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1 Forord 
 
Hermed foreligger FADDs årsskrift 2012.  
Hæftet indeholder:  

 Formandens beretning (til Generalforsamlingen 2012) - til afstemning 

 Regnskab(årsrapport) - til afstemning 

 Budget 2012/2013 - til orientering 

 Mål og resultater 
        Samt Bilag 

 Resultater (oversigtsform) 

 Formandsklummer (november 2011– oktober 2012) 
 
Hæftet udlægges på foreningens hjemmeside www.fadd.dk i uge 43 sammen med dagsorden 
til generalforsamlingen og vil desuden udleveres i en trykt udgave på generalforsamlingen. 
 
 
Godhavn den 24. oktober 2012     
  
Søren Skjødt, konstitueret formand for FADD (pr. 22. oktober 2012) 
 
 
 

2 Opsummering 
Efter FORORD og OPSUMMERING følger FORMANDENS BERETNING, der er opdelt i 8 afsnit: 

1. Indledning 
2. Konstitution – bestyrelsen 2011/2012 
3. Strategi 2011/12 
4. Den politiske virkelighed  
5. Formandskabets programerklæring for 2011/12 
6. Det politiske arbejde 
7. Det interne foreningsarbejde 
8. Udfordringer 2012-2013 

 
Herefter bringes kapitel 4 om foreningens økonomiske forhold.  
Først vises den uafhængige revisors bemærkninger til regnskabet, hvorefter regnskabet 
(årsrapporten) for 2011/2012 fremlægges (til afstemning ihh til vedtægterne). 
Afslutningsvis fremlægges budgettet for 2012/2013 til orientering. 
 
Bilagskapitlet består af 2 dele: Resultatet af bestyrelsens arbejde samt Jens Nilssons 
formandsklummer, der har været bragt på foreningens hjemmeside i det forløbne 
bestyrelsesår. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.fadd.dk/
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3 Formandens beretning (til afstemning) 
3.1 Indledning 

Udgangspunktet for årets arbejde har været 5 arbejdspunkter som er beskrevet i vores 
strateginotat. Dette notat blev udarbejdet i forbindelse et bestyrelsesseminar i december 
2011. 
 
Det vigtigste… 
Inden vi startede sæsonen op i november 2011, havde vi 
forestillet os, at vi i år skulle komme til at bruge rigtig meget 
tid på den nye socialreform.  
Så …: Vi har været der hver gang ministeriet har kaldt. Har 
været aktive deltagere i processen. Og vi har kommenteret 
og er kommet med indholdsforslag. (se afsnit 5) 
En opgave vi meget gerne tager på os …. 
Der kender tjenesteivrigheden ingen grænser … 
 
Nu foreligger så overgrebspakken 
(man kunne have overvejet et 
andet navn …) og tilsynsreformen. 
Som vi selvfølgelig også har 
kommenteret … overvejende 
positivt. 
Men det er også en lidt flad 
fornemmelse: Var det det? 
For pt ved ingen faktisk, om der  
kommer mere. Selvfølgelig håber vi på det. Der er mange steder plads til forbedringer. Vi har 
været i kontakt med vores politiske kontakter på Christiansborg her op til Finansloven, hvor vi 
sammen med andre aktører på området i år og sidste år har anbefalet:  

 Automatisk forhøjelse af statens (med)finansiering hvis en kommune får flere udsatte 
børn og unge med behandlings/særlige udviklings behov) 

 Genindførelse af en slags ’grundtakstmodel’ (at løfte de mest specialiserede og dyreste 
tilbud ud af den kommunale økonomi) 

 Undersøgelse af anbragte børns undervisning – mhp inklusionsrealisering og ’de sidste 
ind i ungdomsuddannelserne’ 

 Efterværn – lovpligtighed og konkret opfølgning, bedre kvalitet 

 Ens journalisering i alle kommuner – mhp at kvalificere kampen mod de 
nomadefamilier, der ikke tager vare på deres børn 

 Geografisk spredning af tilbud for udsatte børn og unge  

 Anbragte unge over 18 år i uddannelse skal have SU – og ikke kontanthjælp  
 
Så mens vi ikke har været overbebyrdede med arbejdet med socialreformen, så har vi kunnet 
konstatere, at en meget stor del af vores arbejde er gået med at vedligeholde og udvikle 
kontakter og platforme i forhold til samarbejdspartnere. Der har vi vedholdende holdt fast i at 
vores afsæt for både at agere og reagere (at sige noget meningsfuldt og at svare meningsfuldt) 
er at være døgninstitutionernes stemme de steder, hvor man vil lytte til os – med 
udgangspunkt i vores faglighed og grundlæggende solidaritet med dem det hele handler om: 
Anbragte børn og unge. 
 
I forlængelse heraf har vi haft et ønske om en tættere kontakt til 
børne/kulturchefforeningen og dens bestyrelse.  
Vi har afholdt 2 møder med dem, og vi har givet et meget omtalt 
nyspecialiseringsnotat fra B/K cheferne medvind i et 
konkretiseringsoplæg med døgninstitutionerne som det koordinerende niveau i en 

Bestyrelsens 5 

arbejdspunkter 

1. Økonomi & statistik 

2. Barnets stemme 

3. Den nye 

socialreform 

(hovedpunkt) 

4. FADDs egen 

undersøgelse af 

’100 børns 

udvikling ’ 

5. Undervisning & 

beskæftigelse 

 

(Se afsnit 5)  
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Forandringsmåling (fra 
ansøgningen juni 2012) 
FADD ønsker et alternativ til den 
traditionelle forskning indenfor 
området socialt udsatte børn og 
unge, som hovedsageligt har 
baseret sig på en vurdering af 
barnets udvikling i forhold til 
normalitetsområdet, 
og en problemorienteret 
opmærksomhed på reduktion af 
individuelle problemer og 
udbedring-af-fejl-og-mangler-
tilgang, der har været knyttet til 
de fleste kendte undersøgelser af 
feltet 
Vi ønsker at tilvejebringe 
forudsætningerne for en 
ressourcefokuseret og 
udviklingsorienteret undersøgelse 
af døgninstitutionsanbragte børn 
og unge udvikling - i tråd med det 
børnesyn og de metoder, der 
anvendes på døgninstitutionerne 
anno 2012. 

 

videnssamlende og inklusionsfokuseret indsats. Dette oplæg er temaet for dialogpunktet på 
generalforsamlingen i år. Konstitueret formand Søren Skjødt er i forlængelse af møderne 
blevet inviteret til at give et oplæg på Børne-kulturchefernes årsmøde senere på året. 
Flere af disse tanker fik yderligere substans og næring i en kronik - Socialt arbejde handler om 
menneskelighed – som vi fik optaget i Kr. Dagblad den 14. maj 2012.  
Disse udgangspunkter har sammen med vores ønske om et forandringsmålingsprojekt – som 
alternativ til de effektmålingsinitiativer vi har set så mange eksempler på, men som hidtil ikke 
har bragt entydig form og indholdsmæssig klarhed, ført til en kontakt til  
Trygfonden. 
I den forbindelse har vi fremsendt et notat om og har deltaget i 
drøftelser med 
Trygfonden om et 
forandrings- 
målingsprojekt som Trygfonden har været i gang med et års tid 
og som siden har vist sig at være umiddelbart nært forestående 
(opstart 2013). Vi har tillige siddet i det udvalg, der skal udvælge 
den forskningsenhed, der vinder licitationen. 
Vi afventer nyt snarest …. 
 
Samarbejdet med Børnerådet har også i år stået højt på vores 
dagsorden, som udover flere konkrete 
sagsforhold også har omfattet vores medvirken 
til kvalificering af den spørgeguide, som 100 
børns undersøgelsen er blevet bygget op 
omkring.  
Og så fik vi – ved en reception den 5/10 - 
ønsket den afgående Lisbeth Zorning 
Andersen TAK og god vind med  
tænketanken Zornigs Hus og den nye 
formand Per Larsen velkommen i stolen.  
Vi glæder os til at møde ham … 
 
 
Facebook har længe været 
drøftet i bestyrelsen:  
Men nu er beslutningen  
truffet.  
Den 1. oktober gik vi lidt forsigtigt i 
luften, men ønsker nu medlemmers, samarbejdspartneres og venner af husets opbakning i 
form af kommentarer, likes og vennestatus. 
 
Belægningssituationen 
Vi har også i 2011/2012 via vores samarbejde med konsulent 
Henrik Ernst løbende kunnet følge med i belægningstallene, og vi 
har i år suppleret indsamlingen med oplysninger hvor børnene og 
de unge kommer fra og hvortil de bliver udskrevet: 
Hovedindtrykket er, at belægningsudviklingen i den første del af 2012 har været inde i en mere 
stabil og let opadgående periode. Specielt indenfor skolebørnsgruppen har der været en stødt 
stigning i anbringelser. 
Tallene fra de 3 sommermåneder viser imidlertid at denne udvikling igen er i aftagende, 
selvom der flere steder er en moderat optimisme at spore. Det bliver interessant at følge de 
kommende måneder, da det ikke er noget ukendt fænomen at antallet af anbringelser falder 
mange steder i takt med at budgetåret nærmer sig sin slutning. Det var også tilfældet i 2011. 
På familieinstitutionsområdet har der været en relativ stor stigning i anbringelser. Men 
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september 2011 som det absolutte lavpunkt, viser tallene en ganske pæn fremgang – specielt 
på de jyske institutioner. (Henrik Ernst, aug 2012) 
 
FADD på messen: LYT og LÆR 
For første gang deltog vi i FADD (i øvrigt sammen med flere 
medlemsinstitutioner) i KLs messe i Odense: Lyt og lær. 
Udover vores velbesøgte stand holdt FADDs næstformand Søren Skjødt et 
af hovedoplæggene. 

 
Ud at køre ... med SFI 
I forlængelse af flere års faglige meningsudvekslinger med det 
nationale forskningscenter for velfærd, herunder et par 
offentlige skænderier, afholdt vi i april en for alle parter dialogfremmende 
døgninstitutionsturne for forskergruppen på SFI.  
Vi fremviste 3 døgninstitutioner og fik talt løst & fast om effektmålinger.  
Som en af deltagerne - Alva Albæk Nielsen - sagde, da hun takkede os for turen: "Der er langt 
fra de kolde beregninger på tallene fra Danmarks Statistik, som jeg sidder med, til de varme 
hænder i virkeligheden.” 
 
Ankestyrelsen 
Som det har været traditionen de sidste par år, 
har vi også haft uformelle møder med 
Ankestyrelsen.  
Møderne er gavnlige for begge parter og handler 
primært om det, vi kalder ’gensidige informationer om tendenser på anbringelsesområdet’. 
 
Julegaveregn 
For 5 år i træk har operation Julegaveregn indsamlet penge til køb 
af flere julegaver til børn på FADDs medlemsinstitutioner.  
I år blev der indsamlet 200.000 kr. samt over 500 LEGO byggesæt 
og bøger som over 600 børn på mere end 30 døgninstitutioner fik 
glæde af. 
Af hjertet …tak … til såvel initiativtagere, ambassadører og givere. 
 
Samarbejde med HORESTA (hotel og restaurationsbranchen) 
FADD har indgået en ’hensigtsaftale’ med HORESTA med henblik 
på, at anbragte unge på døgninstitutioner og andre opholdssteder skal have 
lettere ved at få praktikpladser og fritidsjob på hoteller, restauranter og 
cafeer, og dermed skal d e unge sikres en lettere overgang til et voksenliv 
med job. 
Senere på året vil aftalen blive konkretiseret. 
 
Fra bestyrelsens egen verden 
Politiet i Stevns valgte i juni at rejse tiltale mod forstanderen for Magnoliegården Kent S. 
Nielsen for vold i forbindelse med en magtanvendelse over for to børn på institutionen tilbage 
i august 2011. Tiltalen rejses på baggrund af en anmeldelse fra 2 tidligere medarbejdere efter 
§ 244 i straffeloven, den såkaldt 'milde' voldsparagraf. 
KSN har samtidig været suppleant i FADDs bestyrelse. 
I FADD hylder vi i denne sammenhæng to centrale principper: Anbragte børn i professionel 
varetægt skal have den bedst mulige beskyttelse mod alle former for overgreb. Og hvis politiet 
mener, at der er belæg for at rejse tiltale, skal sagen naturligvis undersøges. 
Det andet princip er, at i en retsstat er enhver uskyldig, indtil en dom foreligger. 
I den forbindelse ønsker bestyrelsen for FADD at give sin fulde opbakning til Kent S. Nielsen, 
der på et meget tidligt tidspunkt informerede bestyrelsen om sagen. 



 
FADD - Årsskrift 2012  

Side 7 af 81 

Vi er vidende om det særdeles grundige tilsynsarbejde, som Stevns Kommune har iværksat for 
at følge op på de to tidligere ansattes anklager. Og vi har med tilfredshed noteret os, at Stevns 
Kommune på sin hjemmeside har konstateret, at man ikke har fundet anledninger til 
bemærkninger. 
Kent er af Stevns kommune – mens sagen pågår – midlertidigt fritaget for tjeneste. 
Sagen skal bringes for en dommer i februar 2013. 
 
Møder, møder og møder 
Som altid har møder været et centralt omdrejningspunkt i bestyrelsens 
arbejde. 
Internt og eksternt. 
Vi har afholdt møder med de mange øvrige aktører, der arbejder i eller med 
anbringelsesområdet: Herunder BF, LOS, SL, UBU, Børnerådet, Børns Vilkår, 
Ankestyrelsen, Psykiatrifonden og Servicestyrelsen. Vi har desuden haft et hilse-på-møde med 
socialministeren.  
 
