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1 Forord 

 
Hermed foreligger FADDs årsskrift 2010 som er en samling af det, der tidligere er 
blevet udgivet i flere adskilte tryksager: 

 Formandens beretning 
 Regnskab(årsrapport) 
 Budget 
 Resultatpjece 

 
Samlingen er udtryk for bestyrelsens ønske om at formidle bestyrelsens arbejde og 
tanker om fremtiden i en mere overskuelig sammenhæng samt at skabe mere overblik 
over de enkelte faser i afviklingen af generalforsamlingen. 
Hæftet udlægges på foreningens hjemmeside www.fadd.dk i uge 41 sammen med 
dagsorden til generalforsamlingen og vil desuden udleveres i en trykt udgave på 
generalforsamlingen 
 
 
Egebækskolen den 15/10 2010     
  
Tine Theker Stryhn, formand for FADD 
 
 
 

2 Opsummering 
Formandens beretning, der i henhold til vedtægterne skal sættes til afstemning på 
generalforsamlingen er opdelt i 5 afsnit: 

1. Indledning 
2. Konstitution – bestyrelsen 2009/2010 
3. Tendenser i tiden – og udgangspunktet for bestyrelsens arbejde i perioden 
4. Hvad har vi gjort? 
5. Udfordringer – ind i det andet årti i årtusindet 

 
Herefter følger kapitel 4 om foreningens økonomiske forhold.  
Først bringer vi den uafhængige revisors bemærkninger til regnskabet, hvorefter 
regnskabet (årsrapporten) for 2009/2010 fremlægges (til afstemning ihh til 
vedtægterne). 
Afslutningsvis vises budgettet for 2010/2011 til orientering. 
 
Bilagskapitlet består af 3 dele: Resultatet af ordførernes arbejde, øvrige resultater samt 
Tine Theker Stryhns formandsklummer, der har været bragt på foreningens 
hjemmeside i det forløbne bestyrelsesår. 
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Jan Trøjborg i et læserbrev i 
blandt  

andet Politiken 11. august 2010:  
Når fx Foreningen af Danske  
Døgninstitutioner for Børn og Unge  
(FADD) i debatindlæg påstår, at  
kommunerne sætter taksterne på de  
sociale institutioner op for at skaffe  
penge til cykelstier og kurser for de  
rådhusansatte, demonstreres det, at  
FADD mangler elementært kendskab 
til de kommunale budgetter.’ 

 
3 Formandens beretning (til afstemning) 

 
3.1 Indledning 

Det er bestyrelsens opfattelse, at sæsonen arbejdsmæssigt har budt på store 
udfordringer. 
Det gælder en række politisk tunge sager: Udmøntningen af barnets reform, ny 
magtanvendelsesbekendtgørelse, den kriminelle lavalder, takstniveauet (herunder det 
høje overheadniveau) m.m. 
Men i særlig grad har det ideologiske og det økonomiske pres på døgninstitutionerne 
vakt bekymring; ligesom det har været en underliggende dagsorden i på det nærmeste 
ALT, hvad vi har foretaget os i dette arbejdsår. 
I den sammenhæng vil jeg fremhæve det arbejde, som vi de seneste år har lagt i at 
positionere såvel foreningen som foreningens formand. 
’Det lange seje træk’ er vel egentligt et meget passende udtryk for det lobbyarbejde, 
der har omfattet møder i ’spandevis’ med politikere, embedsmænd, journalister og 
andre samarbejdspartnere. 
Med dette ædle formål for øje – at gøre foreningen mere kendt med henblik på at få 
mulighed for at påvirke den socialpolitiske debat om døgninstitutionsområdet og at få 
de socialpolitiske beslutningstagere i tale, har vi brugt mange af vores ressourcer på at 
’stemme dørklokker’ og på at være der, når nogen har kaldt på os. 
Det er vores klare overbevisning, at denne investering har givet resultater. 
Dels i form af vores deltagelse i en række artikler og interviews i diverse medier (se 
bilag 2), dels i forhold til, at vi i vid udstrækning nu bliver kontaktet af medierne, når der 
er brug for udtalelser, der skal kaste lys over socialpolitiske problemstillinger med 
relevans for vores område. 
Derudover har vores samarbejde med en række 
journalister resulteret i - ikke bare omtale – men 
også nogle velanbragte kritiske kommentarer og 
håbefulde forventninger til de sager, der har 
fyldt debatten inden for anbringelsesområdet. 
 
Vi synes, at vi er nået langt når nogle medier 
begynder at citere os gennem andre medier.  
Og når man kan lykkes med at få et offentligt 
skænderi med KLs formand.  
 
 
 
Samlet set har bestyrelse og sekretariat 
arbejdet målrettet og ambitiøst med de planer, vi 
fik lagt puslespillet til kort efter årsmødet i 2009 og i forlængelse af debatten på 
generalforsamlingen. 
 
Henrik Kaustrup har ydet en meget stor indsats – aktivt, omsorgsfuldt og opsøgende - i 
forhold til foreningens medlemmer. 
Henrik har i den forbindelse medvirket til, at FADD har øget medlemstallet, og at vores 
ønske om at arbejde med vidensdeling har fået konkret substans på møder og via 
vores hjemmeside. 
Desuden har Henrik udrettet et fantastisk godt og kvalificeret arbejde i forhold til 
bestyrelsen. 
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3.2 Konstitution 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 
 

Formand  
Tine Theker Stryhn 

Egebækskolen, Nærum 

 
Næstformand 
Søren Skjødt  

Godhavn, Tisvilde 
 

Kasserer  
Bjarne Jensen, 

familieinstitutionen 
Bakkevej, Hornsyld 

 
Sekretær  

Torben Berntsen 
Børne/ungdomspensionen 

Brummersvej, Vejle 
 

Medlem  
Niels Brun Madsen 

Behandlingshjemmet 
Bøgholt, Viby J. 

 
Medlem  

Lone Pedersen 
Favrskov B/U center, 

Hadsten  
Medlem  

Jens Nilsson 
Rymarksvænge 

Ungdomspension, 
København  

Suppleant  
Peter Rødbro 
Johannessen 

Drosthuset Dyssegården, 
Kokkedal  

Suppeleant  
Aksel Rask, 

Tippen, Varde 

 
             Sekretariatet 

 
Konsulent 

Henrik Kaustrup 
FADD 
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Ugebrevet Mandag Morgen den 25. maj 2010:  
’ … borgmestrene har flyttet en række 
centrale administrative omkostninger ud på 
de enkelte institutioner og kan på denne 
måde skrue prisen op for institutionens 
pladser. Det drejer sig bl.a. om centrale 
omkostninger på rådhuset og i forvaltningen 
– omkostninger, man ikke umiddelbart vil 
forbinde med en plads på institutionen, og 
som heller ikke tidligere har indregnet i 
taksterne – heller ikke dengang 
institutionerne lå under amtet. Udgifterne 
vedrører bl.a. tvungne it-abonnementer, 
indkøbsordninger, HR-området, jobannoncer 
og pressearbejde’ 

 
3.3 Tendenser i tiden 

  
Som nævnt i indledningen har det store og næsten‐alt‐overskyggende tema i år været presset 
på døgninstitutionerne – økonomisk og ideologisk. 
Vi har i løbet af året problematiseret, at de høje takster er så høje på grund af de urimeligt 
høje overheads, som mange kommuner beregner sig.  Vi har undret os over ansættelserne af 
de mange administrative medarbejdere i forvaltningerne. Og vi har sået tvivl om effekten af de 
mange og dyre enkeltmandsprojekter.  
Og vi har svært ved at komme væk fra den tanke, at det på rigtig mange måder er bekvemt for 
kommunerne at have det sociale område som skraldespand og årsagen til den trængte 
økonomi. 
Her tænker vi ikke bare på KLs retorik om den skadelige gøgeungeeffekt, men også på at 
anbringelsesområdet i manges optik er et område, der: 

 Er dyrt  
 Omhandler relativt få personnumre 
 Ikke har store og indflydelsesrige 

pressionsgrupper 
 Handler om det svært definerlige 

sociale felt 
 
Færre anbringelser 
Vi har – hvor vi har haft mulighed for at sige 
det højt – givet udtryk for bekymring over, at 
mange kommuner angiveligt anbringer efter 
økonomiske vurderinger og ikke efter faglige 
skøn, som Serviceloven ellers foreskriver det. 
Ankestyrelsens tal fra september 2010 gav 
det første klare signal på niveauet for den 
kommunale anbringelses‐praksis: 20 procent 
færre børn og unge blev i 2009 anbragt uden 
for hjemmet i forhold til 2008. 
Det er trist læsning – fordi faldet næppe er 
legitimeret af, at 20 % børn og unge har fået det så meget bedre, at de ikke skal have det 
nødvendige tilbud. Og vi har ikke et begrundet håb om, at faldet ikke fortsætter … 
Det betyder, at en række hårdt skadede børn således må afvente samfundets omsorgsfulde og 
insisterende reaktion på den negative udviklingsspiral, der kan være særdeles farlig for dem 
selv … eller for andre….  
Som en konsekvens af de færre anbringelser er vi derfor vidner til, at professionelle faglige 
miljøer nedlægges. Og vi ved godt, hvor lang tid det tager at bygge en ny ramme op for 
indholdet af socialpædagogisk arbejde. 
Vi har sammenlignet anbringelsesområdet med sygdomsbehandlingsområdet: 
Hvis man har fået at vide, at man har kræft, har man krav på den bedst tænkelige behandling. 
Og den foregår typisk på et af de store hospitaler. Det er utænkeligt, at Sundhedsstyrelsen vil 
anbefale kræftbehandling hos egen læge, der som udgangspunkt skal tage sig af andre mindre 
alvorlige sygdomme. 
På samme måde er det med anbringelsesområdet: De børn, der af faglige grunde vurderes til 
at kunne profitere af en plejefamilie, skal i sådan én. Mens mere alvorligt skadede børn skal 
noget andet. Måske på en døgninstitution, som man kan tillade sig at have en forventning om, 
har faglighed, viden, erfaring og uddannet personale til at løse de specialiserede opgaver.  
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Straf eller pædagogik? 
Året har også vist, at rigtig mange mennesker har en mening om, hvad der er godt for anbragte 
børn og unge. Og at eksperters – til hvem vi tillader at regne os selv ‐ udsagn af og til kan  
forekomme at være meningsløse forstyrrelser for effektive og resultatfikserede politikere, der 
ønsker at udstråle handlekraft og stålsathed. 
Vi tænker her blandt andet på diskussionerne om forholdet mellem straf eller 
socialpædagogik. 
Som den debat viste det, skulle man lede meget længe for at finde en ekspert, der ønskede at 
nedsætte den kriminelle lavalder.  Sågar en enig Ungdomskommission, nedsat af Regeringen, 
frarådede nedsættelsen af den kriminelle lavalder. Men nedsat blev den, og vi føler os ikke 
overbeviste om, at laveste alder for straf får lov at blive ved de 14 år.  
 
