
Fredags Summary (i mandagsklæder)   
-  opsamling og kommentarer fra presserummet... 
 
Midt i maj måned offentliggjorde Ankestyrelsen det opsigtsvækkende resultat af en undersøgelse 
vedrørende underretninger når børn mistrives. Undersøgelsen - der er foretaget af Zapera og baserer 
sig på ca. 3000 interview af lærere, pædagoger og sundhedsplejersker - taler sit tydelige sprog. 
Således mener 8 ud af 10 fagfolk ikke, at der bliver underrettet, når det er påkrævet. 
 
I den ledsagende pressemeddelelse udtaler Henrik Horster, der er ankechef i Ankestyrelsens 
børnekontor, at han er meget overrasket over, at så mange fagpersoner mener, at der ikke straks 
bliver underrettet, når et barn eller en ung viser tegn på omsorgssvigt fra forældrene.  
 
Det fremgår ligeledes af pressemeddelelsen at de interviewede fagfolk peger på frygten for at 
forværre barnets forhold, eller frygten for at miste barnets/familiens tillid, som årsager der afholder 
dem fra at underrette. Der er også en relativ udbredt frygt blandt fagfolk for at udløse en uretfærdig 
tvangsanbringelse af barnet.  
 
Henrik Horster understreger, at fagfolkene bør overvinde deres berøringsangst og fokusere på det 
enkelte barns liv og livsvilkår. Han tilføjer: ”En del fagpersoner ser tilsyneladende en underretning, 
som en meget dramatisk beslutning i forhold til familien. Jeg mener at alle skal holde sig for øje, at 
en underretning til myndighederne er et udtryk for omsorg for barnet. Det er heldigvis kun i få og 
alvorlige tilfælde, at en underretning ender med en tvangsanbringelse”.  
 
Ankechefen kommenterer også det forhold, at flere fagfolk angiver deres tavshedspligt, som en 
årsag til ikke at underrette: ”Ifølge loven er der slet ikke noget at rafle om. Fagpersoners skærpede 
underretningspligt går forud for deres tavshedspligt”, fastslår han. 
 
Pressemeddelelsen og Undersøgelse af fagfolks underretninger om omsorgssvigtede børn og 
unge kan ses på www.ankestyrelsen.dk . 
 
Vær også opmærksomme på at Ankestyrelsen har sat oplysningskampagnen ”Tag signalerne 
alvorligt” i gang. Kampagnen er rettet mod fagfolk, der arbejder med børn og unge, og kan ses på 
www.ast-tagsignalernealvorligt.dk , der bestemt er værd at studere nærmere! 
 
I sidste uge kunne man så, i Politiken, under overskriften Socialrådgivere bryder loven daglig, se 
at halvdelen af 1060 interviewede socialrådgivere angiver at have brudt loven for rettidig og korrekt 
hjælp til samfundets svageste, indenfor de seneste 3 år.  De fleste oplyser supplerende, at 
lovbruddene sker på ugentlig eller sågar daglig basis. Det er, ifølge Politikens rundspørge, 
hovedsageligt socialrådgivere indenfor børne- og familieområdet, der bryder loven. 
 
Bettina Post, formand i Dansk Socialrådgiverforening, forklarer tallene med et markant øget 
arbejdspres på den enkelte socialrådgiver: ”Det kan ikke passe, at der skal flere ulykkelige sager på 
avisforsiderne, før der bliver gjort noget ved de urimelige arbejdsvilkår. Sager om mennesker, der 
ikke får den fornødne hjælp”, siger hun og gør opmærksom på, at socialrådgiverne skal leve op til 
stadig flere tidsfrister og krav om dokumentation i hver eneste sag.  
 
 
 



Fra politisk side har resultatet af Politikens rundspørge fået mange kommentarer med på vejen. 
Blandt andet har den nyudnævnte formand for Folketingets Socialudvalg, Martin Henriksen (DF) 
udtalt, at han finder det meget utilfredsstillende. Martin Henriksen har desuden udtalt, at han vil 
bede socialminister Karen Ellemann (V) om at redegøre for problemets omfang. 
 
FADD har tidligere understreget, at foreningen – på vegne af de udsatte børn, unge og familier – er 
meget bekymrede over at netop nogle af samfundets allersvageste ikke bliver behandlet, som de 
faktisk har krav på ifølge den gældende lovgivning. FADD har ligeledes anbefalet et loft over 
antallet af sager pr. socialrådgiver og en særlig uddannelse til de socialrådgivere, der sidder med de 
allermest komplicerede børne- og familiesager. 
 
Jørn Sørensen (R), formand for KLs børne- og kulturudvalg, udtalte i forbindelse med artiklerne i 
Politiken, at han finder det vigtigt, at der straks tages hånd om udsatte børn og unge. Han tilføjede, 
at han godt vil have mere tid til socialfagligt arbejde – og mener med det at socialrådgiverne nok 
bruger for meget tid på indberetninger, dokumentation og andet papirarbejde. 
 
Med disse udtalelser fornemmer man at KL lægger op til at kigge nogle af de tungeste og mest 
bureaukratiske arbejdsgange efter i sømmene. Det er der nok mange offentligt ansatte, der vil 
bifalde. 
 
Men der også andre, der lægger op til et endeligt opgør med de offentligt ansattes tunge 
arbejdsgange med stregkoder, skemaer og mangfoldige dokumentationskrav. Således opfordrer de 
Konservative med partiets leder økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen i spidsen, alle 
borgere til at deltage i bestræbelserne på at få fjernet de unødige regler i den offentlige sektor. 
Overskriften for kampagnen, der kan ses i de offentligt ansattes fagblade, er Frihed til dig. Der er 
også en hjemmeside, www.frihedtildig.dk , hvor man har muligheden for at komme med ideer og 
synspunkter. Eller for at se og høre ministerens appel til befolkningen, som den tager sig ud på You 
Tube. 
 
Det er i den forbindelse interessant at notere sig, at kravet om afbureaukratisering, som tidligere 
blev løftet fælles af regeringen og flere involverede ministerier, nu vender tilbage i en mere 
partipolitisk udgave. 
 
 
De korte nyheder: 
 
- Forhandlingerne mellem kommunerne (KL) og regeringen om kommende kommunale budgetter 
brød sammen i løbet af weekenden, da parterne var meget langt fra hinanden, og det var umuligt at 
komme videre. Forhandlingerne forventes genoptaget i løbet af i dag. 
 
- Dagens ”halvrunde” fødselar er Dannebrog, der for 790 år siden dalede ned fra himlen under et 
slag mellem danskere og estere.         
  
Ha’ en god uge!  
 
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
 
 


