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Jørn og alle de andre 
 
Danske Døgninstitutioner hilser med tilfredshed, at den meget omtalte og flittigt debatterede TV2 
dokumentar ’Er du mors lille dreng? – 10 år senere’, er med til at sætte fokus på hvordan vi i 
Danmark tager os af nogle af de allersvageste i samfundet, nemlig udsatte små børn af forældre der 
ikke magter forældreopgaven. 
 
Det er Danske Døgninstitutioners holdning, at et velfærdssamfund, som det vi har i Danmark, skal 
kendes på dets vilje og evne til at tage sig af sine allersvageste og allermest udsatte borgere. Og her 
har vi altså desværre et område, vi som samfund skal have taget bedre hånd om. 
 
Vi har fået en anbringelsesreform, der lægger vægt på forebyggende indsatser, samt indskærper 
nødvendigheden af grundige udredninger før der skrides til deciderede anbringelser. En uheldig 
konsekvens af dette ser i nogle tilfælde ud til at være, at kravene til den enkelte kommune i forhold 
til at gennemføre anbringelser eller andre gennemgribende foranstaltninger er blevet for krævende 
at honorere.  
 
Det generelle anbringelsesbillede er fortsat blandet og svært at sige noget entydigt om - mange 
forvaltninger virker stadigvæk usikre i forhold til ”den nye kommunale virkelighed” – men generelt 
ses en vigende søgning af døgntilbud til små børn.  
 
”Det bekymrer stærkt. For der er ikke meget, der tyder på, at det er udtryk for at færre børn lever 
under utilstrækkelige omsorgsforhold...Men derimod at stadig flere ikke får den hjælp, der skal til 
for at sikre dem opvækstvilkår, der tilgodeser helt basale behov for omsorg og dermed sikrer deres 
trivsel og udvikling”, udtaler Mie Daverkosen, medlem af Danske Døgninstitutioners bestyrelse og 
forstander på Familieinstitutionen Margrethevej i Hellerup. 
 
Blandt Danske Døgninstitutioners medlemmer hører vi heldigvis fortsat beskrivelser af kommuner, 
der i mange sagsforløb udviser stor ansvarlighed, når det gælder at sætte tidligt ind, med henblik på 
at sikre forholdene for truede børn. Og vi hører også, at der er en parathed til at betale, hvad det 
koster. 
 
”Men i for mange situationer oplever vores medlemmer desværre også, at alvorlige underretninger 
fra sundhedsplejersker, daginstitutioner eller andre, professionelle såvel som naboer og familier, 
siddes overhørig i kommunerne uden at der skrides til reel handling i forhold til at sikre vilkårene 
for de børn, det drejer sig om”, tilføjer Mie Daverkosen. 
 
Velfærdsminister Karen Jespersen udtalte forleden, at der fremover skal tages mindre hensyn til 
forældrene – og mere hensyn til børnene.  
 
”Den bold tager vi gerne op i Danske Døgninstitutioner. Vi er bekymrede for det enkelte udsatte 
barns tarv”, udtaler foreningens formand Hans Jørgen Jønsson og tilføjer: 
 



”Danske Døgninstitutioner ønsker tættere dialog med velfærdsministeriet om hvordan den enkelte 
kommunes ansvarlighed og handlekraft på dette område kan sikres yderligere. Meget gerne i 
samspil med vores medlemmer. Det skylder vi børnene. Også dem der ikke har været i tv...”  
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