
 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 33 92 93 00 

sm@sm.dk 

www.sm.dk 

 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 28. januar 2021 stillet følgende spørgs-

mål nr. 256 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgs-

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

Spørgsmål nr. 256: 

”Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at kommuner lever op til de anbefalinger, der 

kommer fra Børnehuset og sikre at børnene får den hjælp de har brug for? Der henvi-

ses til artiklen ”Hjælp til voldsramte børn halter stadig”, bragt i Kristeligt Dagblad den 
28. januar 2021?” 

Svar: 

Børnehusene er et vigtigt redskab, når kommunerne skal oplyse sager om overgreb 

og svigt. I Børnehusene foretages de nødvendige udredninger og undersøgelser af 

barnets eller den unges forhold, relateret til overgreb eller mistanken om overgreb, i 

rammer, som er skånsomme for børnene, og hvor personalet har stor børnefaglig ek-

spertise.  

Da undersøgelser m.v. i Børnehusene alene fokuserer på de forhold hos barnet eller 

den unge, der er relaterede til overgrebet eller mistanken om overgrebet, skal kommu-

nen fortsat foretage en samlet børnefaglig undersøgelse efter serviceloves § 50. Op-

lysninger om barnets eller den unges forhold, der fremkommer under undersøgelser i 

Børnehusene, inddrages i den samlede vurdering af barnets eller den unges behov for 

særlig støtte. Der indgår således flere forhold end Børnehusenes indstilling i en børne-

sag. 

Det er kommunen, der har det samlede overblik over barnets sag og på den baggrund 

træffer afgørelse om, hvilken støtte barnet har behov for. Jeg er ikke nærmere be-

kendt med undersøgelsen, som omtales i den artikel, spørgeren henviser til, men jeg 

finder det bekymrende, hvis en stor en del af Børnehusenes anbefalinger ikke bliver 

fulgt, når kommunerne træffer afgørelse.  

Det vigtigste for mig er, at barnet får den rette hjælp. Og det sker, når alle relevante 

faglige perspektiver indgår i sagen, så afgørelser om, hvad der er bedst for barnet, 

træffes på et fuldt oplyst grundlag. Børn udsat for overgreb og vold er i en ekstremt 

skrøbelig situation og skal selvfølgelig have den nødvendige støtte. Det har regerin-

gen også fokus på i udspillet ’Børnene Først’, hvor vi foreslår tiltag, der skal styrke 

kommunernes brug af Børnehuse og dermed indsatsen over for børn i sager med 

overgreb og vold. 
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Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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