Anderledes mere nuanceret har diskussionerne om ændringerne i magtanvendelses‐
bekendtgørelsen været. 
At nogle institutioner har fået mulighed for at indskrænke visse børn og unges fysiske 
råderum, kan både ses som en socialpædagogisk gevinst og et tab. 
Selv inden for vores egne rækker, er der uenighed om, hvad de nye vilkår vil fremme: Den 
pædagogiske opgave eller begrænsningen af børnenes/de unges retssikkerhed.  
 
Ensretning, centralisme, og kontrol  
En anden ‐ og måske både ideologimæssig og økonomiafledt ‐ tendens ‐ er den ensretning, 
centralisme, og kontrol, der tilsyneladende er et resultat af en kommunal logik … nogle steder. 
Dette kommer til udtryk dels ved at forstanderbegrebet – i en tid hvor der er brug for at styrke 
ledelsesrummet og kraften – nogle steder bliver decimeret og underlagt ofte tilfældige 
beslutninger fra det kommunale system. Ligesom vi ser eksempler på forstandere, der 
indkaldes til samtaler med kommunalt ansatte overordnede, der kræver lydighed og respekt 
for det kommunale hierarki. 
Dialog og ansvarspræcisering er en forudsætning for fastholdelse og udvikling af de 
demokratiske traditioner 
Vi vil gerne være i dialog. 
Og vi vil rigtig gerne påtage os ansvaret, men det kræver at vi får lov at have det og at udvikle 
det ...naturligvis i samarbejde med kommunerne om, hvilke opgaver vi skal tage ansvaret for 
at løse. 
 
Økonomi og ideologi 
En del af det økonomiske pres legitimeres – i forlængelse af Barnets Reform ‐ med en ideologi 
om at flere skal anbringes i plejefamilier og i netværksanbringelser. I FADD har vi den klare 
holdning, at det skal være en faglig vurdering der skal ligge til grund for valg af anbringelse. I 
offentligheden fremstår det næsten som entydigt, at anbringelser i plejefamilier og i netværk 
bare er bedre end en døgninstitutionsanbringelse og dette postulat tages for gode varer i 
nogle kommuner. Der henvises til SFI rapporten ”Sammenbrud i anbringelser”, hvor der 
refereres til en sammenbrudsfrekvens på 44 %, hvilket selvfølgelig er stærkt bekymrende og 
en stor udfordring for døgninstitutionerne. SFI rapporten trak også avisoverskrifter som 
”Manglende relationsdannelse er årsagen til sammenbrud i anbringelser”. For os der har en 
daglig gang på døgninstitutioner virker det som en noget bombastisk konklusion. Især set i 
lyset af, at denne konklusion bygger på 10 interviews med unge, der har haft x‐antal 
sammenbrud. Det er vel lidt en selvopfyldende profeti, at unge der har oplevet x‐antal 
sammenbrud ikke har dannet relationer. Vi er mange, der kan give eksempler på 
relationsdannelser mellem medarbejdere og anbragte. Det er vigtigt, at vi får en sober debat 
om anbringelsesformer. I Sverige, hvor man har en længere erfaring med 
netværksanbringelser, viste en undersøgelse i 2001, at der var en sammenbrudsfrekvens på 17 
% i netværksanbringelser og 41 % i plejefamilier.  



 
FADD - Årsskrift 2010 - generalforsamlingen 3. november 2010 

Side 8 af 61 

Henrik Horster, 
kontorchef i 
Ankestyrelsen 
’… og ja, vi behandler 
også indberetninger, der 
afleveres anonymt’ 

 
Det er for FADD vigtigt, at vi får en belysning af anbringelsesformerne og hvilke former er 
bedst til hvilke opgaver. 
 
Omtanke, faglighed og handlekraft som omdrejningspunkt for samarbejdet med 
kommunerne 
Når alt dette er sagt, skylder vi også at sige, at der fortsat er mange kommuner, der på trods af 
besparelser handler med både omtanke, faglighed og handlekraft. 
Og vi ser en tendens til, at er omtanke, faglighed og handlekraft omdrejningspunktet for den 
kommunale selvforståelse og praksis, så vil forholdet mellem forvaltningsniveau og det 
institutionelle niveau været præget af … dialog og ansvarspræcisering. Hvilket efter vores 
opfattelse fremmer samarbejdet om det, det hele handler om: At kvalificere 
anbringelsesarbejdet – til barnets og den unges bedste … 
Kommunerne er naturligvis en af vores allervigtigste samarbejdspartnere, som vi på samme tid 
både gerne vil og er nødt til at samarbejde med: Med fælles fokus på omtanke, faglighed og 
handlekraft.  
Der er ingen vej udenom … 
 

3.4 Hvad har vi gjort? 
Politik og netværk 
Udover deltagelse i møder med politikere, embedsmænd, samarbejdspartnere og mediefolk 
(der har det til fælles, at de har handlet om at fremføre eller kvalificere synspunkter, der skal 
fremme vilkårene for – i nævnte rækkefølge: 1. de anbragte børn og unge, 2. 
døgninstitutionerne) – har vi haft en række møder med enkeltpersoner og organisationer, der 
har haft betydning i vores arbejde:  
Vi har haft 2 møder med socialminister Benedikte Kiær. Dels på et velkommen‐på‐jobbet – 
møde hvor vi fik lejlighed til at præsentere foreningen og nogle grundlæggende synspunkter 
vedr. anbringelsesområdets ’tilstand’. 
Dels på et heldagsmøde, som også indeholdt besøg på 3 døgninstitutioner. På dette møde 
deltog desuden en delegation fra Socialministeriet. 
Vi har haft et dagsmøde med formanden for socialudvalget Martin Henriksen, DF. Også dette 
møde omfattede besøg på et par døgninstitutioner 
 
Herudover har vi haft møde med Børnerådets formand Lisbeth Zornig Andersen, ligesom vi 
deltog i den reception, der markerede hendes ansættelse. 
Derudover har vi haft 2 møder med Henrik Horster, der er 
kontorchef i Ankestyrelsens Børn og unge kontor. 
Endelig har vi haft møder med KL, Børns Vilkår, 
Børnesagens Fællesråd, LOS, UBU m.fl. 
Meningen med disse møder er naturligvis at understrege 
og kvalificere betydningen af at være en del af flere og 
forskellige faglige og politiske netværk. 
 
Medier 
Det er enhver interesseorganisations særlige opgave at gøre opmærksom på forhold og 
synspunkter, der kan fremme organisationens formål. 
Vi har nu nogle år arbejdet intenst med – som skrevet i indledningen – at positionere 
foreningen og foreningens formand på en sådan måde, at foreningens eksistens er kendt af i 
første omgang anbringelsesområdets aktører; herunder:  

 den til enhver tid siddende socialminister 
 politikere i socialudvalget 
 embedsmænd i socialministeriet  
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 socialstofs‐redaktører 
 andre journalister  
 nærmeste samarbejdspartnere 
 m.fl 

 
Vores prioritering – også det seneste års tid ‐ har været socialminister, socialministerielle 
embedsmænd, socialudvalgsformand og udvalgte journalister på udvalgte dagblade. 
Dels har vi forsøgt at skrive saglige, men også opsigtsvækkende artikler; ligesom vi har udtalt 
os markant uden at være firkantede, dels har vi været der når ’de’ har kaldt. 
Til at bistå os med det ’skriftlige skyts’ har vi indgået aftaler med et par journalister, som dels 
kender området, dels er valgt ud efter, at de er kvikke på tasterne, når vi har haft brug for 
hurtig aktion eller reaktion. 
Dette kræver så i tilgift målrettet aktivitet fra såvel bestyrelsens medlemmer som fra 
sekretariatet. 
Det er vores vurdering, at vi har fundet en effektiv metode og et gnidningsfrit samarbejde, der 
kan realisere vores intentioner. 
Og tilknytningen af freelance skribenter har indiskutabelt givet os mere fleksible og mere 
professionelle muligheder for at trænge igennem til medierne 
Herudover har vi kunnet konstatere, at den tidsmæssige investering i politikere og journalister 
har gjort os til så interessante samarbejdspartnere, at de er begyndt at henvende sig af sig 
selv…  
 
Medlemsaktiviteter 
I vores øvrige netværksarbejde indgår naturligt – og med særlig megen saft & kraft ‐ de mange 
typer netværk som FADDs medlemmer deltager i: 
Det gælder de regionale netværksgrupper, der i år har omfattet en ny gruppe: De 
døgninstitutionsansatte psykologer i region SYD. 
Gruppen har arbejdet med profilering af det psykologfaglige arbejde. Dette har omfattet 
arbejdet med en spørgeskemaundersøgelse, hvis resultat skal fremlægges på en konference 
for samtlige psykologer på FADDs medlemsinstitutioner en gang i 2011. 
 
Til vores glæde er der nu regionsaktiviteter i regionerne Sjælland, SYD, MIDT, NORD og 
Nordøst‐sjælland.  
Vi mangler herefter blot at medvirke til at ’skubbe’ medlemsaktiviteter i gang i region 
Hovedstaden. 
Vi har haft møder i regionen, men møderne har været sat på stand‐by, da områdechefer og 
ledere i en længere periode har brugt mange kræfter på at grundlægge og udmønte 
intentionerne i den nye søjleopdelte struktur. 
 
Medlemsaktiviteterne gælder også arbejdet i de faglige fora (institutionstypenetværket) 
De fleste af de faglige fora er aktive; det gælder således: 

 familieinstitutionerne, der har afholdt de traditionelle konferencer og temadage 
 unge‐institutionerne, der netop har afholdt årets temadøgn – i år om inklusion  
 nærmiljøinstitutionerne, hvor en arbejdsgruppe i samarbejde med LOS er ved at 

undersøge om man kan skaffe sig et statistisk belæg for at hævde, at anbragte børn og 
unge på institutioner og opholdssteder uden intern skole får for lidt og for dårlig 
undervisning – mhp at rejse problemet politisk 

 de sikrede institutioner, der har fulgt arbejde med Justitsministeriet kommission om 
ungdomskriminalitet, Forstandergruppen har skrevet kronik bragt i Politiken om de 
udsatte og sårbare unge, har udarbejdet høringssvar til den nye 
magtanvendelsesbekendtgørelse, har været repræsenteret i følgegruppe under 
Socialministeriet om udarbejdelse af vejledning til bekendtgørelsen, har medvirket ved 
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        igangsættelse af Danske Regioners introduktionsuddannelse til ikke-uddannede     
       medarbejdere, er repræsenteret i Servicestyrelsens referencegruppe vedr. unge      
       kriminelle, har deltaget i interviews i aviser, fagblade, radio og tv om aktuelle   
       socialpolitiske forhold vedr. vores område, f. eks. nedsættelse af den kriminelle      
       lavalder, ændringer i serviceloven, opholdstidens længde på sikret afdeling, udvidelse   
       af antallet af sikrede pladser m.v.  
 faglærergruppen, der på februarseminaret, som blev afholdt på Ravstedhus, havde 

deltagelse af 63 faglærere og lærere!  
 mellemledergruppen har haft spredte netværksaktiviteter i 2009 og afholder 

konference 10.‐11. marts 2011 
 de faglige fora for skole‐behandlingshjem og småbørnsinstitutioner er ikke aktive pt. 