FADD og medierne (se mere på www.fadd.dk ) 

 26/9 Formand Jens Nilssons kommentar til tilsynsreformen 

 20/8 Søren Skjødt i Radioavisen og i Politiken – om undervisningen på 
anbringelsesstederne 

 6/7 Søren Skjødt i Radioavisen – med en kommentar til en PHD-afhandling om livet på 
en sikret institution, 'Youths behind bars' 

 4/6 Søren Skjødt i aftenshowet – med en kommentar til Næstved-
sagen 

 14/5 Jens Nilsson, Søren Skjødt og Henrik Kaustrup skriver Kronik 
i Kr. Dagblad: Socialt arbejde handler om menneskelighed 

 April div mediers omtale af UNDERSØGELSE BLANDT 
DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE: 
Høring & ankesager – i samarbejde med  
SL og LOS 

 20/2 Gitte Callesen i TV2-fyn: Vold giver status 

 31/1 FADD i læserbrev på dknyt.dk: Tivolisering i Faxe Kommune  

 28/11 FADDs pressemeddelelse vedr. Operation X:       
De sociale plattenslagere 

 25/11 FADDs formand Jens Nilsson i læserbrev på dknyt.dk: Vi har ikke 
svunget stridsøksen over for kommunerne 

 24-11 FADD i pressemeddelelse: FADD til KL og Jane Findahl: Vi er jo lige her 

 21/11 FADDs formand: 'Vi er vist ikke så ringe endda!' Om SFIs rapport Anbragte børn 
og unge som voksne 

 
Medlemsaktiviteter 
Internt i foreningen har vi afholdt 

 møder i de faglige fora  

 møder i de regionale netværksgrupper. (Vi har tidligere år haft møder i region 
Hovedstaden, men møderne er fortsat på stand-by, da vi afventer et ønske om gen-
opstart fra de københavnske medlemsinstitutioner) 

 et medlemsmøde den 14. april i Kerteminde.  
På medlemsmødet fik deltagerne oplæg fra Børnerådet om rapporten De prøver at gøre det så 
normalt som muligt og fra FBU om forældreinddragelse 
 
Medlemsaktiviteterne gælder også arbejdet i de faglige fora (institutionstypenetværket) 
De fleste af de faglige fora er aktive; det gælder således: 

 familieinstitutionerne har afholdt de traditionelle konferencer og temadage 
 unge-gruppen har afholdt temadøgn den 16.-17.april 2012: Unge; psykiatri, rusmidler 

Gitte Callesen 

http://www.fadd.dk/
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vredeshåndtering 
 nærmiljøinstitutionerne har haft en periode uden aktiviteter 
 de sikrede institutioner har holdt forstandermøder og sikringsmøder 
 faglærergruppen sprang pga travlhed faglærerseminaret over i 2012 
 de faglige fora for skole-behandlingshjem og småbørnsinstitutioner er ikke aktive pt. 

Men kan (fortsat) komme det … på foranledning 
 

FADD opruster … 
For yderligere at understøtte og styrke den aktivitets- og involveringsstrategi, som vi i FADD 
iværksatte for nogle år siden, har bestyrelsen besluttet at ansætte foreningens konsulent 
Henrik Kaustrup på fuld tid. 
Vi har kunnet konstatere at ’mere arbejde genererer endnu mere arbejde’, så for at forstærke 
foreningens kommunikative profil og for at afsøge muligheder for at øge medlemstallet har vi 
– i første omgang for et år – ønsket at udnytte Henrik Kaustrups mange kvaliteter i en 
fuldtidsstilling.  
 
Ellers… 
Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder og 2 seminarer. 
Tak til alle – bestyrelsesmedlemmer og konsulent - for samarbejdet og for den dedikerede 
indsats. 
 
Østgruppen: 
Mie Daverkosen - familieinstitutionen Margrethevej - mid@gentofte.dk 
Peter Rødbro Johannesen, Drosthuset Dyssegården - prj@dyssegaarden.dk  
Lena Floutrup - Kong Frederik 7's stiftelse - lflou@frederikssund.dk 
Kent S. Nielsen - Magnoliegården – kentsn@stevns.dk 
Hanne Dalsgård, Skovgården - hd@skolehjemmet-skovgaarden.dk 
 
Vestgruppen 
Bjarne Jensen, familieinstitutionen Bakkevej – bjarne.jensen@hedensted.dk 
Benny Madsen, Toften - bhtbm@herning.dk  
Aksel Rask, Tippen - akra@varde.dk  
Lone Pedersen, BUC Vejle Fjord Favrskov B/U center - lonpd@vejle.dk 
Marianne Kjær, Mellerup - Marianne.Kjaer@ps.rm.dk 
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3.2 Konstitution 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 
 

Formand  
Jens Nilsson Sønderbro, 

København 

 
Næstformand 

SØREN SKJØDT  
Godhavn, Tisvilde 

 
Kasserer  

BJARNE JENSEN 
Familieinstitutionen 
Bakkevej Hornsyld 

 
Sekretær 

PETER RØDBRO 
JOHANNESSEN 

Dyssegården, Kokkedal 
 

Medlemmer  
NIELS BRUN MADSEN 

Bøgholt/Miniinstitutionerne, 
Århus 

 
LONE PEDERSEN 

B/U center Vejle Fjord 
Vejle 
 

AKSEL RASK 
Tippen 
Varde  

 
 

 

 
Suppleanter 

GITTE CALLESEN 
Ny Møllegård 

Odense 
 
 

KENT S. NIELSEN 
Magnoliegården 

Stevns 
 
 

Sekretariat 
Konsulent 

HENRIK KAUSTRUP 
 

 

 
 
 

 

Udtrådt af bestyrelsen pr. 22/10 
2012 pga. andet arbejde 
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3.3 Strategi 2012 
Dette afsnit tog sin indholdsmæssige begyndelse på bestyrelsesseminaret 6.-7. december 2011. 
 
Kapitlet er bygget således op, at det som udgangspunkt indeholder sammenhængen mellem HVAD vi 
på det tidspunkt ønskede eller HVAD vi vurderede, at det var nødvendigt, at vi arbejdede med, 
HVORFOR vi ville gøre det, HVILKEN forventet effekt indsatsen ville få og HVORDAN vi ville arbejde 
med det. 
 
Indholdet er bestemt af bestyrelsens vurdering og drøftelse af følgende ledetråde: 

1. Inspirationskilder 
o Generalforsamlingens dialogpunkt 
o Oberst Kim Kristensens oplæg fra årsmødet 2011 
o Vores egen undersøgelse (forandringsmåling) 
o Workshoprunderne fra årsmødet 
o Samt bestyrelses og sekretariats iagttagelser af tendenser og bevægelser på området 

2. Den politiske virkelighed  
3. Formandskabets bud på en ’programerklæring’  
4. En række konkrete arbejdspunkter eller mærkesager - med tilknyttede ansvarspersoner  
5. En række dertil hørende forventninger til resultatniveau  
6. Samt en oversigt over driftspunkter  
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3.4 Den politiske virkelighed 
Den politiske virkelighed er og vil fortsat være præget af elementer af Barnets Reform; herunder at DI i 
DK er sat under et ideologisk og økonomisk pres fra stat, regioner og kommuner. 
Der vil fortsat være et politisk ønske om at fremme familiepleje og slægtsanbringelser. Og til at 
begrænse de mere traditionelle døgnanbringelser. 
Vi tror ligeledes, at der fortsat vil være meget fokus og politisk ønske om at få taksterne sat ned. 
Og nogle ydelser vil reelt kunne udfases såvel intensivitetsmæssigt som økonomisk – således, at en 
anbringelse kan vise sig at koste mere ved indskrivning og mindre ved udskrivning som en konsekvens 
af, at der er sket en positiv udvikling i forløbet (som derfor kan kræve færre ressourcer) 
 
Vi ved, at den nuværende regering er i gang med at evaluere kommunalreformen og vil i den 
forbindelse se på finansieringen af anbringelserne og på fordelingen af opgaver mellem kommuner, 
regioner og stat. 
Vi ved, at regeringen vil lave en ny socialreform. Men endnu ikke hvad det reelt kommer til at betyde 
… 
Dog er en tilsynsreform blevet præsenteret i september 2012. 
Apropos udmeldingerne fra regeringen før valget, så tyder alt på, at hævelsen af den kriminelle 
lavalder først vil ske i løbet af 2012. Det ærgrer os – og andre aktører på området - fordi man derved 
skaber usikkerhed og tomrum for håndteringen af de udsatte 14-15årige.  
 
Med henblik på de udmeldte fortsatte besparelser i kommunerne, kan faldet i normering og belægning 
vise sig fortsat være en realitet på anbringelsesområdet. Men måske noget tyder på, at kommunerne 
nu er ved at finde deres ’anbringelsesmæssige ben’ at stå på. 
KL udmeldte på et tidspunkt i 2010, at man forventede en reduktion på 30% i udgifterne til 
anbringelsesområdet. Og der er vi ved at være kommet til … for så vidt angår reduktionen af pladser. 
 
Fra politisk hold er der desuden udsigt til, at man fastholder et konsekvent fokus på ’inklusion’ som 
den store åbenbaring. 
Deri er vi enige: DI er og bliver legitimeret af, at de børn og unge, vi arbejder med, kommer tilbage til 
det samfund, der af som oftest gode grunde – har ekskluderet dem midlertidigt. 
Men ’inklusion’ er næppe svaret på alle problemer. I den forbindelse henviser vi til NVIEs (Nationalt 
videnscenter for inklusion og eksklusion) forståelse af begrebet: ’Inklusion er det forhold mellem 
individ og fællesskab, hvor problemer i forholdet først og fremmest søges løst gennem forandringer i 
fællesskabet, men hvor individet har ret til et andet fællesskab, hvis det vurderes at være til den 
enkeltes bedste.’ 
 
Dokumentation og effektmåling er ligeledes et vedholdende fokusområde for stat, kommuner og 
regioner, KL, servicestyrelsen, forskere og praktikere m.fl.. 
Vi forventer, at man i løbet af nogle år vil have oprettet en landsdækkende database, som alle 
anbringelsestilbud skal fylde informationer i – hvorefter man så med udgangspunkt i en række 
udvalgte parametre og anbringelsesstedernes score heri kan afdække best practise. 
Vi støtter bestræbelsen … specielt hvis man så tænker, at de opnåede resultater kan være med til at 
skabe sammenhæng og inspirationskraft mellem anbringelsesstederne. 
Her forestiller vi os, at døgninstitutionerne kan komme til at spille en væsentlig rolle. JF vores oplæg på 
generalforsamlingens dialogpunkt. 
 

3.5 Formandskabets programerklæring for 2012 
Det følgende afsnit er inddelt i 2 grundtemaer: FADDs politiske arbejde og FADDs interne 
foreningsarbejde. Erklæringen har haft til hensigt at danne en ramme og en forståelsesmæssig base for 
bestyrelsens og sekretariatets arbejde i 2012 – op til generalforsamling og årsmøde til november. 
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3.6 Det politiske arbejde 
Identitet 
Vi ønsker, at FADD også fremover spiller rolle som the good guys. Vi tænker det som Google’s slogan: 
Don’t be evil.  
 
Døgninstitutionerne anno 2012 er flertydigt begreb, der på B/U området dækker både de primært 
lokalt funderede institutioner med lokalt målrettede indsatser - med udgangspunkt i en forholdsvis 
bred målgrupper og institutioner, der primært løser mere specialiserede opgaver og mere afgrænsede 
indsatser – med udgangspunkt i en mere snæver målgruppe. 
Og så er der de mange døgninstitutioner, der dels indeholder begge ovenstående grundtyper og dels 
løbende udvikler nye tiltag og forandrer sig i takt med nye behov og fordringer fra anbringende 
myndigheder. 
Fælles for institutionstyperne er, at opgaverne løsningsmodeller konstrueres med udgangspunkt i 
kommunernes ønsker og forventninger, anerkendelsen af tilsynets kontrol og ’den fornødne 
faglighed’. 
 
I forlængelse heraf vil vi forventeligt fremover se flere og flere eksempler på ’hybridinstitutioner’, der 
fleksibelt, arbejder med forskellige typer individuelt fokuserede opgaver, med forskellige 
samarbejdspartnere og med alternative finansieringsmåder (ex flerpartsbetaling og faldende takster i 
forbindelse med barnets positive udvikling) 
Og bevægelser fra MATRIKEL til VIDEN. 
Dog ønsker vi, at påpege vigtigheden af, at den robusthed, handlekompetence og 
videns(re)produktion, der skal karakterisere såvel de organisatoriske rammer som den enkelte 
medarbejder, bedst kan udfolde sig med udgangspunkt i ’døgninstitutionen’ som en matrikulær 
realitet (= et ’hovedkvarter’ med bygninger, værelser til børn, plads til ro og fordybelse, m.m.) Fordi 
der blandt døgninstitutionens kvaliteter indgår pædagogisk og kulturel uddannelse af medarbejdere, 
tværfaglige teams, evalueringstraditioner, arbejdsmiljøfokus, viden om reproduktionens betydning 
m.m.) der gør, at man på en døgninstitution er i stand til at ’løse opgaverne’ pragmatisk og med faglig 
viden og erfaringer som udgangspunkt. 
I FADD vil vi bidrage til konstitueringen af den moderne type døgninstitution ved dels selv at anslå 
muligheder for områdets udvikling, dels ved at give medspil til projekter, der ønsker at afprøve nye 
modeller for, hvordan faglighed kan gå hånd i hånd med nye samarbejdstendenser og færre ressourcer 
på området.  
Vi vil insistere på  

 faglig forsvarlighed (fastholde og udvikle specialisering) 

 ledelsens ret & pligt til at tage ansvar 

 Udvikling af viden og kompetencer (relevant forskning m.m) 
 
Som nævnt vil INKLUSION også i 2012 udgøre et af de legitimerende træk ved DIs arbejde. 
Som vi forstår begrebet handler det mere - end når man taler om integration – om de professionelles 
bestræbelse på at ’gøre samfundet’ klar til at modtage ’de lidt skæve og utilpassede’. 
Vi tror på, at uddannelse og arbejde – sammen med god opførsel, viser en undersøgelse - er VEJEN til, 
at anbragte børn og unge kan få en plads som ligeværdige, deltagende og selvstændige borgere. 
 
