Årsberetning 2001

ET ÅR –
FLERE FORMÆND

Børnerådet oplevede i 2001 flere
formandsskift. 1. februar overlod
Per Schultz Jørgensen posten til
Jytte Juul Jensen, der var blevet
udpeget af daværende socialminister Henrik Dam Kristensen.
Men efter knapt fem måneder på
posten, valgte Jytte Juul Jensen at
trække sig fra sin post efter grundlæggende uenighed mellem hende
og de øvrige rådsmedlemmer om
Børnerådets opgaver og profil.
Børnerådets daværende næstformand, Sys Rovsing Koch, blev
herefter fungerende formand, indtil
socialministeren i september
udpegede Børnerådets nuværende
formand Klaus Wilmann.

BØRNERÅDETS
MEDLEMMER I 2001

Klaus Wilmann, pædagog og konsulent
formand (fra 1. februar – 26. juni 2001: Jytte Juul Jensen)
Birgitte Holmberg Pedersen, dommer
næstformand (fra januar – september 2001: Sys Rovsing Koch)
Else Guldager, ledende sundhedsplejerske
John Aasted Halse, Cand.pæd. & psych.
Pernille Hviid, pædagog og psykolog
Christian Corfixen, pædagog
Inger Thormann, psykolog
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Bente Ingvarsen, sekretariatschef, mag.scient. soc og socionom
Søren Gade Hansen, fuldmægtig, cand.jur og lærer
Anne Mejer, fuldmægtig, cand.comm
Susanne Glending, fuldmægtig, cand.jur (barselsorlov)
Lene Hansen, fuldmægtig, cand.comm (barselsvikar for Susanne Glending)
Bettina Frølund, overassistent (barselsorlov)
Kia Ditlevsen, kontorassistent (barselsvikar for Bettina Frølund)
Følgende arbejdede også i sekretariatet i 2001:
Dorrit Hermann, projektmedarbejder
Marlene Larsen, assistent
Marianne Lyngfeldt, fuldmægtig, barselsvikar
Michaela Schiøtz, studentermedarbejder
Janne Jakobsen, praktikant

Stadig ung og engageret
Af formand for Børnerådet Klaus Wilmann

2001 blev et noget omtumlet år for Børnerådet. Flere formandsskift
og udsigt til store nedskæringer satte sit præg på aktivitetsniveauet.
Men set i bakspejlet lykkedes det alligevel Børnerådet at fastholde
en klar profil og sætte vigtige projekter i gang.

SELVOM DANMARK ifølge vores egen selvforståelse er at finde i demokratiernes
superliga, er børns menneskerettigheder, som de er beskrevet i FN’s Børnekonvention, fortsat et vanskeligt politisk spørgsmål. Det er kun fem år siden, vi
afskaffede forældres ret til at slå deres børn, og det forbud kan stadig ophidse.
Mange synes desværre fortsat at hylde det gamle princip om, at samfundet ikke må
blande sig i, hvad der foregår i familien. Det er blot et enkelt eksempel på rettigheder for børn, som vi stadig må slås for. At respektere børns rettigheder er imidlertid også at ville varetage deres tarv.At ville gøre det bedste for børn. Så at anerkende at børn er kompetente kræver også at være synlig og markant tilstede i børnenes liv. Som forældre, som pædagog, lærer osv. Og det kræver, at vi mestrer
dialogen og viljen til at træffe beslutninger om vores børns liv, hjemme og ude.
BØRNERÅDET - VAGTHUND OG GARTNER

Danmark har gjort fremskridt, men det er imidlertid ikke ensbetydende med at
børns rettigheder er sikret. Der kan politisk træffes beslutninger, som svækker
børns retsstilling, deres ret til at blive hørt osv. Derfor skal vi være på vagt.
Børnerådet er bestemt en sådan vagthund, og jeg synes, vi har gjort, hvad vi kunne
for at holde øje med myndighederne, være i dialog med beslutningstagere og selvstændigt undersøge problemer og fremsætte forslag.
Det gjorde vi bl.a. i forbindelse med opfølgningen af den danske regerings rapport
til FN’s børnekomité. I 2001 pegede Børnerådet på, hvilke skridt Danmark bør
tage, og det følger vi op på i 2003, hvor den næste rapport til FN’s Børnekomité

