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HØRING OM FORSLAG TIL LOV OM
ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL SERVICE OG
LOV OM RETSSIKKERHED OG
ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE
(BARNETS REFORM)
Børnerådet har gennem flere år påpeget, at der var brug for ændringer i
lovgivningen med henblik på at skabe bedre forhold og forbedret retssikkerhed
for de udsatte børn. Børnerådet er derfor positivt i forhold til en lang række af
de konkrete lovforslag, der nu fremsættes.
Børnerådet havde imidlertid gerne set en mere ambitiøs reform, der ikke alene
forholder sig til de anbragte børn men også til børns forhold set i et bredere
perspektiv.
Rådet hæfter sig endvidere ved, at lovforslaget er teknisk meget komplekst og
svært tilgængeligt. Dels er det vanskeligt for borgerne, herunder de berørte
børn, at kende deres retsstilling, dels er lovforslaget vanskeligt at arbejde med
og implementere for de medarbejdere i kommunerne, som virker på området.
Resultatet som følge heraf kan i værste fald blive, at loven ikke kommer til at
skabe reelle forbedringer for de truede børn.
Rådet finder det positivt, at flere af lovforslagene er blevet til på baggrund af
erfaringerne fra Ankestyrelsens praksisundersøgelser og undersøgelser
udarbejdet af Socialforskningsinstituttet.
I de indledende bemærkninger til lovforslaget peges der på, at reformen bør
understøttes af tilbuddet om efteruddannelse.
Børnerådet finder det væsentligt, at der afsættes midler til implementering af
reformen både blandt ledere og sagsbehandlere. Rådet ser imidlertid gerne, at
efteruddannelsen også tilbydes frontmedarbejdere, der arbejder direkte med
børnene og de unge, og at de forskningsresultater, der i dag findes på det
sociale område, ligeledes formidles til denne gruppe af medarbejdere.
Med lovforslaget lægges der op til, at effekterne på den kommunale
administration af Barnets Reform skal evalueres efter to år.
Børnerådet er enigt i, at en evaluering er væsentlig, men så gerne, at hele
Barnets Reform og effekterne af reformen for de udsatte børn og unge blev
evalueret.
Reformen indeholder en række konkrete afbureaukratiseringsforslag.
Børnerådet er enigt i, at afbureaukratisering er en nødvendighed, så længe der

ikke bliver tale om en forringelse af retssikkerheden for familien, barnet eller
den unge.

Plejefamilier
Børnerådet anerkender som udgangspunkt intentionerne bag lovforslaget. Det
er afgørende, at der skabes kontinuitet i det anbragte barns liv, og at der
gives udsatte børn mulighed for tilknytning til ansvarlige voksne under
opvæksten.
Børnerådet er imidlertid af den opfattelse, at hvis der er tale om stærkt
omsorgssvigtede børn eller særdeles behandlingskrævende børn – det vil sige
børn med medfødte skader/handicaps forårsaget af moderens misbrug af
alkohol, psykiske lidelser, mentale retardering og forøget brug af medicin og
rusmidler, er der behov for særlig kundskab og specialekspertise om børnenes
medfødte vanskeligheder.
I forhold til børn født af alkoholiserede mødre ved vi, at fosterskaderne kan
have så voldsom en karakter, at det betyder et livslangt handicap for barnet.
Uanset hvor barnet skal anbringes for barndommen, vil der være behov for
ekspertbistand, da der er tale om fysisk og psykisk særdeles sårbare og
skadede børn.
Børnerådet har i tidligere høringssvar påpeget det væsentlige i, at disse børn,
som er særligt behandlingskrævende, anbringes på døgninstitution frem for
familiepleje. Rådet mener imidlertid, at nogle børn – efter en forudgående
grundig undersøgelse af familiens egnethed - med fordel vil kunne vokse op
hos en plejefamilie. Skal anbringelsen lykkes, og kontinuiteten i barnets
opvækst sikres, fordrer det, at plejefamilien uddannes, superviseres og
vejledes meget tæt i hele anbringelsen og ikke mindst i anbringelsens første
år. På den baggrund mener Rådet ikke, at den foreslåede udvidede
efteruddannelse er tilstrækkelig.
Plejefamilier skal i dag deltage i et lovpligtigt fire-dages kursus. Med
lovforslaget lægges der op til, at plejefamilierne skal "have ret til minimum to
dages efteruddannelse ud over det lovpligtige kursus i at være plejefamilie".
Rådet havde gerne set, at der blev stillet krav om mere efteruddannelse og
givet bedre muligheder for supervision til plejefamilierne.
