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Generelt
Børnerådet finder som udgangspunkt tiltagene i det fremsendte lovudkast
positive, idet Rådet særligt hæfter sig ved, at der generelt er tale om en
styrkelse af indsatsen overfor børn og unge med behov for særlig støtte, samt
en styrkelse af disse børn og unges rettigheder.
Set fra barnets perspektiv vil tiltagene i det fremsendte lovforslag bredt set
styrke barnets muligheder for at leve med trygge og stabile opvækstvilkår og
forbedre chancerne for større kontinuitet i det anbragte barns liv.
I forslaget lægges der op til en øget inddragelse af barnet, hvilket Børnerådet
ser som en væsentlig forudsætning for tiltagenes positive virkninger. Den
større inddragelse forudsætter imidlertid en styrket information til barnet om
egne rettigheder i forhold til den nye lovgivning og information om
klagemulighederne.
Rådet finder det endvidere positivt, at de seneste års forskningsresultater
ligger til grund for lovforslaget og at der i forbindelse med lovforslagets
ikrafttræden igangsættes en effektmåling over 10 år.
Børnerådet er af den klare opfattelse, at der mangler forskning indenfor dette
område.
Børnerådet har i tidligere høringssvar med henvisning til en forskningsoversigt
fra SFI (“Anbringelse af børn og unge udenfor hjemme. En
forskningsoversigt”. SFI 03:04.) peget på, at alle anbragte børn og unge skal
have deres egen personlige tillidsperson. Forskningsoversigten viser, at
anbragte børn har bekymringer og fantasier om, hvad den nye relation til
plejefamilien vil indebære og at de ofte er alene med disse bekymringer. De
oplever sig ikke lyttet til, og har en stor følelse af ensomhed og magtesløshed,
når de ikke tages med på råd.
I praksis burde det være barnets (familiens) sagsbehandler,
familieplejekonsulenten eller barnets kontaktpædagog, der udfylder denne
funktion. Men i praksis tegner forskningen og samtaler med tidligere anbragte
et billede af, at de færreste børn har et forhold til deres families
sagsbehandler, der kan rumme disse funktioner. Der er bl.a. stor udskiftning
af sagsbehandlerne og mange anbragte børn og unge har ingen personlig
kontakt til deres sagsbehandler eller familieplejekonsulent.
Børnerådet vil derfor forsat anbefale, at alle anbragte børn og unge skal have

deres egen personlige tillidsperson.
Børnerådet er endvidere positiv i forhold til den udvidede pligt til at tilbyde
psykologbehandling til børn på krisecentre. Generelt kunne man overveje,
hvorvidt det tilsvarende vil være hensigtsmæssigt at sikre psykologbehandling
til forældre, hvis barn anbringes uden for hjemmet. En sådan behandling kan
være medvirkende til, at barnet kan falde bedre til og øge trivslen i sine nye
omgivelser og dermed mindske et spændingsforhold mellem forældre og
anbringelsessted.
Afslutningsvis skal Børnerådet understrege, at en vigtig forudsætning for, at
styrkelsen af børn og unges retssikkerhed og øget inddragelse skal fungere, er
at børn og unge selv er velinformerede.
Lovforslagets 4 hovedelementer:
Anbringelse i tre år af børn under et år uden genbehandling af sagen
Set fra et børneperspektiv, finder Børnerådet det både relevant og
meningsfyldt, at børne- og ungeudvalget, gives mulighed for i særlige
situationer at anbringe 0-1 årige børn i op til tre år uden genbehandling af
sagen.
Rådet hæfter sig ved, at afgørelse kun skal kunne træffes i de situationer,
hvor det er overvejende sandsynligt, at de forhold der begrunder
anbringelsen, vil være til stede i hele perioden.
Lovforslaget må ikke medvirke til, at kommunerne fralægger sig forpligtelsen til
at forebygge og afhjælpe problemerne mellem plejefamilie og forældrene. I de
situationer hvor forholdene i hjemmet forbedres gradvist, skal kommunen
medvirke til, at kontakten mellem forældrene og barnet øges.
Afgørelse om hjemgivelse og fastsættelse af en hjemgivelsesperiode
på op til seks måneder
Med dette konkrete lovforslag sættes der i højere grad fokus på barnets
behov i hjemgivelsessituationen end på forældrenes.
Børnerådet er således positiv i forhold til muligheden for at hjemgivelse ikke
må ske før end der rent faktisk er truffet afgørelse om en plan for
hjemgivelsesperioden.
Rådet ser det endvidere som en styrkelse af barnets rettigheder, at der gives
mulighed for fastsættelse af en hjemgivelsesperiode på op til 6 måneder.
Alt for ofte kontaktes Børnerådet af plejefamilier der fortæller om situationer,
hvor de børn som de har i pleje hjemgives med meget kort varsel. Med den
nye formulering i lovteksten vil det være muligt, at give den unge en ordentlig
hjemgivelse og den fornødne støtte i overgangsperioden.
Derimod kan Børnerådet ikke støtte, at beslutningskompetencen flyttes fra
børn og unge-udvalget til kommunalbestyrelsen. Børn – og ungeudvalget
besidder særlige kvalifikationer i forhold til udsatte børn og unge, hvorfor en
overflytning af kompetencen ikke umiddelbart kan anbefales. Børnerådet vil

foreslå, at ændringerne bygger på analyser af, hvordan Børn- og
ungeudvalgene fungerer – og at Velfærdsministeriet på baggrund af sådanne
analyser eventuelt fremkommer med forslag til ændrede beslutningsveje.
Videreførelse af en anbringelse på grund af barnets eller den unges
tilknytning til anbringelsesstedet
Børnerådet ser positivt på muligheden for at videreføre en anbringelse
begrundet i en særlig tilknytning til anbringelsesstedet.
Børnerådet finder det imidlertid helt afgørende, at der fortsat skal være et
øget fokus på uddannelsen af plejefamilier og ikke mindst netværksfamilierne.
Lovforslaget må ikke medvirke til, at kommunerne fralægger sig forpligtelsen til
at forebygge og afhjælpe problemerne mellem plejefamilie og forældrene, men
skal i de situationer, hvor det giver mening, støtte op om kontakten til
familien.
Børnerådet lægger vægt på, at barnet medinddrages og bliver hørt i videst
muligt omfang inden afgørelse træffes, og vægter ikke mindst betydningen af
samtykket fra børn og unge over 15 år i det konkrete lovforslag.
Udvidelse af psykologbehandling til børn, som følger med deres mor
på krisecenter
Børnerådet har ved flere lejligheder anbefalet, at psykologhjælpen udvides til
at omfatte alle børn uanset alder. Rådet er derfor meget tilfreds med
udvidelsen i lovforslaget. Rådet vil imidlertid anbefale, at pligten til at tilbyde
psykologbehandling udvides til også at omfatte mødrene på krisecentrene. Et
tilbud om hurtig psykologbehandling til moderen vil med stor sandsynlighed få
en positiv afsmittende virkning i forhold til barnet/børnene.
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