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LEDER
Af Jannie Dyring, Leif Hermann og Jens Lyhne

I forbindelse med generalforsamlingen 
i Retspolitisk Forening i marts 2007 
nedsatte foreningen en arbejdsgruppe om 
socialpolitik og socialret. Bevæggrunden 
herfor var et ønske om at medvirke til en 
øget synliggørelse af nogle af de problem-
stillinger, der karakteriserer det sociale 
område, for derigennem at medvirke til en 
bedring af retsstillingen på området.

Og uagtet at der i foreningens regi altid vil 
og skal være et særligt fokus på retsstillin-
gen og retssikkerheden, så har det været 
arbejdsgruppens klare udgangspunkt at 
ville favne bredere end det rent juridi-
ske felt, idet det i praksis er i samspillet 
mellem de forskellige professioner, at en 
række problemstillinger viser sig.

Med dette udgangspunkt for øje har 
arbejdsgruppen indenfor det socialpoliti-
ske og socialretlige område som sin første 
opgave foranlediget udgivelsen af dette 
temanummer om børn og unge. Og det vil 
her være på sin plads klart at sige tak til 
alle temanummerets bidragydere.

Temanummeret indledes med er artikel 
af Morten Ejrnæs, som påpeger nødven-
digheden af at erkende, at der indenfor 

og mellem de forskellige professioner 
på børn og unge området, eksisterer en 
grundlæggende forskellighed i opfat-
telsen af, hvad der er til barnets bedste, 
og dermed hvornår man bør handle som 
professionel. Tankevækkende er det, at 
der særligt indenfor pædagogfaget og 
socialrådgiverfaget syntes at herske en 
udtalt uenighed om, hvornår der i givet 
fald bør fx underrettes om, at et barn 
muligt har behov for særlig støtte.

I ”en anekdote fra den kommunale 
virkelighed” anskueliggør Leif Jacobsen 
nogle af de mulige konsekvenser, der 
kan være forbundet med vanskeligheden 
med at opnå en fælles centraladministra-
tiv udmelding på området for børn og 
unge – på tværs af hidtidige ministerielle 
ressortområder – i en tid med sammen-
lægning af selvsamme. Konkret tages 
udgangspunkt i projektet ”Den korte 
vej/Sydprojektet”, støttet af Integrations-
ministeriet og BG Fonden og modtager af 
Det Kriminalpræventive Råds pris i 2006.

Børns retssikkerhed illustreres i Leif 
Hermanns artikel med udgangspunkt 
i Børnekonventionen og Lov om social 
service, og med et fokus på de implice-
rede faggruppers fortsat ringe kendskab 
til hinanden og hinandens faglighed. De 
nedslående resultater af Ankestyrelsens 

seneste praksisundersøgelse inddrages. 
Artiklen kan læses som en opfordring til 
gensidighed og kvalificering af arbejdet, 
således at det ikke bliver børnene og 
de unge, der bliver tabere i et spil, hvor 
regler anvendes som redskaber for fortsat 
manglende forholden sig til det, som det 
handler om.

Dernæst sættes der af Jannie Dyring fokus 
på dele af anbringelsesreformen, herunder 
særligt på det retlige grundlag for ind-
dragelsen af familien og netværket i sager 
på børn- og unge området efter Lov om 
social service. Med udgangspunkt i samme 
lov perspektiveres forældreansvaret, 
således som det nu kommer til udtryk i fx 
grundlaget for forældrepålæg.

På baggrund af sin erfaring med fami-
lierådslagning i praksis beskriver Lotte 
Hansen i sin artikel nogle af de perspek-
tiver og overvejelser, som naturligt må 
knytte sig til varetagelsen af barnets 
eller den unges rolle i forbindelse med 
familierådslagningen. Overvejelserne 
giver anledning til nogle refleksioner over, 
hvorledes barnet eller den unge støttes 
bedst i processen, således at børnene og 
de unge reelt oplever sig medinddraget. 

I Ida Kochs artikel om behovet for åben 
anonym rådgivning af børn og unge 

Tema om børn og unge
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Tema om børn og unge

introduceres begrebet ”de diskrete pro-
blembørn”. Begrebet dækker over gruppen 
af børn og unge, som er ensomme, og som 
ikke har nogle steder at gå hen for at få 
hjælp – og som et langt stykke af vejen 
bærer byrden selv. Hvordan sikrer vi os, 
at disse børn har mulighed for at få den 
hjælp, de har brug for, og som de efter Lov 
om social service har ret til?

På området for børn og unge med handi-
cap tager Inger Schrøder udgangspunkt i 
en definition af begreberne handicap og 
funktionsevnenedsættelse. Dernæst påpe-
ges vanskelighederne med at opnå støtte 
som forældre til et handicappet barn, 
såfremt barnet ikke har en diagnose – og 
dette til trods for, at tidligere tiders behov 
for konstatering af en objektiv diagnose 
er erstattet af den aktuelle lovgivnings 
vægtning af funktionsevnenedsættelsen 
som kriterium for støtte. 

Af Per Hoves artikel fremgår, at antallet 
af børn og unge, der henvises til landets 
børne- og ungdomspsykiatriske afdelin-
ger, er eksploderet, og at det stigende 
antal ikke kan forklares ved aftabuiserin-
gen af de psykiatriske diagnoser alene. 
En anden mulig forklaring kan være, at de 
kompetencer, som der i dag efterspørges 
generelt, fx fleksibilitet, evne til styring 
og planlægning, ansvar for egen læring 

– alle er kompetencer, som børn og 
unge med udviklingsforstyrrelser har 
vanskeligt ved at honorere.

I artiklen af Jørgen Jepsen påpeges, 
at det stigende politiske behov for at 
”stramme op” i forhold til unge – sær-
ligt andengenerationsindvandrere 
– lovovertrædere, primært bygger på 
en forestilling om en tilfredsstillelse 
af et formodet behov i befolkningen 
frem for et egentligt reelt behov. Der-
næst sættes fokus på den manglende 
hensyntagen til fx bagvedliggende 
sociale faktorer, og det forhold, at 
unge lovovertrædere behandles som 
kriminelle, overfor hvem socialpæda-
gogiske foranstaltninger ikke nytter.
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Af Jens Lyhne

Dansk Retspolitisk Forening holdt den 10. 
oktober en høring på Christiansborg med 
overskriften “Ud af fængslet og hva’ så?”  
Temaet har foreningen beskæftiget sig 
med gennem hele året med et tilsva-
rende arrangement i Århus i foråret og to 
tidligere numre af Retspolitik. Til høringen i 
landstingssalen var fokus især på straffeat-
tester og stor gæld i form af bl.a. sagsom-
kostninger.

De fremmødte repræsenterede både bredt 
og ”dybt” mennesker og instanser/organi-
sationer, som har kendskab til og ansvar for 
de problemer og processer, som  vi ønskede 
at se nærmere på.

Der var, ud over vore egne medlemmer, folk 
fra græsrodsbevægelser, faglige organisa-
tioner, uddannelsessteder, justitsministeriet 
og Kriminalforsorgen. Desuden var der et 
ekspertpanel og fem retspolitikere. Resul-
tatet af konferencen blev bl.a., at der nu 
nedsættes en arbejdsgruppe af folkevalgte, 
som skal se på rimeligheden i, at de dømte 
skal betale alle sagsomkostninger.

Ud af 
fængslet  
og hva’ så? 
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af området, gennemførte besparelser eller 
forfejlet socialpolitik.

Politikernes reaktioner kan imidlertid først 
og fremmest anskues som signaler, der 
over for vælgerne skal vise, at politikerne 
er ansvarlige. Christiansborgpolitikernes 
ansvarlighed demonstreres gennem 
bastante udmeldinger og luftige løfter. De 
ansvarlige kommunale politikere og ledere 
er derimod altid i defensiven, fordi de sager, 
pressen støver op, altid er karakteriseret 
ved, at der er begået et, eller som oftest 
flere fejltrin, som specielt i bagklogskabens 
lys virker både uforståelige og uforklarlige. 
De kommunale politikere og embedsmænd 
kan derfor kun koncentrere sig om den 
mest nødvendige ”damage control” og 
er tilbøjelige til blot at beklage, at der 
er begået fejl og foretaget fejlskøn, som 
fremstilles som beklagelige undtagelser, og 
de kan så ellers håbe på, at mediestormen 
hurtigt driver over. Efter dages, ugers og i 
sjældnere tilfælde måneders massiv pres-
sedækning dør sagen ud. Resultatet er på 
kommunalt plan, at menige medarbejdere, 
ledere og politikere i varierende grad bliver 
gjort ansvarlige for svigtene, hvilket selv-
følgelig i nogle tilfælde kan være påkrævet, 
men i mange tilfælde når man aldrig til at 
diskutere hvilke strukturelle træk, der har 
ført til, at der opstår disse alvorlige svigt. 
På statsligt plan kan det føre til en række 
”hovsaløsninger”, som kun har til formål 
at legitimere den førte politik eller vise, at 
man arbejder med at forbedre den.  Disse 
hovsaløsninger kan enten være ændringer i 
lovgivningen (signallovgivning), igang-

sættelse af efteruddannelsesprogrammer 
for henholdsvis ledere og medarbejdere 
på børneområdet eller igangsættelse af 
effektundersøgelser, der skal påvise hvilken 
behandling, der er bedst.

Desværre er udgangspunktet for alle disse 
tiltag, at der faktisk findes juridiske, orga-
nisatoriske eller pædagogisk psykologiske 
”snuptagsløsninger” på disse problemer. 
Det gør der ikke. Behandlingen af socialt 
udsatte børn er meget kompliceret, og 
dette forhold skyldes først og fremmest, at 
der ikke bare findes én rigtig metode til løs-
ning af disse komplekse problemer. Jeg vil 
forsøge at tydeliggøre dette med resultater 
fra en undersøgelse af kommunale medar-
bejderes syn på børns problemer, og hvad 
der bør gøres i forhold til disse problemer.

Case: Lone 4 år
Lone, der er fire år og går i børnehave, har 
lige tisset i bukserne, da hun bliver hentet 
af sin moder, der skal følge hende hen til 
en veninde, der har fødselsdag. Moderen 
bliver vred og siger, at Lone er et lille pat-
tebarn, der hellere skulle gå i vuggestue 
og have ble på. Lone begynder at græde, 
men moderen river hende vredt i armen 
og siger, at nu bliver de nødt til at gå hjem, 
så hun kan få rent tøj på, og at hun ikke er 
gammel nok til at komme til børnefødsels-
dag.  Moderen siger videre, at hun kan få 
lov til at sidde alene på sit værelse resten af 
eftermiddagen. Lone bliver helt ulykkelig, 
men moderen trækker hende bare med og 
siger, at hun er alt for lille til at komme til 
fødselsdag, når hun tisser i bukserne. 

Af Morten Ejrnæs, lektor i teorier om sociale 
problemer ved Institut for Sociologi, Socialt 
Arbejde og Organisation ved Aalborg Universitet

Med jævne mellemrum opstår der ophe-
dede diskussioner om behandlingen af 
socialt udsatte børn. Diskussionerne opstår 
som regel på baggrund af enkelte tilfælde 
af meget groft omsorgssvigt, som bliver 
genstand for pressens intense behandling. 
Pressen interesserer sig naturligt nok først 
og fremmest for, om myndighederne har 
reageret i tide, og om de har reageret 
kvalificeret på, at disse børn er blevet udsat 
for omsorgssvigt. Politikerne interesserer 
sig – i nogle tilfælde nødtvungent – for de 
samme spørgsmål. I forbindelse med disse 
diskussioner indskærper socialministeren 
rutinemæssigt over for kommunerne og 
over for de kommunale medarbejdere 
de lovbestemte pligter og henviser til 
love og regler, som umiddelbart ser ud 
som om de skulle kunne forhindre, at der 
opstår fejl, mangler og undladelser, fx med 
hensyn til at foretage underretninger om 
omsorgssvigt, med hensyn til at reagere 
på disse underretninger og med hensyn til 
at sætte ind med undersøgelser eller for-
anstaltninger i forhold til de udsatte børn. 
Rutinemæssigt kræver ministeren tillige 
redegørelser for den aktuelle sag, udsteder 
trusler om mere kontrol og tager initiativer 
til undersøgelser eller forsøg. I sjældnere 
tilfælde lover ministeren ekstra ressourcer 
til området. Oppositionspolitikerne drager 
ligeså rutinemæssigt ministeren til ansvar 
for svigtene og ser myndighedernes svigt 
som udtryk for ministerens lave prioritering 

Behandlingen af  
socialt udsatte børn
Om ”snuptagsløsningernes” utilstrækkelighed og nødvendigheden af at 
erkende, at uenighed er et grundvilkår i socialt arbejde med udsatte børn.
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Denne case og besvarelserne af de til 
casen hørende spørgsmål indgår i under-
søgelsen ”Faglighed og tværfaglighed” 
(Ejrnæs 2006), der afdækker forskellige 
professioners syn på børn og deres sociale 
problemer. Lone-casen og besvarelsen 
af spørgsmålene illustrerer et interessant 
resultat fra undersøgelsen, som kan belyse 
spørgsmålet om kvaliteten i det sociale 
arbejde i forhold til socialt udsatte børn fra 
en ny vinkel. 

Besvarelsen af spørgsmålene viser, at der 
er meget stor enighed mellem alle fag-
personer (dvs. samtlige pædagoger, sund-
hedsplejersker, sagsbehandlere og lærere) 
om, at pædagogen bør fortælle moderen, 
at der ikke er noget problematisk i, at 
barnet kommer til at tisse i bukserne, og 
at problemet let kan løses ved, at barnet 
låner et par bukser. Der er ligeledes meget 
stor enighed blandt alle medarbejderne 
om, at pædagogen bør fortælle moderen, 
at det er forkert at skælde barnet ud og 
”straffe” det for at have tisset i bukserne. 
Endelig er der også meget stor enighed 
om, at pædagogen skal bede moderen om 
en samtale i anledning af episoden. Det 
kan samtidig konstateres, at der ikke er 
signifikante forskelle mellem de en-
kelte faggruppers besvarelser af disse tre 
spørgsmål. Derimod er der stor uenighed 
om, hvorvidt pædagogen bør foreslå 
moderen en samtale med en psykolog, der 
er knyttet til institutionen, og pædagogen. 
Kun 37,6% af medarbejderne mener dette, 
og 62,4% mener altså, at pædagogen 
ikke bør fremsætte dette forslag. Det kan 
endvidere konstateres, at en større andel 
af sundhedsplejersker (55,3%) mener, at 
pædagogen bør foreslå denne samtale, 
end hvad der er gældende for de andre 
tre faggrupper (ca. 33%). Dette skyldes 
formentlig, at der i sundhedsplejerskeud-
dannelsen er fokus på relationen mellem 
forældre og barn, fx med hensyn til hvad 
man realistisk kan forvente af et barn, 
hvordan man opbygger en tillidsfuld 
relation, og hvornår og hvordan man kan 
henholdsvis stimulere børn og korrigere 
deres opførsel. Forskellen mellem sund-

hedsplejerskerne og de andre faggrupper 
er dog marginal. Der er derimod store 
forskelle i holdning til dette spørgsmål 
inden for den enkelte faggruppe. Det ka-
rakteristiske er altså, at alle faggrupper er 
splittede i deres holdning til dette spørgs-
mål. Det samme gælder medarbejdernes 
holdninger til en række andre spørgsmål 
vedrørende inddragelse af en fagperson 
fra en anden faggruppe i arbejdet med et 
barn eller en familie. 

Der er endnu større uenighed mellem 
fagpersonerne med hensyn til spørgsmå-
let om, hvorvidt der bør ske underretning 
til socialforvaltningen, ”hvis moderen 
under samtalen fortæller, at hun altid 
behandler Lone på den måde, når hun har 
gjort noget forkert”, og at moderen både 
mener, at det er rigtigt at gøre sådan, 
og at hun vil fortsætte med det. Der kan 
blandt samtlige medarbejdere konstateres 
maksimal uenighed om dette spørgsmål, 
idet 49,9% af medarbejderne mener, at 
der bør underrettes, og altså 50,1%, at der 
ikke bør underrettes.
Kun 33,7% af lærerne mener, at der bør 
underrettes, mens over 50% af de andre 
faggrupper mener, at der bør underrettes, 
og 61,6% af sundhedsplejerskerne mener, 
at der bør ske underretning. 
Der kan altså også på dette spørgsmål 
konstateres forskel på faggrupperne. 
Lærerne, der som hovedopgave har 
undervisning og dannelse, har tendens 
til at være mere tilbageholdende med 
hensyn til at foretage underretning, og 
som ved det foregående spørgsmål er det 
sundhedsplejerskerne, der ser mest alvor-
ligt på problemet, og som derfor har den 
største tendens til at ville underrette. Det 
er imidlertid også for dette spørgsmåls 
vedkommende således, at uenigheden 
mellem faggrupperne er marginal i for-
hold til uenigheden inden for faggruppen. 
Alle fire faggrupper er indbyrdes dybt 
splittede med hensyn til, hvordan denne 
sag skal håndteres. I denne sag er det 
imidlertid interessant at hæfte sig specielt 
ved pædagogernes og sagsbehandlernes 
svar, idet disse to faggrupper måtte kunne 

formodes at have et fagligt eller profes-
sionelt grundlag for at kunne tage stilling 
til dette sidste spørgsmål. 

Hændelsesforløb, som ligner det be-
skrevne, må formodes at forekomme i 
daginstitutioner med mellemrum, og stil-
lingtagen til situationer som de beskrevne 
er derfor spørgsmål, som pædagogerne må 
forholde sig fagligt til. Pædagogerne har 
under deres uddannelse fået undervisning 
om både underretningspligten, og hvad 
den indebærer for pædagoger, og de har 
fået undervisning i både pædagogik og 
psykologi, der skulle gøre dem i stand til at 
vurdere den skadevirkning, en sådan form 
for opdragelse kan medføre. Endvidere 
har pædagogerne altså i kortere eller 
længere tid været beskæftiget med børn 
og fået erfaringer med underretninger, 
og de har haft kolleger, med hvem de har 
kunnet diskutere, hvornår og hvordan man 
i praksis forholder sig til underretning. 
Alligevel viser undersøgelsen, at der inden 
for pædagoggruppen er næsten maksimal 
splittelse med hensyn til spørgsmålet, om 
der bør underrettes eller ej. Pædagogernes 
faglighed og erfaringer fra pædagogarbej-
det fører alligevel ikke til nogen ensartet 
stillingtagen til dette meget centrale 
spørgsmål om, hvorvidt der bør underret-
tes eller ej.

Sagsbehandlernes indstilling til dette 
spørgsmål er lige så interessant. Sagsbe-
handlerne er den faggruppe, der modtager 
underretninger om børns truede situation. 
Dvs. denne gruppe sagsbehandlere, der 
har med børnesager at gøre, er altså vant 
til at modtage underretninger og har 
erfaringer med, hvad underretninger kan 
og skal bruges til. Sagsbehandlerne, der for 
hovedpartens vedkommende er social-
rådgivere, har endvidere gennem deres 
uddannelse fået et grundigt kendskab til 
både lov og vejledninger, der vedrører so-
cialt udsatte børn. Alligevel viser det sig, at 
sagsbehandlerne – ligesom pædagogerne 
– er næsten maksimalt uenige om, hvorvidt 
der bør underrettes. Sagsbehandlernes 
faglighed, inklusive deres juridiske eksper-

RETSPOLITIK vinter-07nr1.indd   6 27/11/07   17:33:59



7

tise, giver altså ikke nogen sikkerhed for 
en ensartet stillingtagen til dette vigtige 
spørgsmål inden for faggruppen.  

