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VEDR. UDKAST TIL 2 BEKENDTGØRELSER OG
VEJLEDNING
(REGLER OM UDREDNING OG VISITATION
AF BØRN MED BETYDELIG OG VARIGT
NEDSAT FYSISK ELLER PSYKISK
FUNKTIONSEVNE MV. OG OM ØKONOMISK
STØTTE TIL FORÆLDRE ETC.)
Børnerådet skrev i marts 2008 i forbindelse med høringen til forslaget om
ændring af Servicelovens § 32, som ligger til grund for de fremsendte forslag,
således:
”Vedr. forældres udførelse af hjælp til børn i hjemmet og
specialpædagogisk rådgivning i hjemmet (forslag nr. 2 og 3)
Forslaget har til hensigt at styrke retten for forældre til børn med handicap til
at inddrages mere aktivt i indsatsen for deres børn. Børnerådet kan tilslutte
sig dette formål.
Det følger imidlertid af såvel Børnekonventionen (art. 12 og 28) som
Handicapkonventionen, at børns synspunkter i alle forhold, der vedrører dem,
skal tillægges passende vægt i det omfang deres alder, modenhed og situation
i øvrigt muliggør dette. Børn med handicap skal altså også høres.
Børnerådet finder på denne baggrund forslaget til § 32 i Lov om social service
utilstrækkeligt. Forslaget respekterer ikke retten til medbestemmelse for
børnene selv mht. tilrettelæggelsen og udførelsen af den beskrevne hjælp.
Rådet foreslår, at teksten tilføjes bestemmelser, der utvetydigt sikrer denne
ret.”
----------På baggrund heraf tager Børnerådet som udgangspunkt de foreslåede
formuleringer om inddragelse af børnene i forbindelse med såvel tilsyn og
opfølgning (Bektg. om øk. støtte §3, stk. 3), som udredning (Bektg. om
udredning etc §1, stk. 4) til efterretning.
Rådet finder imidlertid formuleringerne om inddragelse af børnene i såvel

bekendtgørelser som vejledning for svage. Rådet minder om de
forudsætninger og ofte vanskelige forhold, disse børn lever under, og som
bl.a. har ført til særlige regler om beskyttelse og medindflydelse i såvel
Børnekonventionen som Handicapkonventionen, som nævnt ovenfor.
Den nationale lovgivning bør afspejle disse hensyn og medvirke til indfrielsen af
de indgåede internationale løfter med overordentligt præcis og detaljeret
regulering på området. Således bør den foreslåede vejlednings pkt. 113 c mere
indgående beskrive den indsats, udredningsteamet skal udføre for at inddrage
barnet i processen, bl.a. med hensyn til en metodisk varieret tilgang til
opgaven. Det bør også af vejledningen med tydelighed fremgå, at de regionale
og nationale institutioner med særlig viden på disse områder forudsættes
inddraget, når det er relevant.
Tilsvarende finder Børnerådet formuleringen i Bektg. om økonomisk støtte §3,
stk. 3, om eventuelle bemærkninger fra barnet og den unge, meget
uforpligtende, når det drejer sig om børn, hvis evner til at læse, forstå
sammenhænge og formulere synspunkter ofte vil være stærkt begrænsede.
Også her vil en metodisk detaljering af tilgangen til opgaveløsningen være
hensigtsmæssig.
Børnerådet foreslår derfor, at såvel bekendtgørelser som vejledning
omformuleres med henblik på en styrkelse af de omtalte børns retsstilling.
Børnerådet tilslutter sig i øvrigt bestemmelsen i Bektg. om udredning etc., §2,
stk. 3, og vejledningens pkt. 113 k, om at træningsmetoder og mål skal være
dokumenterbare, så det er muligt at vurdere effekten heraf.

Med venlig hilsen
Charlotte Guldberg
Formand for Børnerådet
Annette Juul Lund
Sekretariatschef

