
”Midtuge Summary” 
- opsamling og kommentarer fra presserummet... 
 
Fra politisk side deles ikke den skepsis i forhold til den nye satspuljemodel, som adskillige 
foreninger og organisationer har formuleret. Alle partier i Folketinget, med undtagelse af 
Enhedslisten, står således bag den nye satspuljeaftale. Velfærdsminister Karen Jespersen og flere 
andre politikere siger ligefrem at ”satslotteriet”, som vi kendte det før, nu erstattes af 
gennemskuelighed og tydelighed. 
 
I fremtiden vil partierne bag aftalen fastlægge klare temaer for hvad der kan søges penge til. Denne 
gang er der afsat 75 millioner kroner over 4 år til 2 overordnede temaer: Et meget bredt tema, der 
sigter mod ’at afhjælpe problemer som mennesker – såvel ældre som yngre – med sociale 
vanskeligheder og/eller funktionsnedsættelser oplever i dag’. Det andet tema er ’et aktivt ældreliv’.  
Öslem Cekic, socialordfører fra SF, understreger at temaerne er så bredt formulerede, at de 
organisationer, private og frivillige, der hidtil har nydt godt af midlerne, stadig kan søge. 
 
Som det tidligere har gjort sig gældende, er det politikerne, der afgør, hvem der skal have penge. 
Den helt store forskel er at nu bliver samtlige ansøgninger forhåndsvurderet i Velfærdsministeriet, 
inden den videre politiske sagsbehandling. 
 
Barnets reform har indgået i satspuljeforhandlingerne. Målet med reformen er at forbedre 
indsatsen overfor udsatte børn og unge. Blandt andet ved øget fokus på tidlig og forebyggende 
indsats. Satspuljeaftalen betagnes af forligspartierne som første skridt i Barnets reform, og der er 
enighed om at kontinuiteten i anbragte børns opvækst skal sikres. Serviceloven ændres, så der altid i 
forbindelse med hjemtagelse af et anbragt barn skal fastsættes en såkaldt ’karensperiode’, 
medmindre der er tungtvejende grunde, der taler imod dette. Serviceloven ændres også, så der gives 
mulighed for permanente anbringelser i tilfælde hvor anbragte børn har fået tæt tilknytning til for 
eksempel plejeforældre. Det er desuden aftalt at udvide ordningen med psykologhjælp til børn på 
krisecentre, så også børn under seks år er omfattet af dette tilbud. Der bliver afsat 143 millioner til 
disse områder i perioden 2009 – 2012, og forligspartierne er enige om at Barnets reform også indgår 
i drøftelserne om satspuljen for 2010.  
 
SL byder den nye satspuljeaftale velkommen. Forbundsformand Kirsten Nissen siger i den 
forbindelse: ”Det kan være med til at forhindre, at små børn bliver såkaldte ’svingdørsbørn’. Og det 
tager vi meget godt imod, for det sikrer større kontinuitet for de anbragte børn. Og der er ingen tvivl 
om, at netop kontinuitet i et barns anbringelse er meget afgørende for, om anbringelsen lykkes 
tilfredsstillende set fra barnets perspektiv. 
 
 
De sikrede institutioner i Danmark får rigtigt pæne ord med på vejen af de unge indsatte. Danske 
Regioner offentliggjorde den 31. oktober en undersøgelse af forholdene på landets syv sikrede 
institutioner. 182 unge har deltaget i undersøgelsen, hvor der spørges ind til hvordan de unge 
oplever institutionerne, personalet, skoletilbud og andre forhold, der gør sig gældende for den 
enkelte indsatte. 89 procent af de unge oplever at personalet altid hjælper og stiller sig til rådighed, 
når der er brug for det. 79 procent mener at de får stort udbytte af den undervisning, der tilbydes. 63 
procent er af den opfattelse, at opholdet hjælper dem til et liv uden kriminalitet.  
 



Der er dog også mindre positive meningstilkendegivelser: 57 procent af de unge savner mulighed 
for kontakt med familie og venner. Og 35 procent oplever anvendelsen af unødig magt fra 
personalet – det kan for eksempel være ved at adgangen til computerspil begrænses. 
 
 
Som en del af finanslovsforhandlingerne mellem VKO, skal der fremover stilles krav til 
kommunerne om at tage børnechecken fra forældre med utilpassede børn. FADD har tidligere 
formuleret en kraftig tvivl i forhold til om sådanne økonomiske rap over fingrene overhovedet kan 
forventes at have en effekt – vi har oven i købet nævnt, at vi, som adskillige eksperter på området, 
frygter at forslaget kan ende med at have en direkte kriminalitetsfremmende virkning. 
 
Forslaget kommer til at indgå i den såkaldte ’tryghedspakke’ som er en del af finansloven. 
Kommunerne forventes at stoppe børnechecken til forældre med børn, som begår ’kriminelle 
handlinger’, har en ’dårlig trivsel’, ’skolefravær’, eller hvor forældrene ikke vil ’samarbejde med 
myndighederne’. I onsdagens udgave af Berlingske Tidende siger Peter Skaarup, næstformand i DF: 
”Præcis hvor høj fraværsprocenten for skolebørn skal være, før børnechecken ryger, vil der blive 
taget stilling til, når forslaget skal implementeres ude i kommunerne”. 
 
Han fortsætter: ”Men umådeholdent fravær – for eksempel en måned på koranskole – er 
uacceptabelt, for så kan man ikke følge med i undervisningen”. 
 
På journalistens opfølgende spørgsmål om børnechecken også vil ryge for danske forældre, der 
hiver deres børn ud af skolen for at tage på to måneders jordomrejse svarer Peter Skaarup: 
 
”Arh, der er det så, jeg siger, at der kan være særlige grunde, og hvor man vurderer, at der er fred og 
ingen fare. Så er det en anden sag. Men virker det mod integrationen, eller er det en ung, som i 
forvejen er på afveje, skal kommunen skride ind”. 
 
 
Der vil komme mere om finansloven og unge utilpassede i Fredags Summary, der ”udkommer” i 
morgen. 
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