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BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDRØRENDE
FORSLAG TIL LOV OM SOCIAL SERVICE
(ALARM- ELLER PEJLEMÆRKESYSTEMER
OVER FOR BØRN OG UNGE MED NEDSAT
PSYKISK FUNKTIONSEVNE, DER ER
ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET).
Børnerådet d.1.10.2010.
Børnerådet er af den opfattelse, at enhver magtanvendelse over for børn og
unge kun bør finde sted som en sidste udvej, efter at andre, mindre
indgribende metoder er afprøvet og vurderet. I bemærkningerne til lovforslaget
nævnes det, at denne type magtanvendelse ikke må bruges som alternativ til
det pædagogiske arbejde. Dette er Børnerådet enig i, og for at sikre dette,
mener rådet, at der bør foretages en redegørelse for de pædagogiske tiltag før
og efter en evt. brug af alarm- og pejlesystemet, således at det gøres
synligt/tydeligt at systemerne ikke erstatter pædagogiske indsatser.
Krav til dokumentation
Børnerådet mener ikke, at det i bemærkningerne til lovforslaget fremgår
tydeligt nok, hvilket omfang af og hvilken form for dokumentation der kræves
som grundlag for at tage denne form for magtanvendelse i brug. Børnerådet
vurderer, at der som minimum bør gælde samme regler på børnerådet, som
der gør på voksenområdet i forhold til krav om dokumentation.
Inddragelse
Det er afgørende, at der i forbindelse med brug af alarm- og
pejlemærkesystemer indhentes et fra forældremyndighedsindehaveren, frem
for at der blot er krav om at denne instans . Det er en indgribende
foranstaltning at anvende et alarm- og pejlesystem på et barn, og eftersom
forældremyndigheden for børn med nedsat psykisk funktionsevne ikke er
vurderet til at have generel manglende forældrekompetence, ser Børnerådet
ingen grund til at forældremyndighedsindehaveren ikke skulle have
beslutningskompetence på dette område. Det er vigtigt, at forældre, som har
deres barn anbragt uden for hjemmet grundet barnets fysiske eller psykiske
funktionsnedsættelse, i så begrænset omfang som muligt udelukkes fra at
være forældre for deres eget barn.
Desuden mener Børnerådet – med henvisning til FN’s Børnekonvention artikel
12 – at også barnet selv til enhver tid skal inddrages og dets synspunkter
tillægges vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed. Danmark
har ratificeret Børnekonventionen, og det bør derfor fremgå tydeligt, at vi
tager barnets medindflydelse alvorlig.

Tidsperiode for brug af alarm- og pejlesystemer
I bemærkningerne til lovforslaget er det uklart, hvilket tidsrum et barn
maksimalt kan være underlagt alarm- og pejlesystemer. Der henvises til de 8
måneder, som er den periode som gælder på voksenområdet, men det er
uklart, om man mener, den samme maksimumsperiode bør gælde på
børneområdet. Det er Børnerådets opfattelse, at 8 måneder er en alt for lang
tidshorisont, når det gælder en indgribende magtanvendelse over for børn.
Børn udvikler sig konstant, og derfor bør en maksimumsperiode være
væsentlig kortere, så man hurtigere tager forholdene op til revurdering og
drøfter alternative løsninger.
Desuden nævnes det i bemærkninger til lovforslaget at kommunalbestyrelsen
løbende skal vurdere om betingelserne for at anvende alarm- og pejlesystemer
fortsat er til stede, således om det er gældende på voksenområdet. Det
konkretiseres ikke hvad der menes med "løbende", og her mener Børnerådet i
forlængelse af ovenstående, at det bør fremgå helt tydeligt, hvad der menes
hermed.
Klagemuligheder
Børnerådet finder det vigtigt, at der støttes op om klagemuligheder for børn,
og ikke mindst børn med handicap. Børns klagemuligheder varetages typisk af
barnets forældre, men i tilfælde hvor to forældre ikke er enige om, hvad der er
det bedste for barnet, kan der være behov for en uvildig instans - fx en særlig
rådgiver for børn og unge med funktionsnedsættelse, som kan støtte barnet i
forhold til en klagesag. Barnets ret til at klage over en sag, som vedrører
barnets selv, skal i alle tilfælde tages alvorlig, også når det drejer sig om børn
med svære kommunikationsvanskeligheder.
Vurderings- og beslutningskompetence
Børnerådet er betænkelige ved, at det er samme instans, som både skal tage
beslutning om magtanvendelsen og være er økonomisk ansvarlig for
institutionens drift, herunder personalenormering. Børnerådet finder det
afgørende, at der ikke hersker usikkerhed om interesseforholdene i sager, der
omhandler magtanvendelse over for børn og unge. Derfor mener rådet, at en
højere instans end kommunalbestyrelsen bør være det beslutningsdygtige
organ i sager, der omhandler brug af alarm- og pejlesystemer over for børn og
unge med nedsat psykisk funktionsevne, som er anbragt uden for hjemmet.
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