skal skrives. Vi foreslår bl.a. at myndighederne spørger børn og unge til råds om
den danske indsats.
I 2001 afsluttede Børnerådet projektet om, hvordan Børnekonventionen kan
omsættes i kommunerne. I fremtiden vil vi ikke spille en nær så aktiv rolle i denne
forbindelse. Derfor glæder det os, at flere og flere kommuner viser interesse for
at bruge Børnekonventionen aktivt. Det er en stadig udfordring for alle kommuner
at tænke ”barnets bedste” ind i beslutninger og inddrage børn og unge aktivt.
DIALOG MED BØRN

Børnerådet foretog i 2001 flere undersøgelser i vores 60 panelklasser. Især fik
vi opmærksomhed om rapporten om omsorgsdage. Den dokumenterer, at
arbejdslivet er en hård konkurrent for børnene om forældres opmærksomhed.
Børnene vil have flere dage sammen med deres forældre og ønsker en lov om
omsorgsdage.
At medinddrage børn i beslutninger i deres eget liv er et vigtigt element i FN’s
Børnekonvention. Der er brug for at dette bliver fulgt på alle niveauer i vores samfund. Men der er også brug for at finde nye måder at gøre det på. Måder der giver
mening for børn og unge. Børnerådet vil prioritere denne udfordring højt i sit
fremtidige arbejde, hvor vi skal i tættere dialog med børn.Vi må ikke glemme de
børn og unge, der har svære livsbetingelser i Danmark. På mange områder kan vi
i Danmark stadigvæk gøre det langt bedre. Børn er kun udsatte, hvis vi gør dem til
det. For mig er det vigtigt, at vi også viser, at børn og unge udgør en ressource, der
kan bidrage positivt til at løse problemer. Det skylder vi både børn, unge og voksne.

KLAUS WILMANN
1. oktober 2001 tiltrådte Klaus
Wilmann som Børnerådets formand.
Klaus Wilmann, der er uddannet
pædagog, kommer fra en stilling som
direktør i Frie Børnehaver og
Fritidshjem, for hvem han nu arbejder
som selvstændig konsulent. I 20 år
har han været ansat i BUPL
– senest som næstformand.

Når min mor er hjemme
-børns meninger om omsorgsdage

Forældre skal blive hjemme, når der sker noget særligt i deres børns
liv. Børn skal passes af deres nære voksne, når de er syge. Forældre
skal være sammen med deres børn, når børnene er kede af det.
Familien skal have mulighed for at holde en ”hyggedag”.

SÅ KLARE LYDER MELDINGERNE fra de 1.200 børn i Børnerådets børnepanel,
da vi i efteråret 2001 spurgte dem om deres holdninger til forældres omsorgsdage.
Børnene gik på det tidspunkt i 5. klasse.
BØRN DEFINERER BREDT

Når omsorgsdage og orlovsordninger bliver diskuteret i medierne, er fokus altid
på de voksnes ønsker. Indtil Børnerådets undersøgelse har ingen spurgt børnene
om, hvad de kunne tænke sig. Og om hvad de reelt oplever i deres hverdag.Voksne
forbinder som regel omsorgsdage med børns sygdom. Men børn definerer omsorg
bredere og ønsker, at deres forældre holder omsorgsdage når noget er svært eller
utrygt, når der skal ske noget vigtigt eller spændende i deres liv, når de har brug
for hygge med deres forældre, og når de er syge.
BØRNS ØNSKER OG HVERDAGENS REALITETER

Men ét er børns ønsker – noget andet er hverdagens realiteter. Undersøgelsen i
børnepanelet viser tydeligt, at dette ikke er to ens størrelser.
For langt de fleste børn er det vigtigt, at deres forældre er hjemme, når noget er
svært eller utrygt. Sådan er det heldigvis også for de fleste. Men 15 procent af børnene oplever, at deres forældre ikke er der i disse situationer. En fjerdel af børnene
oplever, at deres forældre ikke er der, når der sker noget spændende eller vigtigt i
deres liv.

