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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 21. februar 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 374 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 

Spørgsmål nr. 374: 

”Vil ministeren kommentere artiklen ”Hvad stiller man op, når kommunen bortfører 

et barn og gør både plejefamilien og plejebarnet fortræd?”, fra www.plejefamilierne.dk 
den 20. februar 2020 og særligt redegøre for: 

– Om ministeren mener, at der tages hensyn til barnets tarv i den omtalte sag, herun-

der om barnet er blevet tilstrækkeligt hørt? 

– Om ministeren har foretaget sig noget i sagen eller agter at gøre det? 

– Hvordan sikres det i sager som den omtalte, at barnets tilknytning vægtes? 

https://plejefamilierne.dk/events/39616/39634?utm_campaign=februar20&utm_me

dium=email&utm_source=Nyhedsbrev” 

Svar: 

Jeg er meget optaget af, at vi sikrer en bedre kvalitet i anbringelserne af vores børn og 

unge, end vi gør i dag. Det er afgørende, at vi har anbringelsessteder af høj kvalitet, 

uanset om der er tale om en plejefamilie eller en institution, og at det anbragte barn 

oplever tryghed, omsorg og stabilitet. Der skal være kontinuitet i et barns opvækst, og 

det er vigtigt, at et skift i anbringelse kun foretages, når det er det bedste for barnet.  

Den omtalte artikel henviser til en sag, hvor kommunen har vurderet det nødvendigt 

at lave et skift i anbringelsessted for det pågældende barn. Jeg finder det ikke hen-

sigtsmæssigt at kommentere på en konkret sag, som jeg ikke kender alle detaljerne i. 

Men jeg kan oplyse, at der er en række krav, hvis et barn skal flyttes fra ét anbringel-

sesstedet til et andet, herunder at anbringelsesstedet og barnet altid skal høres inden 

afgørelsen. Jeg vil også henvise til, at det som led i satspulje-aftalen for 2019-22 er 

besluttet, at Socialstyrelsen skal udarbejde nye retningslinjer for vurdering af barnets 

tilknytning til plejefamilie, biologiske forældre og andre i netværket.  

Regeringen er i gang med at se på hele anbringelsesområdet, og her indgår plejefami-

lier og medinddragelse af barnet naturligvis også. Børns selvstændige rettigheder skal 

stå endnu tydeligere, og de voksne omkring barnet skal altid respektere barnets per-

spektiv, som skal være i centrum. Opstår der konflikt mellem de voksne omkring bar-

net, må det ikke resultere i en kompromittering af barnets stemme. Vi er altid på bar-

nets side og skal sikre, at anbragte børn har de bedste forudsætninger for en stabil og 

tryg opvækst, hvor rammerne for anbringelsen understøtter dette.  
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