Som minimum vil Børnerådet anbefale, at der stilles krav om, at begge kurser
skal være gennemført inden en anbringelse i plejefamilien og ikke, som der
lægges op til i lovforslaget, "så vidt muligt være gennemført inden
anbringelsen af barnet".
Kommunale plejefamilier
Rådet finder det positivt, at der med lovforslaget lægges op til at forbedre
arbejdsvilkårene for denne nye særlige gruppe af plejefamilier.
Da de kommunale plejefamilier primært henvender sig til gruppen af de særligt
ressourcekrævende børn og unge, finder Børnerådet det vigtigt, at disse børn
følges tæt, og at ordningen evalueres.
Børnerådet har grund til at tro, at flere kommuner med indførelsen af dette
nye tilbud vil vælge kommunale plejefamilier til børn og unge med særlige
vanskeligheder som alternativ til en døgnanbringelse. Netop af denne grund vil

det være væsentligt at effektmåle/evaluere den unges udbytte af en kommunal
plejefamilieanbringelse sammenholdt med en institutionsanbringelse.
Samvær og netværk
Børnerådet finder det vigtigt at understøtte, at børn og unge så vidt muligt
bevarer kontakten til familien og det brede netværk.
Som det foreslås af ministeriet, er det fremover alene barnet eller den unge,
der skal have ret til samvær med forældre mv., mens forældrenes ret til
samvær bortfalder. Børnerådet frygter, at man derved kommer til at lægge en
urimelig byrde på barnet eller den unge i forhold til opretholdelsen af kontakten
med hjemmet og den biologiske familie, som generelt betragtes som væsentlig
for barnets eller den unges proces.
Høring og inddragelse er en god ting, men at lade barnets umiddelbare uvilje
ved familien være udslagsgivende for, om kontakten opretholdes under
anbringelsen, er Rådet noget forbeholden over for. Børnerådet lægger derfor
op til, at man finder en ordning, hvor barnet ikke skal bære ansvaret, men
inddrages og høres med vægt.
Støtteperson til barnet
Børnerådet har tidligere anbefalet, at alle anbragte børn får deres egen
tillidsperson, der uafhængigt af de anbringende myndigheder kan tale barnets
sag, lytte til barnet og bidrage til at skabe kontinuitet på trods af skift i
anbringelsesstedet.
Med lovforslaget lægges der op til, at kommunalbestyrelsen forpligter sig til at
hjælpe barnet eller den unge med at finde en støtteperson. Som det fremgår
af bemærkningerne til lovforslaget, stilles der ikke krav om formaliserede
møder mellem barnet eller den unge og støttepersonen. Der stilles heller ikke
krav en bestemt mødefrekvens eller andet.
Hvis ordningen med en støtteperson skal lykkes, og barnet eller den unge skal
få gavn af ordningen, mener Børnerådet, at det er en forudsætning, at der
redegøres nærmere for - eventuelt i vejledningen – hvad det indebærer at
være støtteperson for et barn eller en ung. Det er vigtigt at få præciseret, om
der alene er tale om støtte, eller om der også er tale om at varetage den
unges interesser, herunder støtte og vejledning om den unges retssikkerhed.
Endvidere vil der være brug for at få afklaret, om støttepersonen forventes at
indtræde i rollen som bisidder.
Støtteperson til den voksne
Børnerådet støtter lovforslaget om støtte til forældre med børn og unge, der
er anbragt uden for hjemmet, og at afgørelsen kan påklages til de sociale
nævn.
Børns klagerettigheder
Børnerådet har gennem flere år været fortaler for, at aldersgrænsen for,
hvornår et barn er part i sin egen sag, sættes ned til 12 år med de
partsbeføjelser dette afstedkommer, som eksempelvis aktindsigt og gratis
advokatbistand. Børnerådet støtter derfor de initiativer, der lægges op til i
lovforslaget, der også omhandler klager over afgørelser om hjemgivelse og
muligheden for at tillægge klagen over hjemgivelsen opsættende virkning.
Rådet er imidlertid af den overbevisning, at bedre klagerettigheder for børn
kun giver mening, hvis der følger bistand med. De nye styrkede rettigheder,

der følger af lovforslaget, kan ikke benyttes uden videre af et barn, og det er
derfor nødvendigt at sikre barnet bistand til at træffe beslutning om at klage
og i givet fald gennemføre klagesagen. Tilsvarende skal barnet sikres bistand til
at tale sin sag, hvis forældrene klager. Det handler om, at reglerne skal virke i
praksis.
