Anbefalinger om aktuel forbedring af sagsbehandling på anbringelsesområdet
Kære borgmester / socialchef / socialdirektør / familieafdeling/ socialudvalgsformand /
børne-ungeudvalg
Den 10. januar 2017 afholdt tre retpolitiske foreninger (Retspolitisk Forening,
Foreningen for Social retssikkerhed, Foreningen RIFT) en velbesøgt heldagskonference
under overskriften “Børnesager – hvor er retsstaten?”
Den afsluttende paneldebat med deltagelse af bl.a. chef for Ankestyrelsen Henrik
Horster og socialdirektør Erik Kaastrup-Hansen fra Foreningen af Socialchefer tog
udgangspunkt i enighed med oplægsholderne om, at der er noget galt på området. Det
halter med retssikkerheden på børne-ungeområdet både over for børn, unge og
forældre.
Der skal findes løsninger
Konferencen var indkaldt på baggrund af bl.a. Statsrevisorernes kritik fra august 2016
og Rigsrevisionens beretning 2015 om mangler kommuners sagsbehandling i
anbringelsessager.
(Vedhæftet til evt. uddybende orientering program for konferencen og casesamling med
eksempler på fejl og mangler i sagbehandlingen.
Se www.retspolitik.dk, www.rift.center for info fra konferencen, link til Statsrevisorernes
kritik/ Rigsrevisionens rapport, presseomtale/radioavisindslag mm ifm konferencen).
Rigsrevisionen har afgivet en række anbefalinger til ministeren for at rette op på fejlene
i kommunerne – Vi tvivler på, at det vil løse problemerne og under alle omstændigheder
vil det tage tid. Ligeledes er det uklart, hvor stor vilje ministeren har til at gøre noget ved
problemerne. I de sidste ti år er der ikke sket tilstrækkelige forbedringer.
I den anledning arbejder vi 3 foreninger på anbefaling fra konferencen i øjeblikket
sammen om at samle vigtige aktører på området mhp vidensdeling, analyse og
anbefalinger. Der er enighed om, at der er tale om komplekse udfordringer for jer
kommuner, og det kalder på løsninger, der forandrer jeres arbejdsvilkår.
Vi håber, at der så hurtigt som muligt vil blive responderet på statsrevisorernes m.fl.`s
kritik med rammer og indsatser, der holder også for jer i kommunerne. Men det tager
tid.
Vi forslår derfor bl.a. på baggrund af input på konferencen, at du og din kommune i
mellemmtiden straks tjekker følgende fem sagsområder/ sagsforhold. Det kan gøres
omgående og vil have en øjeblikkelig positiv effekt for børnene, forældre, familierne og
plejefamilierne.
1. Har I tilstrækkeligt fokus på kvalificerede, forebyggende indsatser, når hhv
forældre selv beder om hjælp, eller når andre underretter med en bekymring?

2. Når der anbringes skal både forældre og børn forstå, hvorfor. Er § 50undersøgelser, handleplaner mm tilstrækkeligt fagligt underbygget og klart
formidlet?
3. Sikrer I på kvalificeret vis samarbejdet mellem biologisk familie og
anbringelsesstedet, til gavn for barnet/ den unge?
4. Foreligger der kvalificerede forældrehandleplaner helt fra begyndelsen af
anbringelsen herunder med konkrete angivelser for mål og støtte, og tilbydes
der en § 54-støtteperson?
5. Udarbejder I ved hjemgivelse revideret handleplan/ hjemgivelsesplan,
som sikrer fortsat trivsel og udvikling for barnet, den unge og forældrene?
Med venlig hilsen
København den 3. marts 2017
Retspolitisk Forening v/ Bjørn Elmquist , RIFT v/ Susanne Munck , Foreningen for Social
retssikkerhed v/ Thorbjørn Thomsen