Ønsket om en hyggedag med deres far eller mor er noget, de fleste børn har.
En dag hvor man ikke skal noget bestemt, men kan lege eller putte sig under
et tæppe i sofaen. Men en hyggedag er ikke en legitim grund for voksne til at
holde fri. Langt over halvdelen af børnene oplever aldrig eller sjældent den
slags dage.
ALENE HJEMME

Næsten alle børnene i børnepanelet vil helst have, at deres forældre (og i
virkeligheden helst deres mor) er hjemme hos dem, når de er syge. Og det er
da også her, at vi ser den største sammenhæng mellem det børnene ønsker
og det, de oplever. Men en fjerdedel af børnene bliver ikke passet af deres forældre, når de er syge. Nogle bliver passet af andre – deres bedsteforældre for
eksempel. Men næsten 20 procent af børnene er alene hjemme, når de er
syge. Også selvom de inderst inde ikke er helt trygge ved det.
BØRN VIL HAVE EN LOV

En tredjedel af børnene oplever at komme i skole før de føler sig helt raske.
Måske fordi de oplever, at det er et problem for deres forældre, at de er syge?
Som en fra panelet udtrykker det:
” Nogen gange kan man da godt tænke – I behøver altså ikke at blive hjemme bare
for at passe mig”.
Børnene ønsker en lov om omsorgsdage. Og det bør vi tage alvorligt.
Børnerådet har peget på en længere barselsorlov og bedre omsorgsmuligheder som en samlet løsning. Desværre er omsorgsdagsproblematikken ikke
blevet indarbejdet i loven om den nye barselsorlov.
For supplerende oplysninger kontakt Børnerådsmedlem Pernille Hviid på
Pernille.Hviid@psy.ku.dk
Rapporten Når min mor er hjemme kan læses på Børnerådets hjemmeside.

BØRNEPANELET

Børnerådets Børnepanel
består af ca. 1200 elever i
5.- 6. klasse repræsentativt
fordelt over hele landet.
Flere gange om året foretager Børnerådet undersøgelser
i panelet. Der er tale om
spørgeskemaundersøgelser,
som børnene altid besvarer
anonymt. Spørgeskemaerne
bliver udarbejdet af
Danmarks Pædagogiske
Universitet, der også behandler svarene statistisk.
Resultaterne formidler
Børnerådet i de såkaldte
børnepanelrapporter samt
på vores hjemmeside.

Børns tid – tid til børn

Danskere arbejder som aldrig før – og småbørnsforældre er dem,
der arbejder mest. Familiens liv er under pres, når mange forældre
arbejder fuld tid eller mere. Børn tilbringer en stor del af deres liv
i forskellige pasningsordninger. Og vi voksne forsøger at legitimere
den manglende tid sammen med vores børn ved at sige, at
tilfredse forældre skaber harmoniske børn.

SÅDAN LØD DET på Børnerådets årskonference 2001, hvor emnet var børns tid
– tid til børn. Ustresset samvær står højt på ønskelisten hos både børn og voksne,
men det prioriteres alligevel ikke. Man kan derfor spørge, om børn har behov, som
forældres arbejdsglæde ikke kan kompensere for. Hvilke konsekvenser har vores
samfundsstruktur for børns liv? Det forsøgte de seks oplægsholdere at belyse på
konferencen i november 2001.
TID TIL BØRN

Professor Ingrid Pramling Samuelsson fra Göteborg Universitet fik sat børns tid
ind i en historisk ramme og klargjorde, at vores viden om børns udvikling aldrig
har været større. Men hun stillede samtidig spørgsmål ved, om vi udnytter denne
viden i de rammer, vi stiller for børns liv.
Det overordnede budskab i løbet af formiddagen var, at selvom børn er kompetente, har de brug for voksnes omsorg og støtte. Ivy Schousboe fra Københavns
universitet distancerede sig fra begrebet ”kompetencebørn” og nuancerede hvilke
slags relationer, der er vigtige for børn.
At børn har klare ønsker om tid sammen med deres forældre træder tydeligt frem
i Børnerådets undersøgelse Når min mor er hjemme. Resultaterne af panelunder-

søgelsen blev offentliggjort på dagen af Børnerådsmedlemmet Pernille Hviid
(læs mere om undersøgelsen her i beretningen).
DE VOKSNES ANSVAR

