte til børn og unge 
og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 
 


