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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

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

spørgsmål nr. 278 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Brigitte Klintskov Jerkel (KF). 

Spørgsmål nr. 278: 
”Hvordan vil ministeren sikre kontakten til tvangsfjernede børns biologiske 
ophav/bedsteforældre i de tilfælde, hvor det giver mening, at barnet har kontakt 
med sin biologiske familie? Spørgsmålet stilles som opfølgning på samråd den 
28. januar 2021, jf. SOU alm. del - samrådsspørgsmål F.” 
 

Svar: 

Reglerne er i dag således, at børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, 

som udgangspunkt har ret til samvær og kontakt med deres forældre og 

netværk under anbringelsen. Kommunen skal om nødvendigt træffe afgørelse 

om omfanget og om udøvelsen af samværet. Ved afgørelsen skal kommunen 

lægge særlig vægt på barnet eller den unges bedste og formålet med 

anbringelsen. I forbindelse med vurderingen af barnets behov er kommunen 

forpligtet til at sikre, at der finder en samtale sted med barnet eller den unge, 

hvorved barnet eller den unges holdning til en afgørelse om samvær kan 

afdækkes. På den baggrund skal barnet eller den unges mening tillægges 

vægt i forhold til barnets eller den unges modenhed og udvikling. 

 

Begrænses samværet til mindre end én gang om måneden, betragtes det som 

en afbrydelse af samværet. En sådan afgørelse om afbrydelse af samværet 

kan alene træffes af børn og unge-udvalget. Personer med del i 

forældremyndigheden samt den unge, der er fyldt 12 år, har mulighed for at 

klage over kommunens afgørelse om samvær og børn og unge-udvalgets 

afgørelse om afbrydelse af samvær til Ankestyrelsen.  

 

Regeringen foreslår med udspillet ’Børnene Først’, at barnets rettigheder skal 

styrkes. 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. Barnets stemme skal tillægges større vægt end i dag, og 

barnet skal have øget indflydelse på samvær og kontakt med forældre og 

netværk under en anbringelse. Når et anbragt barn skal se sine biologiske 

forældre, skal det være, fordi barnet ønsker det, og det skal foregå på en 

måde, hvor barnet er trygt og har den støtte, barnet har brug for. 

 

Der er forældre, der har mistet retten til at have børnene boende, men kan 

varetage en positiv forældrerolle. I forhold til de forældre mener regeringen, at 

der skal arbejdes systematisk for at understøtte forældrene i at varetage en 
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positiv rolle i barnets liv. Det kan være ved at tage del i barnets fritidsaktiviteter 

eller lignende. Det skal derfor tydeliggøres i lovgivningen, at kommunerne skal 

vurdere, hvilken rolle forældrene kan spille for barnet, og at de skal 

understøtte, at forældre kan spille en positiv rolle i børnenes liv. 

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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