Helle Holt, seniorforsker ved Udviklingscenter for beskæftigelse på særlige vilkår, sørgede for, at vi fik tal på, hvor meget vi arbejder. Og især hvor meget forældre med små børn arbejder. Under overskriften ”Står arbejdspladsen i vejen
for et godt familieliv” fortalte hun om den svære ligning med at få de krav, som
et moderne arbejdsliv stiller, til at gå op med forældres ønske om at tilgodese
deres børns behov for omsorg og tid.
Skip Bowman fra Ericsson Danmark vendte budskabet på hovedet og fortalte
om nogle af de kvaliteter, en virksomhed kan tilbyde den stabile arbejdskraft –
medarbejdere med børn. Men han understregede samtidig, at man som børnefamilie også selv har et ansvar for at prioritere sin tid, så det ikke går ud over
børnene.
Samme budskab havde Marianne Jelved, som brugte nogle af sine sidste timer
som økonomiminister på Børnerådets årskonference. Hun satte fingeren på
pulsen ved at konstatere, at ét er politisk vilje til at lade forældre prioritere
deres børn – noget andet er forældres accept af, at det ”koster noget” at få
børn; at alle valg har konsekvenser.

Tilbageskridt for børns retssikkerhed

I 2000 fik en sigtet i sager om seksuelt misbrug af børn ret til at
lytte med fra et tilstødende lokale, mens børnene under afhøringen
blev optaget på video. Et stort tilbageskridt for børns retssikkerhed,
mener Børnerådet, der sammen med Red Barnet og Børnesagens
Fællesråd nedsatte et ekspertpanel for at se nærmere på sagen.
I 2001 offentliggjorde ekspertgruppen rapporten Mod en optimal
model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug, der har
vakt stor interesse både retsligt og politisk.

HØJESTERETS KENDELSE betyder, at et misbrugt barn kan få at vide, at den person, der måske har udnyttet det, sidder i et rum ved siden af og lytter med. En
utrolig ubehagelig situation for barnet, mener Børnerådet, der frygter, at det ikke
kun indebærer en risiko for, at barnet slet ikke vil udtale sig, men også en risiko for
at barnet bliver tilført yderligere traumer. Børnerådet mener ikke, at Højesterets
kendelse er forenelig med FN’s Børnekonvention. Det er derfor et stort tilbageskridt for børns retssikkerhed.
MOD EN OPTIMAL MODEL

På baggrund heraf nedsatte Børnerådet i fællesskab med Børnesagens Fællesråd og
Red Barnet et ekspertpanel, der skulle afdække både de retlige og de psykologiske
problemstillinger omkring videoafhøring af børn i sager om seksuelt misbrug. Det
er der kommet en rapport ud af – Mod en optimal model for afhøring af børn i sager
om seksuelt misbrug.

I rapporten anbefaler ekspertgruppen blandt andet:
• At børn altid skal afhøres uden at den mistænkte/sigtede er til stede i
monitorrummet.
• At børn afhøres under trygge og børnevenlige omgivelser. Afhøringen skal
derfor ikke foregå på en politistation, men på steder, der er særligt indrettet til formålet og som ikke har stemning og præg af myndighedsudøvelse.
• At børn kun afhøres af personale, der har gennemgået en særlig uddannelse.
• At børn får en særlig uddannet bisidder, der følger barnet under sagsforløbet.
NY LOVGIVNING ØNSKES

Ekspertgruppen fremhæver også, at Danmark halter bagefter en række af de
lande, vi normalt sammenligner os med i håndteringen af sager om seksuelt
misbrug af børn. Det er Børnerådets håb, at anbefalingerne i rapporten vil blive
fulgt af Justitsministeriets arbejdsgruppe, som arbejder med en betænkning om
børns retsstilling i straffesager. Efter Børnerådets mening bør der lovgives om,
hvordan afhøringer af børn skal finde sted – emnet er for alvorligt til at lade
Højesteret afgøre sagen. Rapporten er desuden blevet sendt til Politiskolen og
kan fungere som baggrundsmateriale i politiets undervisning af personale.
For yderligere oplysninger kontakt Søren Gade Hansen, sgh@brd.dk
Hele rapporten kan læses på Børnerådets hjemmeside.