Vælt murene og spræng rammerne 
Med ovenstående to-deling (med de lokalt målrettede indsatser og de mere afgrænsede indsatser)  
som udgangspunkt ønsker vi også at lægge op til det, vi har kaldt: Vælt murene og spræng rammerne. 
DIs arbejde skal være præget af samarbejde med forældre/pårørende/lokale foreninger og tilbud mhp 
at skabe mest mulig normalitet og inklusion med og omkring børnene og de unge – under skyldig 
hensyntagen til, hvad der er godt for barnet/den unge. Hvilket altid er et individuelt anliggende. 
Vi skal positionere DI og sørge for at indgå samarbejdsrelationer med flere typer organisationer og 
foreninger: 
I forbindelse med døgninstitutionerne og offentligheden skal der derfor lyde en lille opfordring til, at vi 
alle overvejer at deltage med oplæg/foredrag for ikke-direkte-relevante-organisationer som 
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husmoderforeninger og loger for at fortælle, hvad en DI er & kan. Det giver ofte en slags goodwill, som 
ikke kan undervurderes. 
 
I alt hvad vi skal foretage os gælder det: Ingen klynk og ingen re-aktivitet. Vi er på forkant, har højt 
fagligt selvværd (skal ikke forsvare noget) og ligger altid argumentationsmæssigt mellem (både og) et 
højt abstraktionsniveau og lavpraktisk viden om området. 
I det vi vælger at foretage os skal vi sørge for at få os selv positioneret, så vi kan handle og agere … 
Vi griber tingene offensivt an og har altid fokus på sagen. 
I den forbindelse skal vi alle til enhver tid have styr på (eller adgang til) en række basistal og viden: (ex)  
Vi må ikke ’gå ned på’ mangel på viden om formalia! 
 

EX: Nye anbringsestal fra Børnerådet og Ankestyrelsen (31/12 2010): I alt mellem 11.500 og 14.000 
børn/unge er anbragt udenfor eget hjem - afhængig af opgørelsesmetode – heraf … 

o 2039 børn/unge - på ca. 135 DI 
o 2047 - på ca. 400 opholdssteder 
o 5598 i familiepleje 
o Resten på kostskole, akut, sikrede og projekter 

 
Der bruges årligt ca. 14 mia på området 

o 1.160.000 koster en døgninstitutionsanbringelse 
o 1.080.000 koster en opholdsstedsanbringelse 
o 460.000 koster en plejefamilieanbringelse 

 
Vi tror på, at vi skal blive dygtigere til at have fokus (og fremme anvendelsen af) de tids- og 
målfokuserede indsatser. 
I den forbindelse mener vi, at de fleste former for børn/unge-inddragelse fremmer det gode 
anbringelsesforløb. Ligesom samarbejdet med børnenes forældre også - i al væsentlighed - er en 
forudsætning for opgaveløsningen. 
Alt skal naturligvis tilpasses det enkelte barn. 
 
Pressen 
Vi har besluttet, at FADDs pressegruppe i år er JN, SS og HKP. Beslutning: Ved politiske spørgsmål eller 
henvendelser udtaler formandskabet sig – fordeling efter aftale. 
Journalister kan fortsat bruges efter behov. 
 
Samarbejdspartnere 
Vi fastholder vores samarbejdsniveau med: 

o KL, UBU, SL, Børnerådet, Ankestyrelsen, Undervisningsministerium og socialministerium 
o  

Vi ønsker at opgradere vores samarbejde med: 
o LOS, Børnehjælpsdagen, FBU og SFI, Børne og kulturchefforeningen, Dansk Erhverv 

 

3.7 Det interne foreningsarbejde 
Foreningens legitimitet er knyttet til forholdsvis stor organisationsprocent. 
Det er vigtigt for os – troværdigt - at kunne tale på vegne af DI-området. 
 
Begreberne DIs identitet, det politiske arbejde og vidensdeling er det, der knytter de to grundtemaer 
(politik og forening) sammen og skal som sådan være afsættet for det vi vælger at ’gå efter’: 

1. At kvalificere, udvikle og formidle (repetere) døgninstitutionernes identitet – internt og 
eksternt (samlende uden at være kønsløst) 

2. At påvirke anbringelsespolitikken og beslutningstagere i Folketing, ministerier, udvalg, i KL og i 
Servicestyrelsen til at forbedre vilkårene for de udsatte børn og unge, (dernæst undgå 
forringelser) 

3. At skabe forudsætningerne for mest mulig vidensdeling mellem foreningens medlemmer (ved 
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– hvilket vi hermed opfordrer alle til - at deltage i regionsmøder, faglige fora m.m.m for 
gennem lytning og deltagelse at kunne medvirke til at skabe netværksdannelse mellem 
ressourcepersoner/institutioner til medlemmer, der har et vidensbehov - og ikke til ikke-
medlemmer!) Vi skal gøre det eksklusivt at være en del af FADD… Og ved at skabe 
meningsfulde medlemsmøder, samt en opgraderet (opgraderende) fungerende og informativ 
hjemmeside. 

 
FADD som ’forretning’ er afhængig af, at vi har et budget på ca. 1.000.000 kr 
Kommer dette tal under pres, er vi nødt til at udvide (eller indskrænke!) 
Men som udgangspunkt fastholder vi i år foreningens aktuelle målgruppe: Døgninstitutioner, der 
arbejder ud fra § 67 i LSS. 
Andre institutioner/opholdssteder kan dog argumentere for optagelse, hvilket vi ihh til vedtægterne -  
må vurdere fra sag til sag.  
 
Udover mødedeltagelse, formidling af erfaringer og vedligeholdelse og udvikling af hjemmesiden er 
der derfor brug for, at sekretariatet har særlig opmærksomhed på at: 

o Etablere kontakt til nye forstandere 
o Kontakte nyoprettede DI 
o Kontakte forstandere, der overvejer at melde sig ud (eller melder sig ud) 

 

3.8 Udfordringer 2012/2013 
 Det faldende medlemstal (lukninger & fusioner) 

 Ny socialreform og dens implementering 

 Tilsynsreformen 

 Samarbejdet med ministerier 

 Inklusionsnotatet – med børne/kulturchefforeningen 

 Opgradering af fokus på regionsmøder 

 Lederen som leder af større enheder (kraftcentre) 
 
Jeg henviser i øvrigt til resultatopgørelsen i bilag 1 og 2. 

 
/Søren Skjødt, konstitueret formand 
24. oktober 2012   
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4 Økonomi – REGNSKAB 2010-2011 (til afstemning) 

4.1 Regnskab (årsrapport)  
4.2 Protokol (fra revisor)   
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4 Økonomi – REGNSKAB 2010-2011 (til afstemning) 

4.1 Regnskab (årsrapport)  
4.2 Protokol (fra revisor)   

 
 
 
 
5 Økonomi – BUDGET 2011-2012 (til orientering) 

5.1 Budget 2012-2013 
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6 Mål & resultater 2012 
Bestyrelsen har – udover driftspunkter - arbejdet med følgende 5 arbejdspunkter: 

1. Økonomi & statistik 
2. Barnets stemme 
3. Den nye socialreform (hovedpunkt) 
4. FADDs egen undersøgelse af ’100 børns udvikling ’ 
5. Undervisning & beskæftigelse 
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6.1 Økonomi & statistik 
Ansvarlige: KSN, SS og NBM 
 
Hvorfor: Økonomifokus er kommet for at blive. Alle taler om det og prøver at blive gode til at styre 
det. Og som vi i parentes bemærket ønsker mest mulig gennemsigtighed i. 
Mange pædagogiske uddannede har ikke nødvendigvis uddannelsesmæssige forudsætninger for at 
håndtere økonomiske dispositioner. 
I FADD må vi derfor forsøge at skaffe noget af den viden …  
Resultatforventning  
Vi ønsker overblik over dels hvordan ’økonomi’ påvirker området, dels hvilken økonomi, der præger 
området – herunder fokus på hvilken sammenhæng, der er mellem økonomi og kvalitet. 
 
Konkrete opgaver 

Opgave Resultater 

1. Vi vil udarbejde et takstoverbliks-
notat til medlemmerne  

Det har vist sig at være vanskeligere end vi havde 
forestillet os. 
Noget tyder på at kommuner og KL som må forventes at 
have overblikket har en interesse i at der IKKE er 
økonomisk gennemsigtighed ift den kommunale 
økonomi (hvad da også ex SFI-forsker Turf Böcker 
Jakobsen er citeret for at mene) 
Dertil kan siges, at heller ikke de kommunale tilsyn 
beskæftiger sig meget med økonomi og gennemsigtighed 
opad i systemet.  
Overheadproblematikken er fortsat et problem: Der er 
store forskelle på hvor meget institutionerne 
tilbagebetaler i overhead, det er uklart hvad overhead’et 
dækker og beløbet fremgår ofte ikke eller rundet op til 
nærmeste million (!) 
Vi kan konstatere, at de (lige) konkurrencevilkår for 
offentlige institutioner ikke eksisterer. 
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6.2 Barnets stemme 
Ansvarlige: AR og LP 
 
Hvorfor: Meningsfuldheden ved en anbringelser er uløseligt forbundet med om samarbejdet med 
barnet/den unge (primært) og forældrene (sekundært) lykkes. 
Vi har brug for at knytte os tættere sammen FBU fordi vi dybest set har en fælles interesse: At skabe så 
gode vilkår og resultater som muligt. 
 
Konkrete opgaver 

Opgave Resultater 

2. Vi vil deltage aktivt i Børnerådets 
undersøgelse (de 100 børns 
tilfredshedsoplevelse) ved at stille børn 
(Godhavn) til rådighed for 
spørgsmålsguidetjek 

Er sket (rapporten kan hentes på 
www.fadd.dk og på 
www.boerneraadet.dk) 

3. Vi vil tage kontakt til FBU for at aftale og 
afholde møde (gensidig inspiration) 

Er sket. Blev til nedenstående (6) 

4. Vi vil bede FBU om at deltage på 
forårsmedlemsmødet med et oplæg om 
det gode forældresamarbejde mellem DI 
og anbragte børns forældre 

Er sket. Lene Jørgensen var oplægsholder 
på forårstemadagen 

5. Vi vil udlægge på fadd.dk de hæfter, som 
Servicestyrelsen (eller SM) har udgivet 
om børns aldersbetingede rettigheder  

Afventer, fordi Børnerådet er i gang med 
at opgradere hæfterne 

6. Vi vil udgive et hæfte med en tjekliste på, 
hvad DI skal huske at inddrage børn og 
deres familier i 

Kommer ifm ovenstående (7) 

7. Vi vil indbyde Børnerådet til at give et 
oplæg om undersøgelsen til vores 
forårsmedlemsmøde 

Er sket. Stine Lindberg Sørensen holdt 
oplæg om rapportens resultater 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fadd.dk/
http://www.boerneraadet.dk/
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6.3 Den nye socialreform 
Ansvarlige: JN, GC, SS 
 
Hvorfor: Reformer har det med at få stor betydning for det lavpraktiske liv på ex en DI. Vi vil derfor 
have mulighed for at gøre vores indflydelse gældende i de arbejdsgrupper, som socialministeren 
nedsætter. Det er forumMET, hvor overliggerne bliver sat. Vi vil gøre hvad vi kan for at fastholde 
specialiseringen, sikre gennemskuelige og rimelige finansieringsmodeller, men undgå kassetænkning  
 
Hvad: (Konkrete opgaver) (Vi vil undersøge have styr på, eller igangsætte …) 

Opgave Resultater 

8. Vi vil deltage i et hilse-på-møde med 
Socialminister Karen Hækkerup (for at markere 
vores tilstedeværelse)  

Er sket. Jens Nilsson, Søren Skjødt og 
Henrik Kaustrup deltog. 

9. Vi vil undersøge muligheden for at få sæde i fiv. 
følgegrupper ifm den nye socialreform (både en 
principiel følgegruppe om finansiering og en DI 
specifik, hvis det er der det lander) 

Er sket. 
Vi har deltaget i alle de møder vi har 
fået invitationer til. 
Vi er i tvivl om konsekvenserne af vores 
og andre aktørers deltagelse. Som 
Udsatte rådets formand  Jan Sjursen 
sagde på et møde: Lad os aflyse de her 
(når det er den måde det foregår på) så 
folk kan passe deres arbejde 

10. Vi ønsker i den forbindelse at argumentere for 
følgende synspunkter,  

 

 at der er brug for at højne kvaliteten på 
efterværnsområdet (ens vilkår i hele landet) 
Skal desuden være en ret. 

Er nævnt 

 at udgifter til de specialiserede opgaver skal 
løftes ud af de små kommuner (statslig 
medfinansiering, grundtakstmodel etc.) 

Er nævnt 

 at højne fokus på tilsynet generelt på 
området 

Er nævnt 

 at fjerne 18 års reglen (for at give 
kommunerne et incitament til at gøre 
indsatsen op til det 18. år bedre)  

Er nævnt 

 at gøre det muligt (ret) for anbragte børn 
over 18 at få SU 

Er nævnt 

 at man skal ændre på reglerne for 
børns/unges egenbetaling (så de får 
mulighed for at spare op m.m)  

Er nævnt 
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6.4 FADDs egen undersøgelse af ’100 børns udvikling’ 
Ansvarlige: JN, SS og HKP 
 
Hvorfor: Vi har brug for at kunne påvise at DI-kvalitet hvad angår udvikling meningsfuldt kan 
dokumenteres ved at afdække et barns bevægelse fra et udgangspunkt til et opgørelsestidspunkt. De 
100 børnesager kan give opmærksomhed i forlængelse af Børnerådets 100 børns samtaler … 
Vi ønsker fokus på måling af forandringer frem for af effekter. 
 
Hvad: (Konkrete opgaver) (Vi vil undersøge have styr på, eller igangsætte …) 

Opgave Resultater 

11. Vi vil kontakte en række 
forskere/enheder mhp at få deres 
vurdering af projektets relevans  

Er sket. Det er relevant … 

12. Vi vil skabe et overblik hvad projektet 
kan få af 
arbejdsmæssige/belastningsmæssige 
konsekvenser for FADD 

Afventer 

13. Vi vil udarbejde en projektbeskrivelse til 
potentielle samarbejdspartnere 

Er sket. Og er sendt til 2 fonde. 
Den ene fond vil igangsætte et projekt i 2013. 
FADD har sæde i det licitationsudvalg, der skal 
vurdere de indkomne bud fra div. forsker-
enheder. 
Vi afventer pt. fondenes tilbagemeldinger. 