Konklusionen er, at faglighed i form 
af pædagogisk, psykologisk viden om 
skaderne ved den form for opdragelse, som 
moderen angiver, at hun finder bedst, og 
som hun agter at fortsætte med, ikke sikrer 
ensartede holdninger til i hvilke tilfælde, 
der bør underrettes.  Heller ikke juridisk 
kundskab eller erfaringsbaseret viden om, 
hvornår man som offentligt ansat skal 
underrette socialforvaltningen, sikrer, at de 
nærmeste fagpersoner har samme holdning 
til underretning.

Min pointe i forhold til spørgsmålet om at 
kvalificere behandlingen af udsatte børn 
er, at det er overordentlig vigtigt, at man 
tager udgangspunkt i det faktum, at der 
blandt de professionelle, der både har de 
bedste uddannelsesmæssige forudsætnin-
ger for at tage stilling til disse spørgsmål 
og de mest relevante praksiserfaringer, er 
næsten maksimal uenighed med hensyn 
til, hvad der bør gøres i forhold til disse 
to helt centrale spørgsmål. Det betyder 
for det første, at der ikke umiddelbart kan 
peges på en korrekt behandling eller be-
slutning. Fagpersoner med samme uddan-
nelse og omfattende praksiserfaringer kan 
nemlig ud fra saglige overvejelser være 
uenige om behandlingen af udsatte børn. 
Uenighed om centrale spørgsmål i forhold 
til behandlingen af udsatte børn er således 
et grundvilkår. Faglighed kan derfor aldrig 
blive et spørgsmål om, at der findes en 
rigtig manual for behandlingen af disse 
dybt komplicerede problemer. Der kan 
eksistere forskellige fagligt begrundede 
holdninger til, hvad der bør gøres. Hverken 
juraen, psykologien eller pædagogikken 
kan garantere en faglighed, der sikrer ens-
artede eller korrekte holdninger. Faglighed 
i forhold til behandlingen af socialt udsatte 
børn må i stedet forstås som kompetence 
med hensyn til at kunne håndtere den 
uundgåelige uenighed fagligt.

Det kræver samfundsfaglig indsigt i de 

områder, hvor der med stor sandsynlighed 
vil være uenighed. Det kræver mod til at 
erkende uenigheden. Det kræver kundskab 
med hensyn til at identificere, hvilken form 
for uenighed, der er tale om. Det kræver 
kompetence til at håndtere de forskellige 
former for uenighed herunder også den 
uenighed, der ikke kan udryddes, fordi den 
skyldes dybt forankrede holdningsforskel-
le, som findes i befolkningen, og hvor man 
derfor må kunne håndtere, hvordan man 
i den aktuelle sag håndterer uenigheden 
uden at blive handlingslammet.  Erken-
delsen af denne uenighed og udviklingen 
af en organisationskultur, hvor uenighed 
værdsættes, giver de bedste muligheder 
for, at en sag belyses ud fra de forskellige 
værdier, som faktisk findes i befolkningen. 
Disse værdier skal derfor inddrages i vur-
deringen. Kort udtrykt sikrer opmærksom-
heden på uenigheden og de forskellige 
holdninger, at der bliver taget stilling på et 
nuanceret grundlag. Uanset, hvad beslut-
ningen i sidste ende bliver med hensyn til 
underretning eller valg af foranstaltning, 
bliver det dermed sikret, at den medarbej-
der, der står for behandlingen, kender til 
forskellige synsvinkler, der kan anlægges 
på sagen, Det giver den pågældende 
medarbejder bedre muligheder for at se 
sagerne både ud fra forældrenes og børne-
nes synspunkt og for at kunne udvise em-
pati. Endvidere sikrer den åbne udveksling 
af stærkt forskellige synspunkter på en sag, 
at der ikke er enkelte medarbejdere, der 
på grund af ”blinde” pletter (dvs. ensidige 
og unuancerede vurderinger) kan få lov til 
at fortsætte en behandling, der er kørt af 
sporet, eller som kan undlade reaktion på 
underretninger, selvom kollegaer kan se, at 
indsats er stærkt påkrævet. 

”Snuptagsløsninger” inklusive lovæn-
dringer bliver aldrig andet end halve, 
kvarte eller kosmetiske løsninger på at 
bedre kvaliteten i det sociale arbejde 
med udsatte børn. Kun ved at udnytte 
uenigheden konstruktivt kan vi bedre 
kvaliteten i dette arbejde og minimere 
muligheden for totalsvigt i arbejdet med 
socialt udsatte børn.
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Leif Jacobsen, Sekretariatschef i Børn- og 
Ungeafdelingen i Næstved Kommune, mag.
art. i kultursociologi. Ansvarlig for det fagnære 
udviklingsarbejde i Børne- og Ungeafdelingen.   

Det forebyggende arbejde i børn&unge-
områdets brede, sociale og pædagogiske 
indsatser har umiddelbart medvind  -  bl.a. 
gennem krav om tværfaglige organiserin-
ger af arbejdet (Lov om de forebyggende 
sundhedsarbejde) og anbringelsesrefor-
mens præcisering af, at en sammenhæn-
gende børnepolitik er et anliggende for 
alle fagområder på børn&unge-feltet i en 
kommune. Hvor svært det kan være de 
facto at stå bag disse og andre sympatiske 
og rigtige formaliseringer i den kommunale 
verdens børnehøjder, illustreres måske 
bedst med følgende, vedholdende rygte: da 
Socialministeriet i sin tid havde anbringel-
sesreformen under forberedelse og netop 
angiveligt gerne ville styrke båndene 
mellem folkeskolen og det sociale område 
og derfor henvendte sig til Undervisnings-
ministeriet om at gøre lovgivningen til et 
fælles område, ja, så var reaktionen negativ 
fra denne del af central-administrationen. 
Erstatningen blev Servicelovens § 19, stk. 
2, der pålægger kommunalbestyrelsen at 
udarbejde en sådan lokal forpligtelse på 
fælles indsats. Vægringen kan uden tvivl 
begrundes i traditionelle og ellers fine 

skillelinier mellem centrale forordninger og 
lokale forpligtelser. Men i denne sammen-
hæng kunne et centralt signal have været 
velanbragt. 

Det forebyggende arbejde i børn&unge-
områdets brede, sociale og pædagogiske 
indsatser har umiddelbart medvind  -  bl.a. 
gennem krav om tværfaglige organiserin-
ger af arbejdet (Lov om de forebyggende 
sundhedsarbejde) og anbringelsesrefor-
mens præcisering af, at en sammenhæn-
gende børnepolitik er et anliggende for 
alle fagområder på børn&unge-feltet i en 
kommune. Hvor svært det kan være de 
facto at stå bag disse og andre sympatiske 
og rigtige formaliseringer i den kommunale 
verdens børnehøjder, illustreres måske 
bedst med følgende, vedholdende rygte: da 
Socialministeriet i sin tid havde anbringel-
sesreformen under forberedelse og netop 
angiveligt gerne ville styrke båndene 
mellem folkeskolen og det sociale område 
og derfor henvendte sig til Undervisnings-
ministeriet om at gøre lovgivningen til et 
fælles område, ja, så var reaktionen negativ 
fra denne del af central-administrationen. 
Erstatningen blev Servicelovens § 19, stk. 
2, der pålægger kommunalbestyrelsen at 
udarbejde en sådan lokal forpligtelse på 
fælles indsats. Vægringen kan uden tvivl 
begrundes i traditionelle og ellers fine 

skillelinier mellem centrale forordninger og 
lokale forpligtelser. Men i denne sammen-
hæng kunne et centralt signal have været 
velanbragt. 

Det er altså de lokale kræfter, der skal bane 
vejen  -  gennem den skepsis og klassiske 
system- og forvaltningsegoisme, der har for 
vane (uvane) at udgøre praktiske vanskelig-
heder, ja, egentlige hindringer. 

Mens disse linier skrives er mødet mellem 
KR Rådgivning (en konsulentfunktion under 
Kommunernes Revision) og et SSP-baseret, 
forebyggende projekt for børn mellem 10 
og 14 år i Næstved Kommune endnu i frisk 
erindring. Projektet fik i sin tid navnet ”Den 
korte Vej”/Sydprojektet  -  indikerende 
ambitionen om at gøre afstanden mellem 
et barn (forældre, lærere o.a. bag det) og 
adækvate rådgivninger og afhjælpninger i 
skoledistrikt Syd så kort som muligt. 

De gode folk fra KR Rådgivning har lavet en 
lille række af evalueringsmæssige opgaver, 
så vi kender dem, og de kender os. Stem-
ningen er god  -  tonen både munter, saglig 
og skarp, som den kun kan være det, når 
parterne nærer en basal tryghed ved og re-
spekt for hinandens gode motiver, faktiske 
færdigheder og en vished om at fællesska-
bet er en kilde til gensidig berigelse. 

Forebyggelse 
mod børn og unge med   vanskeligheder
De forebyggende indsatser på området for børn og unge er op ad bakke, 
men med interessante delresultater.
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Mødets samlingspunkt er det første udkast 
til en evalueringstekst, som KR Rådgivning 
har udarbejdet  -  på basis af en række 
interviews og en første, intern evaluering, 
som kommunen selv forestod i 2006. 
Projektets pædagogiske og sociale arbejde 
har bevæget sig i et bevidst tæt fællesskab 
med skolerne i et område af Næstved by, 
og hensigten har været at udvikle et bedre 
og hurtigere samspil mellem skolerne og 
de særlige indsatser, igangsat for et par år 
siden som en efterkommelse af skolernes 
udtrykkelige ønske om at ”få det sociale 
arbejde tættere på skolen”.

Indtrykkene fra dagligdagen, fra tilkende-
givelser fra skolernes lærere og ledere m.v. 
har efterfølgende været særdeles positive. 
Man er tilfredse med den korte reakti-
onstid, den hurtige støtte til et barn, en 
gruppe eller en klasse, der har brug for at 
andre træder til med social og pædagogisk 
støtte. Mødet har meget at glæde sig over. 

Projektets pædagogiske og socialfaglige 
medarbejdere er erfarne folk, og aktivi-
teterne har været begunstiget af at have 
involveret engagerede lærere og politifolk. 
Praktikerne har god grund til at være 
tilfredse med de resultater, som lokalområ-
det bekræfter dem i er opnået. Og alligevel 
er begge parter opmærksomme på den 

metodiske vanskelighed, eller måske ret-
tere: antydningen af en lille skærmydsel, 
når KR-folkene må pege på den manglende 
evidens, fraværet af en ’baseline’ (kon-
kretiseringer af forholdene før projektet 
gik i gang, så et troværdigt sammenlig-
ningsgrundlag lader sig etablere), som gør 
resultaterne vanskelige at måle og dermed 
fæste tillid til. 

Forebyggelsens troværdighed og  
dilemmaer i lyset af dokumentationen
Denne artikel omhandler ikke viften af 
dokumentationsmetodiske udfordringer 
i det forebyggende arbejde for børn og 
unge. Men der er naturligvis en klar for-
bindelse mellem et områdes indre klarhed 
(målbarhed; forhold i produktionen, der 
gør opstilling af mål og målopfyldelser til 
simple procedurer og troværdige optæl-
linger) også den status, som disse områder, 
alt andet lige, kan opnå (fagligt, politisk). 

Forebyggelse er ét af disse plusord, som 
man ikke kan være modstander af. De 
færreste, om nogen, vil slippe godt fra at 
argumentere for, at virksomhed, der kan 
forhindre ulykker o.lign. er omsonst, end-
sige et aktivt onde. Og alligevel er det både 
ræsonnabelt og rigtigt, at de forebyggende 
indsatser også aftvinges et vist mål af 
effektmåling, beskrivelser af målsætningers 

opfyldelse, sandsynliggørelse. Det simple 
tælleri kan blot have sine egne, indre van-
skeligheder. Som det blandt andet påpeges 
under mødet med KR Rådgivning: det lig-
ger i selve karakteren af de forebyggende 
indsatser, at de netop ikke skal registreres 
(gøres formelle og kvantificerbare), fordi 
begivenheden, bekymringen og den ’før-
sags’-aktivitet, som denne giver anledning 
til, vil kunne argumenteres som en overre-
aktion (et overgreb fra system mod borger), 
hvis personen eller personerne i den blev 
registreret. Men dermed er det omfattede 
fænomen (rapseriet i supermarkedet, sten 
mod biler fra en vejbro, drengestreger over 
det tilladelige med meget mere) stadig 
interessant at tælle. Og socialfagligt er det 
forståeligt fristende at foretage en minimal 
personregistrering af hensyn til andre krav i 
lovgivningen (f.eks. formaliseringen af §50-
undersøgelsen), såfremt det pågældende 
barn senere skulle blive en egentlig social 
sag. Omvendt er der fuld opmærksomhed 
på at disse typer data forældes meget 
hurtigt, og derfor kan registreringen være 
aktivt misvisende efter kort tid. 

Ikke desto mindre er der en kraftigt 
stigende forventning om, ja, et krav om at 
også de sociale indsatsområder sandsynlig-
gør effekten af deres arbejde. Denne artikel 
vil forsøge en kortfattet og ufuldstæn-

Forebyggelse 
mod børn og unge med   vanskeligheder
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“ S ko l e r n e  h a r  e t  vo k s e n d e  
a n s va r s o m rå d e  s o m  

k u l t u r b æ r e n d e  k ra f t  
f o r  b ø r n  o g  u n g e.”
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dig belysning af en række aktiviteter i 
børn&unge-området i Næstved Kommune, 
hvor nærhed og tæthed i forebyggelse, 
tværfaglighed, flersystemsamarbejde 
m.v. i mange år har været et   prioriteret 
indsatsområde. 

Perspektivet i forebyggelsen:  
Mona Sandbæk, norsk dr.polit og forsker 
i socialt arbejde, har gjort opmærksom 
på det forhold, at opmærksomheden i 
barndomsforskningen over de seneste 15-
20 år er blevet flyttet fra et ensidigt fokus 
på årsagerne til problemerne til mulig-
hederne for at løse dem. Tidligere tiders 
kortlægning af risiko er blevet udvidet til 
at gælde mestring og kompetence ud fra 
en erkendelse af at forhold ved barnet selv 
eller dets miljø kan kompensere for eller 
reducere konsekvenserne af risikofaktorer. 

Denne artikel kan ikke føre bevis for 
ethvert udsagn eller ethvert afsæt. Men 
det synes veldokumenteret, at intet 
fagområde, ingen enkeltindsatser kan 
bryste sig af en særskilt succesrate. Om-
rådet præges ikke desto mindre stadig af 
efterveerne af vidensformer, der fordrede 
(natur)videnskabelige niveauer i klarlæg-
ningen af gyldighed   -  et krav til store dele 
af det pædagogiske og sociale arbejde, 
som uvægerligt medfører reduktionismer,  
d.v.s. en ensidig eller malproportioneret 

falden tilbage til det kvantificerbare. 
Traditionerne i de videnskabelige tilgange 
( juridiske, medicinske, psykologogiske, 
psykiatriske, sociologiske) har  -   med 
forskelle i nuanceringen  -  haft en 
orientering mod problemernes årsager. Og 
dominansen i mestrings- og kompetence-
perspektivet er endnu for tæt bundet til 
behandlingsforståelser (underskoven af 
terapeutiske forståelser), hvis afsæt så klart 
er de videnskabelige vidensformer. 

Det er generelt en opgave for hele 
området at veje og vurdere måder, hvorpå 
pædagogikken og det sociale arbejde 
vinder terræn, selvforståelse og autoritet 
gennem adækvat anvendelse af videnska-
belige forståelser. Videnssociologien Alfred 
Schutz beskæftigede sig med dette forhold 
mellem hverdagskundskab og samfunds-
videnskabelig kundskab. Intet er, kort og 
godt, fakta. Schutz anså altid fakta som 
værende fortolkede. Begreber og antagel-
ser om sammenhænge, som formuleres i 
hverdagslivet, beskrev han som ‘constructs 
of first degree’ og de videnskabelige begre-
ber for ‘constructs of second degree’. 

Det er forklarligt og naturligt, at fagfolk 
vægrer sig ved de (de andres) truende for-
simplinger. Med den solide og troværdige 
metodik, som KR Rådgivning har anvendt i 
indkredsningen af årsagerne til det evident 

virkningsfulde i ”Den korte Vej”, har man 
da også mærket sig den kulturændring, der 
synes at have indtaget (dele af ) skolerne 
som følge af projektet. Som nævnt er man 
yderst tilfredse med den hurtige og opsø-
gende hjælp, der har været kendetegnende 
for projektet. Men interessant er det også, 
at denne vished om ikke at være henvist 
til lærergerningens notoriske ensomhed i 
allehånde problemløsninger har medført 
en stimulering af lærernes egen indsats på 
feltet. Vel at mærke uden den reaktion, som 
gennem mange år truede med at etablere 
sig som et fagkulturelt grundfjeld: læreren 
anså sig selv som uddannet til at under-
vise; børnenes trivselsmæssige og sociale 
vanskeligheder var dem uvedkommende 
og blev, som en selvfølge, henvist til andre 
systemer (psykologisk og socialfaglig 
bistand). 

Skolerne har et voksende ansvarsområde 
som kulturbærende kraft for børn og 
unge. Det kan i sig selv tage pusten fra 
mange i denne sektor. Derfor er det en 
uudtalt forventning fra skolerne, at de 
kan indgå i samspillet uden at det mærkes 
som en merbelastning. Tilsyneladende 
har projektet fundet omridset af en model 
for denne indsatsform, der virker i sig 
selv, men  -  endnu vigtigere  -  forløser 
aktiviteter blandt lærerne og deres ’hver-
dagsviden’ om sociale mekanismer. Det er 

“ D e r  e r  f o r t s a t  b r ug  f o r  e t  u d v i k l i n g s a r b e j d e  o g  e n  
a n e r ke n d e l s e  a f  a n d r e  m e t o d i s ke  o g  d o k u m e n t a t i o n s - 

m æ s s i g e  v i l kå r  f o r  d e n  s t ø r s t e  d e l  a f  b ø r n  o g  u n g e  m e d  
va n s ke l i g h e d e r.  D e t t e  a f s p e j l e s  d e s væ r r e  f o r  s j æ l d e n t  

i  ce n t ra l e  d i s k u s s i o n e r  o g  i n i t i a t i ve r.”
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et gennembrud af næsten paradigmatisk 
karakter. Lærerne  -  eller andre -  kan 
understøttes og hjælpes til at se sig selv 
som aktive og værdifulde bidragydere til 
at ”det nu går den rigtige vej” med en elev 
med vanskeligheder. Viden og færdigheder 
om hvordan denne indsigt tilvejebringes 
bliver over tid en del af det lokale miljø på 
skolen, og overlades ikke til ’fremmede’ i et 
myndigheds- eller behandlingssystem. 