Danmark mangler strategi
om børns rettigheder

I juni 2001 afleverede FN’s Børnekomité deres kommentarer til den
danske regering om, hvordan det ifølge komitéen står til med børns
vilkår i Danmark – og med at implementere Børnekonventionen.
Komitéen havde både ros og ris til Danmark. Det er Børnerådets
opgave at holde det danske samfund fast på at gøre det bedre.

SELVOM BØRNEKOMITÉEN anerkender, at der er sket positive tiltag, så understreger komitéen samtidigt, at der er lang vej igen, før Børnekonventionen er fuldt
ud implementeret i Danmark. Der synes at mangle en overordnet strategi om
børns rettigheder, som bygger på Børnekonventionens principper, skriver
Børnekomitéen i sin rapport.
LANG PROCES

Rapporten fra Børnekomitéen er kulminationen på en lang proces, der startede i
september 1998, hvor den danske regering sendte sin officielle statusrapport til
Børnekomitéen. Børnerådet udtalte allerede dengang, at vi syntes, at den officielle
rapport tegnede et for rosenrødt billede af børns vilkår i Danmark. Børnerådet
skrev derfor, ligesom en række private organisationer, en supplerende rapport til
Børnekomitéen. Børnerådet og de private organisationer fremlagde deres synspunkter overfor Børnekomitéen på et møde i februar 2001. Den endelige eksamination af danske embedsmænd fandt sted i Geneve i maj måned. Børnerådet deltog som observatør. Her stillede de ti medlemmer af Børnekomitéen spørgsmål til
Danmarks overholdelse af konventionen på baggrund af den officielle rapport og
de supplerende rapporter.
KRITIK TIL DANMARK

Ud over kritikken af at FN’s Børnekonvention ikke er indarbejdet i dansk lov og
praksis, kritiserede Børnekomitéen også specifikke forhold i Danmark. Det gælder

bl.a. Danmarks isolationsfængsling af 15-17 årige unge. Det er i strid med FN’s
Børnekonvention, fastslog formanden for Børnekomitéen på mødet i Geneve.
Danmark blev også kritiseret for, at børn har for få muligheder for at klage,
hvis de bliver dårligt behandlet, fx i skolen. I det hele taget er børns medinddragelse ikke tilfredsstillende, konkluderer FN’s Børnekomité, ligesom komitéen
heller ikke synes, at principperne om barnets bedste er tilstrækkeligt indarbejdet i dansk lov og praksis. Børnekomitéen efterlyser herudover flere informationer om de danske myndigheders indsats for at undgå diskrimination af
børn og unge med anden etnisk baggrund.Alle områder som Børnerådet tidligere har påpeget både herhjemme og i vores supplerende rapport til FN’s
Børnekomité.
HÅBER PÅ SAMARBEJDE

Børnerådet vil gøre sit til at fastholde regeringen på, at børns rettigheder, som
de bliver defineret i Børnekonventionen, bliver virkeliggjort. Vi skrev derfor
efterfølgende til regeringens børneudvalg for at starte en dialog om opfølgningen på Børnekomitéens anbefalinger. Det er desuden Børnerådets ønske,
at der etableres et bredere samarbejde, når den næste rapport til FN’s
Børnekomité i 2003 skal udarbejdes.Vi er overbevidste om, at en mere åben
proces, hvor Børnerådet og private organisationer får mulighed for at bidrage,
vil give et bedre resultat i form af et nuanceret billede af børns situation i
Danmark. Børnerådet har derfor opfordret Justitsministeren, som har ansvaret
for rapporteringen, til nytækning af processen.
For supplerende oplysninger kontakt Bente Ingvarsen, bi@brd.dk
Børnekomitéens rapport, Børnerådets supplerende rapport og Danmarks
officielle rapport kan alle læses på Børnerådets hjemmeside.

Børn skal med på råd i kommunerne

Børnerådets samarbejde med flere kommuner om at omsætte
Børnekonventionen i det daglige arbejde har båret frugt. Som ringe
i vandet har interessen bredt sig til flere og flere kommuner.
I begyndelsen af 2002 holdt Børnerådet to temadage for kommunerne
– og mange takkede ja til at deltage.