14. Vi vil opnå sæde i de 
bedømmelsesudvalg, der skal udpege 
vinderne af licitationen 

Er sket. NBM deltog den 14/9  
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6.5 Undervisning, uddannelse, beskæftigelse og inklusion 
Ansvarlige: AR, SS, LP og HKP 
 
Hvorfor: Inklusion er DIs eksistensberettigelse: At berede vejen tilbage til samfundet for de anbragte 
B/U 
 
Hvad: (Konkrete opgaver) (Vi vil undersøge have styr på, eller igangsætte …) 

Opgave Resultater 

15. Vi vil indgå i det aftalte samarbejde 
med HORESTA om praktikpladser og 
lærepladser for anbragte B/U 

Er sket. 
Afventer pt. socialministeriets tilbagemelding 
på, hvordan de ønsker at projektet skal 
evalueres. 

16. Vi vil medvirke til at skabe klarhed over 
DIs mulighed for at drive lokale STU 
forløb – følges løbende 

Er i gang. 
Kontaktperson er bestyrelsesmedlem Aksel 
Rask, Tippen, Varde akra@varde.dk  

17. Vi vil (faglærerne) undersøge 
muligheden for samarbejde mellem 
erhvervsskolerne og DI mhp at anbragte 
B/U kan få formel undervisning og tage 
visse erhvervsfaglige moduler på en DI 

Udsat til februar 2013 

18. Vi vil samarbejde med Ungdommens 
Røde Kors om et lektielæsningsprojekt, 
hvor frivillige hjælper anbragte B/U 
med at læse lektier og (i forlængelse 
heraf) med at bygge broer til lokale 
’normalområder’ 

Er sket og i gang. 
Kontaktperson i URK er 
Claes Horne Kjældgaard 
Claes@urk.dk  

19. Vi vil indbyde os selv til møde med 
Børne/kulturchefforeningen for at 
drøfte nyspecialiseringsnotatet 

Er sket. 2 møder hhv  
22/6 (SS og HKP) 
24/8 (SS og HKP) 
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7 BILAG 
7.1 Resultater 

Politik & 
møderøder 

Ansv: Jens Nilsson, Søren Skjødt & Henrik Kaustrup 

Tema Aktiviteter Kommentar 
Møder Deltagelse i  

o møder i Børnesagens Fællesråd (Tine Theker Stryhn som 
bestyrelsesmedlem, Peter Rødbro Johannessen, som 
FADDs repræsentant) 

o møder i socialministeriets opfølgningsinitiativer om 
Barnets reform (ekspertgruppen og følgegruppen) 

o møder Børnerådets formand Lisbeth Zornig 
o KL (JN, SS, HKP) 
o KLs børnetopmøde 2.-3. februar – NBM 
o SLs lederlandsmøde (AR) 
o møder i UBU (uformel kaffeklub)  (JN) 
o møde med Børnehjælpsdagen 
o FBU – om samarbejdet med forældre til anbragte børn 

(SS) 
o Servicestyrelsens  følgegruppe om 

resultatdokumentation (NBM)  
o LOS landsmøde/april – Ingen deltagelse 
o SLs kongres - 13-15 nov – AR  
o SLs landsmøde for ledere - oktober – AR 
o Møder i Børnerådet: SS – HKP 
o Ankestyrelsen (Henrik Horster) – SS og HK 
o Børnehjælpsdagen – SS/JN 
o FBU - SS 
o Socialministeriets årsmøde – okt 2012 -  

Løbende deltagelse i 
møder med 
samarbejdspartnere 

 
Arbejds-
grupper 
 

 
1. Den kriminelle lavalder - BF 
2. Udsatte børn og unge på den politiske dagsorden – BF 
3. KLs dokumentationsgruppe – afventer ny 

mødeindkaldelse – PRJ/GC 
4. Servicestyrelsens følgegrupper om dokumentation og 

effektmåling 

 de kriminaliserede unge – NBM 

 anbringelsesområdet – JN og GC 
5. Ungdommens Røde Kors følgegruppe for tidligere 

anbragte – KSN 
6. Ungdommens Røde Kors følgegruppe vedr lektiehjælp – 

HKP 
7. Socialministeriets ekspertgruppe og følgegruppe – 

begge vedr. Barnets reform – JN og SS – pt. uafklaret om 
grupperne fortsætter 

8. Socialministeriets følgegruppe vedr. 
ungdomssanktionen – Lars Emil Andersen, Grenen 
(udenfor bestyrelsen) 

9. Børnerådet – 100 børns undersøgelsen – SS 

 
Uafklaret 
Uafklaret 
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Politiske 
udmel-
dinger 

 
o Korrespondance med politiske partier ifm 

finanslovsforhandlinger  (nov 2011 og sep/okt 2012) 
o Derudover - se side 7 

 

   
 

Medier & kommunikation  
Læs mere på www.fadd.dk  

Jens Nilsson, Søren Skjødt & Henrik Kaustrup 

Tema Aktiviteter/resultater Kommentar - opfølgning? 
Presse-
medde-
lelser 

o 26/9 2012 – FADD om tilsynsreformen  
o 31/1 2012 - FADD - Pressemeddelelse vedr. Faxe 

Kommunes interne konkurrence om ideer til at 
undgå anbringelser 

o 28/11 2011 - FADDs pressemeddelelse vedr. 
Operation X: De sociale plattenslagere 

o 24/11 2011 - FADD til KL og Jane Findahl: Vi er jo lige 
her ... 
 

 

Radio 
TV indslag 

o 6/7 2012 - FADDs næstformand Søren Skjødt i 
Radioavisen ifm omtale af en ny PHD-afhandling om 
kritik af livet på en sikret institution  

o 4/6 2012 - FADDs Søren Skjødt i Aftenshowet om 
Næstvedsagen 

o 21/2 2012 TV2 Fyn - Gitte Callesen, FADD og 
forstander på Ny Møllegård i Odense om de 
mekanismer, der udløses, når piger griber til vold 
 

 

 
Artikler/ 
læser-
breve 

 
o 26/9 2012 FADD om tilsynsreformen 
o 20/8 2012 FADDs næstformand Søren Skjødt 

forklarer i Politiken (20/8) om undervisningen på 
anbringelsessteder ifm undervisningsministerens 
krav om lovændringer, efter en ny rapport viser, at 
de fleste anbragte børn kun undervises i matematik, 
engelsk og dansk. 

o 14/5 2012 - FADD i kronik i Kr. Dagblad: Inklusion, 
dokumentation, faglighed og medmenneskelighed – 
Jens Nilsson, Søren Skjødt og Henrik Kaustrup 

o 10/4 2012 – Offentliggørelse af en rapport om 
høring og ankesager, som Socialpædagogerne har 
gennemført i samarbejde med Landsforeningen af 
Opholdssteder (LOS) og Foreningen af Danske 
Døgninstitutioner (FADD) i november 2011. 

o 31/1 2012 - FADDs næstformand Søren Skjødts 
kommentar (31/1) til Faxe Kommunes konkurrence 
om en præmie på 20.000 til den bedste ide til at 
undgå anbringelser: 

o 25/11 2011 - FADDs formand i læserbrev på 
dknyt.dk: Vi har ikke svunget stridsøksen over for 
kommunerne 
 

 
 

http://www.fadd.dk/
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Hørings-
svar 

 
o Undervisningsministeriet:  
o 9/10 2012Høring over udkast til lov om ændring af 

lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af 
interne skoler i dagbehandlings-tilbud og 
anbringelsessteder og kvalifikationskrav til 
lærerpersonalet m.v.) 

o 26/6 2012 Høring over bekendtgørelse om betaling 
ved skolegang i en anden kommune end 
bopælskommunen (AR) 

o 19/6 2012 - Høring over udkast til bekendtgørelse 
om specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud 
og anbringelsessteder (AR) 

o 4/4 2012 - Høring over udkast til bekendtgørelse om 
folkeskolens specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand  (AR) 

o Øvrige i samarbejde med Børnesagens Fællesråd 

 
FADD deltager løbende i alle 
relevante høringer 

 
Andre opgaver Ansv: Henrik Kaustrup 
Tema Aktiviteter/resultater Kommentar Opfølgning? 
Faglige fora 
(FF) 

 Arrangere DI-Tur med SFI - SS og HKP –  

 Arrangere DI-Tur med socialminister - SS og HKP  
 

 Arrangere DI-Tur med socialudvalg - SS og HKP 
 
 
 

 Varetage kontakten til Julegaveregn, udpegning 
af medlemsambassadører, fordeling af midler og 
afholdelse af møder mede – SS og HKP   

 Skrive kronik med udgangspunkt i den politiske 
virkelighed og FADDs programerklæring – JN, SS, 
HKP  

 Arrangere møde med Danske Erhverv mhp 
medlemsaftale – SS og HKP  

 Deltagelse i receptioner – alle  

 Udpege kandidat til Årets børnesagspris 
november – bestyrelsen -  

 Deltage i KLs messe: Leg og lær – KSN/LP//HKP 

 Deltage i SLs strategitopmøde 19/6 – NBM-  

 Deltage i møde med Deloitte 8/5: 15 deltagere 

 Deltage i reception for børnerådets afgående og 
kommende formand samt medlemmer 

o OK 
o – ikke nået pga EU 

formandskabet 
o (ikke nået, skifte i 

utide) + velkomst til 
socialudvalgsformand 
– OK, er sendt 
 
 

o OK 
 
 

o OK 
 
o – ikke nået 

 
o OK 
o OK 
o OK 
o OK 
o  
o OK 
o OK 
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Medlemmer Ansv: Henrik Kaustrup 
Tema Aktiviteter/resultater Kommentar Opfølgning? 
Faglige fora 
(FF) 

o De sikrede institutioner (AKTIV) 
o Ungeinstitutionerne (AKTIV)  
o Familieinstitutionerne (AKTIV) 
o Nærmiljøinstitutionerne (Stand by)  
o Mellemlederne (AKTIV)– har aktive netværksgrupper,  
o Faglærerne (AKTIV)– afholder næste konference i uge 

5 – 2013 
o  

FADD overvejer fortsat i 
hvilket omfang øvrige 
faglige fora skal 
iværksættes (on demand 
…): 
o Skole/behandlings- 

hjemmene 
o Småbørns-

institutionerne 
o Skoleledere 
o Dagbehandlings-

institutioner 
 
Regionale 
netværks-
grupper 

 
Aktive netværksgrupper: 
MIDT og SYD, Sjælland samt Nordsjælland 
 

 
Afventer aktiviteter i 
region Hovedstaden  

 
Service-
med-
delelser 

 
o Ift www.fadd.dk  
o Ift div. interne materialer: Oversigt pressekontakter 

og politikerkontakter  
o Nyhedsbreve 

 
Vedvarende 

 
Indhold 
hjemme- 
side 

o Formandsklumme hver måned  
o Div. nyheder, medlemsoplysninger, aktivitetskalender 

m.m. 

Vedvarende 

 
Møder 
 
Nye 
med- 
lemmer  
 

 
 

 
 
Gen- 
indmeldt:  
 
Nedlagte 
institu- 
tioner 
 
Fusione-
rede insti-
tutioner 
 

 
Med nye medlemsinstitutioner og nye forstandere 
 

o Børn og familiecenter, Infanterivej 33, Randers K 

o Orøstrand 

o Ertodeto, Skodsborg 

o Kompasset (sikret institution region Nord 
Brønderslev) 

o Motellet, Hjørring 

o Solbakken/Adashøj Dagbehandling 
 

o Elbjerghus, Hovedgård (tidl Anemonegården) 
 
 

o Skodsborg Observationshjem 
 
 
 
 

o De unges hus, Greve og Udviklingscenter 
Familiehusene 

 

Udmeldte 
 
 

o Fjordhøj (opholdssted) 
 

Institutioner, der ønsker 
udmeldelse får tilbud om 
møde med FADD 

http://www.fadd.dk/
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Juleind-
samlinger  

 
o Operation Julegaveregn indsamlede ca. 200.000,- 
o Samt LEGO legebyggesæt og bøger 
o Pengene og gaver blev fordelt til børn på ca. 30 

medlemsinstitutioner 
o ca. 600 børn modtog en ekstra julegave 

 
Gentages i december 2012 

 
 

 
  

 
 

 
Andet  

Aktiviteter/resultater Kommentar - opfølgning? 

Deltaget i møder med/i (eksterne samarbejdspartnere) 

 DE (Dansk Erhverv – tidl. Dansk Handel og service) 

Fastholdes 

Deltaget i møder med/afviklet arrangementer med (internt) 

 Regionsgrupper 

 Faglige fora 

Vedvarende opgave 

 
Deltaget i konferencer/landsmøder 

 SLs kongres 

 KLs børnetopmøde 

 KLs messe – lyt og lær 

 Suells konference: Hvad så med mig? (tillige som anbefaler) 

 Deltaget i Den obelske familiefonds internat - juni- JN 

 Deltaget i Børnesagens Fællesråds årsmøde- PRJ 

Vedvarende opgave 

 
Derudover  

 Deltaget i div. receptioner (afskeds-og jubilæer)  

 Udsendt nyhedsbreve 

 
 
Vedvarende opgave 

 
Afholdt  

 6 bestyrelsesmøder  

 2 to-dages bestyrelsesseminarer 

 
 
Vedvarende opgave 
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7.2  Jens Nilssons formandsklummer 2011-2012 på www.fadd.dk 
 
NOVEMBER KLUMMEN  
FADD har fået ny formand. Og det er mig. Længere nede på siden bringer vi en kort 
formandspræsentation. Er vi kommet til at udelade en detalje eller to, må I spørge ved lejlighed … 
Jeg glæder mig til formandsopgaven, som et meget langt stykke hen ad vejen bliver en fortsættelse af 
den linje, som den tidligere bestyrelse lagde for 3 år siden i forbindelse med Tine Theker Stryhns 
tiltræden i 2008… og som jeg har været med til at udstikke rammerne for i kraft af mit 3 årige 
medlemskab af FADDs bestyrelse. 
Linjen består helt konkret af at arbejde med at skabe ordentlige rammer for de mest udsatte børn og 
unge. 
Vi vil fortsat være optagede af, at holde det politiske fokus først og fremmest på børnene og de unge 
og dernæst på døgninstitutionerne, som måske mere og mere kommer til at skulle tage 
ydelsesmæssigt afsæt i viden og ressourcer. Og i visse sammenhænge måske mindre i bygninger og 
anbringelser i traditionel forstand. 
For tiden oplever vi en veritabel reduktion af antallet af pladser på landets døgninstitutioner, hvilket 
hidtil har ført lukning af 18 døgninstitutioner med sig. 
Det var vist Peter Plys, der en gang sagde: ’Det sner stadig. Og det fryser. Men vi har ikke haft et 
jordskælv for nylig’. 
Og sådan prøver vi da også at lede efter meningen med galskaben. 
For INGEN skal være i tvivl om, at vi har rigtig meget tiltro til, at der fortsat er brug for den faglighed, 
der er på døgninstitutionerne.  
Tine Egelund skriver i bogen DØGNINSTITUTIONEN – modsætninger og strategier når børn og unge 
anbringes: ’Fra en række undersøgelser ved vi imidlertid, at døgninstitutioner såvel som andre 
anbringelsesformer er nødvendige interventioner på børneforsogsfeltet, som vi hverken bør eller kan 
afskaffe’ 
Vi kunne ikke have sagt det bedre selv. 
  