Børnerådet havde endvidere gerne set en generel styrkelse af børn og unges
rettigheder inden for dette område. Børn og unges formelle rettigheder og
indflydelse er på en lang række områder enten ikke-eksisterende, svagt
beskrevet eller i praksis ikke anvendelige. Det drejer sig blandt andet om de
sociale nævn, Ankestyrelsen og Folketingets Ombudsmand, som primært
henvender sig til de voksne.
Herudover er det et problem, at de unge ikke ved, hvordan de i praksis skal
komme i kontakt med disse klageinstanser, og at de nødvendige kompetencer
ikke er til stede i forhold til at håndtere børn og unges henvendelser. Så
selvom børnene har rettigheder – så får de i praksis ikke ret.
Som en del af forhandlingerne til Barnets Reform fremsatte Børnerådet og 16
børneorganisationer derfor et konkret forslag til en styrkelse af børnene og de
unges rettigheder gennem etableringen af en
børneombudsmand/børnetalsmand.
Pligt til at høre anbringelsesstedet
Børnerådet finder forslaget om at styrke kommunernes forpligtelse til at høre
anbringelsesstederne i forbindelse med samvær, hjemgivelse og skift af
anbringelsessted meget væsentlig. Rådet støtter således lovforslaget.
Ankestyrelsens egendriftskompetence
Børnerådet oplever det som en styrkelse af retssikkerheden, hvis
Ankestyrelsens kompetence udvides til fremover at kunne gå ind i alle sager,
hvor der ikke er foretaget eller truffet de i loven foreskrevne fornødne
sagsbehandlingsskridt eller afgørelser under hensyntagen til barnets bedste.
Børnerådet støtter endvidere forslaget om, at det alene er Ankestyrelsen, der
fremover skal have kompetence til at tage sager op af egen drift.
I lovforslaget lægges der op til, at Ankestyrelsen fremover inden otte uger
efter modtagelsen af en underretning skal have besluttet, om sagen skal tages
op til behandling. Da vi taler om sager, der ofte vedrører børn og unge, der
lever under fuldstændig uacceptable forhold, finder Børnerådet en
sagsbehandlingstid på otte uger for lang. Særligt hvis man forestiller sig, at
børn og unge også selv skal kunne rette henvendelse til Ankestyrelsen.
Udveksling af oplysninger
Hovedformålet med lovgivning om persondatabeskyttelse er at sikre mod
unødig krænkelse af borgernes privatliv.
Det er imidlertid en udbredt opfattelse, at lovgivningen i forbindelse med
beskyttelsen af børn og unge mod omsorgssvigt og overgreb fungerer
kontraproduktivt, fordi reglerne om udveksling af oplysninger er for restriktive
og dertil uklare for det personale, der skal forvalte loven. I praksis kommer
hertil en professionel usikkerhed over for at søge samtykke hos forældre til at
udveksle oplysninger, begrundet i bl.a. det fremtidige samarbejde. Disse
faktorer kan tilsammen få den betydning, at der handles i utide fra
myndighedernes side, eller at der slet ikke gribes ind.

Forslaget indebærer, at myndigheder, der løser opgaver inden for området for
udsatte børn og unge, får mulighed for at udveksle oplysninger om rent
private forhold om det enkelte barn, uden at der forudgående er indhentet
samtykke hos forældrene eller den unge selv. En forudsætning herfor er bl.a.,
at dette anses for nødvendigt af hensyn til en tidlig eller forebyggende indsats.
Med forslaget skabes ens regler på området, der tidligere har været reguleret
af forskellige love for de involverede myndigheder (Servicelov, Persondatalov,
Sundhedslov).
Børnerådet tilslutter sig forslaget, der retter sig mod et af kerneproblemerne i
beskyttelsen af børn og unge mod omsorgssvigt og overgreb. En væsentlig
styrke ved forslaget er, efter rådets opfattelse, at der som hermed nævnt
skabes ens regler på området.
Rådet anbefaler, at praktiserende læger omfattes af reglerne, da de ofte har et
godt kendskab til problemstillingerne i familien.
Skal loven få den ønskede virkning, anser rådet det for nødvendigt, at reglerne
følges op af en oplysnings- og uddannelsesindsats rettet mod det relevante
personale i social/ familieforvaltning, skole, SFO, sundhedspleje, dagtilbud og
fritidshjem.
Som nævnt ovenfor regulerer lovgivningen et overordentlig følsomt
retssikkerhedsmæssigt område, og får borgere ret- eller uretmæssigt det
indtryk, at der nu frit kan udveksles oplysninger om dem, ødelægges
grundlaget for et tillidsforhold mellem børn og unge, forældre og myndigheder.
