
Fredags Summary 
- opsamling og kommentarer fra presserummet... 
 
Efter ønske fra velfærdsministeren og partierne bag anbringelsesreformen og satspuljemidlerne, 
udgiver Ankestyrelsen nu guiden Anbringelse uden samtykke – Eksempler fra Ankestyrelsens 
praksis vedrørende den kommunale behandling af vanskelige børnesager. Følgende beskrivelse er 
taget fra guiden:  
 
”Guiden har til formål at vejlede de kommunale sagsbehandlere yderligere i det ofte vanskelige 
skøn om, hvorvidt der er grundlag for en anbringelse uden samtykke. Guiden omfatter dermed også 
spørgsmål som: Hvornår er der tale om ’åbenbar risiko for et barns eller en ungs sundhed eller 
udvikling’? Hvilke forhold kan være udslagsgivende for en anbringelse? Og hvad skal der til, før 
der er ’begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges 
fortsatte ophold i hjemmet’? 
 
Derudover uddyber guiden muligheden for at indhente nødvendige oplysninger om et barns eller en 
ungs forhold – med eller uden samtykke fra forælderen og den unge selv, der er fyldt 15 år. 
Afsnittene om indhentning af oplysninger skal ses i sammenhæng med, at det er vigtigt at sikre, at 
en sag er tilstrækkeligt belyst, inden det for eksempel konkluderes, at der ikke er tilstrækkeligt 
grundlag for anbringelse uden samtykke. 
 
Publikationens målgruppe er fortrinsvis de sagsbehandlere i kommunerne, der i det daglige 
beskæftiger sig med sager om særlig støtte til børn og unge under 18 år, hvor en anbringelse 
udenfor hjemmet kan blive aktuel. Guiden retter sig desuden mod medlemmer af kommunernes 
børn- og ungeudvalg.” 
 
FADD har ved adskillige tidligere lejligheder fremført at vurdering og efterfølgende handling i 
sager med alvorligt truede børn og unge kræver særlige kompetencer hos den sagsbehandlende 
instans. Og at den enkelte kommune bør sikre et forsvarligt sagsbehandlingsniveau ved at afsætte 
tilstrækkelige faglige, tidsmæssige og økonomiske ressourcer -  i alle sager, hvor der er tale om 
særligt udsatte børn og unge.  
 
FADD hilser den nye guide velkommen – der er en rigtig god signalværdi i at ville give den 
enkelte, hårdt pressede, sagsbehandler nogle centralt formulerede ’spilleregler for anbringelser’. Og 
opbygningen med 28 illustrative anonymiserede eksempler fra virkelighedens verden er meget 
brugervenlig i sin form. 
 
Hos FADD er vi desuden opmærksomme på det væsentlige forhold, at der mange gange i guiden 
gøres opmærksom på, at det er nødvendigt med tilbundsgående og grundige undersøgelser før man 
som sagsbehandler kan konkludere, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for anbringelse uden 
samtykke. Valget af terminologi er naturligvis ikke tilfældigt, og vi ser i denne formulering et signal 
der peger i retning af, at ’der skal meget til før et truet barn ikke anbringes’. Det glæder FADD på 
de udsatte børn og unges vegne – og foreningen vil følge udviklingen på området nøje fremover. 
 
 
I Politiken refereredes i sidste uge til en undersøgelse fra Børnerådet vedrørende unge og 
kriminalitet. Undersøgelsen, der er foretaget tidligere på året, viser tydeligt at kun meget få 



kommuner har en decideret plan for hvordan kriminalitet blandt unge medborgere skal tackles. 
Faktisk viste undersøgelsen, at det kun er omkring 10 procent af kommunerne, der har konkrete mål 
for forebyggelse af ungdomskriminalitet. Med lanceringen af den såkaldte ’tryghedspakke’ kommer 
kommunerne selv til at betale en del af regningen, når unge ryger i fængsel. Kommunerne er 
bekymrede for ’tryghedspakken’, som økonomisk straffer kommuner med mange sociale 
problemer, også selvom der bruges ressourcer på området. Børnerådet er derimod ikke særligt 
imponerede over den kommunale indsats – og refererer til en rapport fra rådet, der slår fast, at 3 ud 
af 4 kommuner slet ikke prioriterer ungdomskriminaliteten som indsatsområde. 
 
Tidligere justitsminister og nuværende økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen hæfter sig med 
tilfredshed ved at kommunerne nu bliver nødt til at påtage sig en større opgave i forhold til det 
kriminalpræventive arbejde. 
 
Der vil fremover være tale om et øget opsyn med kommunernes indsats på området. Forældrene vil 
også blive inddraget mere end de hidtil har været. Det sker via såkaldte ’forældreprogrammer’, hvor 
forældrene skal lære at sætte grænser for deres børn. 
 
Desuden er der afsat 56 millioner kroner over 4 år til et forsøg med behandlingsprogrammet 
MultifunC, som kendes fra Norge og Sverige. Programmet gør det lettere at frihedsberøve unge 
kriminelle, også selvom de er under den kriminelle lavalder. Metoden tager udgangspunkt i at den 
kriminelle unge først anbringes på en døgninstitution, i op til 9 måneder. Herefter følger en intensiv 
opfølgende behandling, ligeledes i op til 9 måneder, i den unges nærmiljø. 
 
SL hilser det nye initiativ velkommen. Forbundsformand Kirsten Nissen udtaler i den forbindelse: 
”Frem for alt er det helt afgørende, at disse store børn og unge ikke bliver placeret sammen med 
voksne kriminelle. Det ved vi jo betyder, at den unge ofte får en reel sidemandsoplæring af de 
voksne garvede kriminelle. Jeg hæfter mig ved, at regeringen i stedet lægger op til, at der vil blive 
tale om små specialiserede døgninstitutioner målrettet netop disse større børn og unge. Det er en 
god tilgang, synes jeg, og vi ser frem til at deltage i udviklingen af initiativet”. 
 
 
Sidste år samlede de private initiativtagere til Operation Julegaveregn næsten 110.000 kroner ind, 
der alle blev brugt til at supplere de cirkulærebestemte julegaver til anbragte børn og unge. Over 
250 børn på landets døgninstitutioner fik alle en ekstra julehilsen. Operation Julegaveregn er også 
på banen i år – med flere kræfter og med nye initiativer, der offentliggøres i forskellige 
landsdækkende indenfor meget nær fremtid, og selvfølgelig vil blive dækket via FADDs 
hjemmeside.  
 
Samtidig går et andet stort velgørende projekt, Julesagen, i luften. Der forventes en markant 
landsdækkende medieopmærksomhed også omkring dette initiativ. Julesagen samler ligeledes 
penge ind til julegaver til anbragte børn og unge på døgninstitutioner, i samarbejde med FADD. Så 
hold øje med tv, radio, netnyheder, aviser, facebook og hjemmesiden i næste uge.   
 
 
God weekend!                                                                                                                      
 
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 