Vi har en meget vigtig opgave i at medvirke til at kvalificere den nye regerings arbejde med vores 
område. 
Heldigvis ser det ud til, at de så småt er i gang. Således tyder alt på, at den kriminelle lavalder ’hæves 
tilbage’ til de 15 år. 
Et udmærket sted at starte. Men måske også et meget let sted, da der næppe bliver bøvl med de 
såkaldte eksperter – til hvem vi regner os selv. Det var svært nok at finde andre end et spinkelt flertal 
af Christiansborgpolitikere, der kunne se en gevinst ved sænkningen af den kriminelle lavalder til 14 år 
tilbage i 2010. 
Men ellers er der evalueringen af kommunalreformen, en ny socialreform, organiseringen og 
finansieringen af børn og ungeområdet, den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og 
stat - med særlig fokus på blandt andet socialområdet, der angiveligt skal ses efter i sømmene, 
styrkelsen af den tidlige indsats over for udsatte børn og unge, bedre efterværnsordninger og sikkert 
yderligere et par temaer, når først vi kommer godt i gang. 
Men ind til Regeringen kommer i gang for alvor må vi vente. Der er stille. Stilhed før stormen? 
Vi ser frem til at se de første samlede anbringelsestal. 
Barnets Reform lagde op til, at flere børn skulle anbringes i familiepleje i stedet for på døgninstitution, 
og at plejefamilierne skulle rustes til opgaven gennem uddannelse og kurser. 
Så vidt vi er orienterede stiger antallet af anbragte børn og unge i plejefamilier ikke. Og det er vist også 
så som så med uddannelsesfrekvensen. 
Mon formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg Jane Findahl mener, at dette også skyldes, at 
kommunernes forebyggende indsats har virket? 
  
Bortset fra det vil jeg sige tak for sidst til de knap 130 deltagere fra vores årsmøde. 
Vi skal nu i den nye bestyrelse, der omfatter 2 nye ansigter: Gitte Callesen, Ny Møllegård og Kent Skov 
Nielsen, Magnoliegården, i gang med at bearbejde signalerne fra medlemmerne, som de kom til udtryk 
under Generalforsamlingens dialogpunkt og på de ekstra workshops torsdag eftermiddag. 

http://www.fadd.dk/
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Og så har jeg købt et nyt sæt tøj. Arbejdstøj. For det har vi tænkt os at trække i … lige om lidt … 
Apropos tøj – så det bliver det måske en af de største forskelle på den tidligere formand og mig. Fra 
velklædt til bare klædt på… 
  
Jens Nilsson, Formand for FADD og forstander på Den socialpædagogiske døgninstitution Sønderbro 
 
DECEMBER- KLUMMEN 
Overflod og frås med familie og med venner,  
samvittigheden klares med en Ulandskalender.  
Det er julefrokosttid, traditionsspilleri,  
spritkørsel, utroskab og madsvineri,  
vi har prøvet det før, vi ved præcis, hvad der sker,  
slankekur i januar og alt det der,  
det et slid; men der er lang tid til næste år.  
Det jul, det cool, sikke tiden den går.  
 
Jeg bryder mig egentligt ikke om julesange og Bob Dylan har ikke skrevet mange af dem… 
Men MC Einars klassiker fra 1988 giver vel et meget godt bud på, hvad der er problemet. 
 
Så nu vi er ved mismodet, er det bedrøveligt, at rækken af historier om misbrug og overgreb mod børn 
tilsyneladende ingen ende vil tage. Tønder, Sønderborg, Odsherred, Esbjerg og nu Brønderslev igen 
igen. 
Det er ligeledes forstemmende, at man i flere aviser har kunnet læse, at der sidste år blev indsat 620 
børn og unge mellem 14 og 17 år i danske arresthuse. Der sidder i gennemsnit 20 børn/unge i et 
voksenfængsel. ”Min vurdering er, at det er noget man tager skade af. De bliver revet ud af deres 
hverdag, og der er ingen kompetente voksne til at tage hånd om dem, som der er på de sikrede 
institutioner”, siger socialrådgiver Marie Skovgård fra Døgnvagten i Københavns Kommune til Politiken 
(30/11) 
Jeg minder om, at der er ledige pladser på de sikrede institutioner, hvis nogen skulle spørge… eller 
være i tvivl. 
Et par opholdssteder har været i kløerne på Operation X og har derved – uden at jeg skal tage stilling til 
karakteren af programmets anklager – rejst tvivl om anbringelsessteders omgang med offentlige 
midler. Tænk hvis der i virkeligheden er penge nok til anbringelser af børn og unge i de danske 
kommuner. Og at vi måske hermed har forklaringen på, både hvorfor der anbringes stadigt færre børn 
og unge, og hvorfor vi andre må spinke og spare.  
Senest har Nyborg Kommune besluttet at opsige aftalen med et af stederne. 
Kommunernes lemfældige omgang med tilsyn og uddannelse af plejefamilier har ikke just aktiveret 
smilerynkerne. Og lukningen af Skodsborg og 17 andre døgninstitutioner har heller ikke kastet store 
mængder af det smertedæmpende hormon endorfin af sig. 
Lægger man dertil, at Regeringen har besluttet sig for at vente med at hæve den kriminelle lavalder 
tilbage 15 – vist nok til foråret – så er der samlet set ikke noget at sige til, at juleglæden har lidt svært 
ved at indfinde sig. 
 
Hvis det da ikke lige var for Operation JULEGAVEREGN … 
Den frivillige indsamlingsorganisation er for 5. år i træk trukket i arbejdstøjet for at skaffe midler til 
flere julegaver til anbragte børn og unge på landets døgninstitutioner. 
I FADD er vi rigtig glade for samarbejdet. Sidste år gav det os mulighed for at bringe lidt ekstra glæde til 
515 døgninstitutionsanbragte børn. 
Folkene bag indsamlingen har en ambition om at nå ½ million indsamlingskroner. 
Vi glæder os til at være med til at fordele pengene til FADDs medlemsinstitutioner… 
Jeg ønsker alle en fredelig december … og en glædelig jul 
 
Jens Nilsson, formand for FADD 
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JANUAR-KLUMMEN 
”Jeg drikker Champagne, når jeg er lykkelig. Jeg drikker champagne, når jeg er trist. Ind i mellem 
drikker jeg den alene. Når jeg er i selskab, betragter jeg den som nødvendig. Jeg nipper til den, når jeg 
ikke er sulten, og drikker den, når jeg er. Ellers rører jeg aldrig Champagne - undtagen når jeg er 
tørstig." 
Lily Bollinger (der i 1961 skabte den nye type R.D.-årgangschampagne) 
 
Godt nytår.  
Og allerførst tak til Operation Julegaveregn for de indsamlede midler (omkring 200.000,-) til ekstra 
julegaver til anbragte børn på vores medlemsinstitutioner. 
Ifølge de tilbagemeldinger vi har fået fra de institutioner, der er blevet betænkte i år, er gaverne faldet 
på et tørt sted. Tak for jeres entusiasme og insisteren på at gøre en forskel … 
 
Og apropos penge: 
’Vi skal spare pengene, så vi har råd til at bygge nogle flere fængsler.’ 
Sådan lyder det i en kommentar fra en Søren Lom til en artikel i Information i går (4/1) 
Under overskriften: ’Succesfulde institutioner for udsatte børn lukker på stribe’ omtales en endnu ikke 
offentliggjort rapport. 
Rapportens forfatter Inge Bryderup fra Danmarks Pædagogiske Universitet har fulgt og undersøgt 
arbejdet på danske familieinstitutioner. Hun siger blandt andet: »Det er disse institutioner, der burde 
blomstre for øjeblikket, hvis man virkelig ville gøre en tidlig indsats med barnets interesse for øje, som 
Barnets Reform jo lagde op til for et år siden.« 
Lidt senere i artiklen beroliger formand for Børne- og Kulturudvalget i KL Jane Findahl os så ved at 
fastslå, at »vi gør alt for ikke at miste den ekspertise, vi har«, og at anbringelser af børn i plejefamilier 
ikke sker af økonomiske hensyn. 
Det er naturligvis en helt forudsigelig reaktion fra SFs hovedforsvarer for kommunernes prioriteringer 
af de sociale udgifter, men måske Jane Findahl skulle lytte lidt til, hvad der bliver sagt: Netop den slags 
institutioner, der nu lukkes, er ifølge eksperter nødvendige, hvis man vil yde den bedst mulige hjælp til 
de yngste og mest udsatte børn. Hvilket der altså er forskningsmæssigt belæg for: 
Et af rapportens resultater er, at det for de undersøgte familieinstitutioner er lykkedes for to 
tredjedele af de 125 undersøgte familier at beholde deres barn, der ellers formodentligt ville være 
blevet fjernet og anbragt i plejefamilie. 
 
Det nye år har også bragt et par andre nyheder med relevans for området: 
Den af blandt andet FADD foreslåede børneombudsmand bliver ikke til noget. I stedet ønsker 
regeringen, at etablere et nyt børneombud under Folketingets Ombudsmand. 
Vi får se og følger udviklingen … 
 
I en redegørelse fra Justitsministeriets forskningskontor om ungdomssanktioner og ubetingede 
fængselsstraffe til unge lovovertrædere, fremgår det, at i 2010 tilbragte 58 unge under 18 år hele 
varetægtsperioden i arrest. Det er rigtig mange. 
I samarbejde med de sikrede institutioner vil vi rette en henvendelse til Socialudvalget og Retsudvalget 
med forslag om ændring af retsplejelovens § 765 som i den nuværende form giver børn/unge ret til at 
fravælge socialpædagogik og undervisning (sikrede institutioner) og i stedet tilvælge (i bedste fald) 
intetsigende ophold i et arresthus. 
 
I skrivende stund raser stormen og regnen pisker. 
Det er som om vejrudsigten fra The Julekalender langt ud over hvad man kan forvente af en 
julekalender: Det stormfulde vejr fortsætter. 
Godt vi har Gertrud Sands trøstende ord med os i alt hvad vi foretager os: Mæn så må wi da bar håb 
det blywwer bejer i mårn 
 
Jens Nilsson, Formand for FADD 
FEBRUAR-KLUMMEN 
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Skrider den kommunale moral i anbringelsessager? 
Tja … 
Hvis eksemplet fra Faxe Kommune med en dusør til den sagsbehandler, der kan finde den bedste ide 
til at undgå anbringelser breder sig, så JA. 
Men som vi skriver i et læserbrev bragt på dknyt.dk i sidste uge, så håber og tror vi i FADD, at 
kreativitet og nytænkning i kommunernes håndtering af anbringelsessagerne mere vil handle om 
fleksibilitet, effektivitet og fagligt holdbare løsninger. Vi får se … ELLERS SKAL VI NOK VÆRE DER… 
Kommunerne kunne måske gøre klogt i at skele til Norge, der jo på mange måder var en af 
inspirationskilderne til Barnets reform. 
Her viser en ny undersøgelse foretaget af det norske svar på SFI, NOVA, at den prioritering af 
plejefamilier frem for døgninstitutioner, som man igangsatte i forbindelse med Barnevernsreformen 
fra 2004, har haft nogle utilsigtede konsekvenser for en lang række anbragte børn. 
I rapporten (se link længere nede på siden) påpeges det blandt, at mange plejefamilieanbragte børn 
ofte oplever den ekstra-belastning, det er, at de ikke kan tilpasse sig plejefamilien (eller omvendt, 
red.), og at de derved bliver ’pålagt’ et måske unødvendigt anbringelsesskifte. 
I Norge advarer forskerne mod fortsatte ’overanbringelser’ af børn i plejefamilier og spørger polemisk: 
Har vi for få døgninstitutioner? 
I forlængelse af undersøgelsens resultater anbefaler forskerne, at man en gang for alle vurderer, hvor 
mange børn og unge, der af faglige grunde har brug for at blive anbragt på en døgninstitution. Og at 
man sætter penge af til formålet. 
Det ligger os i FADD umådeligt fjernt at hovere og sige ’sagde vi det ikke nok’. 
Så vi vil i stedet nøjes med at anbefale Folketing, KL og kommunerne at læse den norske rapport 
grundigt i gennem. 
Vi har tidligere sagt, at lokale forhold gør det vanskeligt at sammenligne nationale forhold. Det mener 
vi stadigt… 
Men i denne sammenhæng bør vi alle – beslutningstagere, embedsmænd og praktikere - opsøge ny 
viden om området, når den er der. Og vurdere om og hvordan vi skal omsætte den nye viden til ny 
praksis. Så vi på den ene side opnår så gode betingelser og udsigter for de anbragte børn som muligt. 
På den anden side undgår de fejl, som vi som samfund efterfølgende vil kunne bebrejdes at have 
begået mod bedrevidende. 
Der er indlysende grunde til, at vi interesserer os for, hvordan de anbringelsestilbud vi har i Danmark 
opleves af dem, det handler om: De udsatte børn og unge. I den forbindelse afventer vi resultaterne af 
den 100 børns-tilfredshedsundersøgelse, som Børnerådet har afsluttet og er i gang med at bearbejde. 
 