Men kan komme det … på foranledning 
 
Vidensdeling 
I FADD ser vi det som en vigtig del af vores arbejde at medvirke til vidensdeling på kryds og 
tværs i vores egen forening og med vores samarbejdspartnere. 
I første omgang er vores hjemmeside tiltænkt en særlig rolle i den forbindelse. 
Det seneste ’skud på stammen’ er realiseringen af ønsket fra medlemmerne om at tilbyde 
forstandere, mellemledere og medarbejdere fra medlemsinstitutioner at stå opført i en 
ressourcebank på hjemmesiden.  
Vi tog hul på ideen på Generalforsamlingen i 2009 og i et internt nyhedsbrev har vi nu gjort 
tilmelding mulig … 
Bestyrelsesmedlemmers og sekretariatets deltagelse i medlemsmøder er ligeledes som en 
central opgave i vores bestræbelse på at formidle politiske og faglige tendenser og løsninger, 
projekter, gode ideer og tricks. 
 
Som et forsøg på at række ud over vores egne rammer, har vi udarbejdet en minipjece, som 
skal tegne et ’hurtigt billede’ af, hvad en døgninstitution er. 
Pjecen er målrettet nye socialrådgivere, embedsmænd, politikere og samarbejdspartnere, der 
ikke kender til den del af anbringelsesområdet, som vi repræsenterer. 
Pjecen vil blive uddelt på årsmødet og vil være beregnet til – også for vores medlemmer – at 
uddele til ’hvem der måtte have godt af at vide mere om foreningen’. 
Pjecen vil kunne hentes fra www.fadd.dk  
 
Plads‐ og belægningsopgørelser 
Før sommerferien 2010 gennemførte vi en undersøgelse blandt foreningens medlemmer. 
Konkret foregik det ved, at vi kontaktede medlemmerne telefonisk for at få besvaret en række 
spørgsmål vedr. pladssituationen. 
Resultatet af undersøgelsen som omfattede ca. 90 % af foreningens medlemmer, gav os belæg 
for at sige, hvad Ankestyrelsen kunne sige nogle måneder efter FADD: At kommunerne var i 
gang med at anbringe væsentligt færre børn og unge.  
 
Undersøgelsens resultat overbeviste os om, at vi var nødt til mere systematisk at samle disse 
oplysninger ind. I første omgang fordi der ikke er andre der gør det (Danmarks statistik er 
bagud med et par år og Ankestyrelsen opgør tallene en gang om året) 
I anden omgang fordi vi har brug for at kunne kommentere pladsudviklingen på området ved 
at henvise til konkret og aktuelt tal‐materiale. 
 
Vi har derfor pr. 1. oktober indgået en aftale med konsulent Henrik Ernst om – for FADD – at 
indsamle og offentliggøre (på www.fadd.dk) de månedsvise udvikling i plads og 
belægningstallene for døgninstitutionsområdet. 
Vi opfordrer alle § 67 medlemsinstitutioner i FADD til at deltage i indsamlingsarbejdet. 
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Niels Åkerstrøm Andersen i 
Politiken (2008) 
’… ”Diskussionerne i disse år 
handler om at finde nye 
løsninger og svar inden for den 
samme gamle forestilling om 
offentlige ledelse. Men der er 
brug for et helt nyt sprog for 
velfærdsledelse. Et sprog, hvor 
horisonten for, hvad vi 
overhovedet forestiller os kan 
være løsning og svar, 
problemer og udfordringer, er 
en anden.” 

 
Opgaven vil bestå i – udover at opgøre og indsende stamoplysninger samt pladstallene fordelt 
på månederne i 2010 (udsendt i uge 40/41) – at besvare en mail fra Henrik Ernst hver den 15. i 
måneden. En opgave det vil tage ca. 30 sekunder at løse … 
Vi har brug for at kunne referere til valide tal og ser således gerne, at alle 
medlemsinstitutioner bidrager med talmateriale. 
 
Andre væsentlige opgaver 

 FADD har været repræsenteret i den arbejdsgruppe, der skulle følge arbejdet  med 
tilblivelsen af den nye magtanvendelsesbekendtgørelse (med virkning fra 1/7 2010) 

 FADD har v/ næstformand Søren Skjødt deltaget blandt hovedoplægsholderne på SLs 
konference: Fremtidens døgninstitution 

 I lighed med de 2 seneste år har vi været uddelingsorganisatorer af den 
indsamlingsindsats som dels Operation Julegaveregn og dels Julesagen har iværksat for 
at give anbragte børn ekstra julegaver. Vi kan se på de tilbagemeldinger, vi får fra de 
omkring 20 døgninstitutioner, der modtager penge fra indsamlingerne, at de ekstra 
julegaver spreder glæde og gør gavn. Vi forventer også i år, at initiativtagerne vil tage 
endnu en tørn med den store arbejdsindsats… Tak for det. 

 
Jeg henviser i øvrigt til resultatopgørelsen i bilag 1 og 2. 
 

 
3.5 Udfordringer – ind i det andet årti i årtusindet 

Alt andet end at forestille sig, at det økonomiske og ideologisk pres på døgninstitutionerne vil 
fortsætte vil være naivt. 
Vi vil derfor være rustede til også fremover at ville 
insistere på at lovgivningen som den er beskrevet i Lov 
om Social Service for så vidt er god nok. 
Det er flere kommuners håndtering af 
anbringelsesområdet, der giver anledning til bekymring. 
Vi siger nogle gange til hinanden; hvad nu hvis det var 
vores egne børn, der blev omtalt på den måde: 
Gøgeunger, kvoter, eksplosion i udgiftsniveauet, jo 
billigere, jo bedre, dyrt, straf, fast hånd, stop for 
specialundervisningen osv.  
Måske tiden er inde til at opfinde et nyt velfærdssprog, 
der med respekt ‐ også for de mennesker velfærden ’går 
ud over’ ‐ kan sætte nye standarder for, hvordan vi 
italesætter problemer og løsninger. 
Som det unægtelig ser ud nu er det væsentligt ’bedre’ at 
være handicappet eller diagnosticeret end at være udsat, 
truet eller truende. 
 
Vi vil kæmpe for, at udsatte, truede og truende børn og unge får DET eller DE tilbud, som 
børnesagkyndige vurderer, er det bedste – første gang. 
 
Økonomi – igen – igen 
Intet tyder på at kommunernes økonomi bliver bedre i 2011/12. 
Og det bliver spændende at følge, om de kommuner, der har truet med at forlade 
Kommunernes Landsforening gør alvor af truslen – i en erkendelse af, at man måske kan 
forhandle bedre kommunale vilkår gennem direkte forhandling med staten. 
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Vi mener fortsat, at de dyreste og mest specialiserede tilbud skal indgå i en eller anden for 
statslig finansiering. Vi har forståelse for, at en kommune med 25.000 indbyggere kan have 
svært ved at håndtere udgiften til et ’par rødder i millionklassen’, når de øvrige udgifter til 
sociale ydelser også er under pres. 
Så vi må i et civiliseret samfund – hvor det måske er ved være noget over sidste salgsdato at 
henholde sig til det gamle motto om, at man er sin egen lykkes smed – sørge for anstændig 
behandling af de mennesker, der har det sværest. 
 
For betydningen af den overlast, der kan ramme et barn af fattigdom, misbrug, psykiatriske 
diagnoser, vold og kriminalitet, er vist tilstrækkeligt bevist …. 
 
Specialisering og samarbejde med kommunerne 
Vi må fra døgninstitutionernes side gøre, hvad vi kan, for at fastholde specialiseringen – 
herunder om nødvendigt skrue lidt ned for blusset, adskille de specialiserede ydelser fra andre 
kommunalt bestilte ydelser eller tilbyde specialiseringen på andre matrikler. 
Vi må i samarbejde med kommunerne – ANDET ER IKKE MULIGT – om vedvarende at udvikle 
nye tilbud, der er i overensstemmelse de kommunale behov for anbringelser – også hvis man 
kan argumentere for nye typer af tilknytningsmodeller mellem udsatte børn og unge og de 
faglige miljøer, der fortsat og i fremtiden bør tage fagligt udgangspunkt i den viden, kultur og 
erfaring, der hører til i og kan udvikles i døgninstitutionsområdet. 
Vi bliver nødt til i højere grad at definere vores ydelser ud fra VIDEN & RESSOURCER og i 
mindre grad ud fra TILBUD & BYGNINGER 
 
Tine Theker Stryhn 
Formand for FADD  
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4 Økonomi 
 

4.1 Ledelsens regnskabspåtegning 
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for 1. juli 2009 ‐ 30. juni 2010 for 
Foreningen af Danske Døgninstitutioner for Børn og Unge. 
Årsrapporten er aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og 
passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. juli 2009 ‐ 30. juni 2010.10.19Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse 
en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. 
Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i 
årsrapporten anførte, og der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af 
årsrapporten. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
       
4.2 Den kritiske revisors påtegning 

    
Til bestyrelsen i Foreningen af Danske Døgninstitutioner for Børn og Unge. 
 
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen af Danske Døgninstitutioner for Børn og Unge for 
regnskabsåret 1. juli 2009 ‐ 30. juni 2010, omfattende, anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. 
 
Ledelsens ansvar for årsrapporten     
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og 
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes 
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse 
af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 
 
Revisors ansvar og den udførte revision 
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har 
udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, 
at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad 
af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 
 
"En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er 
anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen 
af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes 
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante 
for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med 
henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke 
med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En 
revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er 
passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af 
den samlede præsentation af årsrapporten. 
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 
konklusion. 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold." 



 
FADD - Årsskrift 2010 - generalforsamlingen 3. november 2010 

Side 14 af 61 

 
Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 
og den finansielle stilling pr. 30. juni 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. juli 2009 ‐ 30. juni 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
    
Udtalelse om ledelsesberetningen 
"Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende 
redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven 
gennemlæst ledelsesberetningen Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den 
gennemførte revision af årsregnskabet. 
Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet.” 
 
