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Folketingets Lovsekretariat 

Medlem af Folketinget Anni Matthiesen (V) har d. 17. marts 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 811 til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 811: 

”Vil ministeren kommentere professor Per Schultz Jørgensens opfattelse af, at den 

voldsomme stigning i antallet af underretninger om børn er et resultat af, at kommu-

nerne handler i pagt med lovens bogstav, men i strid med lovens ånd, og mener mini-

steren, at dette er et problem, jf. Politikens artikel "Per Schultz Jørgensen arbejdede 

for at få afskaffet revselsesretten. Nu ser han en bekymrende udvikling i underret-

ningssager” af 5. marts 2020?” 

Svar: 

Jeg ser det ikke som et problem, at der er sket en stigning i antallet af underretninger 

om børn. Jeg mener derimod, at det er et udtryk for en større opmærksomhed på ud-

satte børn og unge og et udtryk for, at fagpersonerne er sig deres ansvar bevidst.  

For det vigtigste er, at vi som samfund opdager og ser de udsatte børn og unge, der har 

brug for hjælp og støtte, og her er muligheden for at underrette et vigtigt værktøj. Når 

undersøgelser for eksempel viser, at et stigende antal børn giver udtryk for, at det er i 

orden at bruge vold som en del af opdragelsen, så må vi ikke negligere, at der stadig 

den dag i dag er børn, der lever i hjem med vold og omsorgssvigt. De børn skal vi gribe, 

og her er muligheden for at underrette helt afgørende.  

Det er klart, at underretningerne skal håndteres så skånsomt så muligt over for børne-

ne såvel som forældrene, og jeg har stor forståelse for, hvor ubehageligt det kan være, 

at der kommer en underretning på ens barn. Derfor skal sagen lukkes i de tilfælde, 

hvor der ikke er grund til bekymring, og tallene viser også, at sagerne lukkes. 

Jeg mener, at der er behov for, at vi afdramatiserer underretninger, og at vi i stedet 

finder tryghed i, at der rent faktisk bliver reageret og handlet, når pædagogen, folke-

skolelæreren mv. lægger mærke til noget hos barnet, som vækker deres bekymring. 

For en underretning er ikke en anklage mod forældrene eller en sigtelse. Det er en 

bekymring for et barn, hvor kommunen skal se nærmere på, om familien eller barnet 

har brug for hjælp og støtte. Og for mange udsatte børn er underretningen helt afgø-

rende for, at de får den rette hjælp, og dermed får muligheden for den trygge og gode 

barndom, som alle børn har ret til.  
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