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We know what You did this summer 
 
Danske Døgninstitutioner ønsker, med en let omskrivning af en ”klassisk” amerikansk gysertitel, at 
henlede opmærksomheden på den gyser i virkelighedens verden, der lige for tiden er ved at blive sat 
i scene for samfundets allersvageste. Vi nærer en dyb bekymring for om Servicelovens 
bestemmelser fremover kan overholdes, når talen falder på udsatte børn, unge og deres familier. 
 
I mange år har der i Danmark været tradition for at prioritere hjælpen til børn og unge i akut krise 
højere end økonomiske her-og-nu hensyn. Det fremgår tydeligt af Servicelovens bestemmelser – og 
det har været praksis i en årrække – at det primære hensyn skal tages til det udsatte barn. 
 
Siden 1. januar 2007, hvor kommunalreformen trådte i kraft, står kommunerne alene med ansvaret 
for udsatte børn og unge. Og da den amtslige medfinansiering ved samme lejlighed forsvandt, er det 
den enkelte kommune, der nu skal betale den fulde pris i forbindelse med indsatsen overfor udsatte 
børn og unge. I forbindelse med reformen fik kommunerne dog godtgjort det beløb, som amterne 
hidtil havde bidraget med.  
 
Men hvordan sikrer vi – som et velfærdssamfund der rettelig bør bedømmes på de vilkår, vi byder 
vores allersvageste medborgere – at pengene reelt går til de udsatte børn og unge? Hvordan sikrer 
vi, at den enkelte kommune ikke bygger svømmehaller eller asfalterer cykelstier for pengene?  
 
Weekendens aftale mellem kommunerne og regeringen, der kom i kølvandet på sidste uges meget 
kritiske og pessimistiske udtalelser fra KL, har givet de trængte kommuner et lidt større økonomisk 
råderum. Men det er værd at lægge mærke til, at der fra KL stadig understreges, at der er tale om en 
stram aftale, som kan presse den enkelte kommune til at lede efter nye besparelsesområder.  
 
Danske Døgninstitutioner ser med bekymring på kommunale udmeldinger i retning af ”fremover 
anbringer vi ikke børn under 4 år på døgninstitution”, ”vi anbringer ikke børn over 13 år i vores 
kommune” eller ”i år skal der spares x antal millioner på børne- og ungeområdet”. Vi bliver også 
dybt bekymrede, når vi erfarer, at personalet på et københavnsk socialcenter har fået instruks om at 
”familier der har det dårligt, godt må få det 20% værre, før der skrides ind”. 
 
Danske Døgninstitutioner ønsker at bidrage mest muligt, når den socialpolitiske dagsorden sættes i 
Danmark. Vi har derfor taget kontakt til Velfærdsministeriet – hvor velfærdsministeren er gået i 
gang med forarbejdet til en decideret børnereform - og har lavet en aftale om områder, hvor 
foreningens store viden og ekspertise vedrørende døgninstitutions- og anbringelsesområdet kan 
anvendes fremadrettet.  
 
Danske Døgninstitutioner indgår også gerne i drøftelser vedrørende effektiviseringer og 
afbureaukratisering. Ligesom vi erkender, at økonomi er et selvfølgeligt parameter i en mere og 
mere markedsgjort institutionsverden. Men vi er nødt til at advare imod en fremtid på området, hvor 
datoen man er udsat for svigt eller overgreb er afgørende for om man får den hjælp, man har brug 
for. For så er der ikke alene tale om en gyser. Så er den også forbudt for børn! 
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