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Kap. 4. Kommunen

Udvalg m.v.

Børn og unge-udvalget

§ 18
Kommunalbestyrelsen nedsætter et børn og unge-udvalg, der afgiver indstillinger om adoption uden samtykke til
Ankestyrelsen, jf. § 68 f i lov om social service, og træffer afgørelse i sager vedrørende børn og unge, jf. § 74 i lov
om social service.

§ 19
Børn og unge-udvalget består af

1) 2 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer,

2) 1 byretsdommer, der udpeges af retspræsidenten i retskredsen, og

3) 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af Familieretshuset for en periode, som svarer til den
kommunale valgperiode.

Stk. 2. Efter samme regler vælges og udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder, der indkaldes til at møde,
når medlemmet er forhindret i at deltage.

Stk. 3. De pædagogisk-psykologisk sagkyndige, som udpeges efter stk. 1, nr. 3, kan ikke deltage i behandling af
andre sager vedrørende samme person eller samme familie inden for den offentlige forvaltning, herunder
behandlingen af sager i Familieretshuset og klagesager.

§ 20
Børn og unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af
kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Dommeren leder møderne i udvalget og påser, at der er foretaget de nødvendige undersøgelser, og beslutter,
om der skal indhentes flere oplysninger, og kan forlange, at der optages et retsligt forhør efter retsplejelovens §
1018. Dommeren vejleder også om, hvordan reglerne skal forstås og anvendes, samt giver en vurdering af de
oplysninger, der foreligger.

§ 21
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Social- og indenrigsministeren fastsætter forretningsordenen for børn og unge-udvalget. Børne- og
indenrigsministeren kan i forretningsordenen bemyndiges til at dispensere fra kravet i § 19, stk. 2, om, at der for
hvert medlem udpeges en stedfortræder.

Stk. 2. Social- og indenrigsministeren fastsætter regler om vederlag til formanden og de øvrige medlemmer, der er
valgt af kommunalbestyrelsen.