Dette vil altid være til yderligere skade for det omhandlede barn eller den unge.
Det er derfor afgørende, at spørgsmålet om nødvendighed i forhold til den
tidlige indsats defineres mere præcist end i det foreliggende forslag.
De forudsætninger for udveksling af oplysninger, der fremgår af forslaget, og
som skal garantere borgernes sikkerhed, må også på denne baggrund
indskærpes hos medarbejderne. Det gælder bl.a., at der efter forslaget fortsat
er pligt til at overveje muligheden for at indhente samtykke, at der alene er
adgang til at udveksle relevante oplysninger på et enkelt møde, og at der ingen
pligt er for den enkelte myndighed til at bidrage med oplysninger.
Børnerådet anbefaler videre, at den foreslåede evaluering i hhv. 2012 og 2014
også inddrager erfaringer, som børn og unge har fået med virkningerne af
loven.
Underretningspligten
Undersøgelser viser, at personer i offentlig tjeneste eller hverv ikke altid
foretager underretning til myndighederne om børn og unge, der har særlig
behov for støtte. Årsagerne hertil kan være flere, men en relevant mulighed er,
at reglerne om underretning er uklare og dermed giver anledning til
forsømmelighed.
Forslaget til ændring af servicelovens § 153 indebærer en præcisering af
reglerne for underretning, bl.a. ved at definere kriterier for pligten i selve
lovteksten i stedet for som hidtil i en bekendtgørelse, og ved sprogligt at
præcisere pligten, så der ikke kan opstå unødig tvivl herom.
Med lovforslaget får kommunalbestyrelsen endvidere en pligt til at oplyse den
underrettende om, hvad underretningen har ført til, dog ikke i form af detaljer
om indhold eller omfang.

Børnerådet finder, at denne tilbagemelding til den underrettende skal være
obligatorisk og altså ikke betinget af anmodning.
Børnerådet støtter i øvrigt forslaget og er af den opfattelse, at de relevante
faggrupper med denne ændring er forsynet med et bedre værktøj mod
overgreb og omsorgssvigt til gavn for børn og unge.
Rådet finder det endvidere meget positivt, at formuleringen i bekendtgørelsen
om pligt til egen afhjælpning inden underretning nu udgår, således at den
underrettende fagperson fortsat har pligt til afhjælpning af problemer efter
underretning til myndighederne.
Som ovenfor finder rådet det af stor betydning, at lovændringen følges op af
en grundig oplysnings- og uddannelsesindsats over for de relevante
erhvervsgrupper.
Handleplaner
En ændring af kravene til handleplanerne vil, ifølge Børnerådet, betyde en
væsentlig forringelse af retssikkerheden for børn og unge. Rådet mener, at en
god og gennemarbejdet § 50 undersøgelse er et afgørende fundament for den
sociale indsats. Hensigten med undersøgelsen er at skaffe et grundlag for at
vurdere, om et barn eller en ung har behov for en særlig social indsats. Hvis
man reducerer i denne undersøgelse og den efterfølgende handleplan, som der
lægges op til med lovforslaget, opnår man, ifølge Rådet, et væsentligt dårligere
grundlag at træffe beslutninger ud fra.
Børnerådet kan derfor ikke støtte de lempelser, der lægges op til i lovforslaget.
Børnerådet kan heller ikke støtte forslaget om, at der fremover kun
udarbejdes én fælles handleplan for børn i samme familie. Begrundelsen er den
samme som den, der nævnes, under afsnittet om Børnefaglige undersøgelser
efter § 50.
Kommunernes tilsyn med anbringelsessteder
Det personrettede tilsyn
Et velfungerende tilsyn er et vigtigt redskab til at sikre en bedre kvalitet i
indsatsen over for det enkelte barn eller den unge. Derfor støtter Børnerådet
lovforslaget om, at der fremover skal foretages mindst 2 årlige personrettede
tilsyn. Der lægges med forslaget op til, at tilsynsbesøget som hovedregel skal
gennemføres uden tilstedeværelse af ansatte på anbringelsesstedet. I den
forbindelse vil Børnerådet gerne opfordre til, at barnet eller den unge i stedet
tilbydes at kunne medbringe sin støtteperson til samtalen, da det er vigtigt at
barnet eller den unge føler sig tryg i samtalen med den tilsynsførende.
Det driftsorienterede tilsyn
Børnerådet har tidligere anbefalet, at kvaliteten af de generelle tilsyn, der retter
sig mod institutionen, højnes. Børnerådet støtter derfor forslaget om at øge
kvaliteten i det driftsorienterede tilsyn. Børnerådet ser tilsvarende gerne, at
tilsynet med institutioner og plejefamilier gøres uvildigt for at undgå en
eventuel sammenblanding af interesser.
