20 April 1888

Lov om Tilsyn med Pleiebørn.
(Justitsministeriet). Nr. 79.
Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort
Samtykke stadfæstet følgende Lov:
§ 1.
Alle Pleiebørn blive at undergive et offentligt Tilsyn indtil det fyldte 14de
Aar.
I Kommuner med over 30,000 Indbyggere kan Tilsynet, naar Kommunen
ønsker det, henlægges under Sundhedskommissionen, naar den gjældende
Sundhedsvedtægt efter Justitsministerens Skjøn indeholder ligesaa
fyldestgjørende Bestemmelser om Tilsyn med Pleiebørn som denne Lov.
I alle andre Kommuner bliver Tilsynet at føre efter følgende Forskrifter.
§ 2.
Ingen maa mod Betaling have noget Barn under foran nævnte Alder hos sig
som Pleiebarn, uden dertil at have erhvervet Kommuneraadets Tilladelse, som til
enhver Tid skal kunne tages tilbage.
§ 3.
Tilsynet med Pleiebørn overdrages i hver Kommune til en eller flere
paalidelige Mænd eller Kvinder, som Kommuneraadet dertil kan formaa.
§ 4.
Enhver, der erholder Tilladelse til at modtage et Barn i Pleie, gives samtidig
Underretning om, hvem Tilsynet med Barnet er overdraget. Den Paagjældende
har derefter strax at melde sig hos den Tilsynsførende, for hvem ligeledes enhver
Forandring af Pleieforældrenes Bopæl, saavelsom Pleieforholdets Ophør, bliver
at anmelde.
§ 5.
De Tilsynsførende skulle jævnlig tilse Pleiebarnet i Pleiehjemmet, til hvilket
Adgangen til enhver Tid skal staa dem aaben. Findes Pleien ikke forsvarlig, og
indtræder der efter stedfunden Advarsel ingen Forbedring, anmelder Tilsynet det
Fornødne for Kommuneraadet, der da lader foretage den fornødne Undersøgelse
om fornødent ved Politiets Hjælp.

§ 6.
Kommuneraadet kan fritage Pleieforældre for Tilsyn under saadanne Forhold,
hvor Hensynet til Fortjeneste eller Erhverv skjønnes at ligge udenfor
Bevæggrunden til Pleieforholdet.
§ 7.
Overalt, saavel hvor Tilsynet med Pleiebørn er ordnet efter de foranstaaende
Bestemmelser som hvor det er ordnet ved Sundhedsvedtægt, kan Øvrigheden,
naar den finder tilstrækkelig Anledning dertil, forlange Tilsynet udstrakt til de
Børn, der af Andre for Betaling ere antagne som deres egne, uden dog at være
adopterede.
§ 8.
De foranstaaende Bestemmelser finde ikke Anvendelse paa de Pleiebørn, der
anbringes udenfor Kommunen, af de Kommuner, der efter § 1 ere undtagne fra
Tilsyn efter denne Lov, naar der i Sundhedsvedtægten for den Kommune, der
anbringer Børnene, findes efter Justitsministerens Skjøn betryggende
Bestemmelser om Tilsynet med de udenfor Kommunen anbragte Børn.
§ 9.
Overtrædelser af denne Lovs Forskrifter anses med Bøder indtil 100 Kr.,
Sagerne behandles som offentlige Politisager.
§ 10.
Denne Lov, der ikke gjælder for Færøerne, træder i Kraft Tremaaneders
Dagen efter den Dag, paa hvilken den er kundgjort i Lovtidenden. De tidligere
indgaaede Pleieforhold betragtes som stiftede den Dag, da Loven træder i Kraft.
§ 11.
Denne Lov gjælder til 1ste April 1895. Forslag til Forlængelse af Lovens
Gyldighed eller til en Revision af den bliver at fremsætte senest for den i 1894
sammentrædende Rigsdag.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.
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