SIDEN 1998 HAR BØRNERÅDET samarbejdet med flere kommuner om den konkrete implementering af FN’s Børnekonvention. For selvom det er staten, der har
det overordnede ansvar for, at Børnekonventionen efterleves i Danmark, så er det
i kommunerne, at langt de fleste beslutninger om børns liv træffes. Det gælder i
dagpasning, i skolen, på fritidsområdet og i de forskellige forvaltninger. Det er også
lokalt – i kommunerne - at børn og unge har størst mulighed for at komme til orde
og blive hørt af voksne. Formålet med Børnerådets samarbejde med kommunerne
er at sikre, at Børnekonventionen omsættes i praksis. Det være sig i skoler, daginstitutioner, klubber og øvrige fritidsområder, hvor børn og unge tilbringer en stor
del af deres liv.
MANGE VILLE HØRE MERE

Rigtigt mange kommuner meldte deres ankomst til Børnerådets to temadage om
Børnekonventionen i kommunerne. Formålet med temadagene var at få kommunerne til at se på Børnekonventionen med lokale øjne. Hvordan kan konventionen
bruges i udformningen af kommunens børn- og ungepolitik? Og hvorfor er
konventionen et vigtigt redskab, når der træffes beslutninger om at bygge en ny
legeplads eller lægge skolesti-systemet om? Det var nogle af de områder, repræsentanterne fra mere end 50 kommuner diskuterede. Deltagerskaren var mangfoldig: Her var politikere, der træffer de overordnede beslutninger, ingeniører fra
teknisk forvaltning, lærere, pædagoger og mange flere, der til dagligt arbejder med
børn og unge.

EN ETISK RETTESNOR

Det er Børnerådets indtryk, at flere og flere kommuner får øjnene op for
Børnekonventionens berettigelse og anvendelighed. Børnekonventionen
handler om synet på børn og fastslår, at børn er individuelle personer med
selvstændige rettigheder. Konventionen beskriver alt fra børns ret til at have
et navn til at have medindflydelse på beslutninger, der vedrører deres liv. Den
indeholder således en ret præcis formulering af børn og unges rettigheder på
en række områder. Børnekonventionen kan derfor anvendes som en etisk
rettesnor, når der skal fastlægges politik og laves kvalitetsmål på børn og ungeområdet. Alligevel er det i dag kun få kommuner, der kan prale af at bruge
konventionen i det daglige arbejde. På baggrund af den store interesse for
Børnerådets temadage, er det vores forventning, at vi i løbet af de kommende
år vil se flere kommuner bruge Børnekonventionen aktivt.

ET SKRIDT PÅ VEJ OM FN’S BØRNEKONVENTION I KOMMUNERNE

I december 2000 udgav
Børnerådet inspirationsbogen
”Et skridt på vej”. Her kan
du læse nærmere om Børnerådets samarbejde med
kommuner om implementering af Børnekonventionen.
Bogen kan købes hos IT- og
Telestyrelsen, tlf. 3337 9228,
og koster 130 kr. Læs mere
om ”Et skridt på vej” på
Børnerådets hjemmeside.

Høringssvar 2001
I 2001 har Børnerådet afgivet følgende høringssvar:

JANUAR

APRIL

Høringssvar vedrørende EU-Kommissionens forslag til
Rådets henstilling om børn og unges alkoholforbrug
(Sundhedsministeriet)

Bemærkninger til notat om overvejelser om ændring af
retningslinjerne for behandling af sager vedrørende
uledsagede mindreårige asylansøgere
(Indenrigsministeriet)

FEBRUAR

Høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse
om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og
obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder
(Undervisningsministeriet)

MAJ

Høringssvar vedrørende ændring af Socialministeriets
vejledning om dagtilbud mv. til børn og pjece om
tosprogede småbørn (Socialministeriet)
JUNI

Børnerådets kommentarer til forslag om ny ungdomssanktion fra Ekspertgruppen om Ungdomskriminalitet
(Socialministeriet)

Høringssvar vedrørende vejledning om forbud mod
rygning i dag- og klubtilbud, fritidsklubber samt døgninstitutioner mv. for børn og unge (Socialministeriet)

MARTS

AUGUST

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om
folkeskolens modersmålsundervisning for tosprogede
elever mm (Undervisningsministeriet)