Som Børnerådet læser bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser,
foreslås det, at plejefamilier og kommunale plejefamilier undtages tilsynet.
Børnerådet mener, at både de nuværende plejefamilier og de nye kommunale
plejefamilier bør være omfattet af tilsynet, da det er væsentligt at sikre, at
anbringelsen af barnet eller den unge varetages på et betryggende grundlag

og ud fra den relevante pædagogik.
Børnerådet ser gerne, at der for både for det personrettede og det
driftsorienterede tilsyns vedkommende lægges fokus på den fremadrettede
udvikling.
Børnefaglige undersøgelser efter § 50
Børnerådet har tidligere påpeget behovet for, at der indføres hjemmel til, at en
kommune kan iværksætte behandling af et barn eller ung uden forældrenes
samtykke, hvis der er behov herfor. Børnerådet støtter således den foreslåede
lovændring.
Det er imidlertid Rådets overbevisning, at et godt samarbejde med forældrene
vil give den bedste undersøgelse og den bedste løsning for barnet eller den
unge. Der skal således fortsat arbejdes målrettet på at opnå et
forældresamtykke.
Med hensyn til lovforslaget om at fravige kravet om de seks
undersøgelsespunkter (udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold,
sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber og andre relevante forhold), så
mener Børnerådet, at det er vigtigt, at der indhentes oplysninger fra
fagpersoner med kontakt til barnet. Det vil være bekymrende, hvis en ikkesundhedsfaglig person alene skal vurdere, om der er grund til
bekymring/undersøgelse af barnets sundhedsforhold. Børnerådet kan derfor
ikke anbefale en lempelse.
Børnerådet vurderer, at kommunerne allerede i dag har mulighed for at
tilpasse undersøgelsen til barnets situation, idet proportionalitetsprincippet er
gældende, og en § 50 undersøgelse ikke må være mere omfattende, end
formålet tilsiger. Børnerådet kan derfor ikke støtte lovforslaget om en lempelse
af § 50 undersøgelsernes omfang og indhold.
Børnerådet kan ikke støtte forslaget om, at kommunerne fremover kun skal
udarbejde én samlet undersøgelse per familie. Rådet frygter en forringelse af
det enkelte barns retssikkerhed, da væsentlige oplysninger i forhold til det
enkelte barn kan gå tabt, og fokus kan frygtes alene at blive på familien.
Rådsmedlem Per B. Christensen finder - i modsætning til det øvrige Børneråd det hensigtsmæssigt, at der kan udarbejdes en samlet § 50 undersøgelse for
flere børn i samme familie under forudsætning af, at der fortsat tages hensyn
til de særlige omstændigheder for alle børn.
Børnerådet kunne i stedet have ønsket sig en tilføjelse til § 50 om, at hvis der
træffes beslutning om anbringelse af et barn eller en ung i en familie eller andre
indgribende foranstaltninger, så har kommunalbestyrelsen en forpligtelse til
også at undersøge familiens øvrige børn.
Standarder for sagsbehandling
Børnerådet kan ikke støtte forslaget om at fjerne kravet om, at kommunerne
skal udarbejde sagsbehandlingsstandarder på børne- og ungeområdet.
Børnerådet oplever, at standarderne medvirker til at give en gennemsigtighed i
forhold til sagsbehandlingen og derved styrker retssikkerheden.
Tværfaglige grupper
Børnerådet kan se det fornuftige i at lempe kravet om nedsættelse af en
tværfaglig gruppe. Til gengæld mener Rådet, at der skal stilles krav til

kommunerne om, at man beskriver, hvordan det tværfaglige arbejde er
organiseret og evalueres.
Rådet så gerne, at tanken om at placere socialrådgivere på skolerne blev gjort
til en permanent ordning for alle kommuner - en ordning, der ligger fint i
forlængelse af lovforslaget om at udvide udvekslingen af oplysninger i det
tværfaglige samarbejde.
Børn- og ungeudvalgenes sammensætning
Børnerådet støtter forslaget om at ændre sammensætningen i børn- og
ungeudvalgene, således at antallet af børnesagkyndige i udvalget udvides fra
et til to medlemmer. Rådet anbefaler, at der tages stilling til, hvilke faglige
kvalifikationer de to børnesagkyndige skal have.
Afslutningsvis vil Børnerådet gerne takke for processen omkring Barnets
Reform og invitationerne til at deltage i de afholdte dialogmøder.
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