I FADD vil vi fremover undersøge, hvor de anbringelseshenvendelser, der tilgår døgninstitutionerne, 
kommer fra. 
Det gør vi for at få et talmæssigt belæg for at kunne problematisere, at vi også i Danmark oplever et 
stort antal sammenbrud i plejefamilieanbringelserne, der kunne have været undgået, hvis barnet var 
blevet anbragt det rigtige sted første gang... 
Ganske befriende – og apropos dem det handler om – så udtaler formanden for Plejefamiliernes 
landsforening Jens Vegge Bjørck til P4 Midt & Vest (6/2) at man siger nej tak til at modtage anbragte 
børn fra institutioner – hvis formålet er at spare penge. 
Det bekymrer plejefamiliernes formand, at kommunerne tager anbragte børn ud af døgninstitutioner 
og i stedet anbringer dem hos plejefamilier. Jens Vegge Bjørck beskylder i den forbindelse 
kommunerne for kassetænkning og frygter, at børnene bliver de store tabere. 
 
Ellers har KL jo lige afholdt deres Børnetopmøde i Aalborg. 
På Børnetopmødet præsenterede Jane Findahl KL's udspil om "Det gode børneliv", hvor KL bl.a. 
foreslår mere forældreansvar, mere læring i dagtilbud, én fælles formålsparagraf for hele 
børneområdet samt et fælles børneministerium. 
Umiddelbart er det svært at blive MEGET begejstret over et udspil om ’Det gode børneliv’. Det bringer 
jo mindelser frem om det gamle mundheld: Hellere rask og rig end syg og fattig … 
Men hvis det helt konkret også omfatter et godt liv for udsatte børn, så er vi naturligvis med…. 
Og så vi er spændte på, hvad der ligger i forslagene om et fælles børnesyn og mere forældreansvar.  
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Derudover er det glædeligt, at Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) i forbindelse med 
høringen om lovforslagene om inklusion i folkeskolen er blevet enige med forligskredsen om flere 
justeringer i forhold til de første udmeldinger om meget omfattende begrænsninger i 
specialundervisningen. Dette skulle betyde, at man er parate til at gå knap så dramatisk til værks og 
har anerkendt, at visse elevgrupper fortsat har brug for Specialundervisning. Eksempelvis er et KAN 
blevet afløst af et SKAL i forhold til kommunernes tilbud om specialundervisning. 
Vi afventer lovforslaget, der angiveligt fremsættes sidst i februar (2012) 
 
En anden god nyhed er at Danmark nu har fået sin første sociale kapitalfond. 
Fondens formål er ifølge DR Nyheder (7/2) at give sociale virksomheder en økonomisk hjælp. 
Den første sociale virksomhed, der får del i penge fra den nye fond, er it-virksomheden Specialisterne. 
Virksomhedens ansatte er mennesker med forskellige former for autisme, der arbejder med at teste 
software. 
Uden sammenligning i øvrigt så er vi i gang med at udvikle nogle ideer til, hvordan vi kan udmønte den 
foreløbige aftale, som vi har indgået med HORESTA (hotel, restaurations og turistbranchens 
interesseorganisation) om at smidiggøre anbragte børn og unges adgang til fritidsjobs og praktikforløb 
på HORESTAs medlemsinstitutioner. 
 
Jens Nilsson, FADD 
 
MARTS-KLUMMEN 
Langt de fleste anbragte børn og unges ønsker ’mest mulig normalitet’ i deres liv. Deres drømme går 
som oftest i retning af ’et godt arbejde, en sød kæreste, et godt sted at bo osv. 
Der er derfor god mening i at Regeringen nu vil tage fat på at hjælpe ’svage unge’ – måske ikke verdens 
bedste udtryk – i arbejde frem for på førtidspension. Hele 1, 4 mia er der afsat til oprettelse af 
rehabiliteringsteams, der fremover skal koordinere den uddannelses- og arbejdspladsrettede indsats  
for disse børn og unge, der som udgangspunkt har både sociale, indlæringsmæssige og 
følelsesmæssige  udfordringer, men også evner og kompetencer, som ingen før har fået øje på.  
Hvis man sammenholder anbragte børn og unges fremtidsønsker med døgninstitutionernes 
inklusionsfremmende forpligtelser, så består døgninstitutionspersonalets arbejde i at skabe et 
balanceret forhold mellem at kompensere for de anbragte børn og unges vanskeligheder og at 
medskabe forudsætningerne for, at de anbragte børn og unge kan træne, udvikle, udvide og nuancere 
de kompetencer, der skal til for, at inklusionsopgaven kan lykkes. Og der er et par målbare parametre, 
som en sådan vurdering uden videre kan holdes op imod: At den unge er i arbejde, under uddannelse, 
betaler skat og ikke begår kriminalitet. 
Og apropos det normale: I FADD har vi længe påpeget det urimelige i, at anbragte børn og unge ikke 
kan få SU. I stedet er de henviste til at får en eller anden form for overførselsindkomst. 
Sprog skaber bevidsthed. Jeg skal derfor fra denne plads opfordre alle aktører til at lede efter … og 
bruge ord & begreber, der dels kan fremme børnenes og de unges identitet som aktive bidragsydere 
borgere, dels kan medvirke til, at vi samfundsmæssigt set, kan få udviklet nogle bedre billeder på, hvad 
mennesker med andre kompetencer kan bruges til og hvad vi måske oven i købet kan lære af dem. 
 
Vi ved det ikke, men der er muligvis penge nok på anbringelsesområdet. Måske de bare skal fordeles 
bedre. Til de rigtige og bedste tilbud. Men ligefrem spare yderligere på området… Det er at stramme 
den. 
Ikke desto mindre viser foreløbige beregninger fra KL, at kommunerne sandsynligvis har sparet 5 mia. 
kr. mere end budgetteret i 2011. For socialrådgiverformand Bettina Post er det ikke nogen 
overraskelse, at kommunernes økonomi ikke er så presset, som den ’noget skingert’ blev udråbt til at 
være, siger hun i en kommentar til Dagens’nb. 
- Det er lidt grotesk, at der nu viser sig en ‘overbesparelse’ på næsten 5 mia. kr. det er RIGTIG mange 
penge! Og det er gået hårdt ud over det specialiserede sociale område, hvor både mennesker med 
handicap og socialt udsatte børn og familier har mærket en meget hård økonomisk opbremsning.  
I den forbindelse skriver Specialskoleleder Ingvald Kamarium, Fjordskolen, i et læserbrev i Politiken 
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(6/3):  
Ifølge en undersøgelse fra Casa kan den umiddelbart dyre hjælp til sårbare børn betale sig, hvis blot 21 
% af børnene får et liv som selvforsørgende i modsætning til livslang overførselsindkomst. 
Vi har skrevet det samme tidligere i disse spalter, men vi kan lade procentsatsen stå et øjeblik: 21 % 
 
TV er et meget stærkt medie. 
Anbringelsesområdet har den seneste tid været højeksponeret i den bedste sendetid. 
Jeg har ikke lyst til at kommentere de enkelte udsendelser og slet ikke de nævnte anbringelsessteder. 
Men jeg har følgende kommentar til professionel magt: 
Som i andre af livets forhold hører det med til ’godhed’, at man har et godt motiv. At den, der har 
magten forvalter den - efter ikke bare egne moralbegreber - men efter høje etiske standarder, 
systemopsamlede erfaringer og forskningsbaseret viden. 
 
Det kræver, at såvel myndighed som enhver medarbejder, der er betroet at arbejde så tæt med andre 
menneskers børn, gør sig umage med at beskæftige sig grundigt og kritisk med forholdet mellem 
udsathed og magt.  
Da det individuelle autoritetsbegreb generelt er under pres i disse år, er der behov for at nytænke, 
hvordan den professionelle – og nødvendige - autoritet kan relanceres med et nyt indhold i en ny 
form.  
Dels for at finde på noget, der virker fremmende for barnets udviklingsproces, dels for – helt basalt - at 
leve op til lovgivningen.  
Derfor er det interessant når Caroline Jacobsen, Professionshøjskolen UCC , i Information (6/3) 
spørger: Har anbragte børn særligt behov for anerkendelse og indflydelse på eget liv, og for ekstra 
hjælp til læring og håndtering af konflikter. Eller er de så anderledes, at de skal mødes på en måde, der 
ville krænke helt almindelige unge? 
Det glæder mig, at læsernes og seernes redaktør på DR har sagt det så klart: DR skylder en debat om 
hård pædagogik. Vi bidrager gerne … 
 
Jens Nilsson, formand for FADD 
 
APRIL-KLUMMEN 
I FADD er vi ganske meget optagede af den kommende socialreform. Vi har på det seneste deltaget i 
en række møder om reformen og vi har - udover vores egen - kommenteret andres undersøgelser ikke 
mindst Rambølls fantasirapport (se kommentaren nedenfor) om mulige million besparelser - 
ovenikøbet baseret på sociale tiltag, der angiveligt skulle bygge på evidens. Intet over intet under! H.C. 
Andersen har ikke levet forgæves for Hr. Rambøll har ikke noget tøj på: Rapportens såkaldte evidente 
udgangspunkt hviler på et endog meget tyndt grundlag (se vores kommentar nedenfor) Hvad da også 
medarbejdere fra SFI påtalte i et læserbrev bragt i Politiken (4/4)   
Nå, men alvorlig spøg til side. Når et velrenommeret firma som Rambøll kan smide videnskabeligheden 
og i stedet bruge krystalkuglen til at spå om fremtiden, så må jeg støtte mig til Storm P der sagde " Det 
er svært at spå, især om fremtiden". Selv om det ligger mig fjernt, så vil jeg - når nu Rambøll tillader sig 
det, også tillade mig at spå eller give nogle bud på nogle træk eller perspektiver, som jeg tolker dem fra 
centrale aktører på det sociale område. Dog uden at være helt sikker. Hvad jeg i parentes bemærket 
havde håbet at Rambøll heller ikke ville have været… 
Første spådom:  
Måske den kommende socialreform flytter mod syd? Jeg tror, vi vil se en (velfærds)bevægelse fra den 
skandinaviske, hvor rettigheder er bundet til individet til en model, kendt fra Sydeuropa, hvor familien 
bærer ansvaret. Vi har set det første skridt med Barnets Reform, hvor vægten lægges i retning af net 
og slægtskabsanbringelser. I FADD har vi altid betonet, at en anbringelse skal være socialfagligt 
begrundet. Det afgørende er ikke om det er den ene eller den anden anbringelsesform, der vælges, 
men der skal vælges socialfagligt rigtigt. Dette kun for at fremhæve, at FADD ikke er imod forandring, 
men vi tillader os at bruge vores kritiske fornuft og ikke mindst vores daglige erfaring på området. Vi 
ved, at der er grænser for, hvad net- og slægtsanbringelser kan klare og ingen tvivl om, at der kan 
bæres mere, men der er en grænse, hvilket den norske Barnevernsrapport da også fremhæver (se 
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nedenfor). Vi har skrevet det før og sagt det til KL: FADD stiller gerne sine medlemsinstitutioners viden 
og erfaring til rådighed for kommunerne til at støtte og opkvalificere net og slægt, når et barn/unge 
skal anbringes. 
Hvor vil jeg egentlig hen? 
Jeg vil fremhæve, at det kræver en meget grundig og bred diskussion om vi ønsker, på sigt, at det 
endelige ansvar for en social hændelse endegyldigt skal ligge i familien eller om staten - altså os alle i 
solidaritet - skal bære en forpligtigelse og et ansvar for individet. Skræmmer Brønderslev? For mig ja. 
Jeg skriver med vilje "på sigt" for jeg er som Rambøll i området for spådomskunst. 
 
Anden spådom:  
Der er en stigende tendens til at tænke frivillige eller det civile samfund ind til løsning af sociale 
opgaver. Dette er vi i FADD heller ikke afvisende overfor, men igen forbeholder vi os ret til at være 
kritiske… og vil til gengæld også forpligte os til at være konstruktive. 
I Danmark har vi en lang tradition for frivilligt arbejde i alle afskygninger. Når min gamle mor bruger et 
par timer som frivillig i en genbrugsbrugsbutik, gør hun det for at få selskab og måske en sjat altruisme. 
For de frivillige i Danmark er motivet for frivilligt arbejde nok en blanding af de to motiver. I min optik 
sker der noget når staten aktivt indtænker denne form for frivillighed i fx socialpolitikken. Hvor meget 
kan staten ansvarliggøre den frivillige for en social indsats? 
 
Tredje spådom:  
Fra de brede brugerorganisationer ønsker man, at der lyttes og inddrages. Og noget tyder på, at vi i 
Danmark er langt fra brugernes ønsker. I FADD har vi sammen med Socialpædagogerne og LOS lavet en 
undersøgelse blandt institutionsledere på opholdssteder og døgninstitutioner for anbragte børn og 
unge (Se hovedkonklusioner herunder). Af undersøgelsen fremgår det blandt andet, at når 
kommunerne flytter anbragte børn, så undlader de for eksempel alt for ofte at høre barnet eller den 
unge selv. Ligesom anbringelsesstedet heller ikke høres.  
Hvis man sammenholder denne undersøgelse med den endnu ikke offentliggjorte 100 -børns 
tilfredshedsundersøgelse, som Børnerådet snart løfter sløret for, ser det ud til, at rigtig mange børn 
ikke i tilstrækkelig grad bliver inddraget i beslutninger om deres eget liv. Lad mig minde om, at det er 
et lovkrav, at Børn over 12 skal høres ved en ændring i deres anbringelse.  
Undersøgelsen viser også, at 92 procent svarer at de modtager børn og unge ind, der burde have 
været anbragt tidligere. 78 procent svarer i den forbindelse at disse bør og unge har større problemer 
end tidligere. Det er ikke godt nok! 
Ser vi en bevægelse hvor vi går fra statens ansvar og forpligtigelse for individet til et samfund, hvor 
ansvaret ligger hos familien og civilsamfundet? Hvis vi gør det, hvem skal lytte og sikre individet, hvis 
Brønderslev- familien og civilsamfundet svigter børnene i familien. Hvem lytter? Hr. Rambøll? Svaret 
blæser i vinden! 
 