’Landsbymæssiggørelsen’ af  den fore-
byggende indsats
Årsagen til den postmoderne misere og 
den nødvendige udvidelse af de sociale 
problemers forståelse og varetagelse 
gennem et socialkontor til et murstens-
løst tværfagligt center for en vellykket 
barndom er mange. Men et blandt mange 
grundtræk synes dog at være urbanise-
ringen og den anonymitet, der følger af 
den bymæssige organisme. Børn, ældre 
og personer med handicap bliver i denne 
sammenhæng udsatte grupper, hvis trivsel 

og velfærd befinder sig i risikosituationer. 
Uden at forfalde til romantiske forestil-
linger om en uberørt og uproblematisk 
barndom (der hurtigt vil kunne manes i 
jorden), endsige en Morten Korch’sk drøm 
om et overskueligt (landbrugs)samfund, 
gennemskuelige miljøer for børn og 
voksne, ja, så synes en vis ’landsbymæs-
siggørelse’ at være en nøgle til forståelsen 
af ”Den korte Vejs” succes. De involverede 
i projektet (SSP-kontaktlærere, nærpoliti, 
socialrådgivere og pædagoger  -  sidst-
nævnte to faggrupper fra kommunens 
særlige UngeNetværk) har anvendt megen 
mødetid på at opbygge en personlig og 
faglig tæthed til hinanden, der dels har 
vist sig værdifuld i ’enkeltsager’, men også 
udgjort en autencitet ude i miljøet: det 
har en mærkbar virkning på børnene, når 
anonymiteten kan brydes af nærværende 
voksne, der åbenlyst deler viden om 
deres forhold og liv. Hardliners vil måske 
se betænkelige krænkelser af personføl-
somme data, men det bør fortsat huskes at 

arbejdet foregår i et ’før-sags’-regi, et felt 
som det klassiske SSP-arbejde altid haft 
som et positivt vilkår. 

Afslutning  
Der eksperimenteres med både dag- og 
døgnforanstaltninger, der øger tætheden 
og nærværet i (be)handlingsarbejdet. 
Afslutningsvis kan det måske være på sin 
plads at indrømme de egentlige behand-
lingsområder al den kredit, de fortjener. 
Nutiden er notorisk også fyldt med børn 
og unge, hvis vanskeligheder er af en 
karakter og en rækkevidde, der klart kalder 
på vidensformer af klassisk videnskabe-
ligt tilsnit. De mange bekymringer over 
børn med psykiatriske lidelser er blot et 
eksempel. Men fortsat er der brug for et 
udviklingsarbejde og en anerkendelse af 
andre metodiske og dokumentationsmæs-
sige vilkår for den største del af procenten 
af børn og unge med vanskeligheder. 
Dette afspejles desværre for sjældent i 
centrale diskussioner og initiativer.

“ Fo r e bygg e l s e  e r  é t  a f  d i s s e  p l u s o r d,  
s o m  m a n  i k ke  ka n  være modstander af.  

De færreste, om nogen, vil  slippe godt  
f ra  a t  a r g u m e n t e r e  f o r,  a t  v i r k s o m h e d, 
d e r  ka n  f o r h i n d r e  u l y k ke r  o g  l i g n e n d e  

e r  o m s o n s t,  e n d s i g e  e t  a k t i v t  o n d e.”
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Af Leif Hermann, seminarielektor emeritus, cand.
jur. Forfatter til bøgerne Social Udvikling, 2002 
Den retlige Dimension i Pædagogikken, 2002. 
Tilsyn og Underretning, 2005.

Børns retssikkerhed er søgt gennemført i 
mange dele af lovgivningen. Centralt står 
i den sammenhæng den lovgivning, der 
skal beskytte barnet, når forældrene er ude 
af stand til det, enten fordi de selv er en 
medvirkende årsag til vanskelighederne, 
eller af andre grunde er ude af billedet. 
En inddragelse af barnets øvrige familie 
og eventuelle netværk ses der her bort 
fra, selvom sikkert ganske mange børn 
og unge reddes ud af kritiske situationer 
ved venners og andre familiemedlemmers 
hjælp. 

Dette fører til, at genstanden for en beskri-
velse af emnet må tage sit udgangspunkt 
i de offentlige myndigheders handlinger 
i henhold til den lovgivning, der i særlig 
grad har som mål at beskytte børn og 
unge. Der er altså tale om en undersøgelse 

af, hvilke bestemmelser og hvilken praksis, 
der påkalder sig særlig retssikkerhedsmæs-
sig interesse med udgangspunkt i den 
sociale lovgivning afgrænset til lov om 
social service.

Konventionen om barnets rettigheder 
anfører i artikel 3, at:

1. I alle foranstaltninger vedrørende børn, 
hvad enten disse udøves af offentlige 
eller private institutioner for socialt vel-
færd, domstole, forvaltningsmyndighe-
der eller lovgivende organer, skal barnets 
tarv komme i første række. 

2. Deltagerstaterne påtager sig at sikre 
barnet den beskyttelse og omsorg, der 
er nødvendig for dettes trivsel under 
hensyntagen til de rettigheder og pligter, 
der gælder for barnets forældre, værge 
eller andre personer med juridisk ansvar 
for barnet, og skal med henblik herpå 
træffe alle passende lovgivningsmæssige 
og administrative forholdsregler. 

3. Deltagerstaterne skal sikre, at institu-
tioner, tjenester og organer med ansvar 
for omsorg for eller beskyttelse af børn 
skal være i overensstemmelse med de 
standarder, der er fastsat af kompetente 
myndigheder, særligt med hensyn til 
sikkerhed, sundhed, personalets antal og 
egnethed samt sagkyndigt tilsyn.

Disse bestemmelser er i vidt omfang gen-
nemført i den sociale servicelov dels som 
forebyggende bestemmelser af generelt 
indhold i bestemmelserne om tilsyn og 
underretning og dels ved tilvejebringelse 
af hjemmel for indgriben i skikkelse af 
foranstaltninger, forældrepålæg m.m., når 
problemerne er opstået.  

Underretning og undersøgelser
I henhold til servicelovens § 146 skal 
kommunalbestyrelsen føre tilsyn med de 
forhold, hvorunder børn og unge under 18 
år i kommunen lever, og tilsynet skal føres 
på en sådan måde, at kommunen så tidligt 
som muligt kan få kendskab til tilfælde, 

Børns og unges  
retssikkerhed
De uafladelige besværgelser om forældreansvar, udhuling af de kommunale bevillinger,  
massive kontrol- og testkrav i folkeskolen og efterhånden også i dagtilbudene beslaglægger  
opmærksomheden og leder den væk fra de børn, der ”bare” har det almindeligt skidt.  
Derved eroderer samfundet langsomt, men sikkert sit eget fundament, og børnenes ret til  
et godt børneliv forbliver reserveret den politiske retorik.
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hvor der må antages at være behov for sær-
lig støtte til et barn eller en ung under 18 
år. Denne tilsynsforpligtelse gennemføres i 
praksis bl.a. ved hjælp af underretningsplig-
ten, der pålægger enhver offentligt ansat at 
underrette kommunen, når nogen får kend-
skab til forhold, der skaber en formodning 
for et behov for særlig støtte. Det er det, der 
kaldes den skærpede underretningspligt.

Månedsmagasinet Undervisere bragte 
i juninummeret 2007 resultaterne af en 
undersøgelse af læreres anvendelse af 
underretninger . Undersøgelsen viste, at 
der hersker megen usikkerhed om pligtens 
omfang (viden om underretningspligten), 
kriterierne for, hvornår der skal underrettes 
og usikkerhed om virkningen af foretagne 
underretninger. Navnlig forekommer 
sidstnævnte oplysning at være problema-
tisk, idet den i det mindste indirekte peger 
på passivitet eller ligefrem ligegyldighed 
hos de sociale myndigheder, der modtager 
en underretning. Dette rejser hos mange 
lærere og pædagoger spørgsmålet, om 
”det kan nytte noget” sammenholdt med 
frygten for at skabe en konflikt med barnets 
forældre. Denne usikkerhed understreges 
af det forhold, at flere oplyser, at de efter 
en underretning har konstateret, at barnets 
situation ikke har bedret sig. 

Usikkerheden kan i et vist omfang 
begrundes med den tavshedspligt, som de 
sociale myndigheder har overfor skolen 
som selvstændig forvaltningsmyndighed, 
selvom de sociale myndigheder udover 
den lovfæstede tilbagemeldingspligt om, 

at underretningen er modtaget uden 
problemer i en sådan tilbagemeldings-
skrivelse også kunne angive, hvad man 
videre foretager sig. Dette kan ske uden 
at bryde nogen tavshedspligt blot ved en 
angivelse af selvfølgelige og lovfæstede 
forpligtelser til at undersøge, om der er 
noget, de sociale myndigheder skal reagere 
på. Den berygtede Tøndersag om et massivt 
seksuelt misbrug af børn vidner om en i 
denne sag betydelig tilbageholdenhed hos 
ikke mindre end to kommuner. Tavsheds-
pligtsproblemet er i øvrigt meget grundigt 
behandlet i Socialministeriets vejledning 
om tavshedspligtsregler, der har betydning 
for kommunernes indsats med at hjælpe 
børn og unge gennem dialog og samar-
bejde med forældrene. (Gennemgang af 
reglerne om tavshedspligt) 

Spørgsmålet om tavshedspligt gør sig ikke 
gældende, når det drejer sig om daginsti-
tutionspædagogers underretningspligt, 
da daginstitutioner ikke er selvstændige 
forvaltningsmyndigheder. En undersøgelse 
fra 1996  viste, at samarbejdet med social-
forvaltningen generelt måtte karakteriseres 
som utilfredsstillende, og at forvaltningens 
reaktioner på information fra daginstitu-
tionerne for en stor del må karakteriseres 
som envejskommunikation. De efterlades 
med den samme usikkerhed som lærerne 
i undersøgelsen fra 2007. Tingene kan na-
turligvis have ændret sig siden 1996, og det 
er vel sandsynligt, at de sidste 10 års debat 
om tværfaglighed samt bestemmelserne 
herom i serviceloven har ændret noget på 
dette billede. 

Serviceloven foreskriver, at hvis det må 
antages, at et barn har behov for særlig 
støtte, skal barnets eller den unges forhold 
undersøges. I denne undersøgelse, der skal 
foretages ud fra en helhedsbetragtning, 
indgår blandt andet barnets udvikling, 
familieforhold og skoleforhold. Som anført 
ovenfor skal de sociale myndigheder 
undersøge, hvorvidt der er grund til at gå 
videre efter modtagelsen af en under-
retning. Er der uklarheder, må de ryddes 
af vejen ved indhentning af yderligere 
oplysninger hos den, der har underrettet. 
Herefter må det skønnes, om der foreligger 
en antagelse om behov for særlig støtte. 
Bemærk, at udtrykket behov for særlig 
støtte er identisk med det kriterium, 
der udløser en undersøgelse. Netop det 
forhold, at undersøgelsen, hvis den altså 
bliver iværksat, skal inddrage skolen og 
daginstitutionerne (udvikling og familie-
forhold) indebærer, at tavshedspligten 
viger for den oplysningspligt, der også er 
foreskrevet i serviceloven, når de sociale 
myndigheder behandler en sag. Det er 
altså muligt at give skolen eller daginsti-
tutionen oplysninger om, at man har taget 
deres underretninger alvorligt.

De social myndigheders mulige passivi-
tet illustreres af et tragisk og meget nyt 
eksempel. En ung pige havde ophold hos 
en voldelig kæreste i en anden kommune 
end hjemstedskommunen. Forældrene 
henvendte sig til såvel deres egen kom-
mune som til datterens opholdskommune 
og bad om hjælp. Angiveligt henviste 
begge kommuner til hinanden uden at 

”C e n t ra l t  s t å r  i  d e n  s a m m e n h æ n g  d e n  l ovg i v n i n g,  d e r 
s ka l  b e s k y t t e  b a r n e t,  n å r  f o ræ l d r e n e  e r  u d e  a f  s t a n d 
t i l  d e t,  e n t e n  f o r d i  d e  s e l v  e r  e n  m e d v i r ke n d e  å r s a g 
t i l  va n s ke l i g h e d e r n e,  e l l e r  a f  a n d r e  g r u n d e  e r  u d e  a f 
b i l l e d e t.  ”
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” D e n  b e r yg t e d e  Tø n d e r s a g  o m  e t 
m a s s i v t  s e k s u e l t  m i s b r ug  a f  b ø r n 

v i d n e r  o m  e n  i  d e n n e  s a g  b e t y-
d e l i g  t i l b a g e h o l d e n h e d  h o s  i k ke 

m i n d r e  e n d  t o  ko m mu n e r.”
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foretage sig videre i sagen. Datteren døde 
som følge af kærestens voldelige adfærd.

Foranstaltninger
Et barn er først part i sin egen sag, når det 
er fyldt 15 år. Herefter gælder der, at i sager, 
hvor der skal tilbydes advokatbistand, skal 
barnet også have det tilbud. Indtil da gæl-
der, at barnets eller den unges synspunkter 
altid skal inddrages og tillægges passende 
vægt i overensstemmelse med alder og 
modenhed. I en række situationer skal der 
finde en samtale sted med barnet eller 
den unge om de mulige foranstaltninger, 
herunder de nye såkaldte forældrepålæg. 
Børnekonventionens artikel 12 forskriver, at:

”Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i 
stand til at udforme sine egne synspunkter, 
retten til frit at udtrykke disse synspunkter 
i alle forhold, der vedrører barnet; barnets 
synspunkter skal tillægges passende vægt 
i overensstemmelse med dets alder og 
modenhed.

Med henblik herpå skal barnet især gives 
mulighed for at udtale sig i enhver be-
handling ved dømmende myndighed eller 
forvaltningsmyndighed af sager, der ved-
rører barnet, enten direkte eller gennem 
en repræsentant eller et passende organ 
i overensstemmelse med de i national ret 
foreskrevne fremgangsmåder.”

Implementeringen af konventionens artikel 
12 er således sket for så vidt angår pligten 
til at høre barnets synspunkter. Disse 
bestemmelser er procedureregler, der skal 

sikre en afgørelses lovlighed og rigtighed. 
Vi befinder os således på et klassisk retssik-
kerhedsområde. Det afgørende er derfor, 
om kommunerne i deres sagsbehandling 
faktisk også overholder servicelovens (og 
børnekonventionens) krav. 

Ankestyrelsen offentliggjorde i december 
2006 en såkaldt praksisundersøgelse af 
sagsbehandlingen i børnesager . Det 
viste sig her, at 23 % af afgørelserne var 
behæftet med så alvorlige fejl, at sagsbe-
handlingen ikke levede op til lovens krav. 
I betragtning af, at Vestre Landsret i 1994 
tilsidesatte en afgørelse om en anbrin-
gelse udenfor hjemmet på grund af dårlig 
kvalitet i den lovbefalede handleplan, er 
det ganske opsigtsvækkende, at alvorlige 
sagsbehandlingsfejl stadig kan forekomme 
i det i praksisundersøgelsen angivne 
omfang. 

Undersøgelsen viste, at det navnlig er galt 
med undersøgelserne og handleplanerne.
I 18 procent af sagerne er der ikke udarbej-
det en § 38-undersøgelse (nu § 50). I yder-
ligere 10 procent opfylder undersøgelsen 
slet ikke eller kun i ringe grad lovkravene. 
I undersøgelserne halter det især med 
at få beskrevet barnets eller den unges 
skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsfor-
hold og venskaber. Barnets eller den unges 
udvikling og adfærd er dog beskrevet i 
størstedelen af undersøgelserne. 

Når sagerne vedrører unge over 15 år, skal 
undersøgelsen afdække de særlige forhold 
for denne aldersgruppe. 

Hvis der er andre børn i familien, skal 
kommunen vurdere, om der skal foretages 
en undersøgelse af disse børn. Det har kom-
munerne undladt i over 50 procent af de 
sager, hvor det var relevant.
I 8 procent af sagerne foreligger der ingen 
handleplan. I yderligere 22 procent opfylder 
handleplanen ikke eller kun i ringe grad de 
lovmæssige krav til handleplanen. 
I handleplanerne er der ikke eller kun i 
ringe grad opstillet mål og delmål for de 
lovpligtige elementer. 

Desuden er kommunerne sjældent 
opmærksomme på opfølgning i forhold 
til hvilken støtte, som selvstændigt skal 
tilbydes barnets familie.
Når dette er alvorligt, skyldes det blandt 
andet, at fraværet af undersøgelse og hand-
leplan eller ringe kvalitet også indebærer, 
at barnets synspunkter ikke har kunnet 
komme til orde på kvalificeret vis, ligesom 
det må antages, at skolebørns lærere ikke 
er blevet kontaktet. Der skabes altså en vel-
begrundet tvivl om afgørelsernes lovlighed 
og rigtighed, selvom Ankestyrelsen dog 
bemærker, at den ikke har kritiseret afgø-
relsernes materielle resultat. Ankestyrelsen 
går i 2007 i gang med en ny undersøgelse.

Retspolitiske overvejelser
Problemerne med børns retssikkerhed er 
alvorlige. Børn er hjælpeløse, når voksne 
svigter deres tillid. Som den tidligere 
formand for Børnerådet, Klaus Wilmann, 
skrev i Information  åbner disse svigt for 
en tiltrækning til destruktive subkulturer, 
som lokker med enkle bud på mening og 
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struktur. I samme artikel peger Wilmann 
på behovet for en ny anbringelsesreform, 
der ”…betingelsesløst sætter barnets ret 
til beskyttelse, udvikling og til med- og 
selvbestemmelse i centrum.”  Det skal 
blandt andet ske ved at ændre synet 
på det klassiske forældreskab. Dette foræl-
dreskab har som udgangspunkt forældre-
nes ret (og pligt) til forældremyndighed, 
omsorg og forsørgelse af deres børn. 
Wilmann har utvivlsomt ret i, at lovgivnin-
gen i udstrakt grad er præget af forældre-
skabets karakter af privatliv. Der er næppe 
heller tvivl om, at denne holdning præger 
andre voksnes forpligtelser overfor børn i 
form af brug af underretningspligten, de 
sociale myndigheders bedømmelse af pro-
blemerne osv. Servicelovens sprogbrug, 
når det drejer sig om indgreb overfor 
forældres manglende evne til at varetage 
forældreopgaverne, peger også på den 
grundopfattelse, at barnet nok, selv i me-
get belastende situationer, har det bedst 
i hjemmet. Først når der er åbenbar risiko 
for, at barnets eller den unges sundhed 
eller udvikling lider alvorlig skade, kan der 
gribes ind mod forældrenes vilje med en 
fjernelse. Wilmanns forslag er anbringelse 
udenfor hjemmet, når forældreevnen 
svigter, men samtidig med etablering af 
passende rammer, der anerkender børns 
og forældres følelser overfor hinanden. 
Netværksanbringelse, som anbringelses-
reformen i øvrigt vægter højt, antages at 
være en god løsning. 

Det er svært at være uenig. Den nye an-
bringelsesreform, som Wilmann efterlyser, 

må så gøre op med sparehensigten i 2005 
reformen. Hvis de kommunale udgifter på 
dette område fortsat skal være underka-
stet de årlige ofte ret perspektivløse og i 
relation til vanskeligt stillede børn direkte 
farlige besparelser, kommer man ingen 
vegne. 

Måske kunne man, ikke videre originalt, 
men kættersk tænke sig, at kommunerne 
fik pligt til betaling af en del af de fæng-
selsophold, der følger, når de destruktive 
subkulturers enkle bud på mening og 
struktur ender galt for barnet eller den 
unge.

