Faktaark om børnesager:
Jeg vil gerne se min egen børnesag
Rigsarkivet december 2018

1. Hvad menes der med ”børnesager”?
Rigsarkivet har definereret børnesager som sager om foranstaltninger for børn og unge:
•
•
•
•
•
•

sager fra børne- og ungdomsværn (børneværnssager og efterværnssager),
sager vedr. frivillig eller tvangsmæssig anbringelse uden for hjemmet (herunder døgnophold), dog
ikke anbringelse af handicappede på institutioner
sager vedr. familievejledning og familiebehandling
sager vedr. særlig støtte til børn og unge (herunder personlig hjælp og ledsagelse samt hjælp i
hjemmet), dog ikke hjælp til handicappede børn og unge
sager vedr. børnefaglige undersøgelser
sager om unge- og forældrepålæg

2. Hvilke børnesager er bevaret?
Kommunerne skulle indtil 2014 bevare anbringelsessager (frivillige og tvangsanbringelser) og kunne
kassere alle andre børnesager.
Det betyder, at alle sager om anbringelser af børn uanset tidsperiode bør være bevaret, men at andre
former for børnesager kan være kasseret.
Rigsarkivet indførte i 2014 et bevaringskrav for alle andre former for børnesager, dvs. kommunen
også skal gemme de børnesager, hvor der ikke er sket anbringelse.
Bevaringskravet gælder for de andre børnesager, som kommunerne havde stående i deres arkivlokaler i
2014, eller som siden 2014 er blevet oprettet hos kommunerne.

3. Hvilke børnesager er kasserede?
Du kan ikke være sikker på, at din børnesag er bevaret.
Der har været forskellige krav til bevaring af børnesager gennem tiderne, så ikke alle børnesager har
skullet bevares efter Rigsarkivets regler.
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Det betyder, at kommunerne kan have kasseret børnesager, der efter 2014-reglerne nu skal bevares.
Kassationen er sket ud fra de tidligere arkivregler, der gjaldt frem til 2014.
Frem til 1981 måtte kommunerne kassere alle forsørgelsessager – herunder børneværnssager – når
sagerne var 20 år gamle.
I perioden 1981-1996 skulle kommunerne kun bevare personsager fra børne- og ungdomsværn og
familievejledning for personer født d. 1., 6., 16., 21. eller 26. i en måned. Alle øvrige sager kunne
kasseres.
I perioden 1996-2014 skulle kommunerne kun bevare 1) anbringelsessager, 2) personsager om børn
født den første i en måned og 3) øvrige børnesager, hvor kommunen vurderede, at sagen er af særlig
eller principiel karakter.

4. Hvorfor kan jeg ikke få min børnesag?
Kommunerne har gennem årene ryddet op i deres arkiver efter Rigsarkivets arkivregler for kommuner.
Her har kommunerne kasseret børnesager, som ikke skulle bevares ifølge de daværende regler, og som
kommunerne ikke længere havde brug for. Det betyder, at mange børnesager i tidens løb er blevet
kasseret.
Derfor kan også din børnesag være makuleret for mange år siden, så du ikke kan få en kopi af sagens
akter og dokumenter.

2

