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Kære Mikkel Boje 

Social- og Indenrigsministeriet har modtaget Københavns Kommunes henvendelse af 

23. august 2019, hvor der søges om dispensation for antallet af næstformænd i 

kommunens børn og unge-udvalg, så antallet kan øges til tre næstformænd. 

Social- og Indenrigsministeriet kan oplyse, at det er fastsat i § 19 i lov om 

retssikkerhed og administration på det sociale område, at børn og unge-udvalget i 

kommunerne består af fem personer og herunder to medlemmer valgt af 

kommunalbestyrelsen (borgerrepræsentationen) blandt dens medlemmer. Børn og 

unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de kommunalt 

udpegede medlemmer.  

Det er ligeledes fastsat, at der vælges og udpeges en stedfortræder for hvert medlem af 

børn og unge-udvalget. 

I samme lovs § 21 er det fastsat, at ministeren i bekendtgørelse om forretningsorden 

for børn og unge-udvalgene (bekendtgørelse nr. 727 af 10. juli 2019) bemyndiges til at 

dispensere fra kravet om antallet af stedfortrædere i udvalget. I bekendtgørelsens § 1, 

stk. 5, er det fastsat, at social- og indenrigsministeren efter ansøgning kan godkende, 

at der udpeges mere end en stedfortræder for hvert medlem af børn og unge-udvalget.  

Hverken lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller 

bekendtgørelse om forretningsorden for børn og unge-udvalgene giver imidlertid 

hjemmel til, at ministeriet kan dispensere fra antallet af faste medlemmer af udvalget 

og herunder antallet af næstformænd.  

Social- og Indenrigsministeriet kan på den baggrund ikke imødekomme Københavns 

Kommunes ansøgning om dispensation til at udpege tre næstformænd i kommunens 

børn og unge-udvalg. 

Social- og Indenrigsministeriet finder dog på baggrund af bl.a. Københavns 

Kommunes henvendelse anledning til at overveje, om kommunerne ud fra en 

vurdering af de konkrete forhold i den enkelte kommune kan gives en friere adgang til 

at beslutte størrelsen af vederlaget til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i børn og 

unge-udvalget inden for de eksisterende økonomiske rammer for vederlæggelse af 

udvalgshverv.  
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Social- og Indenrigsministeriet vil vende tilbage til Københavns Kommune, når disse 

overvejelser er afsluttet. 

Københavns Kommunes henvendelse vil desuden indgå i overvejelserne om 

udfordringerne på anbringelsesområdet. 

 

Med venlig hilsen 

Dan Holmgreen 