Det, der imidlertid også er afgørende, er 
en meget påkrævet opstramning dels af 
viden om og vilje til underretning hos de 
underretningsforpligtede og dels en langt 
mere præcis børnepolitik på dette område 
i kommunerne. Skolens og dagtilbudenes 
opfattelse af sig selv som en del af den of-
fentlige forvaltnings myndighedsapparat 
på børneområdet trænger til en gevaldig 
omgang nytænkning med efterfølgende 
formulering af en mere aktivistisk præget 
diskussion med det politiske niveau. 
Denne aktivistiske socialpædagogik kan 
for skolens og dagtilbudenes vedkom-
mende i lyset af elevplaner og læreplaner 
blive en hjælp til selvhjælp, der skaber 
brugbare og rolige læringsmiljøer. 
Der er videre behov for kvalificering 
af sagsbehandlingen, så de mange 
sagsbehandlingsfejl ophører. Kom-
munalreformen er blandt andet tænkt 
som en yderligere professionalisering 

af sagsbehandlingen i den kommunale 
forvaltning. Regeringens med spænding 
imødesete kvalitetsreform i den offent-
lige sektor tager forhåbentlig fat også i 
denne problemstilling. Det må være et 
lovfæstet krav, at der gives et informativt 
svar på underretninger fra personer i 
offentlig tjeneste eller hverv samt, når det 
er relevant, tilbud om at blive inddraget 
i den videre sagsbehandling. Dette vil 
kvalificere sagsbehandlingen og for alvor 
sætte skub i den fornødne tværfaglige 
indsats på området. 

Sker det ikke, og tilvejebringes der ikke 
et langt tydeligere og mere præcist 
handlekrav i sager om underretningsplig-
tens brug, er det utvivlsomt, at det stadig 
kun er de mest spektakulære sager, der vil 
finde vej til avisforsiderne og efterføl-
gende aftvinge massive løfter fra det 
politiske niveau om forbedret handling. 
Og et stadigt stigende antal børn og unge 
må fortsat dagligt og alene kæmpe med 
svære vanskeligheder på grund af forvent-
ningspres, problemer med kammeratska-
ber, tilpasning osv. Det fornemmes nok, 
men netop de uafladelige besværgelser 
om forældreansvar, udhuling af de kom-
munale bevillinger, massive kontrol- og 
testkrav i folkeskolen og efterhånden også 
i dagtilbudene beslaglægger opmærk-
somheden og leder den væk fra de børn, 
der ”bare” har det almindeligt skidt. Der-
ved eroderer samfundet langsomt, men 
sikkert sit eget fundament, og børnenes 
ret til et godt børneliv forbliver reserveret 
den politiske retorik.

”Måske kunne man, ikke videre originalt, men kættersk tænke 
sig, at kommunerne fik pligt til betaling af en del af de fængsels-
ophold, der følger, når de destruktive subkulturers enkle bud på 

mening og struktur ender galt for barnet eller den unge.”
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Af Jannie Dyring, cand.jur. og mediator og fra 1. 
december 2007 ph.d.-stipendiat ved Køben-
havns Universitet, Juridisk Fakultet. Desuden 
selvstændig konsulent.

Med virkning fra den 1. januar 2006 trådte 
anbringelsesreformen i kraft – en reform 
hvis hensigt generelt er en forbedring 
af forholdene for udsatte børn og deres 
familier. Og uagtet at den efterfølgende 
strukturreform af 1. januar 2007 ikke som 
sådan har noget med anbringelsesrefor-
men at gøre, da medfører strukturrefor-
men, at kommunerne nu har både myn-
dighedsansvar, forsyningsforpligtigelse og 
det økonomiske ansvar på hele børn- og 
ungeområdet.

Rettidig indsats
Anbringelsesreformen blev vedtaget med 
et bredt politisk flertal i Folketinget. Af 
bemærkningerne til anbringelsesreformens 
vedtagelse fremgår, at alle børn skal trives 
og have mulighed for at udvikle sig, og at 
de skal have mulighed for at gøre brug af 
samfundets tilbud, så de får et aktivt og 
udviklende barndoms- og ungdomsliv. 
Målet med anbringelsesreformen er, at 
udsatte børn og unge modtager den rette 
hjælp i rette tid, så de dermed får samme 
mulighed som alle andre for uddannelse, 
arbejde og familieliv. Anbringelsesrefor-

mens målsætning er, at en anbringelse skal 
andet og mere end blot fjerne barnet fra 
en uacceptabel situation i hjemmet, idet 
en anbringelse også skal bidrage positivt 
til at hjælpe barnet videre. 

Anbringelsesreformen angiver dermed at 
lægge op til en holdningsmæssig ændring i 
synet på udsatte børn og unge hos sagsbe-
handlere, pædagoger, lærere og andre, der 
arbejder professionelt med børn og unge, 
idet indsatsen i fremtiden systematisk 
skal inddrage børnene og de unge samt 
deres familier og netværk, og der skal være 
fokus på ressourcer fremfor på problemer. 
Anbringelsesreformen skal endvidere give 
bedre muligheder for at følge op på indsat-
sen i den enkelte sag, og indsamle viden 
om effekten i indsatsen generelt. 

Generelt er det anbringelsesreformens 
hensigt, at give større kvalitet i indsatsen, 
færre brudte anbringelsesforløb, en mere 
målrettet og bredspektret indsats samt en 
bedre udnyttelse af ressourcerne. Videre 
bygger reformen på en forventning om, at 
detaljeret lovgivning er et godt styrings-
redskab, som skal hjælpe sagsbehandlere 
i det daglige arbejde med børn og unge, 
hvorfor anbringelsesreformen konkret 
også medfører en præcisering af det 
gældende lovgrundlag på området.

Centralt i anbringelsesreformen er 3 
fokusfelter, som sædvanligvis indgår i et 
børne- og-unge-sagsforløb hos de sociale 
myndigheder:

Forebyggelse, opsporing og tidlig indsats, 
hvorunder også samarbejdet med nor-
malsystemet og inddragelse af børn, unge 
samt deres familier og netværk indgår.

Undersøgelse og handleanvisning, hvorun-
der undersøgelser og handleplaner indgår.

Foranstaltninger, hvorunder indsats i 
form af netværksanbringelser, udslusning 
og efterværn samt opfølgning, tilsyn og 
evaluering indgår.

Denne artikel tager udgangspunkt i foræl-
dreansvar i bred forstand, hvormed der i 
denne forbindelse konkret sættes fokus på 
den regulering, der fastsætter grundlaget 
for inddragelse af børn og unge samt deres 
familier og netværk i forbindelse med 
en sag om særlig støtte efter den sociale 
lovgivning. Bevæggrunden herfor er, at 
inddragelsen af forannævnte med anbrin-
gelsesreformens ikrafttræden har fundet et 
retligt grundlag. Herudover er det artiklens 
hensigt kort at belyse den senest tilkomne 
regulering af forældrepålæg indenfor den 
sociale lovgivning, men derimod ikke de 
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kommende ændringer indenfor familieret-
ten i form af Forældreansvarsloven.

Af Lov om social service § 47 fremgår:
”Kommunen skal overveje, hvordan der kan ske 
en systematisk inddragelse af familie og netværk”

Af bemærkningerne til anbringelsesrefor-
men fremgår, at følgende metoder anses 
for eksempler på en sådan inddragelse af 
børn, familie og netværk:
Børnesamtalen, som medfører, at alle børn 
og unge skal tilbydes en samtale, forinden 
der træffes en afgørelse, der vedrører dem 
(spørgsmålet om børn og unges inddra-
gelse berøres ikke nærmere i denne artikel)
Familierådslagning, som forudsætter en 
proces, hvori barnet, den udvidede familie 
og netværket i øvrigt gives en afgørende 
indflydelse på såvel deltagere og proces 
som på indholdet af den afsluttende 
handleplan

Netværksmøder, som foregår i et møde, 
hvor barn, forældre, familie og netværk del-
tager efter sagsbehandlerens beslutning, 
og denne tillige styrer processen, afgør 
hvem der deltager, og træffer beslutning 
om mulige løsninger

Forældrekontrakter, som er ”aftaler”, der 
indgås mellem sagsbehandler og en eller 

begge forældre, og er en egentlig kontrakt-
liggørelse af relationen mellem myndighed 
og borger

Medinddragelse
Selve inddragelsen af familie og netværk 
er således lovfæstet, hvilket medfører, at 
der eksisterer et retskrav på medindragelse 
– blot er der for nuværende ikke fastsat en 
nærmere regulering heraf i efterfølgende 
retsforskrifter fx i en bekendtgørelse. Den 
konkrete udmøntning af det processuelle 
krav i bestemmelsen overlades således til 
den enkelte kommune at træffe beslutning 
om – og prioritere. 
De enkelte kommunalbestyrelser er videre 
forpligtede til at sørge for, at der udar-
bejdes standarder for sagsbehandlingen i 
sager om særlig støtte til børn og unge, og 
herunder skal nærmere angives, hvorledes 
kommunen vil arbejde med den lovmæs-
sigt fastsatte forpligtigelse til systema-
tisk inddragelse af familie og netværk. 
Standarderne skal vedtages af det politiske 
og ledelsesmæssige niveau, og skal indgå 
som en del af det ledelsesmæssige niveaus 
ansvar for fastlæggelsen af kommunens 
sammenhængende børnepolitik efter Lov 
om social service § 19 stk. 2, herunder med 
oplysning om fx sammenhængen mellem 
normal- og specialområdet. Standarderne 
skal sikre en højere grad af ensartethed, 

idet det dermed antages, at borgernes rets-
sikkerhed styrkes. Den enkelte kommunes 
sammenhængende børnepolitik har skullet 
offentliggøres med udgangen af 2006, og 
antages at skulle udgøre en demokratisk 
kontrol med kommunernes sagsbehandling 
på området. 

Såvel netværksmøder som forældrekontrak-
ter er forholdsvis velkendte processuelle 
redskaber i det sociale arbejde med udsatte 
børn og deres familier. 
Netværksmøder
Formålet med netværksmøder er en målret-
tet, helhedsorienteret indsats overfor og 
sammen med familien. I netværksmødet 
deltager familien, sagsbehandleren samt 
de relevante professionelle fagpersoner 
– sidstnævnte er typisk i overtal – og det 
forventes, at de professionelle kommer med 
løsningsforslag på baggrund af deres faglige 
kompetencer. Det bør i denne sammen-
hæng nøje overvejes, hvilke fagpersoner der 
(nødvendigvis) skal deltage i netværksmø-
det, idet det kan forekomme overvældende 
for familien, såfremt antallet af fagpersoner 
er (for) stort, hvilket næppe altid er befor-
drende for samarbejdet med familien. 

Forældrekontrakter
Forældrekontrakter indgås mellem den 
kommunale myndighed – sagsbehandleren 
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– og en eller begge forældre. Hensigten 
med forældrekontrakter er at tydeliggøre 
overfor forældrene, at de har ansvar for 
deres børn. Via kontrakten skabes en større 
grad af forpligtigelse mellem myndighed 
og forældre fx i forhold til opdragelsen af 
børnene. På sin vis kan man sige, at der 
skabes en adgang til at regulere forhold, 
hvor de sociale myndigheder ikke i 
forvejen har en legitim adgang til at træffe 
afgørelser. 

Forældrerådslagning
Familierådslagning er en beslutningsmo-
del, som oprindeligt stammer fra New 
Zeeland, hvor man indførte metoden på 
baggrund af en dramatisk stigning i udgif-
terne på anbringelsesområdet, samtidig 
med at den offentlige indsats langt fra 
viste sig at have den ønskede effekt. På 
New Zeeland ønskede politikerne derfor 
en ændring af den sociale lovgivning, så-
ledes at denne i højere grad tilpassede sig 
den familiestruktur, som den oprindelige 
befolkning – maorierne – var en del af, idet 
denne udgjorde langt det overvejende 
flertal af børne- og familiesagerne.

Metoden medfører, at barnet ikke blot 
ses som medlem af en kernefamilie, men 
derimod som medlem af hele sin slægt og 
familiens øvrige netværk. Med begrebet 
”den udvidede familie” henvises til, at der 
udover barnet og familien tillige inddrages 
familiens nære netværk, herunder fx slægt, 
venner, naboer, kolleger til forældre, kam-
merater til børnene med flere.

Selve processen omkring metoden, fami-
lierådslagning, forløber i 3 faser, hvoraf 
den midterste er familiens egen proces 
– den egentlige ”rådslagning” – uden 

U d g i f t e r  p å  b ø r n e -  
o g  fa m i l i e o m rå d e t  
e r  e n  i nve s t e r i n g,  
ikke en omkostning!!
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deltagelse af professionelle. Her er det 
hensigten, at familien selv skal finde frem 
til en mulig løsning af familiens proble-
matikker. 

I forbindelse med anvendelsen af familie-
rådslagning som metode er det væsentligt 
at være opmærksom på, såvel barnets/den 
unges rolle, familiens og netværkets rolle 
– og disse parters mulighed for såvel 
indflydelse på, som påvirkning af både 
problemidentifikation som løsning. Og 
tilsvarende er det helt centralt, at de 
professionelle, som er tilknyttet processen, 
med tydelighed fremstår, som dem de er 
– herunder fx at den samordner, som skal 
forberede og gennemføre familierådslag-
ningen, er såvel uafhængig som neutral 
i forhold til den kommunale forvaltning. 
Såfremt sidstnævnte ikke respekteres, 
risikeres det, at der blot bliver tale om en 
person, der – om ikke formelt – så reelt 
fungerer som ”myndighedens forlængede 
arm”.

Under hensyn til det ovenfor anførte, 
da kan familierådslagning synes som et 
oplagt (universal)middel mod det sti-
gende omkostningsniveau på børne- og 
unge området, idet i hvert fald en del af 
anbringelsesudgifterne kan erstattes af 
slægts- eller netværksanbringelser med 
en ringere økonomisk kompensation. 
Men … familierådslagning er ikke en 
økonomisk omkostningsfri proces. An-
vendelsen af metoden fordrer, at denne 
prioriteres, såvel politisk som økonomisk, 
således at det faglige niveau sikres, og 
den nødvendige uafhængighed blandt 
fx samordnere respekteres. Først da kan 
man tale om en egentlig demokratisering 
af forvaltningsprocessen for udsatte børn 
og deres familier på det sociale område 
– og først da kan man tillade sig at brøste 
sig af at have taget udgangspunkt i det 
enkelte barn eller den enkelte unge og 
dennes familie og/eller netværk – og 
først da kan man tale om, at fx slægts- 
eller netværksanbringelser er egentlige 
reelle alternativer til den ”offentlige” 
anbringelse. Og så langt er der til, at 
man med rette, kan kalde handleplanen 
omkring et barn eller en ung for en 
egentlig aftale.

”Et siciliansk tilbud”
Med ovenstående in mente så er selve 
kontrakttankegangen indenfor det sociale 
område af nyere dato, og den hænger 
bla. sammen med intentionen om at 
målorientere arbejdet. I traditionel juridisk 
forstand knytter kontraktbegrebet sig dog 
til en aftale, indgået mellem to ligevær-
dige parter, hvor begge parter kan træde 
tilbage fra aftalen. En sådan kontrakt er 
der dog ikke tale om, når det drejer sig 
om forældrekontrakter i henhold til den 
sociale lovgivning. Her er der snarere tale 
om ”et siciliansk tilbud” – altså et tilbud, 
som man ikke kan afslå. 

En skærpelse af ovennævnte problemstil-
linger afstedkommes tillige af adgangen 
til at træffe beslutning om forældrepålæg 
som led i styrkelsen af forældreansvaret jf. 
Lov om social service § 57 a, som trådte i 
kraft den 1. juli 2006. I henhold hertil kan 
de sociale myndigheder træffe afgørelse 
om forældrepålæg, såfremt et barn eller 
en ung har:

•    Ulovligt skolefravær eller undervisnings-
pligten i øvrigt ikke opfyldes.

•    Har begået kriminalitet af et vist omfang 
eller af en vis grovhed.

•    Har alvorlige adfærds- eller tilpasnings-
problemer.

•    Forældremyndighedsindehaveren nægter 
at samarbejde med de relevante myndig-
heder om løsningen af barnets eller den 
unges problemer.

Overholdelse af forældrepålægget er en 
betingelse for modtagelse af børnefami-
lieydelse. 

På sin vis er det både prisværdigt og 
sympatisk, at man politisk forholder sig til 
værdien af børns skolegang, det uønsk-
værdige i kriminalitet blandt børn og unge 
samt deres adfærds- og tilpasningsproble-
mer – og naturligvis er forældrenes rolle i 
forhold til løsning heraf samt samarbejdet 
med myndighederne omkring proble-
merne essentielle. Men … og der er et 
men! For er der ikke en indlejret risiko for, 
at de børn og unge samt deres familier, 
som man ”rammer” med adgangen til at 
træffe afgørelse om forældrepålæg, er de 

selvsamme familier, for hvem de sociale 
myndigheder kan eller skal iværksætte en 
indsats efter reglerne om særlig støtte i 
Lov om social service? Og hvis det er de 
samme familier, som i forvejen har det 
vanskeligt, og som har behov for en særlig 
støtte – hvorledes forestiller man sig så, at 
en økonomisk sanktion skal bedre forhol-
dene for disse familier?

Parenting Orders
Inspirationen til adgangen til at træffe 
afgørelse om forældrepålæg må antages at 
komme fra Storbritannien, hvor Parenting 
Programmes og Parenting Orders har væ-
ret anvendt gennem en årrække. Parenting 
Programmes er kursuslignende forældre-
programmer for forældre, hvis børn begår 
lovovertrædelser eller pjækker fra skole, og 
Parenting Orders er konkrete pålæg, som 
idømmes af domstolene, og sanktioneres 
ved bøde eller fængsel ved manglende 
overholdelse. Med indførelsen af bestem-
melsen i Lov om social service § 57 a, 
indføres reelt Parenting Orders i Danmark 
– men i en lidt anderledes udgave end 
den man har i inspirationens hjemland, 
idet såvel iværksættelse som overholdelse 
heraf påses af den kommunale forvaltning, 
som ligeledes træffer afgørelse om den 
økonomiske sanktion i form af manglende 
udbetaling af børnefamilieydelse.
§ 3 i Grundlovenw

Fra en rent juridisk synsvinkel findes oven-
stående dybt betænkeligt al den stund, at 
det er én og samme myndighed, der træf-
fer afgørelse om forældrepålæg, og det 
er selvsamme myndighed, der træffer af-
gørelse om den økonomiske sanktion ved 
manglende overholdelse af pålægget. Et 
sammenfald mellem den udøvende og den 
dømmende myndighed – magt – synes her 
uomgængeligt – selvom disse i henhold til 
magtadskillelseslæren i Grundlovens § 3 
er, eller skal være, adskilte.

Og hvordan er det så med retssikkerhe-
den – for de implicerede børn og unge, 
deres familier og netværk? Og hvornår 
når vi frem til den nødvendige slutning, 
at de økonomiske udgifter på børne- og 
familieområdet er investeringer – og ikke 
omkostninger?
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Af Lotte Hansen, cand.theol. og samordner i 
Københavns Kommune

Mine erfaringer i arbejdet med børn og 
unge har jeg opnået igennem familie-
rådslagning med godt 90 familier. Disse 
familierådslagningsforløb har haft ca. 120 
børn som hovedpersoner – heri er ikke 
medregnet øvrige søskende end de direkte 
berørte. I alle forløbene, undtagen 2, har 
barnet/den unge deltaget.