Census     
Statsautoriseret revisionsaktieselskab     
Jan Knudsen 
Statsautoriseret revisor      
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4.3 Regnskab (årsrapport) (til afstemning) 
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4.4 Budget 2010‐2011 (til orientering) 
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5 Bilag 
 

5.1 Resultater af ordførernes arbejde 

 
 

1. Barnets reform  Ordførere: Søren Skjødt & Niels Brun Madsen 
Mie Daverkosen har desuden deltaget i dette arbejde – uden for bestyrelsen 

UDGANGSPUNKT primo 2010: Folketinget beslutter BERNETS REFORM i marts 2010 og forslaget 
bliver vedtaget. Diskussionen vil handle om: Udmøntning og konsekvenser 
Mål RESULTATER & KOMMENTARER 
1. At vi italesætter bekymring vedr. fokus på 

færre anbringelser på DI (ideologisk/ 
værdimæssigt) 

Er sket gennem flere artikler og ved møder med 
politikere  

2. At vi tilbyder nye forståelser af det 
kommunale tilsyn (ift samarbejdspartnere) 

Er sket. FADD repræsentanter har holdt oplæg 
om tilsynet i Socialministeriet og ift 
samarbejdspartnere (socialrådgivere) 

3. At vi får sat aftryk på udmøntningen af 
Barnets reform 

FADD udgav op til årsmødet 2009 pjecen: Om 
barnets reform og barnets behov – som vi ser 
det. Indholdet har været ledetråd i det 
efterfølgende arbejde 

4. At vi udarbejder idebank: Nye opgaver i 
døgninstitutionsregi 

Ikke nået. (pr. 15/10 2010) 

5. At vi får udarbejdet en artikel: Hvad skal vi 
med døgninstitutioner? 

Er på vej … (som supplement til øvrige artikler) 

 
 
 
 
 

S am menhæ ng i indsa tsom råde r &  
ord fø rerskaber 2010

6. FAD D s legitim itet (mission og værdier + nyud fo ldet teks t)

1. Barne ts  
re fo rm

3.M ag t-
anvende ls er

2 .  Sko le tilbud
U ndervisn ing

4 . S tra f/
B ehand ling

K rim ine l 
lava lder

7. FAD D s synlighed (ek sternt – m edie r)

5. V idens deling (internt – po litisk, fagligt &  o rganisatorisk
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2. Skoletilbud/undervisning Ordførere: Aksel Rask & Lone Pedersen 
UDGANGSPUNKT primo 2010: Vi har igangsat et samarbejde med LOS om fokus på vilkårene for 
de anbragte børn og unges skolegang i eksterne skoletilbud ex folkeskoler  
Mål RESULTATER & KOMMENTARER 
6. At kortlægge den manglende skolegangs 

omfang 
Er i gang. Overvejer pt. en omfattende tal og 
procent baseret undersøgelse 

7. At vi i samarbejde med LOS og børn og 
familier får sat politisk fokus på 
problemet = omtale i medier 

En evt. konsekvens af ovennævnte 

8. At vi udsender tilsynsmanual fra 
Undervisningsministeriet (til institutioner 
med intern skole) 

Er sket. 

9. At vi faciliteterer UVMs udsendelse af 
spørgeskemaer 

Ikke afsendt fra UVM 

 
3. Magtanvendelsescirkulæret Ordførere Søren Skjødt & Torben Berntsen  
UDGANGSPUNKT primo 2010: Vi er pt involverede i den arbejdsgruppe, der arbejder med at 
justere cirkulæret. Socialministeriet afholder 5 møder fordelt over hele landet mhp inddragelse af 
praksisfolk. 
Mål RESULTATER & KOMMENTARER 
10. At vi markerer bekymring om børns 

retsstilling er truet 
Er sket. FADD har deltaget i socialministeriets 
arbejdsgruppe 

11. At vi ønsker at afklare:  
• Hvilke institutioner? 
• Hvem udvælger? 
• Hvordan foregår det? 
• Certificering 
• Visitation? 

FADDs kommentarer er ført til referat i 
arbejdsgruppens møder 

12. At vi appellerer til, at det nye cirkulære 
omfatter svar på de stillede spørgsmål 

Cirkulærer er ikke færdiggjort. Afventer. 

13. At vi får ført FADDs synspunkter til referat 
fra møderne i følgegruppen – herunder 
vigtighed af ankemulighed hvis parterne 
er uenige i vurdering af magtanvendelse 

Er sket. 

14. At vi bidrager til kvalificering af de 
forventede udliciteringer (særlig 
hjemmeside samt div kurser) 

FADD har haft kontakt til flere 
licitationsdeltagere. 
Melding: Konkret vil vi samarbejde med 
licitationsvinderne.  

 
4. Straf/behandling/kriminel lavalder Ordfører: Tine Theker Stryhn 
UDGANGSPUNKT primo 2010: Temaet er grundigt behandlet i BF (hvor TTS deltager) 
Mål RESULTATER & KOMMENTARER 
15. At FADD indsender høringssvar Er sket. Gennem og sammen med Børnesagens 

Fællesråd 
16. At vi deltager i møder med 

retsordførerne 
Er sket. 
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5. Vidensdeling Ordførere: Peter Rødbro Johannesen & Torben 

Berntsen 
UDGANGSPUNKT primo 2010: Medlemmerne har ønsket,at FADD fokuserer på vidensdeling 
Mål RESULTATER & KOMMENTARER 
17. At inddrage og synliggøre medemmers 

kompetencer 
Er dels sket på generalforsamlingen 2009. 
Løbende er opgaver løst af medlemmer  

18. At fastholde eksisterende og udvikle 
nye netværksgruppeaktiviteter 

Er sket. Tillige er aktiviteter i region NORD og med 
døgninstitutionsansatte psykologer i region SYD i 
opstartet 

19. At vi opgraderer hjemmesiden til at 
kunne indeholde synliggørelse af 
medlemmers kompetencer 

Er sket. Afventer tilmeldinger. 

20. At vi sørger for at medarbejdere får 
adgang til medlemssiden på fadd.dk 

Ikke sket. Afventer. 

21. At vi rundsender appel om 
medlemmers oprettelse i 
ressourcebank 

Er sket. (I internt nyhedsbrev 9/10 2010) 

22. Mellemlederkonferencen afholdes – 
skal promoveres bedre end sidst = flere 
deltagere 

Er planlagt til afholdelse 10‐11. marts 2011 

 
6. FADDs legitimitet Ordførere: Jens Nilsson og Henrik Kaustrup 
UDGANGSPUNKT primo 2010: FADDs legitimitet er det baggrundstæppe som alle aktiviteter og 
holdninger hviler på.Vi ønsker at bidrage til offentlighedens positive opfattelse af DI 
Mål RESULTATER & KOMMENTARER 
23. At vi udarbejder døgninstitutions ‐ 

promoveringspjece 
Er sket. Udkommer ifm årsmødet 

24. At vi udarbejder større værk om 
døgninstitutionerne ‐ i den tid vi lever i 

Er under planlægning. PT forestiller vi os at fokusere 
på: Fortællinger om samfundsmæssig inklusion og 
relationers betydning 

25. At vi gentager vores egen spørgeskema 
undersøgelsen – egne medlemmer 
vedr. pladser (ved rundringning) inden 
sommerferien 

Vil ikke ske, da vi har indgået samarbejde med 
Henrik Ernst om løsning af opgaven 

26.  At vi tilbyder og afvikler turne på 
socialminister og embedsmænd 

Er sket. Læs evt. om turen på www.fadd.dk  
 

 
7. FADDs synlighed Ordførere: Tine Theker Stryhn, Jens Nilsson og Henrik 

Kaustrup 
UDGANGSPUNKT primo 2010: FADD har de sidste år haft held til at få skabt opmærksomhed på og 
synlighed af foreningen. 
Vi ønsker at udvælge mere skarpt: Når vi har et fagligt eller politisk budskab … 
Mål RESULTATER & KOMMENTARER 
27. At vi indgår skriveaftale med eksterne 

skribenter/journalister 
Er sket. 

28.  Udarbejde (få udarbejdet) 3 
læserbreve inden GF 2010 og en større 
artikel inden GF 2010 

Er sket. 

29. Indgå samarbejdsaftale om 
deltagelse/medspiller på film om 
døgninstitutioner(2 stk) 

Er ved at ske … projektet er fortsat i 
planlægningsfasen 
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5.2 Bilag 2: Øvrige resultater 

 
Politik Ansv: Tine Theker Stryhn & Søren Skjødt & Henrik Kaustrup 
Tema Aktiviteter Kommentar 
Møder Deltagelse i  

o inspirationsmøder om Barnets reform 
o møder i Børnesagens Fællesråd (Tine Theker Stryhn som 

bestyrelsesmedlem) 
o møder i socialministeriets arbejdsgruppe om nye vilkår 

for magtanvendelse 
o div konference i Børnesagens fællesråds regi 
o møder med Ankestyrelsen (kontorchef Henrik Horster) 
o møder med 2 socialministre Karen Elleman og Benedikte 

Kiær – 2 gange: 15/3 på Godhavn & 27/8 som led i 
institutionsbesøg 

o møde Børnerådets formand Zornig 
o KLs børnetopmøde 
o SLs lederlandsmøde 
o SLs konference om Fremtidens døgninstitution (oplæg & 

paneldeltagelse) 
o refleksionsrumsmøde i KL om handleplaner 
o Samarbejde med Børns Vilkår om ’anbragte børn og 

hospitalsindlæggelser 
o en følgegruppe i Børns Vilkår om BISIDDERE i 

børnesager (opbygning og udvikling)  
o ’Beredskab i forhold til fremtidige SFI‐forsknings 

resultater – et SL initiativ  
o SPUKS projekter Piger på døgninstitution og Misbrug 
o møder i UBU 
o møde med Børnehjælpsdagen 
o Psykiatrifonden (oplæg om døgninstitutioner og 

psykiatri) 

Løbende deltagelse i 
møder med 
samarbejdspartnere 

Arbejds‐
grupper 
under BF 

1. Tidlig indsats 
2. Den kriminelle lavalder 
3. Udsatte børn og unge på den politiske dagsorden 

1. Er afsluttet 
2. Fortsætter 
3. Fortsætter 

Eksterne 
bestyrelser 

o Tine Theker Stryhn bestyrelsesmedlem i Børnesagens 
Fællesråd 

Fortsættes 

Politiske 
udmel‐
dinger 

o Barnets reform 
o Stigningen i taksterne 
o Den kriminelle lavalder 
o Deloittes rapport om ’Analyse af udvalgte tilbud på det 

specialiserede socialområde’ 
o Ankestyrelsens 2009 anbringelsestal 
o Det manglende efterværn 

 

Breve til 
politikere 

o Brev til Mette Frederiksen (S) om anbragte børn og unge 
og arbejdsdusører, SU, arv m.m. 

Afventer fortsat svar 
fra Skatteministeriet 
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Medier & kommunikation  
Læs mere på www.fadd.dk  

Tine Theker Stryhn, Søren Skjødt & Henrik Kaustrup 

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

o 2/9 KL skal revse kommunerne for nedgang i 
anbringelser 

o 10/6 Kommunerne har ikke styr på de sociale 
udgifter 

JA, løbende 

Radio 
TV indslag 

o P4 Midt/vest 13/9 TTS Behandling af udsatte børn i 
fare  

o P1 4/9 TTS Om vigtigheden af efterværn 
o DR Nyhederne 1/9 TTS Faglig bekymring over de 20 

% færre anbringelser 

JA, løbende 

Artikler/ 
læser‐
breve 

o Information 4/9 ‐ Om vigtigheden af efterværn 
o Politiken 26/8 ‐ Kære Jan Trøjborg: Vi vil gerne 

samarbejde…  
o Politiken 30/7 – Kommunernes overpriser koster 

dyrt 
o DKnyt 30/6 ‐ De sidder på rådhuset og sjusser sig til 

taksterne 
o Kr. dagblad 28/6 ‐ Uforklarlig priseksplosion: Hvad 

foregår der på landets rådhuse? 

