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Folketingets Social- og 

Indenrigsudvalg 

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

spørgsmål nr. 274 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 

Spørgsmål nr. 274: 

”Vil ministeren i et skema redegøre for de konkrete forskelle i henholdsvis 

Barnets Reform og regeringens seneste udspil ’Børnene Først’ i forhold til, hvor 
reglerne skal ændres? Spørgsmålet stilles som opfølgning på samråd den 28. 

januar 2021, jf. SOU alm. del - samrådsspørgsmål F.” 

Svar: 

 

Med Børnene Først lægger regeringen op til at udforme en helt ny Barnets Lov. 

Med Barnets Lov samles reglerne om støtte og hjælp til socialt udsatte børn og 

unge ét sted, så lovgivningen bliver mere overskuelig – for barnet, familien og 

sagsbehandleren. 

 

Regeringen har med udspillet Børnene Først præsenteret et forslag til en 

række grundlæggende principper for udarbejdelsen. Her fremgår det, at 

Barnets Lov skal udformes sådan, at børn anerkendes i deres egen ret og som 

selvstændige individer med egen stemme. Reglerne skal være til for barnets 

skyld og ikke for forældrenes eller myndighedernes. Reglerne skal sikre, at 

barnets perspektiv altid er i fokus og er styrende både i udredningen af barnets 

behov, indsatser og opfølgning på trivsel og udvikling. 

 

I tråd med regeringens nærhedsreform skal Barnets Lov give større nærhed og 

kvalitet i indsatsen for de børn, der har det sværest. Det faglige skøn hos 

dygtige medarbejdere skal veje tungere, og der skal i højere grad tages 

udgangspunkt i det enkelte barns ønsker og behov. 

 

Desuden skal al stigmatiserende sprogbrug luges ud af loven, så børn aldrig 

får det indtryk, at de er et problem, der skal løses. 

 

Jeg henviser til regeringens udspil Børnene Først, hvor regeringens samlede 

forslag til ændringer på området, herunder af gældende regler som blandt 

andet følger af Barnets Reform, fremgår. 

 

 

Med venlig hilsen 
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