
 
 

Pressemeddelelse - 8. juni 2011                                          
FADD: Ankestyrelsens magt undergraves af regeringen 

Danske kommuner ser stort på kritik fra Ankestyrelsen på det sociale område, og den seneste aftale mellem 
regeringen og KL om at svække Ankestyrelsens beføjelser vil yderligere undergrave styrelsen overfor 
kommunerne. 

Det vurderer formanden for Foreningen af Danske Døgninstitutioner, Tine Theker Stryhn, hvis 
medlemsorganisationer har det daglige ansvar for flere tusinde udsatte børn og unge. 

- I denne tid kan man næsten ikke åbne en avis eller se TV, uden at man støder på eksempler, hvor 
Ankestyrelsen udtaler, at kommuner har overtrådt loven i deres sagsbehandling og afgørelser – og 
hvor kommunerne enten ikke erkender, at de har begået fejl, eller totalt nedtoner betydningen af 
fejlene, siger Tine Theker Stryhn. 

Et af de seneste eksempler er fra Brønderslevsagen, hvor Lolland Kommune i Dokumentaren på DR totalt 
afviser, at kommunen har begået fejl – selvom kommunen har fået massiv kritik af sin håndtering af sagen 
fra Ankestyrelsen. En håndtering, der var totalt afgørende for, at børneflokken i en række år blev udsat for 
massivt omsorgssvigt, vold og seksuelle overgreb, uden at de kommuner, hvor familien boede, greb ind. 

Og i Frederiksborg Amtsavis onsdag nedtoner Hørsholm Kommune totalt betydningen af, at kommunen har 
fået en alvorlig kritik fra Ankestyrelsen i sin sagsbehandling på børne- og ungeområdet. Kommunen mener 
selv, at den har handlet ”kompetent og redeligt” – selvom der ifølge Ankestyrelsens stikprøveundersøgelse 
er fundet fejl i otte ud af ni børnesager. 

- Og når regeringen og KL så indgår en aftale om at svække Ankestyrelsens beføjelser på det 
specialiserede socialområde, så er det det samme som at sige til kommunerne, at de ikke skal tage 
Ankestyrelsen alvorligt længere. Det er fatalt for de allermest sårbare borgere i dette land, siger 
Tine Theker Stryhn. 

Regeringen og KL indgik lørdag økonomiaftalen for 2012. I aftalen forpligter regeringen sig til at fremsætte 
lovforslag, der binder Ankestyrelsen til at inddrage en kommunes politisk fastsatte serviceniveau i sin 
vurdering af, om kommunen har givet sine udsatte borgere den rette behandling. 

- Økonomiaftalen er en blankocheck til kommunerne, der ikke er et retssamfund værdigt. Og aftalen 
er totalt ødelæggende for Ankestyrelsens virke, siger Tine Theker Stryhn. 

 

 

Kontakt formand i FADD Tine Theker Stryhn – tts@rudersdal.dk eller 7268 4260. 

 

Alternativt kan konsulent i FADD Henrik Kaustrup kontaktes på info@fadd.dk eller 2085 256 
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