JA, løbende 

Hørings‐
svar 

o Den kriminelle lavalder (i samarbejde med 
Børnesagens Fællesråd) 

FADD deltager løbende i alle 
relevante høringer 

 
       Interne/organisatoriske temaer 

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

Er aktive for: 
o De sikrede institutioner (AKTIV) 
o Ungeinstitutionerne (AKTIV)  
o Familieinstitutionerne (AKTIV) 
o Nærmiljøinstitutionerne (AKTIV)  
o Mellemlederne (AKTIV)– har aktive netværksgrupper, 

afholder næste konference 10.‐11. marts 2011 
o Faglærerne (AKTIV)– afholder næste konference i uge 

5 2011 
o Døgninstitutions‐ansatte psykologer i region SYD 

(AKTIV) igangsat 10/1 2010 – arbejder med profilering 
af det psykolog‐faglige arbejde på 
døgninstitutionerne – præsenteres på 
landskonference i 2011 

FADD overvejer i hvilket 
omfang øvrige faglige fora 
skal iværksættes: 
o Skole/behandlings‐ 

hjemmene 
o Småbørns‐

institutionerne 
o Skoleledere 
o Dagbehandlings‐

institutioner 

Særlige 
aktiviteter 

o FADD har udgivet DØGINSTITUTIONSPROFILERINGS 
pjecen: november 2010 

o Repræsentanter fra FADD er faglige supervisor på 
filmprojekt om døgninstitutioner 

 

Regionale 
netværks‐
grupper 

Aktive netværksgrupper: 
MIDT og SYD, Sjælland og Nord 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 
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Indhold 
hjemme‐ 
side 

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

m.m. 

Vedvarende 

Nye 
med‐ 
lemmer  

o Slejpner, Høje Tåstrup 
o Villa Ville Kulla, Morsø 
o Anemonegården, Hovedgård (atter indmeldt) 
o Kastaniegården, Vordingborg 
o Ravnbjerghus,  
o Unge‐netværket i Næstved 
o Småbørnscenteret i Roskilde 
o Akutinstitutionen Kløvermarken 
o Husene Frydendalsvej, Frederiksberg (atter indmeldt) 

Pt har vi yderligere 
positive tilbagemeldinger 
fra 3 institutioner. 

Møde‐
overblik 

Følges løbende på  
www.fadd.dk´s kalender  

Løbende 

Nedlagte 
institu‐ 
tioner 

Følgende B/U institutioner er nedlagt i årets løb: 
o Slejpner, Høje Tåstrup 
o  

 

Udmeldte o Donekrogen  
o Ungecentret Porten (tidl. Salus) 
o Stendyssegården 
o Slimminge Behandlingshjem 

Alle institutioner har fået 
tilbud om møde med 
FADD 

Juleind‐
samlinger  

o Julesagen og Operation Julegaveregn indsamlede til 
sammen 107.000. 

o Pengene blev fordelt til børn på 14 
medlemsinstitutioner 

Gentages i 2010 

 
9. Andet  
Aktiviteter/resultater Kommentar ‐ opfølgning? 
Indstillet person/projekt til Børnesagsprisen 2010 Vedvarende opgave 
Indstillet kandidater til Børnerådet Vedvarende opgave 
Stillet børn til rådighed for samtaler med Børnerådet  
o Deltaget i Operation JULEGAVEREGN 
o Deltaget i JULESAGEN 

Fortsætter 

Deltaget i møder med/i (eksterne samarbejdspartnere) 
• DE (Dansk Erhverv – tidl. Dansk Handel og service) 
• Psykiatrifonden (oplæg om døgninstitutioner og psykiatri) 
 

Fastholdes 

Deltaget i møder med/afviklet arrangementer med (internt) 
• Unge‐gruppen  
• Værkstedsgruppen 
• Nærmiljøinstitutionsgruppen 
• Familieinstitutions‐gruppen 
• Mellemledergruppen 
• Regionsgruppe SYD 
• Regionsgruppe MIDT 
• Regionsgruppe Hovedstaden (ikke aktiv) 
• Regionsgruppe Sjælland 
• Regionsgruppe Nordsjælland 
• Regionsgruppe NORD 

Vedvarende opgave 
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Deltaget i konferencer/landsmøder 
• LOS´ landsmøde 
• SLs kongres 
• KLs børnetopmøde 
• KLs messe – om kommunale tilbud 

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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5.3 Bilag 3: Tine Theker Stryhn formandsklummer 2009‐2010 på www.fadd.dk 

 
OKTOBER 2009 
Det var Niels Hausgård, der for nogle år siden indledte en koncert med at sige (frit efter 
hukommelsen) "Vi der lever af satiren bliver overdynget med materiale for tiden" 
Han henviste herefter blandt andet til Peter Brixtofte/Farum‐sagen og prins Henrik d. 3. 
På døgnanbringelsesområdet bliver vi også overdynget med materiale for tiden. 
Det meste af det, er bare ikke spor sjovt... 
Men vi nævner i flæng fra den seneste tid:  

• Artikler i flere aviser fortæller, at landets fængsler er fyldt med tidligere anbragte børn (Se 
FADDs pressemeddelelse nedenfor på velkomstsiden) 

 
• Erik Fabrin, formand for KL, rådgiver med "8 gyldne regler" landets kommuner om, 

hvordan man tænker i billige løsninger for udsatte børn. Der er ikke meget godt at hente ... 
 

• Flere kommuner fastlægger nu udgifterne til anbringelser. Stik imod lovgivningen, der 
betoner, at det er faglige – og ikke økonomiske ‐ vurderinger, der skal være 
udgangspunktet for en anbringelse. 

 
• Danmark anbringer oftest unge på døgninstitution, lyder et af temaerne i undersøgelsen 

"Institutionsanbringelse af unge i norden – en komparativ undersøgelse af lovgrundlag, 
institutionsformer og udviklingstendenser" fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd. 

              Hvad nu hvis det er det rigtigste? 
 
I foreningen svarer vi tålmodigt på alt det, vi kan nå.  
Men en gang i mellem må vi spørge: Hvad er egentligt alternativet? Skal disse børn og unge da ikke 
et andet sted hen, når deres trivsel og udvikling er så truet, at det er deres eksistens, der i ordets 
egentlige forstand er på spil? Hvad forestiller man sig? 
I FADD mener vi ikke, at alle børn, der er truede eller truende partout skal anbringes på en 
døgninstitution. 
Hvis der er ressourcepersoner i familien KAN en slægtsanbringelse være en løsning. Ligesom en 
familiepleje KAN være det rigtigste. Ligesom et skibsprojekt eller en .. døgninstitution KAN være 
det, der skal til 
Det væsentlige er, at det er barnets konkrete problemstillinger, ressourcer og behov, som 
børnesagkyndige skal tage udgangspunkt i, når de skal træffe beslutning om, hvilken type 
anbringelse, der skal iværksættes… 
 
Dette – og meget mere – har vi meddelt de parter, der nu skal forhandle Barnets reform igennem. 
 
Ellers glæder vi os over det milde efterår: 
 Bind så korn i krans, 
 hurra, her til lands 
 sluttes altid høsten med et gilde og en dans. 
 Og til vores årsmøde … den 4.‐6. november 2009.   
 
Tine Theker Stryhn, formand for FADD 
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NOVEMBER 2009  
Hvor en af de socialpolitiske overskrifter i oktober var satspuljepartiernes vedtagelse af Barnets 
reform, vil den store politiske temperaturmåling i november blive kommunalvalget den 17.  
Set ud fra døgninstitutionernes perspektiv vil vi med interesse følge processen op mod en ny 
sammensætning af Byråd og Kommunalbestyrelser, som denne gang skal vælges efter to markante 
reformer på blandt andet anbringelsesområdet: Kommunalreformen fra 2006 og Barnets Reform 
fra 2009. Og da de kommunalpolitiske flertal fra 2005 så at sige har skullet agere og reagere i 
forhold til reformer, som de har ’modtaget’ midt i en valgperiode, så får de nye mulighed for dels 
at stå på ryggen af kendte vilkår, dels at bygge på de erfaringer man har gjort sig i det politiske 
system og i forvaltningerne. Det spændende bliver således, hvordan partierne og deres kandidater 
vil håndtere den udfordring, som ser ud til at blive valgets helt store (måske underliggende) tema: 
Den anstrengte kommunale økonomi.  
 
I FADD har vi længe – alene og sammen med andre aktører fra området – påpeget hvor vigtigt det 
er at holde fast i det grundlæggende princip, at man skal anbringe de børn og unge, som 
børnesagkyndige vurderer, har brug for det …. Hverken flere eller færre. Og så med udgangspunkt i 
barnets eller den unges konkrete problemstillinger, ressourcer og behov.  
 
I sagens natur er det således vanskeligt at lægge kommunale budgetter for et område, hvis 
grundforudsætninger man ikke har en Kinamands chance for at gennemskue: Hvor mange børn og 
unge skal anbringes? Hvilke tilbud får de brug for? Og hvad koster de pladser, der skønnes at være 
de rigtige. Og vel at mærke – som loven foreskriver: Efter faglige og ikke økonomiske kriterier.  
 
Så appellen herfra skal lyde:  
 
* De dyre og mere specialiserede tilbud på B/U ‐anbringelsesområdet skal ikke være et 
kommunalpolitisk serviceområde  
 
* Indsatsen for børn og unge hører til under budgetgarantien  
 
* Der skal være statslig refusion for dyre enkeltsager  
 
Men derfor kan man jo godt stille de kommunalpolitiske kandidater et venligt spørgsmål om 
prioriteringer, om taksterne for døgnanbragte børn og unge skal nedsættes og hvilke konsekvenser 
det i givet fald skal have ... for hvem og om hvad de mener, der er almindelig anstændighed 
overfor truede og truende børn og unge og deres familier. Nogle af dem vil nok også have brug for 
hjælp efter valget ...  
 
God valgkamp ... og deltagelse  
 
Tine Theker Stryhn, formand for FADD 
 
DECEMBER 2009  
Når vi siger JUL i FADD siger vi nu for 3. gang også OPERATION JULEGAVEREGN. 
Vi er glade for fortsat at kunne medvirke til at skrue lidt op for den del af julen, der handler om 
gaver. 
 
Sidste år skrev jeg i Juleklummen, at i FADD ved vi om nogen, at julen er andet end julegaver og 
det man kan købe sig til. 
For julen er også de store følelsers tid. Fravær, usikkerhed og savn kan spille en stor rolle for såvel 
anbragte som ikke‐anbragte børn, hvis forældre ikke ‐ for kortere eller længere tid ‐ kan påtage sig 
opgaven at gøre julen til en glædens tid med nærvær, tryghed og fordragelighed. 
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Det er et ufravigeligt træk ved den vestlige kultur, at julens budskab har en støt stigende tendens 
til at blive udfordret af forestillingen om at jo flere penge og jo større forbrug … jo bedre jul. 
Samtidig ved vi godt, at det ikke passer. 
Kan finanskrisen ikke bruges til andet, så lad os da håbe, at den giver os mulighed for at stoppe lidt 
op og tænke på, hvilke andre måder ‐ end dyre julegaver ‐ vi kan udtrykke vores kærlighed til 
andre på … 
Og det er altså de voksnes opgave at finde balancen mellem forbruget og … freden. 
 