Arbejdet som samordner påbegyndte jeg 
for knap 6 år siden, og jeg har i perioden 
organiseret familierådslagninger i forskel-
lige kommuner i hovedstadsområdet. 
Min rolle som samordner omfatter bl.a.:

•    at informere barn, familie og netværk om 
familierådslagning

•    at motivere og samle netværket
•    at tale med børnene/de unge og forberede 

dem på, hvad der skal foregå, samt at 
forsøge at sikre forståelse for forløbet, 
og at barnet/den unge vælger en tals- og 
støtteperson

•    at koordinere forløbet og være mødeleder i 
dele af familierådslagningsmødet

Nyt syn på børn
Traditionelt i socialt arbejde med børn 
og unge har vinklen været den, at de 
voksne/de professionelle har besiddet 
indsigten omkring barnets bedste. I den 
retning er der sket et skred i opfattelsen af 
og synet på børn. Dette er en forandring fra 

det traditionelle paternalistiske syn, hvori 
det forudsættes, at de voksne ved, hvad 
der er til barnets bedste, til et syn på børn 
som kompetente aktører og selvstændige 
subjekter. I dette nye syn på børn betragtes 
børn som personer, der definerer sig selv, 
og ikke udelukkende som objekter, der 
defineres af andre. For det sociale arbejde i 
praksis betyder det, at børn skal involveres 
i de beslutninger, der træffes vedrørende 
deres liv. (1)

Børnekonventionen
Dette perspektivskifte tager sit udgangs-
punkt i FN’s børnekonvention art. 12, som 
bestemmer børns ret til at blive hørt og 
accentuerer, at deres synspunkter skal 
vægtlægges. I dansk lovgivning kommer 
dette nye syn på børn frem fx i Serviceloven 
§58, som fremhæver barnets ret til at blive 
hørt. 

Yderligere er der i den revidering af Anbrin-
gelsesreformen, der trådte i kraft januar 
2006 igen en understregning af børns og 
familiers ret til at blive inddraget. (2)

Hvordan familierådslagning forstås og 
opleves udfra børns/unges synsvinkel – det 
kan kun børn og unge selv sige noget om. 
Når jeg derfor siger noget om familieråd-
slagning udfra børns/unges synsvinkel, så 
er dette selvsagt med forbehold, for jeg står 
og ser det med en voksens øjne.
På den anden side har jeg i mine seks år 
som samordner fulgt en lang række af børn 

i forberedelserne til, gennem forløbet af 
og i opfølgningerne af familierådslagning. 
Jeg har oplevet en åben og positiv dialog 
med mange børn, og hvorigennem de har 
delt mange af deres tanker, bekymringer og 
glæder med mig.

Problemfelter
Der er, hos de implicerede børn og fami-
lier, stor variation i baggrund, situation 
og vanskeligheder. Nogen af familierne 
har generelt store belastninger. Dette 
handler om sundhedsmæssige forhold, 
konfliktfyldte sociale relationer, fattigdom 
og/eller relation til arbejdsmarkedet. 
Blandt andre familier er der ikke tegn på 
noget af dette.

For børnene/de unge er baggrunden og 
vanskelighederne også meget forskel-
lige – fx handicap, skolevanskeligheder, 
misbrug, svære relationer til familien. Det 
er børn, der har oplevet manglende omsorg 
fra forældrene, andre gange er det barnets 
adfærd, der vækker bekymring hos forældre 
og professionelle.

Børns og unges oplevelse  
af familierådslagning
I familierådslagning er kongstanken, at 
barnet/den unge er i fokus – både i forhold 
til deltagelse og beslutningstagning. (3)

Men oplever børnene/de unge så, at de rent 
faktisk i praksis bliver inddraget og hørt? 
Hvilke tanker har de om, at dette er noget 

Familierådslagning 
udfra børns og unges 
synsvinkel
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positivt, som kan være med til at skabe 
gode løsninger for de vanskeligheder, de 
har.

Mine erfaringer danner et billede med 
variationer. Men alligevel er det et billede 
med klare mønstre. Sådan som jeg har set 
og vurderet børnenes oplevelser i familie-
rådslagning, falder disse i tre kategorier:

Positive oplevelser, knyttet til barnets aktive 
deltagelse, barnets oplevelse af at blive 
set og hørt, samt at barnets synspunkter 
får konsekvenser for de beslutninger, der 
træffes om barnets fremtid 

Negative oplevelser knyttet til at barnet 
ikke oplever sig inkluderet hverken i diskus-
sioner eller beslutninger, eller som oplever 
løfter, som gives i familierådslagningen, 
ikke bliver realiseret eller fulgt op

Oplevelser som har både positive og 
negative valører. Dette er børn, som i 
dele af familierådslagningen oplever sig 
ekskluderet og i dele oplever sig inkluderet. 
Det gælder også børn, som til trods for at 
de efter en familierådslagning sidder med 
mange positive oplevelser i forhold til, at 
gode løsninger er fundet, og at de selv er 
inkluderet i disse, har oplevet, at processen 
har været vanskelig. Dette er børn, som har 
oplevet sig anklaget, nervøse for at blive 
anklaget, ængstelige for at konflikter skulle 
udspille sig eller har oplevet, at disse har 
udspillet sig.  

1. Positive oplevelser:
Den første gruppe er børn/unge, hvor det 
er lykkedes helt for socialarbejder, sam-
ordner og familie at inddrage barnet helt 
fra den tidligste del af forberedelsesfasen 
af familierådslagning. Barnet deltager i de 
indledende samtaler og bliver hørt. Barnet 
har været aktivt i udvælgelsen af emner, 
der skal diskuteres og på hvilken måde, 
temaer og problemstillinger skal præsente-
res. Dette er børn, der har familie, som har 
forstået og følger familierådslagningens 
intention om at være fremadrettet og løs-
ningsorienteret. Dette er familier, som har 
en bevidsthed om vigtigheden af, at børns 
og unges synspunkter tages med. 

2. Negative oplevelser:
Den anden gruppe er børn og unge, som 
det ikke er lykkedes for de professionelle/
voksne at inddrage, eller som kun har været 
inddraget i svært begrænset grad.
Dette er fx unge, som er belastet med et 
betydeligt misbrug, som de ikke selv har 
et afklaret forhold til. Det kan være børn, 
som ikke inkluderes, fordi man overstyres 
af socialarbejderen eller af forældrene. 
Det kan være børn, som oplever, at den 
valgte talsperson ikke støtter dem og 
repræsenterer deres synspunkter. Eller det 
kan være børn, som, uden at jeg kan pege 
på nogen direkte årsag, synes at have en 
grundstemning af at føle sig oversete eller 
ekskluderet.
Det er vigtigt at påpege, at denne gruppe 
af børn og unge er en lille gruppe. Men 

deres oplevelser er væsentlige i forhold til 
familierådslagning som et godt tilbud til 
børn og familier i vanskelige livssituationer. 

3. Positive og negative valører
Den tredje gruppe er en stor mellem-
gruppe. Dette er børn, som oplever nogen 
dele af familierådslagningsprocessen som 
vanskelige og andre dele som gode og 
positive.

Det er ikke ligetil for børn at få et fokus 
på egne vanskeligheder eller utilstræk-
keligheder. Det er heller ikke ligetil for 
børn og unge, at konflikter og problemer 
blandt forældre og familie løftes frem. På 
den anden side formidler børnene samtidig, 
at dette er noget, de gerne vil, at der skal 
snakkes om. 

I samtalerne, jeg har med børn om familie-
rådslagning, formidler børnene også ofte 
bekymringer om det forhold, at de ønsker 
at stille krav til forældrene. De er usikre 
på, hvordan forældrene vil reagere. Dette 
kan fx være børns krav knyttet til forældres 
overholdelse af aftaler, samværsordninger 
eller indtagelse af alkohol.

På den anden side så er børnene optaget af, 
at disse ting bliver taget op, og at deres me-
ninger bliver givet værdi og taget alvorligt.
Dette er en gruppe af børn, hvis forhånds-
bekymringer i meget stor grad omvendes 
til positive oplevelser. Dels fordi bekym-
ringerne bliver mindre, når de deles, børn 

J e g  h a r  i  m i n e  s e k s  å r  s o m  s a m o r d n e r  o p l e ve t,  a t  f o r  
m a n g e  b ø r n  o g  fa m i l i e r  h a r  fa m i l i e rå d s l a g n i n g  væ r e t  e t 
g o d t  r e d s ka b  t i l  a t  f i n d e  l ø s n i n g e r  f o r  a t  b e d r e  o g  s i k r e  

k va l i t e t e n  i  o m s o r g e n  f o r  b a r n e t.

Men jeg har også set, ……. at det kan gå galt,  når  
socialarbejdere overstyrer fa m i l i e r  o g  i k ke  g å r  i n d  i  r e e l l e  

p a r t n e r s ka b e r  m e d  b ø r n  o g  fa m i l i e,  s o m  m o d e l l e n  k ræ ve r. 
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oplever støtte og forståelse i den udvidede 
familie, og fordi børns bidrag tages med i 
de løsninger, som familien samles om.  

Børns og unges bidrag til løsninger
I mine samtaler med børn og unge beskri-
ver de ofte, hvor og hvordan de opfatter, 
at noget må ændres for, at deres hverdag 
skal blive bedre. Børnene og de unge giver 
ofte udtryk for behov for ændringer i meget 
konkrete forhold i deres hverdag, fx i forbin-
delse med fritidsliv, venner, samvær med 
bestemte familiemedlemmer, etc. De har 
klare meninger om, hvad de ønsker sig. 
Det er temaer, der knytter sig meget tæt 
til barnets/den unges hverdagsliv. Som fx 
en 8-årig pige, der først og fremmest bare 
ønskede, at familien brugte mere tid sam-
men og mindre på at se tv.
De allerfleste børn ved godt, at de ikke kan 
blive fri for at gå i skole. Det betyder ikke, 
at de altid er helt realistiske, - noget som 
for øvrigt også gælder voksne, i forhold til 
at lave aftaler, som de kan overholde. Dette 
gælder fx aftaler om husregler, venner, 
komme-hjem-tider og lektier.  
Et træk, som jeg har bemærket fælles hos 
børn og unge i familierådslagninger, som 
fungerer, er, at de vokser. De udvikler en 
sikkerhed i forhold til at give udtryk for 
vanskeligheder, ønsker og mål.
Det, jeg har set, når jeg har fulgt børn i 
opfølgningsfamilierådslagninger gennem 
flere år er, at når børn deltager og bliver 
inddraget i beslutningerne, fremkom-
mer der bedre løsninger. Selv om børns 
livssituation igennem forløbet stadig er 
krævende, har jeg set, hvordan de udvikler 
deres kompetence og styrke som aktive 
bidragsydere til løsninger.

Sammenfatning
På baggrund af denne korte præsentation 
af mine erfaringer fra møder og samtaler 
med børn og unge i familierådslagning 
gennem seks år, kan det fremhæves, at 
børns og unges deltagelse og inddragelse 
i beslutninger, der påvirker deres liv, ikke 
er en let proces for dem. Men det er en 
meget betydningsfuld proces, som de går 
ind i. Jeg har set, hvordan forberedelsen har 

betydning. I dette ligger socialarbejderes, 
forældres og samordneres evne og engage-
ment til at komme i dialog med børn om, 
hvad familierådslagning er, og om vigtighe-
den af, at børnene selv kommer frem med 
deres tanker og ønsker, som aktive partnere 
i det som skal ske i familierådslagningen. 
Fordi familierådslagning er noget helt nyt 
for børn, er det ikke urimeligt, at børn er 
urolige for eller usikre på, hvad der skal 
ske. Her har børns tals- og støtteperson en 
vigtig rolle, som må fyldes for at sikre, at 
det børn ønsker at tale om, bliver bragt op i 
familiens private møde, at børnenes stærke 
sider og mestring tillægges vægt, og at 
vanskeligheder og løsninger bliver set med 
børns øjne.

Det er som samordner, socialrådgivere og 
voksne i børns familie vigtig at tale med 
børnene om, at målet i familierådslagning 
er at se frem over og finde løsninger, ikke 
vægtlægge vanskeligheder og fordele skyld.

Det jeg har set og talt med børn om i fami-
lierådslagning er, at når planerne, som fami-
lierne lægger, skal lykkes, er det nødvendig, 
at børns synspunkter og ønsker er taget 
med. For børnene er det også vigtig, at 
familierådslagningens temaer er konkrete 
og forståelige for børnene – det er lettere 
for dem at forholde sig til løsninger, som de 
direkte kan anvende i deres hverdag.

Noget af det børn og unge også formidler 
som vigtigt i familierådslagningen er, at 
de oplever, at der skabes et net af tryghed 
omkring dem i forhold til, at der er flere 
voksne med og ikke bare forældrene. Der 
er flere personer at hente støtte hos og 
snakke med. 

Godt redskab
Jeg har i mine seks år som samordner 
oplevet, at for mange børn og familier har 
familierådslagning været et godt redskab 
til at finde løsninger for at bedre og sikre 
kvaliteten i omsorgen for barnet.
Men jeg har også set, om end i langt min-
dre grad, at det kan gå galt, når socialar-
bejdere overstyrer familier og ikke går ind 

i reelle partnerskaber med børn og familie, 
som modellen kræver. I enkelte tilfælde har 
jeg erfaret, at hvor børn og unge har følt sig 
under tvang, der skaber familierådslagning 
ikke de gode løsninger, som man håber 
på – heller ikke her bliver børnene reelle 
partnere. Nogen af disse børn og unge 
har haft behandlingsbehov for psykiske 
vanskeligheder eller misbrug. 

Børn udtrykker deres oplevelse af fami-
lierådslagning i ord som: ”Det er ikke fedt, 
men det er i orden at skulle sidde der og 
snakke med alle mulige.”, ”Det var lige som 
at have en fødselsdag i maven”. Min erfaring 
med børn er, at det er godt at være med 
i familierådslagning, fordi de i processen 
bliver hørt, og fordi de oplever, at gode 
forandringer sker. Dette gælder primært 
for de børn, jeg har fulgt over tid gennem 
flere opfølgende familierådslagninger. Min 
vurdering er, at disse opfølgninger, i hvilke 
børnene er til stede, er vigtige for at sikre, 
at familieråd ikke bliver engangs-hændel-
ser, men gode processer og udvikling for 
børnene over tid. 

Henvisninger:
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H v e m  s k a l  h a v e  e n  K a f k a t ?
Kafkatten er Dansk Retspolitisk Forenings hæderspris siden 1988 og udlånes hvert år til prismodtageren. I 2007 fik 
dramatiker Christian Lollike den. Men hvem synes du skal have den næste år? Send os dit forslag og en kort begrundelse 
om, hvem der fortjener et retspolitisk klap på skulderen. Skriv til jenslyhne@retspolitik.dk

Kafkatten er et cirka 30 cm. højt bevingede katte-menneske, som den svenske billedhugger Pontus Kjerrman har kreeret 
i bronze. Pontus Kjerrman er kendt for sine skulpturer af hestemænd og kattekvinder, hvor mange af dem pryder strøget 
i Vejle. Navnet Kafkatten skyldes dels skulpturens kattelignende udseende og dels en påmindelse om og hyldest til den 
tjekkiske jurist og forfatter Frans Kafka, der i Processen (1925) skrev om en retssag, hvor den tiltalte ikke ved, hvilken 
forbrydelse han er anklaget for.
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Af Ida Koch, ungdomspsykolog, Den Gule Flyver 
(Specialskole, Nørrebro), ekstern lektor ved 
Københavns Universitet og i øvrigt freelancer.

Mange store børn og unge har det skidt. 
Forskellige undersøgelser, der angår trivsel/
mistrivsel blandt denne aldersgruppe viser, 
at omtrent hver femte mistrives i større 
eller mindre grad. Dette fremgår af samtlige 
undersøgelser, uanset om populationen 
gælder 11-15-årige, 14 – 16-årige eller 16 
– 19-årige. (1,2,3)

En del af disse børn og unge mistrives i en 
sådan grad, at de har udviklet egentlige 
symptomer i form af kriminalitet, alkohol- 
og/eller narkotikamisbrug, selvskadende 
adfærd (især cutting) eller selvmordsad-
færd. Andre har udviklet symptomer på 
psykiske lidelser såsom spiseforstyrrelser, 
angst eller depressioner. Nogle af disse 
unge er bærere af flere symptomer.

Årsager til mistrivsel
Årsagerne til unges mistrivsel skal søges 
mange steder. Nogle unge kommer fra dys-
funktionelle familier med misbrugende eller 
sindslidende forældre eller med forældre, der 

ikke kan drage omsorg for deres børn og ofte 
ej heller sig selv. Andre unge har lidt overlast 
i form af overgreb af forskellig art (fysiske, 
seksuelle eller psykiske). Endnu andre lever 
i familier, hvor der f.eks. er vold, stadige 
skænderier og megen uro. Familieproble-
merne kan også udspringe af en turbulent 
skilsmisse eller af nye familiekonstellationer, 
hvor barnet ikke kan finde sig til rette eller 
ikke føler sig vel modtaget. 

Mistrivslen kan også udspringe af sociale 
problemstillinger i barnets/den unges egne 
jævnaldrende netværk. Mange børn har 
været udsat for mobning og udelukkelse fra 
fællesskaber. Disse børn og unge lever ofte 
udenfor de almindelige sociale arenaer, 
uden fortrolige og stabile venskaber og har 
dermed ikke de nødvendige udviklingsbe-
tingelser. De er ensomme. En del børn har 
hverken fortrolig kontakt til far eller mor 
eller til jævnaldrende. (4)

Andre mistrives, fordi de er fanget mel-
lem en flerhed af kulturelle normer, hvor 
barnet lammes af modsætningsfyldte 
forventninger, krav og normer. Nogle af 
disse mistrives, fordi forældrene er trau-

matiserede, og børnene rammes dermed 
af en sekundær traumatisering.

Af andre årsager til mistrivsel kan nævnes 
stress og præstations- og kvalifikationspres, 
udsprunget af det kolossale forventnings- 
og præstationespres, der ligger henover 
nutidens børne- og ungegeneration. 
Forventningerne og presset mærker de fra 
forældre, skole, netværket, uddannelsessy-
stemet og fra samfundet – formidlet på en 
lang række forskellige måder. De unge skal 
ikke alene klare sig skolefagligt godt, de 
skal i dag også udvikle såkaldte personlige 
kompetencer og sociale færdigheder. De 
skal f.eks. være selvstændige, træde i karak-
ter, skabe sig selv, være målrettede, kunne 
samarbejde, være fleksible og omstillings-
parate osv. osv. (5)
Og så forventes det tillige, at de tager an-
svar for egen udviklings- og læreproces og 
formår at træffe egne valg mellem et utal 
af uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige, 
kulturelle og adfærdsmæssige m.m. mulig-
heder. En del unge løber sur i denne proces. 
De kan ikke finde mening og retning, de 
kan ikke orientere sig i mangfoldigheden 
og melder sig ud eller handlingslammes.

