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Folketingets Social- og 

Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 29. januar 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. 266 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Trine Torp (SF). 

Spørgsmål nr. 266: 

Vil ministeren oplyse, om det er ministerens oplevelse, at: 

- sagsbehandlerne i dag handler mod børnenes interesser, 

- ikke ved, hvad der er barnets bedste eller har forståelse for hvilke 

utilstrækkelige vilkår for omsorg eller svigt, barnet lever under, 

- ikke er fagligt dygtige nok, 

- ikke har de tilstrækkelige rammer for at vurdere barnets behov og de 

indsatser, der skal til, 

- at de regler, der i dag gælder, ikke giver kommunerne mulighed for at gøre 

det, der er til barnets bedste? 

 

Spørgsmålet stilles som opfølgning på samråd den 28. januar 2021, jf. SOU 

alm. del - samrådsspørgsmål F. 

 

Svar: 

Jeg har stor tiltro til de fagpersoner, der arbejder med udsatte børn og unge. 

Det gælder både deres faglige kompetencer og ønsker til at sikre barnets eller 

den unges bedste. Jeg mener også, at lovgivningen i dag et godt stykke hen ad 

vejen giver kommunerne gode muligheder for gøre det, der er til barnets 

bedste. Ligesom det selvfølgelig kan diskuteres, om der alle steder er 

tilstrækkeligt gode rammer til at sikre, at børnene altid sættes først.   

 

Når det er sagt, så mener jeg ikke, at vi hjælper udsatte og anbragte børn og 

unge godt nok i dag. De vigtigste udfordringer, som jeg ser på området, 

fremgår blandt andet af regeringens udspil Børnene Først, som indeholder 43 

konkrete initiativer til at forbedre hjælpen til børn, der vokser op med 

omsorgssvigt og derfor har brug for hjælp fra fællesskabet.  

 

Udspillet er vedlagt som bilag.  
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Med venlig hilsen 

Astrid Krag 

 

 

 

Bilag: 

Bilag 1. Børnene Først – et trygt hjem og flere rettigheder til udsatte børn 
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