
                                                                                                                                                                                    
Til Københavns Kommune 
Socialforvaltningen 
Mål- og rammekontoret for børnefamilier med særlige behov 
Bernstorffsgade 17, 3. sal 
1592 København V.                                                                                                                         
 
 
Høringssvar vedrørende rammeplan for Københavns Kommunes strategi for 
udvikling af arbejdet med udsatte børn og unge: 
 
Danske Døgninstitutioner har med interesse læst det fremsendte materiale. Danske 
Døgninstitutioner hilser med tilfredshed at der udarbejdes en overordnet strategi på 
området for udsatte børn, unge og deres familier.  
 
Vedrørende den indledende beskrivelse: 
Danske Døgninstitutioner vurderer de tre overordnede effektmål, de ni fælles delmål 
samt de to efterfølgende procesdelmål som værende ambitiøse, udfordrende, 
relevante, rimelige, konstruktive og meget fremadrettede. I foreningen er vi særligt 
opmærksomme på de to understøttende procesdelmål vedrørende systematisk 
sagsbehandling af høj kvalitet og stabile foranstaltningsforløb.  
 
 
Vedrørende de fem skitserede fokusområder: 
Danske Døgninstitutioner anser de udvalgte fokusområder for at være essentielle 
indsatsområder hver for sig - og tilsammen peger de fem områder på en fornyet, 
yderligere professionaliseret og markant styrket indsats overfor udsatte børn, unge og 
deres familier. Herefter følger kommentarer til de enkelte fokusområder: 
 
1. Udvikling af metoder, ansvarlighed og evidens: 
Danske Døgninstitutioner synes det er både fornuftigt og nødvendigt at arbejdet med 
udsatte børn og unge i højere grad bliver videns- og evidensbaseret. Vi hæfter os ved, 
at Socialforvaltningen ønsker at inddrage andres viden om hvad der virker i arbejdet 
med børn og unge. Vi indgår gerne i et samarbejde – og har i den forbindelse stor 
viden og ekspertise at tilbyde på området. 
 
2. Bedre myndighedsarbejde: 
Danske Døgninstitutioner ønsker at slå fast, at sagsbehandling af høj kvalitet og 
stabile foranstaltningsforløb er meget vigtige punkter til forbedring. Vi tillader os at 
vedlægge foreningens tanker vedrørende børn, unge og deres familier som vi tidligere 
har formuleret det i forhold til en ny børnereform. 



3. Tidlig indsats i forhold til udsatte børn:  
Danske Døgninstitutioner går ind for en tidlig, hurtig og forebyggende indsats i 
forhold til udsatte og truede børn, unge og forældre. Venter man med at handle, eller 
ignorerer man diverse advarselssignaler bliver regningen altid dyrere. Både 
økonomisk og menneskeligt. Som forening kan vi helt tilslutte os de skitserede 
bestræbelser på at arbejde hen imod en bedre og tidligere identifikation af problemer.  
 
4. Hurtig og insisterende indsats i forhold til uroskabende unge: 
Danske Døgninstitutioner hilser med tilfredshed, det formulerede fokus om at 
undersøge, hvad der kommer ud af de tiltag og nye indsatser, som 
Socialforvaltningen igangsætter. Det er vigtigt at kunne opsamle, bearbejde og 
dokumentere den viden, man får.  
 
Når der specifikt tales om at implementere flere af de tiltag, vi ved virker for 
målgruppen, så er vi nødt til at ”hejse advarselsflaget”. For uden bedre og grundigere 
myndighedsarbejde, og ordentlighed i de foranstaltninger, der iværksættes, så kan det 
hele være lige meget. I den forbindelse kan det være nødvendigt at henlede 
opmærksomheden på det meget eksponerede og meget bestialske ”Stadiondrab” fra 
Ålborg. Her havde den unge drabsmand været tilknyttet et MST forløb, der 
inkluderede få samtaler med hans mor – og næsten ingen samtaler med ham selv. Og 
den afsluttende rapport konkluderede, at han var ”færdigbehandlet”.  
 
Danske Døgninstitutioner støtter tanken om systematisering, standardisering 
screening og kortlægning – af området og af de forskellige aktører. Men Danske 
Døgninstitutioner forventer samtidig, at man fortsat prioriterer og magter at se den 
enkelte unge og at evidensbaserede programmer, som for eksempel MST, bruges når 
der er faglige og ikke kun ”standardiseringsmæssige” grunde herfor. Det er en vigtig 
pointe som vi gerne uddyber, for eksempel i forbindelse med et samarbejde på 
området. 
 
5. Styrkelse af anbringelsesviften:  
Danske Døgninstitutioner støtter helhjertet at: 

- indsatsen tilpasses til det enkelte barns behov 
- der skabes mere fleksible anbringelsestilbud 
- der arbejdes intensivt med forældrenes forældreevner 
- der forefindes højt specialiserede behandlings- og observationstilbud  

 
Danske Døgninstitutioner stiller gerne sin omfattende specialviden vedrørende 
udsatte/truede småbørn til rådighed for en yderligere styrkelse/udbyggelse af 
anbringelsesviften – og vi skal i den forbindelse endnu engang henvise til det 
vedlagte materiale vedrørende børn, unge og deres familier.  
 
 
 



Danske Døgninstitutioner vil med interesse følge udviklingen i Københavns 
Kommune fremover. Vi håber, ikke mindst for de udsatte børn, unge og forældre, at 
det målrettede strategiarbejde giver markante forbedringer på området. Vi vil ønske 
forvaltningen god vind med arbejdet – og som sagt vil vi gerne stille vores viden og 
ekspertise til rådighed for et eventuelt samarbejde.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Tine Theker Stryhn 
 
Bestyrelsesformand 
 
 
 
 
 
  
Kontakt: 
 
Henvendelse til FADD kan foregå via kommunikationsmedarbejder/presseansvarlig Bo Mollerup, 
der træffes på 29 29 01 22 eller på følgende mailadresse: bomollerup@fadd.dk 
 
 
Eller ved direkte henvendelse til bestyrelsesformand Tine Theker Stryhn, der træffes på                
21 24 28 12 eller på følgende mailadresse:  tts@rudersdal.dk  
 
 
Danske Døgninstitutioners hjemmeside: www.fadd.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 