Men i en tid hvor der kan være ’trængsel og alarm’ er det godt at vide, at andre tænker på én  … 
og gerne lader en ekstra julegave følge med. 
Den funktion udfylder OPERATION JULEGAVEREGN og derfor bidrager vi rigtig gerne med at sikre, 
at alt går ordentligt for sig og at medvirke til fordelingen af de forhåbentligt mange penge til gaver.  
 
Tilbage står blot at ønske … fred til alle. Forbruget skal nok klare sig … 
 
… og så var det jo Goethe, der sagde ... 
'Man burde i det mindste én gang hver dag høre en lille sang, læse et godt digt, se et smukt billede 
og, hvis det er muligt, sige nogle få fornuftige ord.' 
 
Tine Theker Stryhn, formand for FADD 
 
JANUAR/FEBRUAR 2010 
Frosten er over os .. og under os. 
Vinteren viser sig fra en side, som vi sjældent ser den. Det er lige før man kunne ønske sig bare en 
lille smule global opvarmning – hvis ikke det var fordi, det så har en mere alvorlig konsekvens. 
Noget mindre dramatisk, men dog ganske alvorligt ‐ og i hvert fald ambitiøst ‐ er vi i FADD for 
øjeblikket i gang med at placere grundstenene til indhold og form for den kommende 
arbejdsperiode. 
Efter generalforsamlingen, hvor medlemmerne i FADD gav mange kvalificerede bud på hvad 
bestyrelsen skal arbejde med i 2010, foreligger der nu et prioriteringsarbejde. 
Dette skal samstemmes med de politiske tendenser, der kræver vores opmærksomhed. 
I den sammenhæng forventer vi – som sædvanligt ‐ en blanding af det forudsigelige og det 
uforudsigelige. 
 
For så vidt angår det, som vi selv har indflydelse på at ville påvirke, føler vi os overbeviste om at 
udmøntningen af Barnets Reform fortsat vil fylde en del i vores kalendere. 
Måske tiden også er inde til at få et overblik over konsekvenserne af Kommunalreformen for 
døgninstitutionerne – både de kommunalt og regionalt forankrede, men også de institutioner, der 
har valgt at være uafhængige. 
Vi ser desuden frem til at bidrage til den undersøgelse, som Undervisningsministeriet vil 
igangsætte i begyndelsen af året om specialundervisningen på de interne skoler på 
døgninstitutioner og opholdssteder. 
Ligesom vi også vil fokusere på skolegangen for de anbragte børn og unge, der er henviste til at 
frekventere de lokale folkeskoler og andre undervisningstilbud. 
 
Der kunne også være gode grunde – som vores medlemmer ser der ‐ til at arbejde videre med 
forskningsaktiviteter på anbringelsesområdet, anbringelsesmønstre/forløb og børns retsstilling. 
 
Her sidst på året anmodede vi Folketingets Socialudvalg om at ville dagsordensætte en række 
særlige økonomiske forhold for anbragte børn og unge; herunder mulighederne for at få SU, 
tilbagebetalingskrav og arbejdsdusører. 
Brevet kan læses her nedenfor. Vi venter i spænding på svaret … 
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I sin nytårstale foretog Lars Løkke Rasmussen et på flere måder indtil videre retorisk stilbrud med 
den forrige statsminister. 
Som Politiken skrev i sin leder den 2. januar 2010: ’Som barn af velfærdssamfundet forstår Løkke 
tilsyneladende, at kreativitet, gruppearbejde og internationale påvirkninger kun er med til at 
styrke Danmark’ 
Vi tillader vi os at håbe på, at Lars Løkke Rasmussens direkte appel – for ikke at sige forsikring til 
børnene: ’I kan noget som I er de bedste til i verden’ – også omfatter anbragte børn og unge.  
Det kræver, at kommunerne skaber de rigtige undervisningsilbud til alle børn … 
 
Tine Theker Stryhn, formand for FADD 
 
Marts 2010 
Mens regeringsrokaden er en realitet, ser det ud til, at foråret i skrivende stund lader vente på sig 
… Naturen skal nok klare sig, men der er så andre problemer, som ’nogen’ bliver nødt til at tage sig 
af: Fravær af kommunale tilsyn på døgninstitutioner og opholdssteder og kø ved håndvasken i 
forbindelse med familietragedien i Brønderslev kommune er blot et par aktuelle eksempler på, at 
der er nok at tage fat på for den nye socialminister Benedikte Kiær.  
Måske også diskussionen om ’varme og kolde hænder’ kunne være et godt startprojekt for 
socialministeren – efter opgørelsen fra Cepos, der viser, at kommunerne og regioner har øget 
antallet af administrative medarbejdere med 8.500 over de seneste 3 år Også selv om KL formand 
Erik Fabrin (V) ikke mener, at man kan opdele indsatsen i administrative 'kolde hænder' og 
frontarbejdernes 'varme hænder'. ‐ Det er kombinationen, der er afgørende, siger han til JP den 
4/2. Og vi kunne tilføje: Ja, måske, men ihvertfald balancen. Tænk hvis alle kommuner handlede 
efter om en ny ide, en ny‐ansættelse i forvaltningen eller en ny administrativ kontrolforordning var 
gunstig og forståelig for borgerne ...  
I FADD byder vi Benedikte Kiær velkommen i arbejdstøjet. Vi håber, at den konservative tradition 
for at tænke i anstændighed overfor de mennesker, der har det svært, vil slå igennem overfor de 
kommuner, der lige nu af økonomiske grunde gør sig alle mulige krumspring for at sno sig uden om 
lovgivningen. Hvoraf det altså fremgår, at børn og unge skal anbringes ud fra faglige vurderinger. 
Samtidigt er vi vidner til en hildtil uset kontrolprakisis i mange kommuner. Kontrollen, der ironisk 
nok sjældent omfatter det lovpligtige tilsyn, har ofte en skinger undertone og en bureaukratisk 
snert af overformynderi. Altsammen skyldes det forsøget på at styre de kommunale budgetter, der 
ifølge regeringen ‐ trods skattelettelser ‐ angiveligt skulle være store nok til at kommunerne kan 
løfte opgaverne.  
Der er plads til forbedringer … hist & pist.  
Vi påskønner, at landets socialminister igen kan koncentrere sig om socialpolitikken. Men vi synes 
samtidig, at der skiftet vel meget ud på posten. Således er Benedikte Kiær den 3. socialminister, 
der skal forholde sig til Barnets reform  
Og apropos Barnets reform. Som bekendt skal en række lovforslag her i marts medvirke til at 
udmønte intentionerne bag reformen … Vi har sagt det før og vi siger det igen: Truede og truende 
børn og unge skal anbringes der, hvor de får mest ud af at være. Og nogle gange er det for 
eksempel i en familiepleje, andre gange er det for eksempel på en døgninstitution. Som vi ser det 
har forskere og praksisfolk en fælles udfordring i at indkredse de aspekter, der ser ud til at fremme 
den gode og virkningsfulde anbringelse. Herunder bør der komme fokus på hvad der er grundene 
til det forholdsvist store antal sammenbrud i plejefamilieanbringelser.  
Men … det økonomiske og ideologiske pres på døgninstitutionerne for børn og unge er en 
kendsgerning. Og når økonomiske trængsler og lad‐falde‐hvad‐ikke‐kan‐stå‐ideologi går hånd i 
hånd bliver der ’tacklet igennem’ Det er der mange eksempler på i nyere danske socialpolitisk 
historie. Og således også for øjeblikket, skulle jeg hilse og sige fra mange af vores medlemmer. Lad 
os blot minde om, at det som regel er sådan, at hver gang et fagligt miljø nedlægges (eller 
barberes ned til ukrudtshøjde …) så forsvinder værdifuld viden, kompetence og erfaring. Måske for 
altid …  
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PS. Til kommunerne: Husk nu at sætte penge af til beredskabet. Det gælder både ift hospitaler og 
døgninstitutioner. Det er det aktive beredskab, der gør at man kan løse komplicerede opgaver – 
hurtigt og kvalificeret  
Så vi ser da frem til at møde Benedikte Kiær. Der er nok at tale om ...  
 
… og så var det jo Liverpools legendariske manager Bob Paisley, der sagde... 
 
"If you're in the penalty area and don't know what to do with the ball, put it in the net and we'll 
discuss the options later." 
 
Tine Theker Stryhn, formand for FADD 
 
APRIL 2010  
I uge 10 og 11 gennemførte vi i FADD en intern spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens 
medlemmer. Udgangspunktet for undersøgelsen var ønsket om at få et overblik over 
pladssituationen på institutionerne – særligt mhp at få viden om forskelle fra 2009 til 2010 og om 
hvilke nye tiltag institutionerne har sat i gang. Hvis vi sammenholder undersøgelsens resultater (se 
nedenfor) med dels deltagernes kommentarer i forbindelse med undersøgelsen og dels 
kommentarer fra møder indenfor de seneste måneder, er der ingen tvivl om, at rigtig mange 
aktører på området har registreret et fald i antallet af såvel henvendelser som i anbringelser.  
I FADD har vi sagt det før og vi siger det igen: Vi er bekymrede ved udsigten til, at nogle kommuner 
nedlægger velfungerende faglige miljøer  
•fordi højt fagligt kompetenceniveau ER en forudsætning for høj kvalitet i anbringelserne og  
•fordi det tager lang tid at bygge dem op igen. Det koster penge at holde gang i et beredskab, og vi 
beder om at kommunerne undlader alene at fokusere på pladsudnyttelse.  
 
Derudover beder vi kommuner, der har besluttet sig for – og kan dokumentere ‐ at der også vil 
være det nødvendige antal pladser efter en evt. lukning af en døgninstitution ‐ om at overholde de 
spilleregler, der gælder for lukning af offentlige institutioner. Vi ser desværre grelle eksempler på 
kommuner, der angiveligt ser stort på de aftaler, der ellers skal regulere forholdene i de offentlige 
systemer. Til institutionerne skal der lyde en opfordring til, at blive ved med at lede efter 
muligheder for, hvor og hvordan de faglige kompetencer kan udfoldes på andre områder end 
indenfor de afprøvede rammer – også selv om vi godt ved, at rigtig meget ER prøvet af. Det 
vigtigste i denne sammenhæng er børnene og de unge.  
 
Dernæst at vi gør alt hvad vi kan for at holde gang i det faglige beredskab, der jo skal stå klar til at 
møde udfordringerne, når skuden vender …igen.  
For det ved vi jo godt at den gør …  
 
PS. Vi har noteret, at flere oppositionspartier nu har fået nok af historier om misrøgt af børn og 
kommunesvigt. De ønsker, at regeringen nedsætter et uafhængigt udvalg, der skal kulegrave 
området og økonomien, for at se om systemet kan skrues bedre sammen. Det skriver Nordjyske og 
Fyens Stiftstidende.  
 
