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Folketingets Lovsekretariat 

Medlem af Folketinget Trine Torp (SF) har d. 23. januar 2020 stillet følgende spørgs-

mål nr. S 593 til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 593: 

”Deler ministeren Socialrådgiverforeningens vurdering jf. Berlingskes artikel fra den 

21. januar 2020 »Udsatte børn har brug for bedre sagsbehandling, og sagsbehandlerne 

har stress« af, at det på grund af tidspres og for mange sager sker, at loven ikke bliver 

overholdt tilstrækkeligt på området, og hvis det er tilfældet, er ministeren så villig til at 

gøre dette gældende til de kommende økonomiforhandlinger med Kommunernes 

Landsforening?”  

Svar: 

Jeg er meget enig i, at det er helt nødvendigt, at sagsbehandlerne har ordentlige vilkår 

for at udføre deres arbejde, så tidspres og for mange sager ikke fører til, at lovgivnin-

gen ikke bliver overholdt, som det fremgår af den omtalte artikel i Berlingske Tidende 

d. 20. januar 2020 ”Udsatte børn har brug for bedre sagsbehandling, og sagsbehand-
lerne har stress”. Jeg mener både, at det handler om ledelsen og vilkårene ude i kom-

munerne og om at sikre en lovgivning, der giver de bedste mulige betingelser for at 

hjælpe børnene. 

Det er min opfattelse, at kommunerne svigter, hvis de ikke sikrer ordentlige rammer 

og arbejdsvilkår for deres sagsbehandlere. Det skal naturligvis ikke være sådan, at 

sagsbehandlernes vilkår gør, at de ikke føler sig i stand til at udføre deres arbejde or-

dentligt. Det stiller sagsbehandlerne i en helt urimelig situation og kan have alvorlige 

konsekvenser for de udsatte børn og unge, der har brug for støtte og hjælp.  

Vi har et politisk ansvar i forhold til at understøtte, at intentionen med lovgivningen 

på området for udsatte børn og unge faktisk kan realiseres i den kommunale virke-

lighed.  

Derfor har regeringen også, som led i ”Aftale om kommunernes økonomi for 2020”, 
igangsat et fælles arbejde med Kommunernes Landsforening om en afdækning af re-

gelgrundlaget og den kommunale praksis på området med henblik på at sikre at reg-

lerne understøtter, at barnet kan sættes i centrum uden unødigt bureaukrati.  

Dette arbejde vil bidrage til arbejdet med en ny ”Barnets Lov”. Problemstillingen vil 

således indgå i regeringens kommende arbejde med at løfte indsatsen for udsatte børn 

og unge, som blev præsenteret på regeringsseminariet d. 13. januar 2020. 

For vi skal tage et fælles ansvar for, at der er gode rammer for den kommunale sagsbe-

handling på området for udsatte børn og unge. 
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Udfordringer som stor udskiftning af sagsbehandlere og manglende faglige miljøer har 

stor betydning for de udsatte børn og unge, der som konsekvens oplever manglende 

kontinuitet i deres sag, og at de skal oparbejde en god relation til endnu en ny sagsbe-

handler igen og igen. 

Det vil derfor samtidig indgå i regeringens kommende arbejde på området, hvordan vi 

fra politisk side kan bidrage til at forbedre vilkårene for sagsbehandlerne i forhold til 

fx at understøtte en stærk faglig ledelse og gode faglige miljøer, som også efterspurgt af 

Dansk Socialrådgiverforening i den omtalte artikel. 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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