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Folketingets Social- og Ældreudvalg 

Folketingets Social- og Ældreudvalg har d. 9. april 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. 506 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra udvalget. 

Spørgsmål nr.506: 
”Vil ministeren oplyse, hvordan ministeren vil sikre, at udsatte børn og unge 

anbringes på steder, der opfylder det enkelte barns/unges behov?” 
 

Svar: 

Det er naturligvis helt afgørende, at børn og unge anbringes steder, hvor deres 

støttebehov kan imødekommes.  

 

Regeringen vil med Børnene Først styrke barnets rettigheder. Reglerne i den 

nye Barnets Lov 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. Børn og unges mening, håb og drømme skal bæres med ind i  

sagsbehandlingen, så de oplever, at de anbringes et sted der giver mening, og  

hvor matchet er bedst. 

  

Regeringen vil desuden løfte kvaliteten på anbringelsesstederne. Kvalitet i 

anbringelsen er bl.a., når der er voksne, som forstår ens behov og kan støtte 

en i hverdagen.  

 

Derfor vil regeringen også skabe bedre forhold og bedre støtte til plejefamilier. 

Med Børnene Først vil regeringen lave en reform af plejefamilieområdet som 

skal sikre, at plejeforældrene føler sig støttet i opgaven og ikke oplever at stå 

alene med deres udfordringer.  

 

Hertil kommer et fokus på løft af kvaliteten på døgninstitutioner og 

opholdssteder. Sidste år igangsatte regeringen sammen med støttepartierne 

en omfattende evaluering af det specialisererede socialområde. Evalueringen 

skal sikre en styrkelse af hele det specialiserede socialområde og danne 

grundlag for en national specialeplanlægning på det specialiserede 

socialområde. 

 

I dag ved vi ikke nok om områdets strukturer, tilbuddene samt målgrupperne og 

deres behov. Evalueringen skal give os et nationalt overblik over dette. Med 

det overblik i hånden skal vi indrette området sådan, at vi sikrer os, at der er de 

rette specialiserede tilbud, anbringelsessteder og indsatser af høj kvalitet, der 

svarer til den enkelte borgers behov, så bl.a. udsatte børn og unge med 
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handicap eller andre særlige behov får de bedste muligheder for at leve et 

selvstændigt og meningsfyldt liv på egne præmisser. Som led i evalueringen 

afdækkes og analyseres således også de nuværende strukturer herunder 

rammerne for visitation og sikring af kvalitet i de sociale indsatser. 

 

Evalueringens resultater forventes at være færdige i løbet af 2021, hvorefter 

der skal tages stilling til mulige ændringer af området.  

 

Derudover har vi netop indgået en aftale om styrkelse af socialtilsynet og  

styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud. Med aftalen styrker vi  

rammerne for socialtilsynets arbejde, så socialtilsynet får bedre mulighed for at  

gribe ind over for sociale tilbud, hvor kvaliteten ikke er i orden. 
 

Alt dette til sammen har til formål at sikre, at udsatte børn og unge 
anbringes på steder, der opfylder det enkelte barns/unges behov. 

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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