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Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
Kontoret for Familie og Forbrug
Stormgade 2-6
1470 København K

13. januar 2006

VEDR. UDKAST TIL BEKENDTGØRELSE OM
ET BØRNERÅD
Børnerådet tilslutter sig i hovedtrækkene den ny bekendtgørelse og
dermed den foreslåede modernisering af udpegningsprocessen.
Rådet har tidligere peget på, at valgforsamlingens sammensætning har
vanskeliggjort adgangen for kandidater med særlig kompetence på det
sundhedsfaglige og på det retlige område. Rådet opfordrer derfor til, at
valgforsamlingen nu udvides med organisationer og foreninger, der kan
indstille relevante kandidater inden for disse to områder.
Rådet kan tilslutte sig, at der ikke fremover udpeges suppleanter, og at
der i stedet udpeges nye medlemmer ved varigt forfald. Det anbefales,
at nye medlemmer i givet fald udpeges blandt de kandidater, som
senest blev nomineret af valgforsamlingen.
Rådet har desuden følgende særlige kommentarer til udkastet:
Ad § 2, stk. 5, etiske retningslinjer fastsat af ministeren: Første og
sidste linje i retningslinjerne anvender udtrykket ”segment”. Rådet
finder efter nærmere overvejelser anvendelsen af dette ord dårligt
egnet til at karakterisere de faglige kompetenceområder, der er tale om
i § 2, stk. 1, og foreslår derfor dette udtryk anvendt i stedet.
”Segment” refererer til dele af eller grupper i befolkningen, ikke til
personlig faglig indsigt, og anvendelsen af dette ord vil derfor føre til
misforståelser
Rådet foreslår i øvrigt, at der til oplistningen af etiske retningslinjer
tilføjes følgende:
”at opføre sig med den værdighed, hvervet kræver, såvel i som
uden for udførelsen af hvervet”
Ad § 3, stk. 1: Som ovenfor foreslås ”segment” erstattet af ”de faglige
kompetenceområder”.
Ad § 7, stk. 4: Børnerådet modtager i årene 2006 – 2009
Satspuljemidler til udviklingen af en informationsvirksomhed om børns
rettigheder, kaldet Børneinfo.Virksomheden skal bl.a. informere børn
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og unge om deres rettigheder og rådgive dem om adgangen til klage /
handlemuligheder i såvel personlige som kollektive spørgsmål.
Forslagets § 7, stk. 4 er formuleret således:
”Børnerådet kan ikke tage konkrete klagesager op til behandling.”[1]
Set i forhold til den omtalte udvikling af Børneinfo kan formuleringen
imidlertid efterlade det fejlagtige indtryk, at Børnerådet ikke kan
befatte sig med spørgsmål af personlig karakter, det være sig klage
eller beklagelse. Rådet foreslår derfor følgende formulering af § 7, stk.
4: ”Børnerådet kan informere, rådgive og vejlede børn og unge om
deres rettigheder og om adgangen til klagemuligheder.”
Ad § 12, stk. 3, sidste punktum, bør omformuleres: Hvervsperioden er i
den gældende bekendtgørelse fire år, og medlemmet kan derfor ikke
tidligere være udpeget til en eller flere treårige perioder.
Rådet opfordrer i øvrigt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
til at sørge for, at såvel udkast til bekendtgørelse om et Børneråd som
de indsendte høringssvar kan læses på www.hoeringsportalen.dk

Med venlig hilsen
Klaus Wilmann, formand for Børnerådet
Søren Gade Hansen, Konst. sekretariatschef
[1] Bestemmelsen er ikke ny i forhold til gældende bekendtgørelse (§
6, stk. 4).
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