Mette Frederiksen peger på, at kommunerne stort set står alene med de store udgifter til udsatte 
børn, og at tal fra Ankestyrelsen viser, at der bliver anbragt færrest børn sidst på året, når 
kommunekassen er tom. Indtil videre mener Socialminister Benedikte Kiær (K) og Dansk Folkeparti 
ikke at der er behov for et ekspertudvalg.  
Vi følger udviklingen ...  
 
Tine Theker Stryhn, formand for FADD 
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Maj 2010 
Kommunernes udfordringer med at håndtere de økonomiske ubalancer ser ud til at være et 
problem, hvis løsninger åbenbart trækker noget ud: 
Hvad værre er, tyder noget på, at forudsætningerne for dette opklaringsarbejde, ikke er præget af 
overblik og gennemskuelighed. 
Kommunerne bruger angiveligt i omegnen af 230 mia. kr. årligt på social service.  
Det er en stigning på over 40 % og langt mere end 100 mia. kr. siden 1992.  
Ifølge professor i Statskundskab Jørgen Goul Andersen, Aarhus Universitet er der i perioden ikke 
blevet væsentlig flere gamle, og heller ikke voldsomt flere børn. Antallet af 
kontanthjælpsmodtagere ligger på næsten samme niveau, og man har skåret drastisk i ældres 
rengøringshjælp. 
Jørgen Goul Andersen har sammen med en kollega arbejdet med et projekt for Rockwoolfonden 
om, hvad de ekstra milliarder er gået til.  
JGA siger til flere medier, at det er svært at afdække problemstillingen. 
 
I FADD mener vi, at projektet fortjener al mulig opbakning. Så for at for at give forløbet lidt 
medvind har vi 3 ledetråde: 
 
For det første må en af forklaringerne være en markant stigning i antallet af de såkaldt ’kolde 
hænder’ i de kommunale og regionale forvaltninger. 
Sammen med en udtalt centraliseringstendens er kontrol‐aspektet ‐ (nogle steder vel snarere 
hysteriet) og utallige spidsfindige undersøgelser om dit og dat ‐ et evigt tilbagevendende 
irritationsmoment for udmønterne af de offentlige serviceydelser. Men som de alligevel dagligt 
forsøger at realisere. 
Vi synes, at det enten kunne være interessant at få sat tal på, hvor stor tilvæksten i af forvaltnings‐
administrative medarbejdere har været over en årrække – gerne siden 1992. Og hvad denne 
tilvækst har kostet skatteyderne i form af kommunikationsprojekter, spin, kontrol, dobbeltarbejde, 
interne opkvalificeringskurser, politikersparring, konsulentydelser og undersøgelser af 
skummetmælksforbruget fordelt på antallet af dage og måneder? 
Alene siden kommunalreformen (2006) skulle der ifølge tal fra CEPOS være blevet ansat 8500 
ekstra administrative medarbejdere i de offentlige forvaltninger. Prøv lige at gange 8500 med ½ 
mill. lønkroner + kontoretableringsomkostninger … 
Eller også skal man nøjes med at konstatere, at antallet af ansatte i de kommunale forvaltninger er 
eksploderet. Det har der måske været grund til i forbindelse med den nødvendige opkvalificering 
af de kommunale kompetencer efter kommunernes overtagelse af de mange opgaver fra amterne. 
Men måske tiden er inden til at indfri løfterne om at der på sigt ville være et 
medarbejderantalsmæssigt rationale forbundet med amternes nedlæggelse? 
Nogen må gøre noget… 
 
For det andet er der noget, der hedder OVERHEAD. 
Det er et beløb som kommunerne henter fra i hvert fald fra de takstfinansierede kommunale og 
regionale døgninstitutioners budgetter. 
Beløbene er forskellige, men ligger ifølge vores medlemmer på mellem 0 og 25 % af 
institutionernes budgetter. Af flere fortolket som en slags returkommission ,,. 
Og kun meget få ved, hvad beløbene på op mod 6‐7 mill pr. institution bruges til. 
Der er plads til forbedringer: Hvad bruges pengene til? Er det rimeligt, at kommuner og regioner 
skovler penge ind til finansiering af opgaveløsninger, der ikke repræsenterer andet intern 
behovstilfredsstillelse? Bør døgninstitutioner ikke have nogenlunde ens vilkår – ikke mindst fordi 
kommunalreformen lagde op til øget gennemsigtighed, transparens i økonomien og konkurrence 
mellem udfører‐leddene? 
Indtil videre er det ikke lykkedes særligt godt… 
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For det 3. har vi fra vores egne verden forståelse for den politiske opmærksomhed på de dyre 
enkeltmandssager.  
Der kan være både økonomiske og etiske begrænsninger i at lade børn og unge gå sammen med 
pædagogiske medarbejdere, som på trods af både høj faglighed og etik ikke kan erstatte 
fællesskabet med andre børn og unge. 
Fra KL ved vi, at kommunernes efterspørger positive historier også fra døgninstitutionsverdenen. 
Der er ikke noget vi hellere vil. Og der er masser af gode anbringelseshistorier at berette om. 
Men lige nu forstyrrer de økonomiske begrænsninger i den kommunale og regionale verden så 
meget, at man rigtig mange steder udfordrer lovens bestemmelser om at anbringe efter faglige 
begrundelser … og ikke efter økonomiske … 
Samtidig føler ganske mange institutioner sig lukningstruede ifølge vores egen undersøgelse fra 
maj 2010.  
Risikoen for at højt fagligt kvalificerede pædagogiske miljøer pludselig ikke er i blandt os længere 
er faretruende. 
 
Men bortset fra det, fru Kammerherreinde, så går det godt, så går det godt … 
 
 
Tine Theker Stryhn, formand for FADD 
 
JUNI 2010 
”Døgninstitutionerne er noget af det værste der findes. Bevares. Selvfølgelig kan der være 
problemer med børn. Men ender de først på børnehjem, så går det helt galt.. Med ’hjælp’ fra 
pædagoger og psykologer bliver børn gjort til kriminelle voldsmænd. Og som om det ikke er nok, 
så er døgninstitutioner alt for dyre, set i forhold til andre behandlingsmuligheder.” 
 
Med denne ironiske distance beskriver forfatterne bag et lille skrift fra 1990 den virkelighed på 
døgninstitutionsområdet.. som vel på et par områder ligner noget af det vi ser i dag – her 20 år 
efter. 
Skriftet: INVESTERING I FREMTIDEN blev udgivet af Dansk Børnehjemsforening og Foreningen for 
skole‐ og behandlingshjem, som var 2 af de 3 organisationer som FADD blev dannet af i 1993. 
I FADD har vi naturligvis bemærker de ’kolde vinde, der blæser rigtig mange steder fra. 
Vi har skrevet det før og vi skriver det igen: Der er en overhængende fare for, at det økonomiske 
og ideologiske pres, som døgninstitutionerne er udsat for – for tiden – resulterer i lukninger eller 
indskrænkninger af veldrevne og professionelle døgninstitutionsmiljøer: Og dermed at værdifuld 
viden og faglig ekspertise kan forsvinde… 
 
Når det er sagt, ser vi heldigvis mange eksempler på døgninstitutioner og andre aktører på 
området, der tager handsken op og identificerer, beskriver og udvikler nye typer tilbud i viften af 
socialpædagogiske ydelser for truede og truende børn og unge. 
 
Vi ved at der er brug for at folde paletten ud og vi vil benytte lejligheden til at ønske alle pøj med 
anstrengelserne. 
Ligesom vi gerne bidrager til at samle og formidle erfaringerne fra de faglige ressource‐ personer, 
der er gået i arbejdstøjet for at udvikle nye praksisfelter ‐ baseret på en socialpædagogisk tradition 
med døgninstitutionsviden og erfaringer som faglig ballast 
 
 
Tine Theker Stryhn, formand for FADD 
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JULI/AUGUST 2010 
Udenfor skinner solen fra en skyfri himmel. Lige nu. Men selv om vejrudsigten er lovende, 
truer tordenskyerne ovenover i form af de budgetforhandlinger, der pågår i kommunerne i 
forlængelse af den aftale, som KL og Regeringen har indgået om rammerne for de kommunale 
økonomier i 2011. 
 
Den helt afgørende overskrift for foreningens arbejde siden sidste generalforsamling har været det 
økonomiske og ideologiske pres, som døgninstitutionerne er udsat for. 
 
Med en sjælden iver har kommunalpolitikere fordelt over det meste af landet været ’ude med 
riven’ i forhold til det sociale område, som KLs tidligere formand Erik Fabrin med vanlig sans for 
brugen af billedfremmende ord og begreber har kaldt ”den skadelige gøgeungeeffekt”. 
Man ser det for sig … 
 
Mens de samme kommunalpolitikere, som i forbindelse med kommunalreformen ikke kunne få 
skrabet for mange amtslige ydelser til sig, jamrer over udgifterne til det specialiserede 
socialområde, har de samtidig indledt en veritabel overprispolitik på taksterne til blandt andet 
døgninstitutionspladser. 
Så klart står det at læse i den nye rapport, som KL, og regeringen har fået udarbejdet af Deloitte. 
(hent & læs rapporten nedenfor) 
I et debatindlæg, der blandt andet blev bragt i Kristeligt Dagblad den 28/6 2010 henviser vi i FADD 
til Deloitte‐rapporten, og vi skriver: 
’FADD har kendskab til kommuner, der beregner sig overpriser på døgninstitutioner på op til 25 
procent! Vi ved ikke, hvad overprisen går til – cykelstier, lønudgifter i forbindelse med 
kommunalreformen, kurser for de rådhusansatte eller? Men de udsatte børn, unge og voksne har i 
hvert fald ikke mærket noget til pengene. Det fremgår faktisk også tydeligt af Deloitte‐rapporten – 
det er for eksempel ikke sådan, at tillægsydelserne til de enkelte brugere på institutionerne kan 
forklare den voldsomme stigning.´ 
 
Efter vores opfattelse ser det ud som om det egentligt er helt bekvemt for kommunalpolitikerne at 
have det specialiserede socialområde at skyde skylden på. 
Det er så enkelt og alle kan se det. 
Problemet er altså bare, at eksplosionen på udgifterne angiveligt ikke kommer hverken anbragte 
børn og unge eller institutionerne for den sags skyld til glæde og gavn. 
Og at ingen tilsyneladende ved hvad præcist overpriserne går til…  
 
Som om det ikke er alvorligt nok er presset på den kriminelle lavalder pr. 1/7 landet på de 14 år.  
Det betyder som bekendt, at omstolene nu kan fængsle14 årige. Hvilket absolut ingen såkaldte 
eksperter har anbefalet. 
Og måske er de 14 år kun er en foreløbig grænse. Vi har hørt flere politikere nævne at ’12 år måske 
var bedre’. 
I FADD er vi bekymrede over de mange eksempler på signallovgivning: Vi har et problem med 
nogle børn, vi ikke kan styre. Det vil vi ikke have: Så derfor må vi sætte dem i fængsel. 
Det er ikke godt nok…  
Vi vil anbefale, at vi i Danmark – eksempelvis i forhold til arbejdet med de truede og truende børn 
og unge i stedet diskuterer, hvad det er for et liv vi ønsker for dem. Og hvad der skal til at ’disse liv 
kan blive levet’ 
Herunder om straf eller pædagogik skal være omdrejningspunktet for det sociale arbejde? 
 