Jens Nilsson, formand for FADD 
 
MAJ-KLUMMEN 
I Politiken i går (1/5) skrev Preben Wilhjelm i ANALYSE: ’Vi har aldrig haft så mange økonomiske 
eksperter og kommentatorer, som vi har i dag. Stort set alle bruger de deres krudt på at diskutere, 
hvordan vi retter op på de skader, systemet påfører os. Ikke på de blinde mekanismer, som anretter 
skaderne.’ 
Overført til anbringelsesområdet kan kommentaren forsøgsvis oversættes til, at vi, der hører til i den 
orden, hvor man forsøger at rette op på skaderne, må have en indbygget forståelse for såvel, hvorfor 
nogle børn får så store sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige udfordringer, at de skal 
anbringes, som vigtigheden af, at vi som samfund må forebygge, at skaderne opstår og udvikler sig. 
Lad mig i parentes bemærke, at nogle kommuners forestilling om at forebyggelse handler om at undgå 
anbringelser næppe er i overensstemmelse med lovgivningen: Man skal vel ikke forebygge noget, der 
kan være brug for? Så lad os nu holde fast i, at vi sammen har en forpligtelse til at forebygge, at 
problemer opstår og at de udvikler sig uhensigtsmæssigt. 
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På området ved vi temmelig meget om, hvorfor børn udvikler egentlig udsathed. 
Vi ved også en del om hvad der virker.  
Men vanskelighederne ved at opnå evident viden om dette tema, har vist sig at være flersidigt: 
Uklarhed om hvad der skal virke hvor meget for at vi kan vide om det har virket … og hvad det i øvrigt 
betyder, at en indsats har virket?  
De fleste aktører fremhæver dog betydningen af tidlig indsats, insisterende og omsorgsfulde voksne og 
en fælles pædagogik på anbringelsesstedet. 
I FADD mener vi, at anbringelsesindsatserne værdi skal holdes op imod 2 parametre: Om der kan 
registreres konkrete positive forandringer (i forhold til barnets beskrevne problemstillinger) og om 
indsatsen fremmer barnets muligheder for at blive en samfundsmæssig (re)inkluderet. 
 
To iagttagelser fra det virkelige liv: 
Spørger man brugerne af de sociale ydelser hvad der efter deres opfattelse er den største hindring for 
effektive og rentable løsninger i den offentlige sektor, så peger de på barrierer mellem 
forvaltningerne. Sektoransvaret forstås i mange kommuner som kassetænkning, hvilket erfaringerne 
viser, kan medføre …. netop manglende effektivitet og rentabilitet. 
En sagsbehandler (navnet er kendt af redaktionen) et sted i Danmark afrunder en diskussion om en 
såkaldt utidig hjemtagelse således: ’Drengen er jo tilknytningsforstyrret; derfor kan det jo være lige 
meget, hvor han er, for han kan jo alligevel ikke kan knytte an til nogen.’ 
Vi lader billederne stå et øjeblik… 
 
I FADD går vi ind for at måle det, der meningsfuldt måles kan. 
Vi skylder de udsatte børn og unge, at vi gør os umage på alle fronter, når vi skal vælge ud, hvordan og 
hvad vi gør sammen med børnene, deres familier og anbringende myndigheder. Herunder at vi 
vedvarende sammen leder efter, hvad der fremmer det ’gode anbringelsesforløb’. 
Derfor er vi i foreningen i gang med at søge penge til at få undersøgt, hvilke konkrete forandringer (og 
altså ikke med fokus på måling af effekter)på trivsels- og udviklingsområdet, der kan registreres og 
måles hos børn og unge på døgninstitutioner. 
Projektets formål er at undersøge et antal statistisk signifikant antal døgninstitutionsanbragte børns 
udvikling over en 2 årig periode. 
Vi ønsker et alternativ til den traditionelle forskning indenfor området socialt udsatte børn og unge, 
som hovedsageligt har baseret sig på en vurdering af barnets udvikling i forhold til ikke-anbragte børn. 
Vi ønsker fokus på en anerkendende og ressourceorienteret undersøgelsesmæssig tilgang til børns 
udvikling (i tråd med det børnesyn og de metoder, der anvendes på døgninstitutionerne anno 2012)  i 
stedet for den problemorienterede fejl-og-mangel-tilgang, der har været knyttet til de fleste kendte 
undersøgelser af feltet. 
Selv om et barn har udviklet viden og færdigheder til et højt enkeltfagsniveau, så vil en anbringelse få 
prædikatet mislykket, hvis barnet eller den unge f.eks. ikke opnår en hel 9. klasses afgangseksamen. 
I forlængelse af denne type undersøgelser har det været let for modstandere af anbringelser eller 
aktører, der har haft interesser i at undersøge argumenter for eller imod anbringelser at konstatere, 
’at anbringelser ikke virker’. 
Vi ønsker således at stå på mål for vores egen indsats. 
 
Tilbage til de to iagttagelser: Interforvaltningsmæssige problemer, der besværliggør eller forhindrer 
tværkommunale effektive og rentable løsninger og sagsbehandlere uden faglig indsigt , men med 
kompetence til at anbringe og hjemtage, må andre tage sig. 
For det vi ved, er, at anbringelsesstederne kan være nok så gode til at skabe udviklingsorienterede og 
inklusionsfremmende rammer for en anbringelse, men hvis ikke forvaltningssystemerne kan tale og 
handle sammen og hvis ikke sagsbehandlerne har den nødvendige viden om sammenhænge og 
problemstillinger, så kan selv det mest fremragende anbringelsesarbejde være spildt … 
 
Glædeligt forår 
Jens Nilsson, formand for FADD 
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JUNI-KLUMMEN 
På Grundlovsdag spørger jeg ofte mig selv om der er noget i tiden, der kalder på en påmindelse om 
vigtigheden af, at vi vedligeholder og udvikler demokratiet. 
I år synes jeg, at vi også må se indad i egne rækker på det sociale område. 
Børnerådets længe ventede rapport, der blev offentliggjort i den forgangne uge (se nedenfor) lader 
angiveligt en del tilbage at ønske – specielt hvad angår det demokratiske aspekt: De anbragte børn og 
unge savner at være inddragede i de beslutninger, der handler om dem selv og deres eget liv. 
I rapporten hæfter Børnerådet sig ved, at børn generelt har stor indsigt i deres egen situation, behov 
og udvikling og skriver: ”Det er slående, hvor reflekterende og loyale børnene er over for de 
beslutninger, der træffes på deres vegne.” 
Vi er helt på linje med Børnerådets formand, der med udgangspunkt i hendes egne erfaringer som 
tidligere  
anbragt og som Børnerådsformand, skriver at ”der hvor barnet reelt høres og inddrages i 
beslutningerne, er der størst chance for succes.” 
Rapporten beskæftiger sig også med magtanvendelser. Og lad det være sagt med det samme: 
Samtidigt er magtanvendelser ofte både en ulykkelig løsning og en nødvendighed. 
De fleste kan være enige om det første.  
Når jeg mener, at magtanvendelser KAN være nødvendige, så beskriver magtanvendelsescirkulæret 
hvornår det er en medarbejders opgave, ret og pligt, at gribe – om nødvendigt – fysisk ind: Når barnet 
er til fare for sig selv eller andre. Ikke før. Og en metode må fysiske magtanvendelser ALDRIG blive til. 
For helt at forstå hvad der er på spil skal man sandsynligvis kende til de alvorlige problemstillinger og 
udfordringer som nogle anbragte børn har: Selvskadende adfærd, et frustrationsniveau, der medfører 
voldelig adfærd og trusler og en magtattitude, der er tillært fra gadens hårde skole. 
Men … den fornemste opgave som vores medarbejdere har, det er netop at kunne se bag om adfærd, 
at kunne dæmpe angst og være med til at skabe den type handlemønstre, der gør barnet i stand til at 
begå sig i og være en del af samfundet. 
 
I FADD er vi glade for at have medvirket til at facilitere undersøgelsen og alle vi, der arbejder med 
udsatte børn og unge har en forpligtelse til at læse og forholde os til de rigtig mange de kloge 
’statements’ i rapportens gennemgående Det-virker-for-børnene-afsnit. 
En særlig forpligtelse har vi til – som Lisbeth Zornig siger – at ’vi blive bedre til at fokusere på det, der 
virker, og anbringelsesstederne skal blive endnu bedre til at lære af hinanden’. 
På en nylig afholdt ’Camp for bedre social forebyggelse’, arrangeret af den Obelske familiefond og 
Mandag Morgen i Malmø, deltog jeg som FADDs formand. 
Nu er der jo ikke nogen der kan være imod bedre forebyggelse. Så det var med et åbent sind jeg drog 
’hinsidan’  
Camp’en var interessant – skulle det vise sig – på flere måder. 
Umiddelbart var det der gav mest mening, det fokus konferencen havde på de frivilliges deltagelse i 
socialt arbejde. 
Under et ’indspark’ (det hed det i programmet!) Med- eller modspiller – civilsamfundet på banen  
mindede Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet og direktør, PsykiatriFonden os om 
vigtigheden/nødvendigheden af at inddrage frivillige i løsningen af udvalgte opgaver. 
Selv om jeg kunne glæde mig over at vi i FADD samarbejder med en række frivillige organisationer, slog 
det mig alligevel, at vi nok bliver nødt til at gøre endnu mere ved det. Ikke bare fordi riget fattes penge, 
men også fordi der er store inklusionsfremmende gevinster ved at frivillige bidrager og indgår i 
samarbejdsprojekter med eksempelvis anbringelsesstederne. 
Vi skal holde fast i, at basis eller fundamentet for løsningen af opgaver for de mest udsatte børn og 
unge kræver faglighed og viden; de færreste af os ville vel bryde os om, at frivillige stod for 
helbredstjek og operationer på hospitalerne eller for uddannelsen af vores børn i folkeskolen. 
I FADD vil vi i løbet af det næste halve år lede efter endnu flere frivillige samarbejdspartnere, der kan 
medvirke til at løse den store inklusionsopgave for landets knap 12.500 anbragte børn og unge… 
 
Glædelig Grundlovsdag, Jens Nilsson, formand for FADD 
JULI/AUGUST-KLUMMEN 
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Sommeren er over os. Og inden tiden er inde til ’bilkøer, solskoldning og væsketab’ skal der herfra lyde 
en hurtig status over forårets arbejde i foreningen: 
Arbejdet med den kommende socialreform har fyldt en del i vores kalendere. Vi har deltaget i møder i 
Socialministeriet og har før, under og efter været i tæt dialog med flere af vores samarbejdspartnere 
for sammen med dem at vurdere ’hvor vi mon er på vej hen’. 
Et af de store drøftelsespunkter har været tilsynet og vi føler os overbeviste om, at netop 
kommunernes tilsynsforpligtelser bliver et af de steder, vi vil komme til at se forandringer. 
De mange sager om overgreb mod børn og mediernes vedholdende fokus på visse opholdssteders 
økonomiske dispositioner, magtanvendelsespolitikker og ledelsesforhold kommer til at præge 
ændringerne i såvel det generelle som i det børnespecifikke tilsyn. 
I FADD har vi ofte givet udtryk for vigtigheden af tilsynet som både kontrolinstans, dialogforum og 
læringsrum. 
Omvendt mener vi, at diskussionerne om børns vilkår på anbringelsesstederne ikke alene må komme 
til at handle om tilsyn. 
Ligesom skråsikkerhed, ufejlbarlighed og ukritisk tiltro til egne evner fra anbringelsesstedernes side 
næppe fremmer de gode anbringelsesforløb. 
Det handler om konsekvent at lede efter, hvor man kan blive dygtigere, hvordan man inddrager børn 
og unge, og hvordan samarbejdet med familierne kan tilrettelægges – så det alt sammen fører til 
bedre inklusionsfremmende udviklingsmuligheder for de udsatte børn og unge. 
Og vi må desuden undersøge hvordan vi kan involvere de mange frivillige ressourcepersoner og 
organisationer, der ønsker at gøre noget for nogen, der har det svært. 
 
Når det er sagt kan vi også konstatere, at mange kommuner i dette forår har fået en række 
strakspåbud fra Ankestyrelsen, som betyder at kommunen har 24 timer til at efterkomme 
Ankestyrelsens pålæg. 
En del af disse strakspåbud kan henføres til nogle af de sammenbrud i plejefamilier, MST-forløb og 
dagbehandlingstilbud, som vi er vidne til for tiden. 
En af konsekvenserne af sammenbruddene er, at mange døgninstitutioner for øjeblikket modtager 
stærkt misbrugende og voldsomt udadreagerende 15/16 årige unge. 
Sammenholder man den tendens med det vi ved, at tidligere anbragte børn og unge kritiserer os for – 
hvorfor greb I ikke ind i tide? og hvorfor skulle vi igennem så mange anbringelser – så har vi i FADD et 
håb om at den nye socialreform vil gøre det lettere for kommunerne at give udsatte børn og unge det 
rigtige tilbud første gang. 
Det synspunkt ønsker vi at udfolde gennem en række forslag til, hvordan vi samlet set på området kan 
blive bedre til at koordinere indsatsen for de udsatte børn og unge. Heri vil indgå forestillingen om, at 
døgninstitutionerne får en mere central rolle i bestræbelsen på at arbejde på at skabe den rigtige 
løsning til barnet i stedet for een løsning for området, på at sørge for at samle viden i stedet for at dele 
viden og på at argumentere for forandringsmåling i stedet for effektmåling 
Meget mere om det til efteråret … 
 
Endelig må vi glæde os over, at faldet i anbringelser er stoppet. Måske kommunerne er ved at finde 
deres anbringelsesmæssige ben? 
 
