Finn Rudaizky, MB

15. februar 2012
Sagsnr.
2012-23218
Dokumentnr.
2012-128501

Kære Finn Rudaizky
Tak for din henvendelse af 9. februar 2012, hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen:
”Om
Om unge på institutioner, hvor der er mistanke om misbrug af illegailleg
le rusmidler, via urinprøver eller andre metoder, bliver tjekket for indtag af diverse illegale stoffer?
stoffe Hvis ikke, ønskes det oplyst hvorfor.”
Socialforvaltningens svar
Forvaltningens beføjelser over for anbragte børn og unge er beskrevet
i magtanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse
(
nr. 1093 af 23.
september 2010 om magtanvendelse over for børn og unge, der er
anbragt uden for hjemmet)..
Urinprøvetagning eller lignende metoder for test af euforiserende stoffer er ikke omfattet af magtanvendelsesbekendtgørelsens bestemmelbestemme
ser. Forvaltningen kan derfor kun undersøge den unge for indtag af
euforiserende stoffer, hvis den unge har givet frivilligt samtykke til
det. I de tilfælde, hvor den unge er under 15 år eller ikke besidder den
fornødne modenhed, skal forældremyndighedsindehaverens
forældremyndighedsindehav
samtykke
indhentes.
Forvaltningen har ikke tal på, hvor ofte institutionerne tester de unge
for euforiserende stoffer,, da testen kræver frivilligt samtykke fra den
unge, og derfor sker der ikke indberetninger af det. Institutionerne
informerer myndighedssagsbehandleren
ghedssagsbehandleren i de tilfælde, hvor de får viv
den om, at den unge indtager euforiserende stoffer.
!

Jf. magtanvendelsesbekendtgørelsen har forvaltningen
f
mulighed for at
undersøge den unges værelse, hvis der er bestemte grunde til at antaant
ge, at den ungee er i besiddelse af eksempelvis euforiserende stoffer.
Bestemte grunde kan blandt andet være, at den unge virker påvirket af
euforiserende stoffer. I 2011 foretog forvaltningen 14 undersøgelser af
anbragte unges værelser, skabe eller andre rum, som den unge
un råder
over.
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Politiet har myndighed til at undersøge den unge for indtag af euforiserende stoffer ved hjælp af urinprøvetagning eller andre lignende
metoder. Dette kan også ske uden den unges frivillige samtykke.
Venlig hilsen

Anette Laigaard
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