Men efter ½ år med møder med samarbejdspartnere – herunder socialminister Benedikte Kiær, 
Ankestyrelsen, KL og Børnerådets formand, kommunikationsfolk m.fl. – nye og gamle medlemmer 
– så er vi småt ved at være klar til at slappe af og samle kræfter i ferien. 
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Alt i mens vi giver os selv lov til at nynne: 
Sommer, sommer og sol 
Haven og blæsten og duft af kaprifol 
 
 
Tine Theker Stryhn, formand for FADD 
 
SEPTEMBER 2010 
Det er længe siden, ferien sluttede. Og man kan undre sig over, hvor hurtigt man egentlig kan 
indstille sig på at arbejde… igen.  
I FADD var vi knapt kommet ud af ’feriestillingerne’ før KLs formand Jan Trøjborg var ude med 
riven efter blandt andet FADD (se nedenfor). Jan Trøjborg skrev blandt andet i en kommentar til 
FADDs debatindlæg (se også nedenfor), at FADD ’mangler elementært kendskab til de kommunale 
budgetter’. Jan Trøjborg bad om at stoppe mudderkastningen og inviterede samtidig til 
samarbejde. Og så måtte vi jo til det: At takke formanden for de 98 danske kommuner for 
indbydelsen. Men da der ikke var hæftet en konkret dato på mødeforslaget, tænkte vi, at det 
måske var bedre, at vi indbød Jan Trøjborg til en tur rundt på en række døgninstitutioner. Så vi i ro 
og mag mellem besøgene kunne drøfte, hvor kommunernes overhead på de op til 25 procent i 
overpris på pladserne bliver af? Hvem sagde returkommission? Og om det specialiserede 
socialområde ikke burde have sit eget rejsehold ligesom folkeskoleområdet? Der vil være nok at 
tage fat på. 
 
I skrivende stund har vi ikke hørt fra KL. Men mon ikke et medlem af det ikke ubeskedne 
kommunalt finansierede konsulent‐ og pressemedarbejderkorps en dag siger tak for interessen? Vi 
tror det.  
 
Bortset fra det viser nye tal fra Det Fælleskommunale Løndatakontor, at kommuner og regioner 
siden maj 2009 har ansat 7400 medarbejdere. Det drejer sig angiveligt primært om ansættelser af 
de såkaldt ’kolde hænder’ – akademikere (6 % stigning og chefer 3,3 % stigning). (Politiken 1/9) 
 
Jamen, man ved næsten ikke om man skal grine eller græde… Det er lige før vi ser det som en 
kompliment, at Jan Trøjborg mener, at FADD mangler elementært kendskab til de kommunale 
budgetter. Med de meget dramatiske besparelser alle kommuner er midt i, forekommer det ærligt 
talt besynderligt, at kommuner og regioner finder det betimeligt at opgradere de 
forvaltningsmæssige niveauer. Det ser ikke pænt ud.  
 
Fra vores egen verden havde vi et interessant møde med socialminister Benedikte Kiær og en 
række embedsmænd fra Socialministeriet. (se billeder nedenfor) Det foregik som en besøgsrunde 
til en række østdanske døgninstitutioner. Vi besøgte Den flyvende hollænder, Egebækskolen og 
Familieinstitutionen Margrethevej. Vi fik også lejlighed til at drøfte – udover nogle mærkesager for 
FADD ‐ en række aktuelle temaer med interesse for både Socialminister og FADD:  
 
*Efterværnsområdet, som Benedikte Kiær vil tildele 80 mill. FADD anbefalede at disse 
efterrværnsopgaver principielt bliver koblet op på de døgninstitutioner, som de unge bor på og 
står for at skulle flytte fra.  
 
*Manglende faglighed, som Benedikte Kiær var citeret for at mene var problemerne på 
socialområdet. Ministeren præciserede, at det drejede sig om manglende 
sagsbehandlerkompetence  
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*Vedr. De voldsomme udgifter til solo‐tilbud, så vil Benedikte Kiær til september udgive et katalog 
med muligheder, som kommunerne kan bruge for at nedbringe de dyre særtilbud. FADD finder 
også de dyre solo‐projekter problematiske – blandt andet fordi det ikke er undersøgt, hvilke 
konsekvenser det udviklingsmæssigt har for et barn eller en ung at være uden daglig kontakt til 
jævnaldrende over længere perioder  
 
*De nye magtbeføjelser til visse institutioner, som Benedikte Kiær har overtaget udmøntningen af 
fra sin forgænger Karen Ellemann. FADD fortalte, at der blandt vores medlemmer er uenighed om 
hvad de nye vilkår vil fremme: Den pædagogiske opgave eller begrænsningen af børnenes eller de 
unges retssikkerhed.  
 
*Overheadet, der som omtalt andrager rigtig mange penge, er der tilsyneladende stor uenighed 
om – i hvert fald mellem Jan Trøjborg og FADD. Vi anbefalede – ikke kun for KLs og for vores egen 
skyld ‐ at det overhead nu bliver tilbundsgående undersøgt, så vi kan få afgjort hvem der profiterer 
af det.  
 
Hav et godt efterår 
 
 
Tine Theker Stryhn, formand for FADD 
 
OKTOBER 2010 
På anbringelsesområdet er vi for tiden vidner til en hidtil uhørt praksis i rigtig mange kommuner. 
Det gælder dels økonomiske dispositioner, dels forholdet til nogle forstandere.  
At der de fleste steder pågår området store besparelser er almindeligt kendt. En af 
konsekvenserne er, at man, som vi ser det, mange steder angiveligt bryder loven ved at anbringe 
efter økonomiske argumenter og ikke efter faglige skøn.  
Vi ved godt, at mange sagsbehandlere kæmper en heroisk kamp for de faglige argumenter! Så jeg 
benytter lejligheden til at minde om, at Ankestyrelsen behandler sager, der er indberettet 
anonymt… just in case  
Men at topembedsmænd og politikere som af én mund hævder, at nok foregår der 
budgettilpasninger af et vist omfang, men at det samtidig kun vil gøre tilbuddene endnu bedre, er 
simpelt hen for underligt. Man ser for sig en energisk spindoktor (den samme?) råbe fra sidelinjen: 
’Og I bliver bare ved med at gentage, at det hele bliver bedre med de nye og billigere løsninger – 
uanset hvad fanden de kommer med af tal og ekspertudtalelser …’ Og det gør de så … 
kommunaldirektører og politikere fra de fleste hjørner af det politiske spektrum.  
I FADD er vi varsomme med at råbe ulven kommer og klynk ligger os uendeligt fjernt. Så lad os sige 
det stille og roligt: Vi er bekymrede for, om nogle af de børn og unge, der for øjeblikket enten må 
klare sig selv i eget værelse/på gaden eller er henvist til at leve i den familie, der trods gode viljer, 
har givet op, havner i de store og grimme overskrifter i aviserne. Som bødler eller ofre … Nogle af 
de mest skadede børn venter i øjeblikket på, hvad ’samfundet’ har tænkt sig at gøre ved deres 
situation, som en reaktion på den negative og farlige udvikling, de står midt i …  
 
Vi vil rigtig gerne være en del af løsningen. Men vi har brug for, at kommunerne melder ud, hvilke 
opgaver de har brug for at få løst. Og hvad målet for indsatsen skal være… For barnet, familien og 
evt. for lokalområdet. For øjeblikket er mange døgninstitutioner henviste til at reagere på 
kommunale ’tvangshandlinger’, når medierne har været der med de blodrøde historier. Selv om de 
kommunale handleplaner generelt ER blevet bedre gennem årene, ser vi stadig tilfælde, hvor børn 
og unge bliver anbragt til en million kroner om året – uden en handleplan. Hermed er 
anbringelsesstedets mulighed for at målrette indsatsen – og at blive målt og vejet på resultatet – 
selvsagt noget begrænset.  
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Vi har før i disse spalter – sammen med professor i Statskundskab Jørgen Goul Andersen, Aarhus 
Universitet ‐ undret os over, hvorfor det er gået så galt med de kommunale økonomier. Vi bliver 
faktisk gladere og gladere for Jan Trøjborgs kommentar til os om, at ’FADD mangler elementært 
kendskab til de kommunale budgetter’ Vi er åbenbart ikke de eneste … Og vi undrer os stadig over 
ansættelserne af de mange administrative medarbejdere i forvaltningerne og de voldsomme 
overheads.  
Hvad enten det er en konsekvens af det økonomiske pres eller det ideologiske, ser vi også en 
anden tendens: Den panikagtige adfærd på mange kommunekontorer kommer i stigende grad til 
udtryk som opgør med forstandere. For det første er selve forstanderbegrebet under pres. Hvad 
der en gang var en titel, der gav respekt blandt folk og fæ, bliver nu mange steder reduceret til 
’tilbudsledere’ eller til ledere med kompetence som afdelingsledere. For det andet: Selv om mange 
forstandere fortsat trives i de kommunale rammer, har vi set eksempler på forstandere, der efter 
at have løst en kommunalt definerede besparelsesopgaver, er blevet sat under pres fra nærmeste 
kommunale overordnede fordi løsningerne gav uro i personalegruppen! Hvad havde man 
forestillet sig? Vi har hørt om forstandere, der bliver krydsforhørt om dette & hint, fordi de har 
udfordret kommandovejene i det kommunale system ved at påtage sig lederskab af pragmatiske 
løsninger, der var gode for barn og familie, men som ikke kunne fungere fordi en embedsmand 
kun mundtligt havde givet sit tilsagn. Hvilken type leder foretrækker de? Alt sammen som en del af 
en kommunal logik, der til sammen kan komme til at signalere ensretning, centralisme, og kontrol.  
Lad det være sagt med det samme, hvis nogen skulle være i tvivl: Vi foretrækker mangfoldighed, 
decentralisering og tillid. Dialog er et eller andet sted en forudsætning for fastholdelse og udvikling 
af de demokratiske traditioner, som vi vist er mange der foretrækker …  
 
Vi har brug for at ledelseskraften i disse år styrkes – ikke svækkes. Vi vil gerne påtage os ansvaret, 
men det kræver at vi får lov at have det og at udvikle det ...naturligvis i samarbejde med 
kommunerne om, hvilke opgaver vi skal tage ansvaret for at løse …  
 
PS. Vi har stadig ikke hørt fra KLs formand Jan Trøjborg, om han kunne tænke sig at drøfte med os, 
hvor kommunernes overhead på de op til 25 procent i overpris på pladserne bliver af? Og om det 
specialiserede socialområde ikke burde have sit eget rejsehold ligesom folkeskoleområdet? Vi vil 
også gerne fortælle om vores nyvundne elementære kendskab til de kommunale økonomier ...  
Men vi er jo tålmodige mennesker …  

 
 

Tine Theker Stryhn, formand for FADD 
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