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Døgninstitutionerne: KL skal revse kommunerne for nedgang i anbringelser. 

Nu må KL fortælle kommunerne, at de er gået for vidt. En 20 procents nedgang i anbringelser af børn og 
unge udenfor hjemmet er helt uforsvarlig. 

Sådan siger formanden for Foreningen af Danske Døgninstitutioner, Tine Theker Stryhn, efter at 
Ankestyrelsen har offentligt tal, der viser, at kommunerne samlet set nyanbragte 20 procent færre børn og 
unge i 2009 end i 2008. 

‐ KL har i flere år fortalt kommunerne, at de skulle holde igen på anbringelsesområdet. Nu begynder 
vi at se virkningen. Når antallet af nyanbragte falder så drastisk, kan det ikke forklares med andet 
end økonomiske hensyn, siger Tine Theker Stryhn. 

Ifølge Tine Theker Stryhn bør KL mane til besindighed og understrege overfor kommunerne, at det 
økonomiske hensyn ikke må sættes over den konkrete, individuelle afgørelse i hver enkelt sag.  

‐ Et 20 procents fald svarer til 695 børn og unge. Det lyder mærkeligt, at kommunerne i 2009 i al 
ubemærkethed skulle have fundet en ny, socialfaglig praksis, der gør en anbringelse overflødig for 
så mange børn og unge, siger Tine Theker Stryhn. 

KL har for nylig udsendt endnu et notat til kommunerne om, hvordan man kan få styr på udgifterne til det 
såkaldt specialiserede socialområde, som fx anbringelser af børn og unge. Her gør KL opmærksom på, at 
hver enkelt kommune har ret og pligt til selv at vurdere, hvem der har behov for hjælp og hvad, der er den 
nødvendige hjælp indenfor lovens rammer.  

‐ KL forsøger at gå linegang mellem økonomi og socialfaglig ansvarlighed. Men meget tyder nu på, at 
kommunerne for længst har opgivet at gå på samme tynde line. Hvis KL ikke vil give kommunerne 
en formaning, er det på tide, at politikerne på Christiansborg ser nærmere på kommunernes 
praksis, siger Tine Theker Stryhn. 
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