
 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 72 28 24 00 

Folketingets Lovsekretariat 

Medlem af Folketinget Nils Sjøberg (RV) har d. 12. juni 2020 stillet følgende spørgs-

mål nr. S 1433 til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 1433: 

”Vil ministeren undersøge, hvorfor børn med autisme er særligt overrepræsenteret i 
antallet af anbringelser, og hvilke tiltag vil ministeren tage for at denne overrepræsen-

tation mindskes?”  

Svar: 

Jeg mener, at det er helt afgørende, at alle børn, der har behov for støtte og hjælp, får 

det. Derfor er serviceloven indrettet således, at kommunerne er forpligtet til at yde 

hjælp og støtte til alle udsatte børn og deres familier uanset årsagen til deres behov for 

støtte og hjælp. 

Jeg er bekendt med, at børn og unge med autisme fylder meget i statistikken over an-

bragte børn og unge. Social- og Indenrigsministeriets egne beregninger med data fra 

udgangen af 2016 viser, at omkring 1,4 pct. af ikke-anbragte i alderen 0-17 år har en 

autismediagnose, mens omkring 8,6 pct. blandt anbragte har en autismediagnose. 

Derudover viser egne beregninger, at der fra 2012 til 2017 er sket en stigning i antallet 

af anbragte med en autismediagnose på 37 pct. Blandt ikke anbragte børn og unge, er 

antallet med en autismediagnose imidlertid steget med 52 pct.  

Det skal dog tilføjes, at det er vigtigt at være opmærksom på, at børnenes og de unges 

autismediagnose ikke nødvendigvis er den udslagsgivende årsag til, at de er blevet 

anbragt. Således kan der være forhold hos forældrene, såsom fx misbrug eller vold, 

som gør, at de ikke kan varetage børnenes tarv, og børnene og de unge dermed ikke 

kan bo hjemme. Der kan også være udfordringer hos barnet eller den unge, som foræl-

drene selv med støtte fra kommunen ikke kan håndtere derhjemme. Sådanne udfor-

dringer, som i nogen tilfælde måske forstærkes af barnets eller den unges autismedi-

agnose, kan føre til, at forældrene og kommunen bliver enige om, at en anbringelse 

uden for hjemmet er den bedste løsning for barnet eller den unge.  

For mig er det vigtigste, autismediagnose eller ej, at kommunen vælger den eller de 

foranstaltninger, som kommunen vurderer bedst kan imødekomme barnets behov ud 

fra en helhedsvurdering. 

Som det også blev klart af statsministerens nytårstale, ønsker regeringen at styrke 

indsatsen for alle udsatte børn og unge, så de får den rette hjælp og støtte tidligt i de-

res liv. Der er derfor ved at blive udarbejdet et større regeringsudspil på anbringelses-

området. En del af udspillet vil være igangsættelse af afdækning af relevant viden.  
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Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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