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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 6. november 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 79 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares.  

Spørgsmål nr. 79: 

”Vil ministeren kommentere henvendelse af 11. september 2020, samt præsentati-
onsmateriale modtaget i forbindelse med foretræde for udvalget fra Børn og Unges 

Trivsel om nuværende og tidligere anbragte børn og unge i risiko for anbringelse, jf. 

SOU alm. del – bilag 384 (folketingsåret 2019-20) og SOU alm. del - bilag 45 (IN-

TERNT)?” 

Svar: 

Børn og Unges Trivsel har henvendt sig til Social- og Indenrigsudvalget og Børne- og 

Undervisningsudvalget for at fortælle om ’Indsats UNIK’, som foreningen Børn og 
Unges Trivsel er i gang med at udvikle, så den også kan omfatte nuværende og tidlige-

re anbragte unge under 18 år. Foreningen har henvendt sig til de to udvalg med et 

ønske om finansiering af projektet på 1,1 mio. kr. årligt i de kommende 3 år. 

Jeg er meget enig i målsætningerne bag Børn og Unges Trivsels nye tiltag om at give 

nuværende og tidligere anbragte unge rådgivning og støtte i overgangen til voksenlivet 

med fokus på uddannelse og sunde, stabile fællesskaber. Der er i dag alt for mange 

tidligere anbragte unge, som ikke får en uddannelse. De anbragte børn og unge har 

bl.a. flere skoleskift og perioder uden undervisning end andre børn og unge, og det kan 

både gå ud over deres læring i grundskolen og påvirke deres muligheder for at gen-

nemføre en ungdomsuddannelse. Derfor blev der i foråret gennemført nye regler, der 

tydeliggør kommunernes pligter til at prioritere og tage højde for valget af et egnet 

undervisningstilbud i forbindelse med anbringelsen. Det er kommunernes ansvar at 

tilbyde rådgivning og støtte til nuværende og tidligere anbragte i overgangen til vok-

senlivet. Derfor er det også kommunerne, som bør finansiere de indsatser.  

Men jeg er enig med Børn og Unges Trivsel i, at vi skal gøre det bedre. Derfor er jeg 

glad for at høre, at de sammen med flere kommuner vil afprøve tidlig støtte ift. under-

visning og uddannelse for udsatte unge – også før de unge fylder 18 år. 

Børn og Unges Trivsel har også henvendt sig til mig med et ønske om at udvide mål-

gruppen for den bevilling, der er afsat til Projekt UNIK med Aftale om udmøntning af 

reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-

2023. Derfor er det netop med Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger 

på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024 vedtaget, at målgruppen 

udvides til også at omfatte unge mellem 15-17 år. Jeg håber, det vil betyde, at flere 

anbragte unge får den rette støtte og rådgivning i overgangen til voksenlivet.  
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Med venlig hilsen 
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