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Folketingets Social- og Ældreudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 8. februar 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. 324 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL). 

Spørgsmål nr. 324: 

Vil ministeren redegøre for, hvad der konkret ligger i forslaget om at arbejde 

systematisk med at skabe en god relation til forældre, der har mistet retten til at 

have børn boende (initiativ 9) i regeringens udspil ”Børnene Først”? 

 

Svar: 

Flere anbringelser skal overgå til at være permanente, hvis barnets tilknytning 

til fx dets plejefamilie over tid er blevet så stærk, at det er bedst for barnet at 

blive der. På den måde skabes der ro omkring barnets hjem. Dette betyder 

ikke, at der ikke kan være en god og betydningsfuld relation mellem barnet og 

de biologiske forældre. Vi ved, at for mange anbragte børn er båndet til de 

biologiske forældre vigtigt.  

 

Mange forældre vil med den rette støtte kunne spille en positiv rolle i barnets 

liv, fx ved at tage del i barnets fritidsaktiviteter eller lignende. Der skal derfor 

arbejdes systematisk mod at skabe en god relation til forældrene. Dette gøres 

ved at tydeliggøre i lovgivningen, at kommunerne skal vurdere, hvilken rolle 

forældrene kan spille for barnet, og at de skal understøtte, at forældre kan 

varetage en positiv rolle, uanset at der er tale om en permanent anbringelse af 

barnet. 

 

Kommunen har allerede i dag pligt til at understøtte barnets kontakt til forældre 

og netværk – selvfølgelig under hensyn til barnets sundhed og udvikling. Med 

forslaget tydeliggør vi kommunens forpligtelse til at understøtte relationen 

mellem barnet og de biologiske forældre, fx gennem støttet samvær eller 

anden støtte til forældrene under anbringelsen.  

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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