
Fredags Summary   
- opsamling og kommentarer fra presserummet... 
 
Under overskriften 110 tunge familiesager til én sagsbehandler kunne man i Information, sidste 
tirsdag, se at det fortsat står sløjt til med sagsbehandlingen i mange danske kommuner. Dansk 
Socialrådgiverforening har undersøgt 800 sagsbehandleres arbejdsforhold og undersøgelsen viser, at 
børnesagerne hober sig op på den enkelte sagsbehandlers skrivebord – og det går i høj grad ud over 
kvaliteten af sagsbehandlingen. 
 
Det anbefalede maksimum er 55 sager, men nogle steder meldes der om helt op til 110 sager pr. 
medarbejder. Den gennemsnitlige overskridelse af de anbefalede rammer er 17 procent på 
’børnefamilieområdet’ og 60 procent på ’børnehandicapområdet’. 
 
Dansk Socialrådgiverforening opfordrer de ansvarlige politikere til at sætte et loft over antallet af 
børnesager. Det er et forslag, der bakkes op af en samlet opposition. Velfærdsminister Karen 
Jespersen fastholder, som hun har gjort det før, at ansvaret ligger hos den enkelte kommune: ” Det 
er ledelsen i den enkelte kommune, som er bedst til at sætte rammerne for, hvor mange sager den 
enkelte sagsbehandler skal have. Og vi kan jo også konstatere, at der er mange kommuner, som 
godt kan håndtere denne ledelsesopgave og nødig ser, at andre blander sig”, siger ministeren blandt 
andet i artiklen. 
 
Formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post, er ikke tilfreds med det svar. ”Når vi 
kan se så mange steder, hvor kommunerne ikke påtager sig ansvaret, så må man gøre noget”, siger 
hun. 
 
FADD støtter tanken om et loft over antallet af børnesager. Vi har tidligere bifaldet Aalborg 
Kommunes tanker om at etablere en særlig afdeling for de ”tunge børnesager” – en afdeling hvor 
hver sagsbehandler maksimalt tildeles 20 sager. På samme måde vil der være fornuft i at indføre et 
loft over de ”almindelige børnesager” – ikke mindst fordi ”almindelige børnesager” ikke skal ligge 
ret længe i bunken med alt for mange sager, og alt for få sagsbehandlerressourcer, før de også bliver 
til ”tunge børnesager”.  
 
Velfærdsministeren henviser i artiklen til Ankestyrelsen, der er i gang med at undersøge situationen: 
”Ankestyrelsen er netop for øjeblikket ved at undersøge, hvordan det ser ud med antallet af sager pr. 
sagsbehandler, sagstyngden samt organiseringen i udvalgte kommuner. Undersøgelsen forventes 
færdig primo april, og vil indgå i de kommende overvejelser omkring Barnets Reform”, skriver 
ministeren i en mail til Information. 
 
Ifølge undersøgelsen fra Dansk Socialrådgiverforening er Esbjerg, Næstved, Aalborg og Tønder 
Kommune blandt kommunerne med for mange børnesager pr. sagsbehandler.  
 
 
Tønder Kommune har tidligere været i offentlighedens søgelys på grund af den såkaldte 
Tøndersag, hvor to små piger i årevis har været udsat for seksuelt misbrug af adskillige mænd, 
heriblandt deres egen far – uden at myndighederne greb ind. Sagen er et ubehageligt og dybt tragisk 



eksempel på det FADD ved andre lejligheder har betegnet som ”dobbelt omsorgssvigt” – altså 
omsorgssvigt fra både forældrenes og kommunens side. Men trods dette mørke kapitel i 
kommunens historie, er der altså fortsat for mange sager i bunkerne foran den enkelte 
sagsbehandler. Det kan man jo undre sig over. 
 
I januar måned havde den meget omdiskuterede film ’Himlen Falder’ så premiere i de danske 
biografer. Filmen, der er instrueret af afghanskfødte Manyar Parwani, er kraftigt inspireret af hele 
Tøndersagen. Der er ifølge anmelderne tale om en grum og ubehagelig film, der fortæller en 
ubærlig historie, som man ikke har lyst til at høre. Men ikke desto mindre er noget lignende altså 
foregået i Tønder Kommune.  
 
Den lokale biograf valgte i forbindelse med filmens premiere ikke at sætte filmen på plakaten. Med 
henvisning til at filmen kommer for tæt på de virkelige, og meget smertelige, begivenheder i byen, 
udtalte biografdirektør Frank Knudsen: ”Der er ikke gået længe nok til at der er et publikum til 
filmen i Tønder”.  
 
Ved samme lejlighed udtalte Tønders borgmester Vagn Therkel Pedersen (V) til Jyske Vestkysten: 
”Det er et vigtigt tema, som desværre er virkelighed i Danmark, men jeg har ingen interesse i 
emnet, og derfor vil jeg heller ikke se filmen”.  
 
FADD håber meget, at der findes personer i Tønder Kommune, der, trods borgmesterens uheldige 
udtalelse, interesserer sig for at holde øje med om forsvarsløse børn udsættes for systematisk 
seksuelt misbrug i årevis. Vi mener ganske enkelt ikke, det er et emne man kan tillade sig at være 
uinteresseret i! 
 
 
   
 
 
Ha’ en god uge! 
 
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


