
Fredags Summary (i mandagsklæder) 
-  opsamling og kommentarer fra presserummet... 
 
Under overskrifter som Udsatte børn frustrerer kommuner har flere landsdækkende aviser i den 
forløbne uge rejst problematikken om at de kommunale budgetter til dækning af indsatsen overfor 
udsatte børn og unge ikke er tilstrækkelig.  I den forbindelse har Politiken Research foretaget en 
rundspørge blandt landets 98 kommuner. 72 kommuner svarede – det giver en svarprocent på 73. 
Ud af disse oplyste 52 kommuner at budgettet for udsatte børn og unge overskrides i 2008 – og den 
samlede overskridelse for de 52 kommuner forventes at blive omkring 500 millioner. 
 
Samtidig med det kommunale budgetskred er der usikkerhed i forhold til om pengene anvendes 
rigtigt. Således udtaler Erik Fabrin, formand for KL til Politiken i mandags: ”Der er ingen tvivl om, 
at der bliver flere og flere tunge sager. Og vi ved ikke helt hvorfor, og hvad der hjælper. 
Forskningsindsatsen er for ringe”. Flere fremtrædende folk fra den kommunale verden har i ugens 
løb understøttet denne udtalelse. 
 
FADD hilser tankerne om en øget forskningsindsats velkommen. Det er altid godt at udvide og 
vedligeholde sit vidensgrundlag – og der er heller ikke nogen tvivl om, at der er tale om et meget 
komplekst område uden en egentlig facitliste.  
 
Samtidig er det vigtigt for FADD at fastholde fokus på en mulighed, der så at sige ”ligger lige til 
højrebenet” – nemlig en forebyggende tidlig indsats. Mie Daverkosen, bestyrelsesmedlem i 
FADD, udtalte i Information i oktober måned: ”Kommunerne svigter deres ansvar over for truede 
børn og unge, fordi de ikke budgetterer med midler til forebyggende arbejde.” Udtalelsen faldt i 
forbindelse med en artikel om det forhold at børn bliver ældre og ældre før de anbringes. 
 
Det er et tema, som Politiken også har beskæftiget sig med i denne uge. I tirsdagens udgave, 
refereres der således til tal fra Ankestyrelsen og Danmarks Statistik, der viser, at kommunerne 
generelt set anbringer færre børn på 0-6 år udenfor hjemmet. I perioden 2000-2007 er der blevet 
fjernet 14 procent færre 0-3årige og 24 procent færre 4-6årige. I samme periode er flere større børn 
og unge blevet anbragt. Artiklen er i øvrigt ”illustreret” af en konkret, anonymiseret case, der 
stammer fra FADDs egne medlemsrækker. 
 
Onsdag var dagen, hvor Århus Kommune, på det der af Ritzau betegnedes som ”et af de mest 
velbesøgte pressemøder på Århus Rådhus nogensinde”, præsenterede rådmandens resultater af 
den opfølgende undersøgelse, der blev iværksat efter den meget omdiskuterede tv-dokumentar om 
brødrene Jørn og Mads. Undersøgelsen bekræfter, at Århus Kommune i den konkrete sag har svigtet 
sit ansvar, og der rejses hård kritik af kommunens håndtering af sagen. Undersøgelsen, der er 
foretaget af lektor Karin Kildedal fra Aalborg Universitet, og samtidig er en kulegravning af 
anbringelsesområdet i Århus Kommune, påpeger adskillige forbedringsmuligheder på det 
administrative felt. På onsdagens pressemøde oplyste socialrådmand Gert Bjerregaard (V), at ingen 
vil blive stillet til ansvar for de graverende fejl.  
 
FADD har noteret sig det markante udfald af en ulykkelig, konkret sag, hvor det familiemæssige og 
det offentlige omsorgssvigt er gået hånd i hånd. Det giver bestemt også anledning til generelle 



panderynker – og forhåbentlig giver det stof til eftertanke i mange andre danske kommuner, hvor 
økonomiske hensyn har fået lov til at ”overrule” vurderinger fra fagpersoner. 
 
”Når den økonomiske kæde strammes, hopper den sociale kæde af”, siger Roland Durup, souschef i 
Kristelig forening for Børn og Unge, i fredagens udgave af Politiken.  Roland Durup behandler i et 
tankevækkende debatindlæg – under overskriften ’Kommunerne ligger som regeringen har redt’ -  
forholdene for udsatte familier i Danmark. Roland Durup påpeger blandt andet i sit indlæg, at 
”efterspørgselsdæmpende tiltag”, ”styringsredskaber der kan bidrage til dæmpning af offentlige 
udgifter”, ”opbremsning i væksten af anbringelser” og ”mere ansvar til familierne” er overskrifter, 
der er forfattet af den siddende regering – og altså ikke af den enkelte kommune eller den enkelte 
sagsbehandler. Men det er alligevel tit dem, der får skylden... 
 
Og nu til noget helt andet: 
 
Som nævnt i sidste uge samler både Operation Julegaveregn og Julesagen penge ind til 
døgninstitutionsanbragte børn og unge i år, i samarbejde med FADD. Fra begge sider forlyder det at 
indsamlingen er kommet godt i gang. Det bliver spændende at se, hvor mange penge der i år bliver 
til supplerende julegaver og juleoplevelser. På hjemmesiden www.fadd.dk  kan man se mere om de 
to initiativer. 
 
 
  
 
Ha’ en god uge!                                                                                                                      
 
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 