Diskrete problembærere
Når unge har det vanskeligt i dag – det viser 
såvel forskningen som kliniske erfaringer 
– prøver de at klare ærterne selv. Langt hen 
ad vejen forsøger de at give indtryk af, at de 
trives og klarer sig. Dels fordi det er så flovt 
og pinagtigt at vise deres utilpassethed og 
selvoplevede utilstrækkelighed frem, og 
dels fordi de er bange for at belaste foræl-

Behovet for åbne 
anonyme rådgivninger   for børn og unge
Vi bør sikre, at børn og unge i nød, har let ved at række ud mod et profes-
sionelt, kvalificeret og i øvrigt lovmæssigt forpligtet system. Vi må kigge 
samtlige kommuner efter i sømmene, dels for at undersøge hvilke tilbud 
der findes, dels for at rette et kritisk blik på organiseringen af sådanne 
tilbud og endelig for at sikre, at information til såvel børn og unge som 
voksne, der er i kontakt med børn og unge, kender til lokalområdets tilbud.
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dre eller andre voksne med deres vanske-
ligheder. Endelig er der rigtig mange, der 
ikke har tillid til at hjælp hjælper, ligesom 
de ikke har tillid til voksne – som jo ofte er 
dem, der står for hjælpen. (2)

Derfor lusker mange ulykkelige og mistri-
vende børn og unge rundt for sig selv, med 
en forfærdelig tung bagage, som kun de 
selv kender til. De plejer det ydre, prøver at 
´holde masken´ og trækker sig væk fra an-
dres åsyn, når de ´ikke kan holde masken´. 
Man kunne kalde disse unge for ´diskrete 
problembærere´. (6) Desuden tegner der sig 
et symptombillede hos de unge, der har det 
svært eller meget svært: De reagerer i dag 
langt oftere med indadreagerende/selvde-
struktiv adfærd end med udadreagerende 
adfærd, f.eks. kriminalitet. Frustrationens/
fortvivlelsens genstand er dem selv frem for 
andre eller samfundet. I deres selvoplevelse 
er det ofte deres egen skyld, at de ikke 
klarer sig. (6, især kap. 2 og 3)

Uens og/eller mangelfuld hjælp til børn 
og unge
Med udgangspunkt i denne beskrivelse af 
nutidens unge med vanskeligheder, deres 
typiske fremtrædelse som diskret og deres 
oplevelse af, at det er flovt at have det dår-
ligt, hvorfor de forsøger at skjule det eller 
klare vanskelighederne selv, bliver behovet 
for lettilgængelige, anonyme hjælpetilbud 
aktualiseret.

I Servicelovens § 10 og 11 fastslås det, at 
kommunerne har pligt til at sørge for dette.

Denne forpligtelse administreres vidt 
forskelligt i de forskellige kommuner, og 
kendskabet hos borgerne, ikke mindst de 
unge borgere, til hvor de skal gå hen, og 
hvilke rettigheder de har, kan ligge på et 
meget lille sted.

I nogle kommuner udfyldes forpligtelsen 
af muligheden for at ringe til en rådgiver 
– i princippet døgnet rundt – en funktion, 
der varetages af skiftende sagsbehandlere 
på vagt.
I andre gives der mulighed for at henvende 
sig et konkret fysisk sted, f.eks. i en fami-
lierådgivning eller en ungdomsrådgivning. 
Men det er desværre ikke ualmindeligt, at 
man disse steder lægger et ganske hårdt 
pres på personer, der anmoder om anonym 
rådgivning, om at identificere sig (navn og 
adresse) med et løfte om at oplysningerne 
ikke videregives. (Et løfte de i øvrigt ikke 
kan holde, dersom de oplysninger, de får, 
falder ind under Servicelovens krav om 
underretning. (§153)
I endnu andre kommuner, ligger råd-
givningskontoret i socialforvaltningens 
bygning. Her er det ikke ualmindeligt, at 
det ved indgangen til rådhuset eller so-
cialforvaltningen kræves, at borgeren/den 
unge identificerer sig, igen med et løfte fra 
vagtpersonalet, at dette ikke registreres. 
Disse krav om ´uformel´ identificering jager 
en del på porten (fordi de ikke har tillid til 
løftet om ikke-registrering) eller fører til, 
at de unge borgere (og andre) slet ikke 
henvender sig og beder om hjælp (fordi 
rådhuset eller forvaltningen forbindes med 
kontrol, registrering osv.).

Endelig er der kommuner, der – trods 
forpligtelsen – ikke tilbyder borgerne et 
sted eller en personlig anonym rådgiv-
ningsmulighed.

Udbredt uvidenhed om rådgivningsmu-
ligheder, rettigheder m.v.
Uagtet de nævnte forskelligheder og til 
tider mangelfulde rådgivningsmuligheder, 
er det meget vigtigt, at information om 
kommunens tilbud er kendt af borgerne, 
herunder børn og unge, således at de på en 
hurtig, enkelt, betryggende og ubureau-
kratisk måde kan søge hjælpen. Og ligeså 
vigtigt er det, at relevante professionelle 
i de enkelte kommuner ved, hvor de kan 
anbefale børn og unge at gå hen, hvis de 
har behov for rådgivning, vejledning eller 
støtte. Det er f.eks. meget vigtigt, at skoler-
nes personalegrupper (lærere, sundheds-
plejersker osv) kan vejlede et barn eller en 
ung til hjælpen. Og sådan forholder det sig 
desværre meget ofte ikke.

En anden problemstilling eller potentiel 
forhindring udgøres af gældende regler om 
forældres mulighed for aktindsigt i deres 
børns sager jfr. Forvaltningslovens kap.4.
Det er indlysende, at disse er ude af kraft, 
i fald rådgivningen af barnet/den unge 
faktisk er anonym. Så kan ingen forældre 
hverken orienteres eller søge oplysninger. 
Men drejer det sig om identificerede børn 
og unge under 18 år, skal forældrene dels 
give samtykke til samtaleforløbet, f.eks. hos 
en psykolog, og dels har de, som nævnt, 
muligheden for at få udleveret journaler, 
notater m.m.

Behovet for åbne 
anonyme rådgivninger   for børn og unge
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En konsekvens af dette er, at en del unge 
venter med at søge hjælp, til de er fyldt 
18 år, hvilket i mange tilfælde er stærkt 
uhensigtsmæssigt. Dette har jeg oplevet 
utallige gange.

Hvad gør nødstedte børn og unge?
De fleste, heldigvis, bliver set eller 
henvender sig selv til en voksen eller til et 
rådgivningstilbud. Det gælder 2/3 af de 14 
– 16-årige. (2) Hvorledes andre aldersgrup-
per håndterer deres hjælpbehov vides ikke. 
Men det er tænkeligt, at det ligner.
Den resterende gruppe, altså hver tredje i 
den nævnte undersøgelse, fortæller ingen 
om deres vanskeligheder eller deres hjælp-
behov. Hverken forældre eller andre voksne. 
Deres egne forklaringer er, at de ikke har 
tillid til voksne, til systemer, til at hjælp 
hjælper – og så fordi de skammer sig.

Som nævnt giver nogle børn og unge op i 
forhold til at søge hjælp med risiko for, at 
problemerne vokser, at de gør skade på sig 
selv, får det dårligere osv.
Andre venter, som sagt, til de er over 18 år.
Og en del vælger at søge rådgivningen på 
nettet eller ved en af de mange anonyme 
telefonrådgivninger.
Disse tilbud er altid anonyme, og her har 
den unge fuld kontrol over situationen.

Den gode netdialog, eller den gode telefon-
samtale, vil i en del tilfælde være tilstræk-
keligt til, at et barn eller en ung kommer 
videre, bliver klar over, hvad han eller hun 
kan gøre osv.
Og netrådgivning og telefonrådgivning kan 
være en meget vigtig indgang til yderligere 
hjælp, dersom dette er påkrævet. En god og 
kvalificeret ´fjernkontakt´ kan motivere den 
unge til at turde henvende sig et sted, hvor 
andet og mere kan tilbydes.
MEN det kræver, at personen i ´den anden 

ende´ er rigtig godt klædt på. Dvs. har en 
relevant uddannelse og/eller kan gennem-
føre den grundige, afdækkende samtale 
uagtet problemets karakter. Og det kræver, 
at den voksne med sin indsats kan bringe 
barnet/den unge til en eventuel erkendelse 
af behovet for yderligere hjælp. Desuden 
kræver det, at rådgiveren har en personlig 
og professionel ydmyghed og erkender sin 
egen og rådgivningsformens begrænsnin-
ger. Det er meget, meget vigtigt at denne 
- måske første - kontakt med hjælpersyste-
met bliver en god oplevelse for barnet/den 
unge, hvor han eller hun føler sig forstået, 
vel modtaget osv., så vedkommende får 
mod på – om nødvendigt - at søge yderli-
gere hjælp og får tiltro til, at det nytter.

I en del tilfælde lever rådgiverne på nettet 
og telefonrådgivningerne op til disse 
kvalifikationskrav, i andre er det bestemt 
ikke tilfældet.

I sidstnævnte tilfælde kan dette f.eks. be-
tyde, at de unge bliver fejlinformeret eller 
forbliver i en rådgivningssituation, der ikke 
er tilstrækkelig, frem for at blive støttet og 
motiveret for at søge anden hjælp. I andre 
tilfælde er kontakten af en så ringe kvalitet, 
at de unge blot tilføres endnu en dårlig 
erfaring med at søge hjælp og med voksne. 

En opgave for Retspolitisk Forening
Vi bør sikre, at børn og unge i nød, har 
let ved at række ud mod et professionelt, 
kvalificeret og i øvrigt lovmæssigt forpligtet 
system. Vi må kigge samtlige kommuner 
efter i sømmene, dels for at undersøge 
hvilke tilbud der findes, dels for at rette et 
kritisk blik på organiseringen af sådanne 
tilbud og endelig for at sikre, at information 
til såvel børn og unge som voksne, der er 
i kontakt med børn og unge, kender til 
lokalområdets tilbud.
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Af Inger Schrøder, uddannet ergoterapeut og 
cand.scient.soc., ansat som studierektor på 
Ergoterapeutuddannelsen, CVU-Øresund.

Som ergoterapeut har jeg fokus på børn og 
unges mulighed for aktivitet og deltagelse 
på lige fod med jævnaldrende, og artiklen 
omhandler de sociale og retslige problem-
stillinger, jeg ser i forhold hertil. 

Handicap-begrebet
Som udgangspunkt en kort udredning af be-
grebet ”handicap”. Der har gennem tiden og 
i forskellig kontekst været anvendt forskel-
lige termer for mennesker med nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne og problemer i 
forhold til aktivitet og deltagelse. 

Et ofte anvendt hverdagsbegreb er ”han-
dicap”, men i kraft af blandt andet WHO’s 
”Internationale klassifikation af funktions-
evne, funktionsevnenedsættelse og hel-
bredstilstand” (ICF) (Dahl & Schiøler 2003) 
anvendes ”handicap” nu om de relationelle 

problemer, der opstår i forhold til omgivel-
serne, fx kan en blind være handicappet i 
et nyt ukendt område, mens der ikke er tale 
om handicap, når vedkommende færdes i 
kendte omgivelser. 

I ICF opfattes funktionsevne og funktions-
evnenedsættelse ”som et dynamisk samspil 
mellem helbredstilstand (sygdomme, 
tilstande, skader etc.) og kontekstuelle 
faktorer” (ibid). De kontekstuelle faktorer 
omfatter både faktorer hos personen (religi-
on, intelligens etc) og i omgivelserne i form 
af fx fysiske, sociale og holdningsmæssige 
forhold. 

Artiklen omhandler de omgivelsesmæs-
sige faktorer i form af bl.a. lovgivning og 
tilgængelighed og termen ”nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne” anvendes som 
fællesbetegnelse for børn og unges mang-
lende mulighed for at gennemføre daglige 
aktiviteter og deltagelse i samfundslivet, 
- en terminologi svarende til den der anven-

des i rehabiliteringslitteratur og den sociale 
lovgivning, fx Lov om Social Service. 

Fra behovs- til rettighedssamfund
At have et barn med nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne kan være belastende 
for et forældrepar. Mange forfattere har 
beskæftiget sig hermed (Bengtsson 2001, 
Lagerheim 2002, Høgsbroe mfl 1999). 
Udover den sorg der ofte er forbundet med 
barnets situation, giver forældre og unge 
ofte udtryk for, at det er vanskeligt, at blive 
afhængig af det offentlige system og ikke 
selv at kunne prioritere og tage vare på sin 
dagligdag.

For mange forældre er det vanskeligt at 
agere i forhold til de bevilligende myndig-
heder. Forældrene oplever, at de selv skal 
kende lovgivningen og mulighederne. En 
tendens som medvirker til, at nogle familier 
klarer sig og får den nødvendige hjælp, for-
di de kan læse lovgivningen, argumentere 
for deres sag og måske gennemføre at anke 
et afslag. Andre forældre er ikke i stand til 
at gøre deres indflydelse gældende. De får 
måske ikke den nødvendige hjælp og deres 
barn dermed ikke de nødvendige mulighe-
der for at leve et liv som jævnaldrende.

Ofte opleves det vanskeligt at opnå den 
nødvendige forståelse og hjælp, hvis barnet 

Børn og unge  
med handicap

Denne artikel omhandler nogle af de særlige sociale og retslige problem-
stillinger, der har betydning for børn og unge med fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse, uanset om den bagvedliggende årsag er en medfødt 
fysisk tilstand, en kompleks fysisk/psykisk udviklingshæmning, en  
nytilkommen skade eller en ungdomsrelateret psykisk lidelse.
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har et usynligt handicap som ordblindhed 
eller ADHD. Mange har oplevet at en eksakt 
diagnose har stor betydning og er døråbner 
i forhold til den nødvendige hjælp, uagtet 
at lovgivningen lægger vægt på en konkret 
behovsvurdering i forhold til nedsat funkti-
onsevne og ikke på diagnoser. 
 
Børn og unges rettigheder til at leve et 
liv som jævnaldrende
Vores socialpolitik har bl.a. sektoransvar og 
kompensation som grundlæggende princip-
per. Det har stor betydning for børn og 
unge, som har kontakt til mange forskellige 
sektorer – uddannelse, transport, sundheds- 
og socialsektoren, og har brug for at blive 
kompenseret, så de har samme muligheder 
som jævnaldrende og dermed kan udvikle 
sig til selvstændige og ansvarlige voksne. 

Steen Bengtsson beskæftiger sig i sin bog 
”Princip og virkelighed: om sektoransvar 
i handicappolitiken” (2005) med sam-
menhængen mellem sektoransvar og 
kompensation. Sat på spidsen er konklu-
sionen, at såfremt alle sektorer levede op 
til sektoransvaret, var der ikke behov for 
kompensation. 

Men sådan er det ikke – børn med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne kan ikke 
selv vælge skole, da den lokale skole måske 
er utilgængelig for en kørestolsbruger; 
de kan ikke vælge at tage toget i skole 
sammen med klassekammeraterne, da 
ressourcerne hos trafikudbyderne måske 
ikke er tilstrækkelige til at lægge en rampe 
ud to gange om dagen; de kan ikke altid 
vælge fritidsaktiviteter i nærområdet, og 
de kan ikke deltage i alle sociale aktivi-
teter, der arrangeres i daginstitutionen. 
Kompenserende foranstaltninger er derfor 
en forudsætning for at børn og unge med 
nedsat funktionsevne kan fungere som 

jævnaldrende. Kompenserende foran-
staltninger som principielt påhviler den 
konkrete sektor, men som ofte bliver et 
socialt problem.  

Problemet bliver tydeligt i forhold til 
skolegang og uddannelse. Det kan starte 
i børnehaveklassen, hvor barnet måske 
ikke kan komme til at gå i den skole som 
søskende og kammerater går i, da den ikke 
er fysisk tilgængelig, eller fordi man har 
valgt at samle børn med særlige behov 
på en enkelt af kommunens skoler (CLH 
2007). Senere ønsker den unge med nedsat 
funktionsevne måske at komme på efter-
skole, og det kan undre, at det stadig er så 
vanskeligt at etablere et efterskoleophold 
for unge med særlige behov i et land som 
Danmark hvor mange unge vælger denne 
mulighed. Der skal hver gang træffes aftaler 
om personhjælp, kørsel til behandling, 
hjemtransport i weekender, udlån af hjæl-
pemidler til brug på efterskolen, for ikke at 
tale om fysisk indretning af skolen, hvilket 
kan være vanskeligt da mange efterskoler 
er selvejende institutioner.  

Mange børn får ikke den optimale under-
visning og udfordring i grundskolen. Det 
gælder fx børn og unge med udviklings-
hæmning eller andre indlæringsvanske-
ligheder, med fysisk funktionsnedsættelse 
eller kommunikative vanskeligheder. Dette 
vanskeliggør deres mulighed for at få en 
ungdomsuddannelse efter undervisnings-
pligtens ophør. Blandt andet derfor etab-
leres nu en ungdomsuddannelse for unge 
med handicap i kommunalt regi. DSI (1)  er 
positive overfor den nye uddannelse, men 
indskærper, at vi ikke må glemme at ar-
bejde på at forbedre folkeskolen og gøre de 
eksisterende ungdomsuddannelser i stand 
til at påtage sig den opgave, der er deres, 
- en understregning af sektoransvaret.

Senere når den unge skal vælge uddan-
nelse, kan der være tilsvarende vanskelig-
heder med at finde egnet uddannelsessted. 
De unge skal ofte vurderes gentagne gange 
for at afklare, om de er berettiget til særlig 
pædagogisk støtte, som bevilliges af SU-
styrelsen eller om forsørgelsesgrundlaget 
skal være revalidering, SU med handicaptil-
læg, eller i ganske få og særlige tilfælde 
førtidspension. Igen overvejelser som 
betyder, at de unge med funktionsnedsæt-
telse ikke kan handle spontant som andre 
unge. Hvert valg, kræver nøje planlægning. 
Vilkår som er meget anderledes end de 
vilkår, ungdomsforskere beskriver flertallet 
af unge har i dag, hvor valgfrihed, fleksibi-
litet og mange muligheder er en væsentlig 
forudsætning i tilværelsen.

Problemstillinger i forhold til behand-
ling og iværksættelse af nødvendige 
foranstaltninger
Børn og unge er underlagt forældrenes 
myndighed, til de bliver 18 år. I forhold til 
behandling og rehabilitering har den unge 
fra det fyldte 15. år dog visse rettigheder, 
når det drejer sig om behandling eller social 
foranstaltning. 

I Sundhedslovens afsnit om Patienters 
retsstilling fastslås i §17, at ”En patient, 
der er fyldt 15 år, kan selv give informeret 
samtykke til behandling. Forældremyn-
dighedens indehaver skal tillige have 
information, jf. § 16, og inddrages i den 
mindreåriges stillingtagen”. 

Unge over 15 år kan således give samtykke, 
også imod forældrenes indstilling. Dette 
gælder fx også indgribende operationer, 
iværksættelse af respiratorbehandling eller 
behandling for psykisk sygdom. De unge 
kan således nægte at lade sig behandle for 
fx psykisk sygdom, og forældrene skal leve 
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hermed, med mindre der er grundlag for at 
gøre brug af psykiatrilovens bestemmelser 
om tvangsbehandling.  

Såfremt sundhedspersonen efter en 
individuel vurdering skønner, at den unge 
ikke er i stand til at forstå konsekvenserne 
af sin stillingtagen, kan forældremyndighe-
dens indehaver dog give det informerede 
samtykke. For fagpersonen kan det være 
vanskeligt at skulle beslutte, hvornår den 
unges mening skal tilsidesættes, og foræl-
drene skal tage stilling, eller man måske 
skal gøre brug af tvangstilbageholdelse. 

Lov om Social Service i § 50 angiver tilsva-
rende for det sociale område: ”Hvis det må 
antages, at et barn eller en ung trænger til 
særlig støtte, herunder på grund af nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kom-
munen undersøge barnets eller den unges 
forhold. Afgørelser herom træffes med 
samtykke fra forældremyndighedsindeha-
veren og den unge, der er fyldt 15 år, jf. dog 
stk. 9 og § 51” (2). 

På det sociale område gives samtykke i for-
hold til undersøgelse af den unges forhold 
altså af både forældremyndighedsindehave-
ren og den unge, når den unge er over 15 år. 

