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Folketingets Social- og Ældreudvalg 

Folketingets Social- og Ældreudvalg har d. 8. oktober 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. 17 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

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

Spørgsmål nr. 17: 

”Vil ministeren redegøre for, om det er foreneligt med barnets tarv, når et barn 

med få dages varsel fjernes fra en netværksplejefamilie, hvor barnet har været 

glad for at være, og hvor familien ønsker at fortsætte som plejefamilie for 

barnet, fordi det ikke kan lade sig gøre at omdanne en netværksplejefamilie til 

en lønnet plejefamilie? Der henvises til artiklen "Socialrådgiver til et anbragt 

barn, der skal flyttes: "Det er en voksenting - det handler ikke om dig" fra 

JydskeVestkysten Haderslev d. 8. oktober 2021." 

 

Svar: 

 

Der er ingen tvivl om, at det er en utrolig ulykkelig situation, der beskrives i 

artiklen, hvor et barn må flytte fra netværksplejefamilien. Jeg kender ikke 

deltaljerne i den konkrete sag, og kan derfor ikke gå ind i den her. 

 

Men det er helt afgørende, at vi sikrer mest mulig ro og stabilitet i en 

anbringelse, så barnet ikke oplever utryghed eller uvished om, hvor det skal bo, 

eller hvordan relationen til de voksne omkring barnet vil være. Skift i 

anbringelsesstedet, der ikke bunder i barnets tarv, men for eksempel i 

bagvedliggende samarbejdsvanskeligheder mellem de voksne omkring barnet, 

er noget, vi skal have gjort op med. 

 

Det er regeringens intention sammen med aftaleparterne bag aftalen om 

Børnene Først at sikre barnets rettigheder bedre, end vi gør i dag, i situationer 

som denne. Det skal vi først og fremmest gøre ved at styrke barnets stemme i 

sin egen sag, og bringe et mere tidssvarende børnesyn ind i lovgivningen. 

Derfor vil det heller aldrig være acceptabelt at omtale noget så afgørende i 

barnets sag som ”en voksen ting”.  

 

Hvis der er opstået en god tilknytning mellem barnet og plejefamilien, og 

rammerne i øvrigt understøtter barnets trivsel og udvikling, skal barnet som 

udgangspunkt kunne blive hos den plejefamilie. Derfor har vi med aftalen om 

Børnene Først sat tiltag i værk, der skal sikre, at barnet får mulighed for at blive 

hørt, ved at indføre en udvidet partsstatus fra det 10. år og retten til en second 

opinion ved skift i anbringelsessted, som kan tages i brug af de voksne, der er 

Sagsnr. 
2021 - 7050 
 
Doknr. 
479786 
 
Dato 
05-11-2021 

Offentligt
SOU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 17

Social- og Ældreudvalget 2021-22



 

2 

omkring barnet, hvis barnet ikke selv er gammelt nok til det. Hvis et skift ikke 

kan undgås, skal det også tilrettelægges med fokus på barnets tarv. 

 

Med et mere tidssvarende børnesyn, som kommer til at være gennemgående i 

den nye barnets lov, og en række skærpede rettigheder til børn og unge, 

glæder jeg mig over, at vi tager et vigtigt og ambitiøst skridt hen i mod at sikre, 

at barnets stemme og tarv altid sættes først.   

 

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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