
  
Nogle tanker vedrørende anbragte børn og unge, og deres familier – i relation til 
en kommende børnereform. 
 
Danske Døgninstitutioner er optaget af følgende områder: 

 
o Hvordan sikres særligt truede børn og unge i vores nye kommunale 

struktur? Hvordan sikres den økonomi, ekspertise og politiske 
ansvarlighed, det kræver at give disse børn og unge vilkår, som kan bringe 
dem i trivsel og god udvikling?   

 
Om Økonomien:   

 
 
• Vi oplever at: 

- fokus på økonomien i forbindelse med anbringelser er tiltaget 
markant fra kommunernes side efter strukturreformen.  

- anbringelsesudgifterne synes at forskrække kommunerne og de 
enkelte sagsbehandlere udsættes for stort pres i forhold til at 
argumentere for nødvendigheden af dyre foranstaltninger.  

- kommuner nu direkte melder ud, at der skal spares på 
børne/unge-området incl. anbringelsesområdet uden svar på, 
hvordan der kan skabes ansvarlige alternativer til det nuværende 
udgiftsniveau. For eksempel når en kommune melder ud, at 
fremover vil man ikke anbringe børn over 13 år eller børn over 
15 år. 

 
• Vi mener at:  

- det er nødvendigt med tiltag der sikrer, at de midler 
kommunerne har fået til selvstændig varetagelse af 
anbringelsesopgaver reelt også friholdes dertil.  

- det er på kant med loven, når kommuner udstikker en økonomisk 
afgrænsning i forhold til anbringelsesområdet –idet det kan 
forhindre dem at leve op til lovens ord i forhold til at skabe 
tilstrækkelig sikring af truede og behandlingskrævende børn og 
unge i mistrivsel. 

- de enkelte kommuner godt kan have forskellige måder at gøre 
tingene på. Og vi mener ikke at niveauet nødvendigvis behøver 



at være fuldstændig ens i alle kommuner. Men samtidig vil vi 
anbefale, at der indføres nogle fælles minimumskrav og nogle 
fælles standarder, der er gældende i alle kommuner. Der må 
være en nedre grænse for hvor meget ”overlæggeren kan 
sænkes”  - og denne grænse skal ikke først findes, når endnu en 
ubehagelig enkeltsag dukker op i pressen. 

 
Om ekspertisen:  
 

• Det bekymrer os at: 
- der til stadighed er for mange sager som falder igennem det 

sociale sikkerhedsnet. Sager hvor der trods kendskab til 
børn/unge og familiers mistrivsel ikke skrides til tilstrækkelig 
handling i forhold til at sikre de involverede børnene/de unge 
videre frem.  

- vi vedvarende oplever sager, hvor kommunerne sidder alvorlige 
indberetninger og grundige faglige vurderinger overhørig uden 
at skride til tilstrækkelig ansvarlig handling i forhold til at sikre 
de konkrete børn/unge.  

 
• Vi erfarer at:  

- kontinuitet og sammenhæng i sagbehandlingen af sager med 
alvorligt truede børn og unge for ofte undermineres af mange 
sagsbehandlerskift. 

- at helt unge og nyuddannede socialrådgivere ofte sidder alene 
med ansvaret i forhold til at vurdere og agere i sager med 
alvorligt truede børn, unge, hvor kompleksiteten såvel som det 
følelsesmæssige pres er stort og vurderes at kræve særlige 
kompetencer, erfaring og personlig myndighed hos de 
sagsbehandlende socialrådgivere.  

 
• Vi mener at  

  
- vurdering og handling i sager med alvorligt truede børn/unge og 

familier kræver særlige kompetencer og personlig myndighed 
hos den sagsbehandlende socialrådgiver, og at disse 
kompetencer bør sikres i alle sager, hvor der er tale om særligt 
truede børn og unge.  

- det bør sikres, at kommunerne afsætter de faglige og 
tidsmæssige ressourcer, det kræver at sagsbehandle i særligt 
krævende og alvorlige børne-unge sager.  



Om politisk vilje: 
 
Vi erfarer at: 
 

- der til stadighed er tvangssager som afvises i kommunernes 
børne-ungeudvalg til trods for at der foreligger grundige faglige 
udredninger og velunderbyggede vurderinger af, at der er tale 
om alvorligt truede børn, som i deres forældres varetægt ikke 
sikres tilstrækkelig omsorg og udviklingsfremmende støtte. 

- der til stadighed er sagsbehandlere og kommunale børne/unge-
forvaltninger, som lammes i forhold til at skride til 
tvangsforanstaltninger, fordi de har erfaring for, at der ikke er 
tilstrækkelig politisk vilje og/el. tiltro til de 
socialfaglige/pædagogiske/psykologiske/lægelige/ psykiatriske 
beskrivelser og vurderinger, som oplæg til 
tvangsforanstaltninger bygger på.  

 
Vi mener at:  

- der i stedet for de nuværende børne-ungeudvalg bør skabes en 
anden overmyndighed i forhold til børne-ungeforvaltningers 
sagsbehandling i tvangssager, hvor det sikres, at den faglige 
indsigt og de faglige vurderinger, som der er i sager med 
alvorligt truede børn og unge ikke kan tilsidesættes af lægmænd 
eller ideologiske motiver.  

 
 
Vi finder det nødvendigt at sikre og at fremme sagsbehandlingen i forhold til truede 
børn og familier, således at færre børn falder igennem vores sociale sikkerhedsnet. 
 
For eksempel ved at sager vedrørende truede børn samles og varetages af 
sagsbehandlere med særlig kompetence på dette område. 
 
For eksempel ved at sagsbehandling af sager med truede børn sikres mod at ”drukne” 
i anden sagsbehandling og for mange sager. 
 
Eller for eksempel gennem ”tilsyn”/særligt fokus på kommunernes sagsbehandling i  
 
Om regionale centre med kompetence indenfor børneområdet: 
 



Set i lyset af risikoen for mindre specialisering i små kommuner er der nogle 
umiddelbare fordele forbundet med ”stordrift”/centralisering – også selvom det ikke 
var det, der oprindeligt var meningen med den nye kommunale struktur. 
 
Det afgørende er at disse centre får den nødvendige ekspertise stillet til rådighed – og 
at hovedformålet er at arbejde for at udsatte børn, unge og deres familier får det bedre 
i Danmark. 
 
Vi kunne godt forestille os regionale, overordnede instanser, der tager sig af 
tvangssager? Det kunne være en måde at imødekomme de problemer, vi omtaler 
andetsteds, vedrørende børne-ungeforvaltningers sagsbehandling i tvangssager. 
 
 
 
På vegne af FADD   
 
 
Med venlig hilsen 
 
Hans Jørgen Jønsson – forstander Seden Enggaard – formand for FADDs bestyrelse. 
Mobil: 61 63 17 51   mail: hjj@seden-enggaard.dk  
 
Mie Daverkosen – forstander Familieinstitutionen Margrethevej – bestyrelsesmedlem 
FADD – ordførende bestyrelsesmedlem vedrørende småbørns- og familieområdet. 
Mobil: 28 30 34 14   mail: mid@gentofte.dk  
 
Bo Mollerup – kommunikationsmedarbejder / presseansvarlig FADD. 
Mobil: 29 29 01 22   mail: bomollerup@fadd.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