Samtykke til iværksættelse af foranstalt-
ninger, der anses for at være af væsentlig 
betydning i forhold til den unges særlige 
behov, gives i følge Servicelovens § 52 af 
forældremyndighedsindehaveren, idet 
anbringelse af unge uden for hjemmet 
på et anbringelsessted dog også kræver 
samtykke fra den unge, når denne er fyldt 
15 år. Hertil er der bestemmelser, som 
angiver i hvilke tilfælde og med hvilke 
forudsætninger regler om samtykke til 
iværksættelse af sociale foranstaltninger 
kan tilsidesættes. 

I situationer, hvor fagpersonen vurderer, 
at en konkret foranstaltning er relevant i 
forhold til den unge, men forældrene ikke 
ønsker interventionen iværksat, kan der 
opstå etiske dilemmaer. Det kan fx være 
en vurdering af, at en ung med nedsat 
gangfunktion vil have glæde af en kørestol 
eller et andet hjælpemiddel. Forældrene 
vil principielt kunne modsætte sig, at 
den unge under 18 år får hjælpemidlet. 
En kørestol kan være konfronterende for 
forældrene, og de er måske ikke i stand 
til at forestille sig de øgede aktivitets- og 
deltagelsesmuligheder kørestolen kan give 
den unge. 

Reglerne om tavshedspligt og skærpet 
underretningspligt kan ligeledes give 
anledning til etiske dilemmaer i arbejdet 
med børn og unge. På den ene side skal 
tavshedspligten tages alvorligt, så barnet 
eller den unge kan have tillid, men samtidig 
kan fagpersonen i behandlingen få kend-
skab til forhold som skal videregives, fx 
stofmisbrug, kriminalitet, seksuelt misbrug 
eller anden form for overgreb.

Fortsat behov for at sikre lige  
muligheder
Samlet er der således mange sociale og 
retslige problemstillinger knyttet til arbej-
det med børn og unge med nedsat funkti-
onsevne. Uagtet socialpolitiske principper 
som sektoransvar og kompensation oplever 
mange familier, at de står alene med deres 
problemer. Børn og unge har vanskeligt ved 
at opnå samme muligheder for aktivitet 
og deltagelse i dagligdagen som deres 
jævnaldrende. Der er derfor fortsat behov 
for at der fra mange sider arbejdes for at 
forbedre forholdene for børn og unge med 
nedsat funktionsevne, så de som voksne 
bliver bedst muligt i stand til at leve et liv 
som selvstændige og ansvarlige voksne. 
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fastsætter, hvornår undersøgelse kan finde 
sted uden samtykke
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Af Per Hove Thomsen

Professor i børne- og ungdomspsykiatri 
ved Aarhus Universitet. Specialeansvarlig 
overlæge ved Børne- og Ungdomspsykia-
trisk Center i Region Midt, Risskov. Leder 
af afsnittet for børn med neuropsykiatriske 
tilstande (ADHD, Tourettes syndrom) samt 
af klinikken for børn og unge med OCD 
(svære tvangstanker og tvangshandlinger). 
Endvidere leder af forskningsafsnittet ved 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, som 
især forsker inden for områderne ADHD, 
autisme, OCD og spiseforstyrrelser. Er 
forfatter til flere videnskabelige artikler og 
flere populærbøger, herunder senest ”Et liv 
i kaos” sammen med Dorte Damm og ”Om 
børn og unge med ADHD” også sammen 
med Dorte Damm.

Igennem de seneste 10 år har vi konsta-
teret omtrent en fordobling i antallet af 
henvisninger til landets børne- og ung-
domspsykiatriske afdelinger. En stigning, 
som ikke kan forklares med ændringer i 
andelene af børn og unge i befolkningen. 

Der er flere årsager til det øgede henvis-
ningspres. For det første er der en stærkt 
øget opmærksomhed og et fokus rettet 
mod børn og unge med psykiske vanske-
ligheder. Det er lykkeligvis blevet mindre 
tabuiseret både blandt forældre og blandt 
professionelle, som har med børn at gøre, 
at søge psykiatrisk hjælp, og det ligger i 
tidens ånd, at man må sikre sig den bedst 
mulige hjælp til børn, som ikke trives opti-
malt. Der er også en øget opmærksomhed 
på børn af psykisk syge. I takt hermed er 
børne- og ungdomspsykiatrien udbygget 
på landsplan. Vi ved, at dette i sig selv 
betyder et øget antal henvisninger. 

Men er der også tale om en øget sårbarhed 
blandt børn og unge i dagens Danmark? 
Bagved de fleste psykiske lidelser ligger 
genetiske faktorer forstået som en nedarvet 
sårbarhed for at udvikle symptomer. Den ge-

netiske betydning er forskellig fra diagnose 
til diagnose. Udvikling af en psykisk lidelse 
er resultatet af et komplekst samspil mellem 
medfødt disposition og ydre faktorer, sociale 
såvel som kulturelle. Vi ser flere henviste 
børn med depression og stresssymptomer, 
med angstsymptomer i form af tvangstanker 
og tvangshandlinger, angst for at være 
alene, angst for at være blandt fremmede 
mennesker eller angst for ikke at kunne slå 
til blandt andre børn og unge. 
De fleste unge tilhører vel en generation, der 
stort set har frit valg på alle hylder. Det frie 
valg stiller store krav til de unges selvfølelse, 
deres tro på sig selv og egne værdier. Samti-
dig stiller samfundet større og større krav til 
faglig kunnen og omstillingsparathed. 

For unge som er identitetssvage og som 
har svært ved at tolke sociale signaler, 
og som tillige måske er disponeret for 
depression eller angst, som har utrygge 
hjemlige vilkår, eller som lever i en 
stresset hverdag, kan de ydre krav og 
forventninger være de faktorer, som får 
læsset til at vælte. 
Og livet for mange unge er blevet mere 
belastende. Vi har gennem de senere år 

Boom i antallet af børn 
og unge som henvises til 
psykiatrisk behandling

Man kommer ikke uden om en 
væsentlig ressourcetilførsel til de 
børne- og ungdomspsykiatriske 
afdelinger, hvis man vil de urime-
ligt lange ventetider til livs. 
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set et stigende antal unge - især piger 
- med spiseforstyrrelser, unge med de-
pression og unge self-cuttere, som kom-
mer på skadestuen efter selvskadende 
adfærd eller selvmordsforsøg. 

Om stigningen afspejler en øget fore-
komst, eller om den er et resultat af den 
øgede fokus på børn og unge, der ikke 
trives, ved vi ikke. Man kan dog pege på 
flere faktorer i samfundet, som kan være 
medvirkende til udviklingen. På mange 
punkter lever vi i et mere uoverskueligt, 
komplekst og stressende samfund, som 
tvinger selv ganske små børn til i dag-
ligdagen at overskue mange forskellige 
sociale sammenhænge. Desuden bliver de 
næsten dagligt via medierne bombarderet 
med alverdens katastrofer. For mange 
børn er rapporter om krigen i Irak eller 
sultkatastrofen i Dafur stærkt skræm-
mende. De har ikke den modenhed, der 
sætter dem i stand til at distancere sig fra 
de skræmmende informationer. 

For en anden gruppe af børn, som vi ser i 
stærkt stigende omfang i børnepsykiatri-
en, er problemerne tæt knyttet til skolen. 

Vi ser i disse år et boom i henvisninger af 
børn, som diagnosticeres med tilstanden 
ADHD, tidligere kaldet DAMP. Disse børn 
har vanskeligheder med hyperaktivitet, 
impulsivitet og koncentrationsevne. 
Børn med ADHD er ikke nogen ny op-
dagelse. Tilstanden er medfødt, og børn 
med de her nævnte vanskeligheder har 
formentlig altid eksisteret, men vi ser dem 
nu i stort tal henvende sig til pædagogisk-
psykologisk rådgivning og til børne- og 
ungdomspsykiatriske afdelinger med 
et berettiget krav om hjælp. Børn med 
ADHD udgør 12-14 % af alle børn vi ser i 
børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark, 
ligesom de fylder op i størstedelen af 
skolernes specialundervisningsklasser. Vi 
har fået langt bedre forståelse for ADHD-
børns vanskeligheder og har nu langt 
bedre behandlingsmuligheder. Dette 
betyder i sig selv, at forældre og professio-
nelle henvender sig til os om hjælp. 

En forklaring på, at flere børn henvises 
med disse diagnoser, ligger i den funda-
mentale ændring i skolens måde at under-
vise på, som vi har været vidne til gennem 
det sidste årti. Folkeskolens pædagogik er 

ændret, og kravene til børnene er dermed 
øget. Nu taler vi om selvforvaltning, 
ansvar for egen læring og udvikling af for-
skellige kompetenceområder. Vi har fået 
en skole, som har erstattet en del af den 
strikt faglige indlæring med en træning i 
sociale kompetencer, omstillingsparathed 
og evne til gruppearbejde. Det kan være 
godt for mange børn, men børn som har 
vanskeligheder med opmærksomheds-
funktion, hyperaktivitet og impulsivitet vil 
derimod være lost. Deres vanskeligheder 
vil blive udstillet i en grad, som de ikke 
blev tidligere. 

En anden gruppe børn, som vi ser i stort 
tal, er børn med gennemgribende udvik-
lingsforstyrrelser eller børn i det såkaldte 
autismespektrum. Børn med disse diagno-
ser har en grundlæggende og tidligt er-
hvervet vanskelighed ved at indgå i socialt 
samvær med andre pga. vanskeligheder 
ved at tolke sociale signaler, sproglig 
mening og omgangsformer. Autisme er 
heller ikke nogen nyopdaget tilstand, men 
antallet af børn, som får stillet denne diag-
nose, er stærkt stigende – og udgør 10-12 
% af alle henviste børn til børnepsykia-

Boom i antallet af børn 
og unge som henvises til 
psykiatrisk behandling

”De fleste unge tilhører vel 
en generation, der stort set 
har frit valg på alle hylder. 
Det frie valg stiller store 
krav til de unges selvfølelse, 
deres tro på sig selv og egne 
værdier. ”
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trien i Danmark. Den væsentligste årsag 
til denne øgning ligger i et øget fokus på 
tilstanden, en udvidelse af de diagnostiske 
kriterier, således at forstå, at flere børn 
end tidligere opfylder kriterierne, og et 
samfund, der i højere grad lægger vægt på 
sociale kompetencer, lige fra børnehaven 
og opefter – netop det område hvor børn 
med gennemgribende udviklingsforstyr-
relser kommer til kort. 

Der er allerede stor politisk bevågenhed 
på børne- og ungdomspsykiatri. Vi har 
fået tilført flere ressourcer gennem de 
seneste år, men ikke svarende til det 
stærkt øgede pres. Tillige kæmper vi med 
mangel på speciallæger. Det er meget 
vigtigt, at vi trods den generelle læge-
mangel i landet, er i stand til at tiltrække 
nye læger ind i børne- og ungdomspsy-
kiatrien. Andre faggrupper udover læger 
har traditionelt altid spillet en væsentlig 
rolle i det tværfaglige samarbejde, og 
mange traditionelle lægeopgaver er 
allerede i vidt omfang uddelegeret til 
andre faggrupper. Men speciallægen er 
krumtappen i det tværfaglige arbejde ikke 
mindst i den samlede behandlingstilret-

telæggelse, herunder koordinering af den 
medikamentelle behandling med andre 
behandlingstiltag.
Man bør satse på et udvidet samarbejde 
på tværs af sektorer i såvel regioner som 
primærkommuner, som har med børn med 
psykiske lidelser at gøre. Måske må vi de-
finere hospitalsopgaverne strammere og 
investere yderligere i en opkvalificering af 
primærsektoren, således at den kan over-
tage flere af de lettere udrednings- og be-
handlingsopgaver. For at dette skal kunne 
lade sig gøre, må der findes ressourcer 
til at udvide de i forvejen eksisterende 
konsulentfunktioner, som speciallægerne 
og psykologerne varetager – med langsig-
tede faste bevillinger. Man kommer ikke 
uden om en væsentlig ressourcetilførsel 
til de børne- og ungdomspsykiatriske 
afdelinger, hvis man vil de urimeligt lange 
ventetider til livs.

Henvisninger

1.  Månedsmagasinet Undervisere, juni 2007. 
Undersøgelsen er foretaget af  Scharling  
Research i april-maj 2007. Desværre refe-

rerer spørgeskemamaterialet til begrebet 
omsorgssvigt som udløsende kriterium 
i stedet for anvendelse af servicelovens 
udtryk behov for særlig støtte. Derved 
skabes det indtryk, at der først skal 
underrettes, når der foreligger konstateret 
omsorgssvigt, hvilket ikke er tilfældet. 
Desuden leder begrebet omsorgssvigt 
nærmest entydigt opmærksomheden hen 
på forældre eller andre, der har den daglige 
omsorgsforpligtelse. Der kan jo være tale 
om andre f.eks. voldelige kærester, omgang 
med kriminelle grupper eller uopmærksom-
hed fra skolens side overfor indlæringsvan-
skeligheder.

2.  VEJ nr. 86 af 30/11/2006 

3.  Christensen, Else: Daginstitutionen som 
forebyggende tilbud til truede børn. Social-
forskningsinstituttet rapport 96:5. 1996.

4.  Undersøgelsens resultater kan læses på 
Ankestyrelsens hjemmeside.

5.  Information 25. juni 2007.

6.  Børnekonventionens artikel 3.

” D e r  e r  a l l e r e d e  s t o r  p o l i t i s k  b e vå g e n h e d 
p å  b ø r n e -  o g  u n g d o m s p s y k i a t r i .  Vi  h a r 
få e t  t i l f ø r t  f l e r e  r e s s o u r ce r  g e n n e m  d e  

s e n e s t e  å r,  m e n  i k ke  s va r e n d e  t i l  d e t 
s t æ r k t  ø g e d e  p r e s.”
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Af Jørgen Jepsen

Udviklingen i ungdomskriminaliteten 
1995-2005
Fra 1995 til 2003 lå det samlede antal af 
fældende afgørelser for lovovertrædelser 
blandt unge i alderen 15-17 år ret konstant, 
set i forhold til årgangenes størrelse, men 
der har været fluktuationer i årgangsstør-
relserne, der påvirker de relative tal. 

Samlet set er antallet af sager vedrørende 
straffeloven målt i absolutte tal vokset 
med 11 % fra 1995 til 2005, særligt kraftigt 
fra 2003 til 2004, men set i relation til 
aldersgruppens størrelse var væksten kun 
på ca. 9 %. 
Antallet af sager vedr. ejendomsforbry-
delser faldt ganske markant frem til 2002. 
Derefter steg det noget, således at tallet i 
2005 var fem procent lavere end i 1995. 

Fra 2004 til 2005 skete der en stigning 
i det relative antal afgørelser mod 
15-17-årige, men først og fremmest for 
særlovsovertrædelser. Der var en samlet 
stigning fra 1995 til 2005 på 20 % for 
samtlige særlovsafgørelser pr. 100.000 
i aldersgruppen. Stigningen i særlovs-
overtrædelser var mest markant i årene 
2003, 2004 og 2005, især i sager efter lov 
om euforiserende stoffer. Dette skyldes 

bl.a. en lovændring i 2004, der udelukker 
advarsel (som ikke indgik i afgørelsestal-
lene) og gjorde bøde (der registreres som 
fældende afgørelse) til den normale før-
stegangsreaktion i sager om besiddelse) 
samt en intensiveret politiindsats, ikke 
mindst i Christiania). Der var ligeledes 
i de senere år en stigning i sager om 
overtrædelser af våbenloven. Endelig 
forekom fra 2003 til 2005 en stigning i 
antal overtrædelser af politivedtægten 
(forstyrrelse af den offentlige orden).

Særligt f.s.v. angår voldsafgørelser skete 
der fra 1995 til 2004 en fordobling af det 
absolutte antal af afgørelser mod unge 
for vold, de allerfleste for simpel vold 
(§ 244 – 373 sager i 1995 og 798 sager 
i 2004) Denne stigning i simpel vold 
fortsatte dog ikke fra 2004 til 2005. 

For den alvorligere vold (§ 245) var der tale 
om mere end en fordobling indtil 2004 (fra 
50 til 118, men fra 2004 til 2005 faldt antal-
let af disse voldssager mod unge med 25 % 
(til 90 sager). 
Der var kun meget få sager for den 
alvorligste vold (§ 246, og manddrab) i hele 
perioden.

Der var i perioden op til 2004 en særligt 
kraftig stigning i sager om vold og trusler 

mod offentligt ansatte, herunder politifolk, 
og en seksdobling af sager om fornærmelig 
tiltale. 

Denne udvikling reflekterer, i øvrigt også 
for de 18-20-årige, en stigning i konfliktni-
veauet, ikke mindst i det offentlige rum.   

Befolkningen og politikerne
Befolkningens frygt for kriminalitet har, 
uanset udviklingen i den registrerede kri-
minalitet, igennem en årrække været stabil 
eller faldende . 

Ikke desto mindre har politikerne igennem 
en lang årrække talt om behovet for en 
stramning af de strafferetlige reaktioner 
over for unge, flere lukkede institutioner og 
mere kontrol, ligesom forslag om en sænk-
ning af den kriminelle lavalder ned imod 
12 år er blevet luftet. I 2004 blev politiets 
adgang til at tilbageholde mistænkte børn 
under 15 lovfæstet, men med snævre ram-
mer for enrumsanbringelse. 
Det har senere vist sig, at der er sket en 
udskridning i politiets brug af detentions-
anbringelse af mindreårige (Rigsadvokatens 
notat af juni 2006) – angiveligt p.g.a. 
personalemangel.
 

Det bemærkes, at der i afgørelserne mod 
unge 15-17 er en overrepræsentation af 

Reaktioner på  
ungdomskriminalitet
Der var i perioden op til 2004 en særligt kraftig stigning i sager om vold og 
trusler mod offentligt ansatte, herunder politifolk, og en seksdobling af sager 
om fornærmelig tiltale. Denne udvikling reflekterer, i øvrigt også for de  
18-20-årige, en stigning i konfliktniveauet, ikke mindst i det offentlige rum.
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unge med anden etnisk baggrund end dansk 
samt af såkaldte 2. generations-indvandrere. 
En stor del heraf må ses som udslag af bag-
vedliggende sociale faktorer (arbejdsløshed, 
lav indkomst etc.) .

Udviklingen i reaktionssystemet
Som nævnt har der igennem en årrække 
været fremsat krav om stadigt kraftigere 
reaktioner over for unge lovovertrædere, om 
”konsekvens”, herunder om hurtige afgørel-
ser og øget varetægtsfængsling samt om 
øget brug af sikrede institutioner for, hvad 
der er betegnet som ”den hårde kerne”. Der 

er blevet krævet bedre flugtsikring af disse 
institutioner og hårdere sanktioner, herunder 
øget anvendelse af ungdomssanktion indledt 
med et ophold i sikret institution – evt. i 
særligt sikrede afdelinger.

Igennem årene er der sket en fortsat 
udbygning af de sikrede institutioner, der 
administrativt henhører under den sociale 
sektor. En del af begrundelsen herfor har 
været, at unge varetægtsfængslede ikke 
skulle anbringes i arresthus sammen med 
voksne kriminelle, men netop skulle placeres 
i et særligt socialpædagogisk miljø, hvilket 
også ville stemme med kravene i Børnekon-
ventionen. 

I praksis har det vist sig, at de sikrede pæda-
gogiske institutioner hurtigt er ”sandet 
til”, således at der til stadighed er blevet 
fremsat krav om etablering af yderligere 
– dyre – sikrede pladser. Man har også 
etableret særlige sikrede pladser for psykisk 

afvigende unge, for særligt voldelige unge 
og for ”etniske” unge.  