God sommer … 
 
Jens Nilsson, formand for FADD 
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SEPTEMBER-KLUMMEN 
For et par dage siden blev det kalendermæssigt set efterår. 
En ny socialreform og foreningens årsmøde plus det løse varsler heftig mødeaktivitet ovenpå en 
sommer, der på anbringelsesområdet i medierne har været forholdsvis rolig. 
Et konservativt forslag om at samle tilsynsmyndigheden i et landsdækkende center har fået medvind 
fra Regeringen, der ifølge Altinget (24/8) også ønsker, at det nu skal være slut med, at det er den 
enkelte kommune, der godkender og samtidig fører tilsyn med børn anbragt uden for hjemmet. 
I stedet vil regeringen oprette tværkommunale tilsynsmyndigheder. De såkaldte klynger bliver 
kommunalt uafhængige, men der vil dog være repræsentanter for kommunerne i bestyrelserne. 
I FADD har vi hidtil været mindre optagede af, HVORDAN og HVOR tilsynet har været forankret. Og 
tilsvarende mere af, AT der er kvalitet, kontrol og udvikling i tilsynet, som vi generelt set er tilfredse 
med som den samarbejdskonstruktion, vi ser den som. 
Det ændrer dog ikke på den pointe blandt andet Ankestyrelsen har haft i, at der er (for) stor forskel på 
standarden og procedurerne fra kommune til kommune. 
 
Det vil en samling af tilsynsopgaven i en tværkommunal klyngekonstruktion formentligt kunne ændre 
på. 
Vi har tre kommentarer til de nye centre: 
Det er rigtig vigtigt fortsat – ud over tilsynets ufravigelige kontrolaspekt - at holde fokus på tilsynet 
også som en samarbejdsopgave for myndighed og bosteder. Det betyder, at de udgående 
medarbejdere skal have forstand på området; herunder skal de sprogligt være i stand til at 
understrege ’det dialogiske aspekt’ i den måde rapporter m.m. bliver udarbejdet på. 
Vi beder også om, at myndighederne vil begynde at operere med ’skærpede økonomiske tilsyn’. 
Hvis det for eksempel forlyder, at folkene bag anbringelsessted har oprettet et holdingselskab, flyver i 
helikopter eller har bevilget sig selv lønninger i millionklassen, så bør der ringe nogle klokker, som skal 
resultere i et sådant ekstraordinært grundigt tilsyn med fokus på forholdet mellem takster og 
ydelseskvalitet. Så behøver Morten Spiegelhauer heller ikke komme forbi med X’et…. 
For det tredje minder vi lige om, at man ikke skal råbe BEDRE og MERE tilsyn uanset, hvad der måtte 
være problemet. 
Arbejdet på et anbringelsessted er et medmenneskeligt anliggende, der kræver et moderne børnesyn, 
der handler om respekt for børn og deres forældre og det kræver en praksis, der altid kan tåle dagens 
lys: 
Aktiv brug af hjerne og hjerte kan være et par udmærkede ledetråde … 
  
Et andet tema, som anbringelsesområdet arbejder med for tiden, er udmøntningen af den skærpede 
rygelov. 
Ændringerne er primært målrettet medarbejderadfærden og sætter således nu en stopper for 
formidlingen af rygerkulturen fra de voksne til børnene fordi de voksnes rygning på matriklen nu er 
helt forbudt. 
Noget tyder i øvrigt på, at opmærksomheden på rygningens skadelige virkninger, som det er kommet 
til udtryk gennem skærpelse af lovgivningen de seneste år, har medført positive udsving på alle de 
gode parametre: Færre rygere, senere debut, hyppigere og mere varige rygestop m.m. 
  
Derudover har vi i FADD haft et par konstruktive møder med Børne/kulturchef-foreningen. I 
forlængelse af børnekulturchefernes bud på en ny måde at tænke døgninstitutionsviden og inklusion 
fra foråret 2012, har vi udarbejdet et oplæg, der i kort slogan-form handler om fra matrikeltænkning til 
videnstænkning og fra vidensdeling til videnssamling. 
I den forbindelse tiltænker vi døgninstitutionerne en central indsats-koordinerende rolle. Oplægget er 
ved at blive finpudset, så foreningens medlemmer kan få mulighed for at drøfte tankerne bag på 
generalforsamlingen den 1. november – på vores årsmødes 2. dag. 
Et årsmøde som vi i øvrigt glæder os rigtig meget til … 
  
Jens Nilsson, Formand 
OKTOBER-KLUMMEN 
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September er måneden, hvor himlen ifølge den gamle sang – eer saa blaa, (og dens skyer lyser hvide) 
Det har den – himlen - så ikke lige har været i år. Og nu er månden forbi ... 
Til gengæld har regeringen haft travlt med at offentliggøre udnævnelser,  ideer og forslag til reformer 
her op til Folketingets åbning. 
Et par af forslagene har omhandlet socialområdet: Overgrebspakken – hvem har dog fundet på det 
navn – og tilsynsreformen. Og så udnævnelsen af Per Larsen som ny børnerådsformand, der afløser 
Lisbeth Zornig Andersen, der har ydet en kæmpeindsats for udsatte børn og deres familier …. Og pøj 
med tænketanken … 
Vi hilser alle tiltagene velkomne. Pakken der skal forhindre overgreb på børn rummer en række 
konkrete initiativer, der skal gøre det muligt for kommunerne at reagere hurtigt, kompetent og 
effektivt på signaler om at børn mistrives. 
En sag, er en for meget.  
Og noget tyder da også på, at børnesagernes store medieeksponering har øget den almindelige 
danskers opmærksomhed på potentielle børnesager og dermed på børns ofte forsigtige appel om 
hjælp. Ifølge mange kommuner er antallet af henvendelser steget ganske voldsomt det seneste halve 
år.  
Vi ser frem til, at den samlede pakke kan kvalificere identifikation, anmeldelsespraksis og konkret 
handling på sagerne.Tilsynsreformen blev forløst på et videotransmitteret møde i Socialministeriet den 
26/9. Vi er meget tilfredse med udspillet, hvilket man også kan læse i nedenstående pressemeddelelse. 
Når det er sagt, og når nu opmærksomheden på tilsynsreformen – og alle alibi-reaktionerne har 
aftaget lidt i styrke - så bliver vi også nødt til at se på, hvad der har ledt til reformen. 
Vi har sammen med andre aktører på området deltaget i forarbejdet til reformen. Og det er altså 
relativt få sager – men igen ’en er for mange’ – der nu har bragt socialministeriet i 
produktionsdomænet. Måske ministeren kunne have påpeget, at det altså er nogle forholdsvist få, der 
har ’svindlet’ med midlerne. 
  
Selv om uregelmæssigheder naturligvis også vil kunne foregå på vores medlemsinstitutioner – så er det 
i denne sammenhæng nogle (få) private opholdssteder, der har været i mediernes søgelys det sidste 
års tid, hvad enten det har drejet sig om operation X, 21søndag eller dokumentarprogrammer, der 
viser anbringelsespraksis fra en svunden tid. Vi har derfor undervejs når vi er blevet kontaktet af 
journalister været nødt til at gøre opmærksom på forskellen på døgninstitutioner og opholdssteder – 
herunder at de to anbringelsestyper refererer til hver sin paragraf i Lov om social service. 
Vi der lever af fællesskabets penge har en særlig forpligtelse til at skabe gennemsigtighed i de 
økonomiske forhold, mens myndighederne har en særlig forpligtelse til at kræve og kontrollere det. 
Er der tale om institutioner, hvis ledere har en mulighed for at skaffe sig personlig økonomisk gevinst 
bør såvel forpligtelsen til gennemsigtighed som forpligtelsen til kontrol være skærpet … 
Med til historien hører også, at vi i FADD generelt har været tilfredse med kommunernes tilsynspraksis 
– efter en lidt vanskelig indkøringsperiode. Men vi har naturligvis med beklagelse både som 
fagpersoner og som samfundsborgere bemærket de mangler, som nogle (få) kommuner har udstillet i 
forhold til kritisable forhold på nogle (få) opholdssteder. Der har været tre typer af tilsynssvigt: 
Manglende indgriben i: 
 1. overgreb eller mistanke om overgreb mod børn 
 2. utidssvarende pædagogiske metoder 
 3. utransparente eller ulovlige økonomiske forhold og dispositioner 
Hvad nr. 1 og 2 angår, bør uregelmæssigheder og mistanker også indenfor gældende lovgivning for et 
tilsyn kunne opfanges af engagerede og kompetente sagsbehandlere gennem regelmæssig kontakt 
(med den samme sagsbehandler!!!) og gennem samtaler med børnene uden, at anbringelsesstedets 
medarbejdere er til stede. 
Hvad nummer 3 angår, må det ligeledes indenfor aktuel lovgivning kunne lade sig gøre at reagere på 
tilstedeværelsen af holdingselskaber, personsammenfald af ejer og lejer af bygninger (herunder om 
der er en fornuftig sammenhæng mellem lejepris og markedsværdipris) og millionlønninger til 
ledelsen. En helikopter i baghaven er ikke i sig selv ulovligt, men et forsigtigt spørgsmål om ejerforhold 
og finansiering må være på sin plads … 
Nuvel … nu er tilsynsreformen her og vi har i særlig grad med glæde noteret os ministerens ønske om 
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større faglige udviklingskrav til medarbejderne, større ensartethed og uafhængighed i tilsynet af 
anbringelsesstederne og transparens i de økonomiske vilkår og dispositioner. 
  
Og nu til noget helt andet. Næsten da. For det følgende handler også om gennemsigtighed. 
Politiken bragte den 22. september en kronik af Rasmus Willig (ph.d. og lektor på Institut for samfund 
og Globalisering, Roskilde Universitet). I kronikken fremlægger RW et alternativ til ’New Public 
Management’ (NPM) og kalder det for ’Open public management’. (OPM) 
Undervejs når han at kritisere NPM og kalder tilmed fænomenet for ’private public management’ 
Noget af det Rasmus Willig langer ud efter er: 
at styringen er gået over gevind 
at tilfredshedsundersøgelser evalueringer standarder og procedurer har ledt til en tavshedskultur 
blandt medarbejderne 
at der ikke er mulighed for at borgere og interesseorganisationer kan komme ordentligt i dialog med 
offentlige myndigheder 
at alt hvad der afviger fra en standard (principielt) kan være kritisabelt 
at fordi intet må afvige fra målepunkterne i akkrediteringer o.l., så skaber man derfor automatisk  
ufleksibilitet i ydelsen 
at styringsinstrumenternes omfang gør det modsatte af, hvad der var intentionen: De skaber 
ineffektivitet 
at styringsinstrumenterne, der alle hviler på en model for kritik, skaber oplevelsen blandt de ansatte 
om at de bliver mødt med kontrol og mangel på tillid, hvilket skaber demotivation. 
Derfor er konsekvensen meget ofte tavshed. (RW refererer til undersøgelser fortaget af FTF i 2006 og 
2010) For mange frygter sanktioner, hvilket bliver til selvcensur, hvilket igen leder til at medarbejderne 
mister meningen med arbejdet. 
RW problematiserer endvidere den del af konkurrenceaspektet ved NPM, der medfører produktion af 
skandaler: Efter som ingen tør tale om fejl og begrænsninger, som holdes privat for ikke at skade 
omsætningen – så taler pludselig en ansat over sig eller en journalist opdager afvigelser fra god skik og 
brug. Svaret er nye standarder, der skal sikre at det ikke sker igen.Vi har at gøre med et styringssystem, 
der fjerner dømmekraft og arbejdsglæde og som svarer igen med mere kontrol og flere standarder. 
RW argumenterer for at NPM snarest bør afløses af OPM. Jeg citerer: 
”Open public management skal hvile på fire simple principper: 
 1) Fuld offentlighed og inddragelse af alle interesser og involverede borgere er forudsætningen for at 
løfte den offentlige sektor, og hvis civilsamfundets og vellykkede private partnerskaber skal i spil. Hvis 
der ikke er gennemsigtighed og et tilstrækkeligt informationsniveau, er der nemlig ingen forudsætning 
for inddragelse. 
2) Der skal skabes en incitamentsstruktur for offentligt ansattes ytringsfrihed, således at alle 
professionsstemmer kan være med til at kvalificere den offentlige sektors beslutninger. De, der ytrer 
sig, skal anerkendes og ikke sanktioneres. 
3) Offentlighedsloven skal tjene offentligheden og ikke forvaltningen. Det betyder, at der skal 
hurtigere, lettere og bedre mulighed for alle borgere og journalister at få indsigt i de administrative og 
politiske beslutningsprocesser. 
4) Offentlig ledelse skal tjene offentligheden ved hjælp af en professionel ledelse, der inddrager og 
skaber åbenhed. 
Næsten som en kommentar til tal fra Det Fælleskommunale Løndatakontor, der viser, at mens 
velfærdsmedarbejderne er blevet fyret i tusindvis, er antallet af akademikere uden direkte 
borgerkontakt steget med næsten 29 procent i kommunerne på fem år, foreslår RW i kronikken: ”Flere 
offentligt ansatte kan konverteres til reelle kerneydelser, ligesom det må forventes, at der kommer 
bedre og mere legitime forslag til velfærdsforbedringer, når den uheldige konkurrence, der har ført til 
en tavshedskultur, udskiftes med en fri konkurrence om det bedste argument for fremtidens offentlige 
sektor.” 
RW skriver et sted: ”En lukket kultur byder ikke autentisk ind med åben dialog og samarbejde, det er 
derfor på tide at ændre tavshedens kultur.” Vi minder om flere mislykkede forsøg på at skabe overblik 
over, hvorfor det er gået så galt med de kommunale økonomier i Danmark … 
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I FADD har vi tradition for at tro på åben dialog og samarbejde. Det gælder både på vores 
medlemsinstitutioner og i vores forhold til vores samarbejdspartnere. Vi stiller vi gerne vores 
arbejdskraft til rådighed for afprøvninger i den virkelige verden … 
  
Jens Nilsson 
Formand for FADD 

 

 
 
 




