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Man kan ikke opsætte
måltal for bortadoption
En statsminister eller kommunal embedsmand
kan ikke opsætte måltal for anbringelser eller
bortadoption. Der er heller ikke brug for lovændringer. Til gengæld har kommunerne brug for
mange flere penge til at løse opgaven med udsatte børn, lyder reaktionen fra socialrådgivernes
formand på statsministerens nytårstale.

tekst THOMAS KOKHOLM

I sin første nytårstale som
statsminister satte Mette Frederiksen (S) i 9 ud af 15 minutter fokus på udsatte børn.
Bemærkelsesværdigt var budskabet om, at flere børn burde
anbringes udenfor hjemmet og
bortadopteres.
– Flere udsatte børn skal have
et nyt hjem. Tidligere end i dag.
Og vilkårene for anbragte børn
skal være langt mere stabile.
(...) Derfor bør flere udsatte
børn også bortadopteres, så de

får en reel, ny start på deres liv,
sagde statsministeren.

Umulige måltal
Formand for Socialrådgiverforeningen Mads Bilstrup er overordnet glad for nytårstalens
fokus på socialpolitikken og udsatte børn, men han er betænkelig ved udmeldingen om, at
flere børn bør bortadopteres.
– Man kan ikke opsætte måltal
for bortadoption, hverken som
statsminister, kommunal embedsmand eller socialminister.
Man må aldrig som socialråd-
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I stedet for ny
lovgivning eller nye
retningslinjer er der
brug for ”en ordentlig omgang penge”
til den tidlige indsats i udsatte familier, mener Mads
Bilstrup, formand
for Socialrådgiverforeningen.

giver sidde og arbejde efter et
måltal, der siger, at der skal
laves x-antal bortadoptioner i
x-kommune. Vores tilgang er, at
der skal være en individuel faglig tilgang til, hvad der skal ske
med barnet, og hvordan vi skal
samarbejde med forældrene.
Der er ikke to sager, der er ens,
og det er ofte dybt komplicerede
sager, siger Mads Bilstrup.
Spørgsmålet er, om statsministerens nytårstale var en opsang til kommunernes praksis
eller et varsel om lovændringer.
Men ingen af delene er der ifølge
Mads Bilstrup grund til.
– Min vurdering er, at der kommer lovændringer eller andre
tiltag fra socialministeriets
side. Men vi har meldt klart ud,
at servicelovens bestemmelser
er, som de skal være i dag. Vi har
ikke brug for en ny Barnets Reform (2017, red.) eller ny lovgivning eller nye retningslinjer for
praksis, siger Mads Bilstrup.

Problemet er penge
Han mener til gengæld, at der er
brug for, at kommunerne får en
”ordentlig omgang penge” til at
lave en tidlig indsats i udsatte
familier.
– Der, hvor problemet er i dag,
er, at med de mange lovændringer, der er kommet de senere
år, er der ikke fulgt økonomi
med ud i kommunerne. Området er generelt underfinansieret. Socialrådgiverforeningens arbejdsmiljøundersøgelse
på misbrugscentre, jobcentre,
børn- og familieafdelinger viser,
at 44 procent af socialrådgiverne på børne- og familieområdet er stressede i deres opgaver.
Når man arbejder på det her
område, så skal der være tid.

Det er alvorligt arbejde, det er
meget indgribende, siger Mads
Bilstrup.

Bifalder fokus
Aarhus-borgmester og KL-formand Jacob Bundsgaard (S) er
også godt tilfreds med budskabet i nytårstalen.
– I kommunerne bifalder vi et
øget nationalt fokus på det sociale område. Vi er helt enige
i regeringens ambition om at
være på børnenes side, og vi
ser frem til at indgå i konkrete
drøftelser om, hvordan vi sikrer, at de børn og familier, der
har brug for, at barnet anbringes uden for hjemmet for en
periode eller permanent, får
det rette tilbud og på det rette
tidspunkt, så vi kan hjælpe dem
til at få et godt liv, siger Jacob
Bundsgaard og tilføjer:
– Tvangsanbringelser er meget
indgribende for både barn og
forældre, og tvangsbortadoptioner i endnu højere grad. Derfor
er det afgørende, at vi sikrer os
det bedst mulige faglige – og
helst forskningsbaserede – vidensgrundlag for en ny dansk
strategi på området.
Netop det med at finde det
forskningsmæssige belæg for,
at flere anbringelser og bortadoptioner skulle være løsningen, er svært at få bekræftet
hos eksperterne. Anne-Dorthe
Hestbæk, seniorforsker hos
VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for
Velfærd, bifalder også regeringens fokus på udsatte børn,
men er kritisk overfor dele af
budskabet i nytårstalen.
– Med den viden jeg har om anbringelser af børn, mener jeg
ikke, at der er nogen forskningsmæssig evidens for at sige, at
vi skal anbringe flere, og at der
altså er en masse børn, der skulle have været anbragt som barn,
som ikke er blevet det, siger hun
til Politiken. • tkn@kl.dk
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FORENINGEN FOR

KOMMUNAL- OG
FORVALTNINGSRET
I DANMARK

Medlemsmøder 2020
Ny bog: Forvaltningsret – sagsbehandling
(”den gule bog”), 8. udg. – hvad nyt
• Professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup
• Professor, dr.jur. Karsten Revsbech
17. februar 2020, kl. 17-19, Aarhus
18. februar 2020, kl. 17-19, København
Den nye ombudsmand
• Folketingets Ombudsmand Niels Fenger
7. april 2020, kl. 17-19, Aarhus
14. april 2020, kl. 17-19, København
Seminar om aktindsigt – udvalgte praktiske
problemstillinger
• Chefkonsulent Christian Østrup, Miljø- og
Fødevareministeriet
• Kommitteret Kaj Larsen og områdechef
Kirsten Talevski, Folketingets Ombudsmand
• Advokat, Ph.D Azad Taheri Abkenar,
Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul
Schmith (kun i København)
• Chefkonsulent Karin Hoffmann-Hansen, KL
3. september 2020, kl. 15-19, København
16. september 2020, kl. 15-19, Aarhus
Nyheder og highlights fra praksis i det
kommunale tilsyn i Ankestyrelsen
• Ankechef for Kommunalret i Ankestyrelsen,
Lene Conrad
10. november 2020, kl. 17-19, København
26. november 2020, kl. 17-19, Aarhus

Prisopgave
I anledning af 20-året for etableringen af
Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret
i Danmark udbyder foreningen en prisopgave
inden for det overordnede emne ”Når mødet
mellem forvaltningen og borgerne bliver
konfliktfyldt”. Forfatteren af den vindende
opgave modtager en pris på 15.000 kr.
Vinderen offentliggøres på foreningens
generalforsamling i foråret 2021, hvor vinderen
holder et oplæg om emnet. Læs mere på
kommunalret.dk

Følg med
På kommunalret.dk finder du medlemsorienteringer med nærmere oplysninger om
årets arrangementer, herunder præsentationer
fra tidligere oplæg. Her kan du også tilmelde dig
foreningens arrangementer. Du kan desuden
følge foreningen på Linkedin, hvor der orienteres
om kommende arrangementer mv.
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