Børnerådets udtalelse vedrørende udkast til rammeafgørelse om seksuel udnyttelse af børn samt børnepornografi (Justitsministeriet)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af
lov om social service og lov om hjemmesygeplejeskeordning (Socialministeriet)

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning:
”Fokus på beskrivelsen af elevens alsidige udvikling”
(Undervisningsministeriet)

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af lov om
ligsyn, obduktion og transplantation
(Sundhedsministeriet)

SEPTEMBER

Høringssvar vedrørende betænkning nr. 1389/2000 om
børns forsørgelse (Justitsministeriet)

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af lov om
et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter (IT- og Forskningsministeriet)

Høringssvar vedrørende frit sygehusvalg til rehabiliteringscentre for torturofre (Sundhedsministeriet)
OKTOBER

Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om social
service (revision af ledsagerordningen) (Socialministeriet)
Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om ændring af
vejledning om dagtilbud m.v. (indførelse af grundtaksmodel)
(Socialministeriet)

UDGIVELSER 2001

Mod en optimal model for
afhøring af børn i sager om
seksuelt misbrug
(rapport, gratis)
Når min mor er hjemme –
børns meninger om
omsorgsdage
(Børnepanelrapport, gratis)

Høringssvar vedrørende forslag til forordning om kompetence
og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende forældremyndighed (Justitsministeriet)

Nul Tobak til unge
(Børnepanelrapport, gratis)

Høringssvar vedrørende vejledning om særlig støtte til børn
og unge (Socialministeriet)

Præsentationsfolder
Dansk og engelsk (gratis)

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om grundtakstfinansiering af sociale serviceydelser (Socialministeriet)

Læs mere om Børnerådets
øvrige materialer på vores
hjemmeside.

NOVEMBER

Høringssvar vedrørende Indenrigsministeriets udkast til
forslag til lov om ændring af udlændingeloven (behandling
af sager vedrørende uledsagede mindreårige asylansøgere)
(Indenrigsministeriet)

Børnerådets økonomi

Det økonomiske grundlag for Børnerådets arbejde er i overvejende grad den årlige
finanslovsbevilling. Få undtagelser herfra kan være medfinansiering fra samarbejdsparter eller fondsstøtte til konkrete projekter.
Økonomiske nøgletal for 2001:
INDTÆGTER

Finanslovsbevilling 2001
Salg af bøger
Indtægter i alt

4.700.000
89.000
4.789.000

UDGIFTER

Løn/vederlag
Drift af råd og sekretariat
Særlige initiativer
Udgifter i alt

3.062.000
960.000
467.000 1
4.489.000

BØRNERÅDET BESKÅRET

Finansloven for 2002 ramte Børnerådet hårdt. Næsten 25 procent af vores bevilling er faldet bort pr. 1. januar 2002, og fra 2003 bortfalder yderligere 5 procent.
Børnerådet har samtidig mistet halvdelen af vores ubrugte aktivitetsmidler på ca.
fire mio. kr. Disse midler har sin baggrund i særbevillinger i 1997 og 1998, og har
gjort det muligt for Børnerådet at foretage en planlægning, der strækker sig længere
end et år af gangen.
Nedskæringen har betydet, at Børnerådet har skåret ned på aktivitetsplanen for
2002, og flere planlagte aktiviteter er taget af programmet. Samtidig er Børnerådets sekretariat blevet beskåret og vi har måtte sige farvel til to medarbejdere.
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Vedrørende køb af fremmede tjenesteydelser i forbindelse med særlige initiativer
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BØRNERÅDETS ÅRSBERETNING 2001

Børnerådet er en statslig institution, som skal arbejde på at
sikre børns rettigheder samt informere og rådgive om børns forhold
i samfundet. Børnerådet skal inddrage børns synspunkter
i dets arbejde. Børnerådet er fagligt og politisk uafhængigt,
men administrativt knyttet til Socialministeriet.
Rådet behandler ikke konkrete klagesager.
Børnerådet er nedsat i henhold til lov om retssikkerhed
og administration på det sociale område.
Rådets opgaver og sammensætning er nærmere beskrevet i
Bekendtgørelse om et Børneråd, Socialministeriets
bekendtgørelser nr. 2 af 5. januar 1998.
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