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Socialministeriet
Att. Enheden for udsatte grupper
Holmens Kanal 22
1060 København K

Den 18. maj 2005

BØRNERÅDETS SVAR PÅ HØRING OVER:
VEJLEDNING OM GODKENDELSE AF OG
TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSSTEDER
OG PRIVATE BOTILBUD

Børnerådet har modtaget Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private
opholdssteder og private botilbud til høring. Børnerådet har følgende
kommentarer:
Kapitel 10
Børnerådet har i sit høringssvar om Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn
med opholdsteder og private botilbud peget på vigtigheden af, at der, når det
vedrører opholdsteder for børn og unge, obligatorisk sker et check af ledere og
medarbejderes straffeattest for evt. tidligere seksualforbrydelser overfor børn.
Dette er dog ikke imødekommet i den endelige bekendtgørelse. I mellemtiden har
kulturministeren fremsat Forslag til Lov om indhentelse af børneattest i
forbindelse med ansættelse af personale, og Socialministeriet har i den
forbindelse udarbejdet forslag til Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest
ved ansættelse og beskæftigelse mv. efter lov om social service. Børnerådet vil
foreslå, at vejledningen, i relation til bekendtgørelsens § 13, henviser til den
ovennævnte bekendtgørelse om børneattester.
Børnerådet finder imidlertid, at det ikke står klart, hvem som er forpligtet til at
indhente en børneattest i de situationer, hvor en institutions leder og ledelsen i en
enkeltmandsvirksomhed er sammenfaldende. Det vil være naturligt, at dette gøres
til en obligatorisk opgave for amtskommunen i forbindelse med godkendelse af
opholdsstedet.
Kapitel 12
I godkendelsesgrundlaget for opholdssteder for børn og unge indgår de
pædagogiske målsætninger og metoder. Dette skal derfor også indgå i amtsrådets
tilsyn. Børnerådet finder at vejledningen ingen anvisninger giver på, hvorledes
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tilsynet med udøvelse af de pædagogiske målsætninger og metoder bør
gennemføres og vil på det kraftigste opfordre til, at vejledningen uddybes på
dette punkt.
Et vigtigt bidrag til den kvalitetsudvikling i anbringelser af børn og unge, som
der er fokus på i disse år, jf. bl.a. KABU-projektet, må være kvalificerede
vurderinger/evalueringer af, om de enkelte anbringelsessteder for børn og unge
gør det, som de siger, de vil gøre. Og at der er positive resultater.
Amtskommunens tilsynsforpligtelse på det pædagogiske område er et afgørende
bidrag til at sikre, at institutionens kvalitet, som et omsorgsfuldt og udviklende
sted for børn og unge, er høj. Denne opgave er ikke løst gennem kommunernes
personrelaterede tilsyn, som kun kan afdække om det enkelte barn trives, om
anbringelsesstedet er relevant mv. Det er Amtskommunens opgave at vurdere
kvaliteten af opholdstedet på tværs af de mange børn.
Børn og unges egne erfaringer og syn på udøvelse af pædagogikken og de
pædagogiske mål er en vigtig kilde til vurdering at opholdstedet og må indgå i
tilsynet. Dette nævnte Børnerådet i sit høringssvar til Bekendtgørelse om
godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud og det skal
gentages her.
Børnerådet anbefaler derfor at kapitel 12 i vejledningen uddybes væsentlig.

Med venlig hilsen
Klaus Wilmann, formand

og
Bente Ingvarsen, sekretariatschef
Børnerådet 18. maj 2005
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