
                                                                                                                                         
                                                                                                                       
Kommuner prioriterer ikke børnepolitikker 
Landets 98 kommuner skal skærpe deres fokus på udsatte børn og have barnets tarv helt inde på 
lystavlen, når de skriver børnepolitikker. Ikke mindst skal kommunerne være meget mere konkrete 
og handlingsorienterede, når de beskriver deres mål med indsatsen over for udsatte børn og unge. 
 
Sådan lyder en af hovedkonklusionerne i en undersøgelse, Socialpædagogerne netop har 
gennemført af kommunernes såkaldte Sammenhængende Børnepolitikker. Undersøgelsen er lavet 
i samarbejde med en række børneorganisationer, som alle beskæftiger sig med børn med særlige 
behov, blandt andet Foreningen af Danske Døgninstitutioner (FADD) og Børns Vilkår.  
 
Undersøgelsen viser blandt andet, at tyve procent af kommunerne ikke beskriver deres hensigt 
med tidlig indsats i forhold til udsatte børn. Det er bekymrende, siger Socialpædagogernes 
næstformand, Benny Andersen:  
 
”Det er forstemmende, at tidlig indsats ikke fylder mere i kommunernes børnepolitikker. En meget 
stor gruppe af kommunerne nævner tidlig indsats, men uden at give konkrete beskrivelser af den, 
eller redskaber til, hvordan de vil arbejde med det i kommunen. Det er trist. Børnepolitikkerne skal 
jo ikke bare være papir og intentioner, men være konkrete. Og så skal de prioriteres langt højere, 
hvis de skal have praktisk betydning.” 
 
Tilgængelighed er et andet område, hvor det ifølge rapporten står skidt til i kommunerne. Kun tre 
kommuner beskriver muligheden for at komme i kontakt med kommunen efter lukketid. 12 
kommuner har et egentligt døgnberedskab, dvs. et sted eller en telefonlinje, udsatte børn og unge 
kan henvende sig til, når rådhuset har lukket. Det er formand for Børns Vilkår Peter Albæk ikke 
tilfreds med: 
 
”Børn får også problemer uden for kommunens åbningstid. Det skal være muligt at få hjælp for 
børn, der fx har været udsat for vold, uanset hvornår de har brug for det. Jeg mener hverken 
kommunerne lever op til deres lovgivningsmæssige forpligtelser eller deres ansvar over for 
børnene.” 
 
Bestyrelsesmedlem Mie Daverkosen fra FADD siger om undersøgelsen: 
 
”Jeg hæfter mig også ved, at en tredjedel af kommunerne har en målsætning om, at de vil 
nedbringe antallet af anbringelser. Det giver jo slet ikke mening. Kommunerne kan have en 
målsætning om, at de vil prioritere den tidlige indsats eller andre tiltag. Men at have som 
målsætning, at der skal ske færre anbringelser lugter langt væk af, at det er pengene mere end 
barnets tarv, der styrer.” 
  
Undersøgelsen viser, at kommunerne generelt er alt for dårlige til at gøre politikkerne så konkrete, 
at intentionerne i dem kan blive til virkelighed i kommunerne. Organisationerne bag undersøgelsen 
anbefaler derfor kommunerne, at gennemgå deres børnepolitikker og gøre dem langt mere 
konkrete. 
 
 
Kontaktpersoner: 
Socialpædagogerne: pressekonsulent Eva Åkerman, 2210 1725. 
FADD: kommunikations- og presseansvarlig Bo Mollerup, 2929 0122. 
Børns Vilkår: Presse- og kommunikationsmedarbejder Esben Geist, 2822 1102. 
 
  