Derimod er der ikke tale om nogen væsentlig 
udbygning af åbne socialpædagogiske institu-
tioner og opholdssteder specielt for kriminelle 
unge. I den åbne, sociale institutionssektor 
sondrer man principielt ikke mellem krimi-
nelle unge og andre (vanskelige) unge. 

De sikrede institutioner har i høj grad været 
belagt af unge i varetægts- surrogat, men 
alligevel har et stigende antal unge sigtede 
i mangel af pladser dér været anbragt i 

almindelige arresthuse, ligesom et ikke ube-
tydeligt antal er blevet anbragt i almindeligt 
fængsel efter dom. Efter Børnekonventionen 
må unge under 18 år ikke anbringes i dette 
system i kontakt med voksne lovovertræ-
dere undtagen ganske undtagelsesvis, men 
dette har ikke kunnet overholdes i praksis i 
varetægtstiden. På den anden side er unge 
kun ganske undtagelsesvis blevet løsladt 
p.g.a. mangel på plads i socialpædagogiske 
afdelinger og er i stedet blevet anbragt i 
arresthus. Desuden idømmes stadig en del 
af de mest belastede unge en egentlig fæng-
selsstraf, der ej heller bør afsones sammen 
med voksne kriminelle.  Kriminalforsorgen 
har besvaret kritikken med henvisning dels 
til undtagelsesreglen, dels til, at det for 
nogle af de unge kan være bedre at være i et 
arresthus eller fængsel sammen med voksne 
end i en sikret institution med andre stærkt 
kriminelle unge. Desuden forsvarer kriminal-
forsorgen sig med, at man i arresthuse og 
fængsler søger at etablere beskæftigelse og 

andre aktiviteter særligt for denne gruppe 
unge (Politiken 20/5 2007), men også disse 
bestræbelser er utilstrækkelige og udsat for 
kritisable besparelser (Metro Express, 21/5 
2007). 

Det må erkendes, at flere af de sikrede 
institutioner i det ydre har et stærkt fæng-
selspræg, ikke mindst i kraft af de vildt 
fremvoksende hegn, og at der er tale om 
risikable miljøer i kraft af koncentrationen af 
de hårdt belastede. Til gengæld kan man ikke 
tale om specialiserede behandlingsmiljøer 
for denne gruppe. 

I dag har Ungdomssanktionen indtaget den 
plads, som de for længst nedlagte ungdoms-
fængsler havde i ”de gode gamle dage”, men 
med mindre mulighed for langtidsplanlæg-
ning. Ungdomssanktionen består af et 2-årigt 
forløb inddelt i 3 faser, normalt tidsfastsat 
i dommen (en fastsættelse kommunerne 
dog formelt ikke er bundet af ), begyndende 
med ophold i en sikret institution, normalt 
op imod 2 måneder, der dog ikke sjældent 
skal lægges sammen med længere tid i 
varetægtssurrogat, derpå en periode på 
principielt op til 18 måneder i en socialpæda-
gogisk døgninstitution eller et socialpæda-
gogisk opholdssted og endelig en ambulant 
udslusningsperiode på op til 10 måneder, 
hvor ansvaret for forsorg, beskæftigelse mv. 
påhviler opholdskommunen /handlekom-
munen.

De sikrede institutioner frembyder en række 
problemer, både af pædagogisk og af formel-
juridisk art. Man kan uheldigvis af formelle 

I  praksis har det vist sig, at de sikrede pædagogiske institutio-
ner hur tigt er ”sandet til”,  således at der til  stadighed er ble-
vet fremsat krav om etablering af yderligere – dyre – sikrede 
pladser. Man har også etableret særlige sikrede pladser for 
psykisk afvigende unge, for særligt voldelige unge og for  
”etniske” unge.
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grunde (der er jo ikke afsagt skyldigkendelse) 
ikke påbegynde en egentlig behandling 
i varetægtstiden. Og denne, der ofte er 
ret lang, fradrages ikke i maximaltiden for 
ungdomssanktionen. 

Der kan mod hele dette system rettes den 
samme kritik, som i sin tid blev rettet imod 
ungdomsfængslet, bl.a. den betydelige 
bitterhed over mangel på proportion, som 
sanktionen fremkalder hos de unge, specielt i 
den første del af perioden. 

Det har desuden vist sig svært at lave den 
langtids-planlægning,  herunder udarbejdel-
sen af handleplaner i god tid, som systemet 
lægger op til. Koordinationen mellem de 
forskellige faser er utilstrækkelig, og udslus-
ningen via socialforvaltningerne fungerer 
mange steder utilstrækkeligt. Endvidere 
ser det ud til, at nogle kommuner, navnlig i 
Københavns omegn, for at spare udgiften til 
den ambulante indsats, der primært påhviler 
kommunen, foretrækker at lade den unge 
opholde sig på en sikret institution så længe 
som muligt, idet der her gælder en såkaldt 
”objektiv finansiering”, (se Hansen & Zobbe, 
2006 samt LFS Nyt, 12/6 2006, s.14-16). 

Der opstår derfor den nævnte tilsanding af 
de sikrede institutioner, dels fordi kom-
munerne ikke sørger for hurtigt og effektivt 
”aftræk”, dels fordi de fyldes af unge, der ikke 
svarer til de kriterier, man har opstillet som 
centrale for disse placeringer. ”De sikrede 
institutioner misbruges”, siger Jens Asger 
Hansen, forstander på observationshjemmet 
Sønderbro (Politiken 19/5 2007). Københavns 
kommune har i konsekvens heraf igangsat 
bestræbelser på en opkvalificering af ung-
domssanktionens 3. fase. 

Som følge af, at der er færre, men længe-
revarende ophold i disse institutioner, er 

resultatet stadigt fornyede krav om flere 
sikrede pladser i en uendelighed. Desuden 
er det pædagogiske indhold uklart defineret 
og de formelle rammer, herunder retssikker-
heden, problematiske – i realiteten ringere 
end for fængselsfanger. En undersøgelse fra 
Socialforskningsinstituttet  og en opfølgende 
udtalelse fra en ekspertgruppe har ført til, 
at Folketinget den 29. maj 2007 vedtog en 
ændring af Serviceloven  – men ikke nogen 
ændring i selve straffelovens bestemmelser 
om ungdomssanktionen (afventer en yderli-
gere effektevaluering). 

Ændringen i serviceloven indebærer krav 
om tidlig iværksættelse af uddannelse og 
beskæftigelse som led i en handleplan, samt 
etablering af en funktion som koordinator 
for den enkelte unge under ungdoms-
sanktion, der skal sikre bedre planlægning, 
kontinuitet og effektiv udslusning, herunder 
hurtig udarbejdelse af mere relevante 
handleplaner. 

Kombinationen af straf og behandling på de 
sikrede afdelinger og i døgninstitutionerne 
indebærer en række etiske og faglige samt 
administrative problemer, som fortsat gør 
et konsekvent arbejde vanskeligt. Også 
uddannelse af personale – og en varslet 
korttidsuddannelse af de nye koordinatorer 
– frembyder problemer, ligesom det er 
vanskeligt at skaffe personale, der dels har 
eller kan få de fornødne faglige forudsætnin-
ger, dels kan forventes at forblive i systemet 
længe nok. Dette kan være et problem i 
lyset af de ofte belastende – og til tider 
farlige – funktioner, de skal varetage. De 
fleste sikrede institutioner tilkalder politiet i 
tilfælde af alvorlig vold – personalet har ikke 
selv magtmidler – men andre steder – f.eks. 
Solhaven i Himmerland – klarer sig med en 
betydelig og effektiv mandsopdækning af 
truende situationer. 

Med de lange varetægtstider og de mange skift i 
sanktionsramme og relationer er det vanskeligt at 
opnå effektive behandlingsresultater. Ikke mindst 
udslusningen (efterværn) og planlægningen 
heraf giver problemer. Et af dem er nogle kom-
muners – og KLs – modstand mod at blive kigget 
over skuldrene og deres sendrægtighed til at 
investere de fornødne ressourcer og sagsbehand-
lere i denne sidste, vigtige fase . 
Personalet i de sikrede institutioner gør mange 
steder en enestående og engageret indsats og 
de unge sætter pris på deres omsorg (Hansen 
& Zobbe, 2006), men videreførelsen af opnåede 
delresultater vanskeliggøres af navnlig den sidste 
fase, særligt kommunernes svigtende opfølgning. 

Man kunne med Jens Asger Hansen spørge, 
om ikke det er lige så vigtigt, at systemet 
selv viser konsekvens i forhold til de krav, 
der stilles til kommunerne, som at vise 
ubarmhjertig konsekvens over for de unge, 
man burer inde så hurtigt som muligt 
med usikre fremtidsudsigter. Og spørge, 
hvorfor man nedlægger fritidshjem (ved 
eufemistisk at omdanne dem til ”SFO”er) 
og forebyggende institutioner (f.eks. ung-
domsklubben i Nivå), der kunne modvirke, 
at det kommer så langt.     
 

Oplysninger om anvendelsen af de 
sikrede afdelinger
•  Af anbringelserne i 2006 var 638 i vare-

tægtssurrogat
•  103 efter dom til ungdomssanktion fase 1
•  74 tilbageførsel til en sikret afdeling efter 

udslusning til fase 2
•  39 til pædagogisk observation
•  29 til længerevarende behandling
•  12 anbragt efter farlighedskriteriet
•  8 anbragt ud fra andre kriterier 

(Kilde: Dansk Regioner/Politiken 19/5 2007)

•  Hver dag i 2006 sad gennemsnitligt 6 unge 
under 18 år i Københavns Fængsler.

I  dag har Ungdomssanktionen indtaget den plads, som de for 
længst nedlagte ungdomsfængsler havde i  ”de gode gamle 
dage”, men med mindre mulighed for langtidsplanlægning
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døre i EU og i Danmark, og forordninger og 
bekendtgørelser fortrænger de lovfæstede 
regler. Der forhandles et resultat i Bryssel 
fx om terrorlovgivning, og det forelægges 
dernæst for Folketinget og befolkningen som 
en afgjort sag. Der er ikke længere i vore dage 
tid til at forhøre sig om de dokumenterede 
erfaringer om straffesystemets virkninger.

Professor Ulla Bondeson gennemgår i andet 
kapitel en række metoder, der anvendes ved 
studier af forskellige straffemetoders effekt 
på den straffede. Hun kommer vidt omkring i 
mange lande og fortæller, at selv indenfor USA 
ofres der store beløb på at udvikle de bedst 
mulige metoder til at vurdere straffesystemets 
effekt på de straffede. Hun problematiserer 
ikke, at fx ønsket om hårde straffe kan være 
begrundet i, at justitsministeren ønsker at 
tækkes vælgerne, mere end i hendes tro på, at 
de har gavnlige effekter på de straffede.

Lektor Lars Holmberg har gennemført flere 
undersøgelser af politiet og dets arbejdsme-
toder. Det er på den baggrund han skriver om 
effekten af udvalgte former for politiarbejde, 
og det er skrevet, før politiet blev sat til at 
rydde Ungdomshuset og afbrænde et hus 
på Christiania. Holmberg skelner mellem fire 
former for politiarbejde: 1. Begrænset  indsats 
rettet mod hvad der dukker op af problemer 
(lav fokuseringsgrad) som fx almindeligt 
patruljearbejde. Det kan også dreje sig om 
mere politi, hurtigere politi og eller skrappere 
politi. 2. En anden gruppe er alsidig indsats 
med lav fokuseringsgrad. Et eksempel er 
indførelse af nærpoliti. De to sidste grupper 
er 3. Smalspektret indsats mod en bestemt 

Hvad virker, hvad virker 
ikke i kriminalpolitikken?

Boganmeldelse af Torben Agersnap og  
Agnete Weis Bentzon 

Henholdsvis Professor emeritus ved Institut for 
organisation og arbejdssociologi, CBS og professor 
emeritus dr.jur. tilknyttet Juridisk Afdeling 2, 
Københavns Universitet)

Der er udkommet en god retspolitisk bog, 
som behandler en række væsentlige og 
aktuelle emner. Bogen hedder ”Hvad virker 
- hvad virker ikke?” Med undertitlen kund-
skabs-baseret kriminalpolitik og praksis. Den 
behandler spørgsmål som: Hvorfor straffer vi? 
Har fængsel eller bøde nogen effekt på den 
straffede ? Hvad virker, og hvad virker ikke 
i politiarbejde ? Kan man nå resultater med 
andet end fængsel og bøde?

Det er spørgsmål og emner, som interesserer 
både politikere og offentligt ansatte i domsto-
le og kriminalforsorg og som også interesserer 
den almindelige borger og den del af pressen, 
som ikke nøjes med overfladisk snak. Men det 
er meget omfattende spørgsmål, som kun i 
kort form kan besvares indenfor de 190 sider, 
som bogen omfatter.

Der kan i den forbindelse være grund til 
at henvise til den norske retssociolog Vilh. 
Auberts afhandling om straffens sociale 
funktion. Han understreger, at det kun er en 

arbejdshypotese - men en meget udbredt 
sådan - at de vedtagne retsregler med tilhø-
rende straffebestemmelser øver indflydelse 
på folks handlinger i praksis. Altså virker 
efter hensigten. Hypotesen giver mening til 
opretholdelse af vore retsinstitutioner og til 
lovgivernes vedtagelse af retsregler for folks 
adfærd. Men det er et erfaringsspørgsmål for 
forskningen, om og hvornår hypotesen er 
gyldig. Det spørgsmål belyses i den nye bogs 
artikler, der især samler sig om retsreglernes 
manifeste virkninger. De latente (skjulte) virk-
ninger herunder eventuelle skade-virkninger  
gøres der mindre ud af.
Britta Kyvsgaard er leder af Justitsministeriets 
forskningsafdeling og har derfor oplagte 
forudsætninger for at redigere en bog som 
denne. De øvrige forfattere er alle tilknyttet 
det juridiske fakultet ved Københavns Univer-
sitet som  professorer eller yngre forskere.
 

Professor Vagn Greve skriver i bogens 
indledende kapitel om betydningen af den 
forskning, som gennemføres i de kriminologi-
ske institutter for den kriminalpo-litiske prak-
sis. Vi ved i dag meget om straffesystemets 
virkning og ikke virkning på den straffede. 
Det er den gode meddelelse. Men der lyttes 
ikke meget til denne viden, tilføjer han. Det er 
den onde sandhed. I dag bliver de egentlige 
beslutninger fx om ny lovgivning ofte truffet 
af embedsmænd og politikere bag lukkede 

For den, der som student har oplevet kriminologiens spæde start i 
1930’erne i faget strafferet, er det en stor opmuntring at se, hvor langt man 
er nået i løbet af det halve århundrede, når man læser denne bog, skriver 
anmelderne
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Hvad virker, hvad virker 
ikke i kriminalpolitikken?

type kriminalitet fx indsats i områder hvor 
kriminaliteten er høj og endelig  4. en alsidig 
indsats mod en bestemt type kriminalitet, 
hvor politiarbejdet ses i en større helhed og 
bliver problemorienteret politiarbejde (POP).   
Holmberg vurderer de studerede fire former 
for indsats og fokusering  i forhold til, hvad 
de betyder for kriminalitetens omfang og 
befolkningens tryghed. Men kunne også ses 
i forhold til andre virkninger som fx bevarelse 
af et demokratisk system. Man skulle i øvrigt 
tro, at der med den nye ganske vist lidet 
gennemtænkte kommunalreform var gode 
muligheder for det man har kaldt naturlige 
eksperimenter  indenfor denne forskning.
Konsulent i det kriminalpræventive råd 
Charlotte Vincent bidrager med en artikel om 
den kriminalitetsforebyggende effekt af en 
tidlig indsats i børnehaver, skoler, fritidshjem 
og lignende. Mange forsøg dokumenterer 
værdien af en tidlig indsats. Men det har ikke 
altid overbevist politikerne til at bevillige de 
nødvendige beløb.

Noget tilsvarende kan man sige om de forskel-
lige former for behandlingstilbud overfor 
såvel lovovertrædere som unge i risikozonen, 
der er gennemgået af bogens redaktør. 
Hun medtager også forsøg med ikke-straf-
fende indsats, der er igangsat for at mindske 
kriminalitet.

Professor Flemming Balvig behandler 
virkninger af specielt korte fængsels-straffe 
i en international sammenligning. Han do-
kumenterer med materialer og erfaringer fra 
Danmark og en række andre vestlige lande, 
at mindre forskelle i straf eller straffenes 
udformning har ingen eller kun minimal 
betydning for kriminaliteten. Han slutter sin 
artikel med ordene:”Et land, der som det 
danske grundlæggende bekender sig til en 
demokratisk og humanistisk ideologi, og som 
ser det som sit måske vigtigste mål at mindske 
menneskelig lidelse, har to centrale opgaver. 

For det første at begrænse de lidelser, der 
er forbundet med eller består i kriminalitet. 
For det andet at begrænse de lidelser, der er 
forbundet med eller består i straf.” To adskilte 
opgaver, der grundlæggende har samme 
formål, men som kræver hver sine midler. To 
yngre universitetsforskere behandler i bogens 
to sidste kapitler, hvad man kan sætte i stedet 
for frihedsstraf.

Susanne Clausen, der har undersøgt virknin-
ger af samfundstjeneste i Danmark skriver om 
effekten af: Bøder - Betinget dom med tilsyn/
intensivt tilsyn - Samfundstjeneste - Mægling i 
konfliktråd (restorative justice) . 

Linda Kjær Minke har undersøgt og skriver 
om virkninger af forsøg med i visse uddan-
nelsessystemer at blande kriminelle med ikke 
kriminelle.
Samstemmende mener de to forskere, at 
forsøgene med alternativer til frihedsstraf har 
lovende resultater. Det er den vej man skal 
gå, hvis man vil have mere virkning på de 
kriminelle for pengene. Men der er behov for, 
at langt flere igangsætter forsøg i Danmark, så 
man kan få mere nuancerede resultater.
 

Afslutningsvis skal det bemærkes, at for den, 
der som student har oplevet kriminologiens 
spæde start i 1930erne i faget strafferet, er 
det en stor opmuntring at se, hvor langt man 
er nået i løbet af det halve århundrede, når 
man læser denne bog. For retsvidenskaben 
var kendskab til praksis på det tidspunkt 
indskrænket til domstolsafgørelser i landsret-
terne og højesteret. Kriminologien gik 
derimod i sin indsamling af erfaringer udenfor 
de snævre juridiske rammer og gav dermed 
løfte om, at der var fagligt interessante data 
at hente udenfor. Det var til stor inspiration 
for jurister, der var bekymrede over juraens 
selvsving og selvkoncentration.

DJØF FORLAG, 273 kr.

Hvordan begyndte dit engagement i 
retspolitik?
I forbindelse med arbejde besøgte jeg ofte 
Hovedstadsregionens fængsler, ikke mindst 
de unge kvinder, der var sigtet for løsgæn-
geri. Det gav anledning til at stille spørgsmål 
ved magt og ret. Jeg fik sympati for de rets-
løse. I mine folketingsår var jeg retspolitisk 
ordfører og sad i Retsudvalget.

Hvorfor er du medlem af Retspolitisk 
Forening?
Foreningen har altid ført en progressiv debat 
og i høj grad været stærk i analysen. Forenin-
gen er mere nødvendig nu end nogensinde, 
og det er vigtigt at få inddraget unge kræfter 
med det fornødne samfundsmæssige enga-
gement, der tør gøre op med den politiske 
korrekthed. Mennesker individualiseres 
som bestyrere af eget livsprojekt og mister 
sansen for fællesskabet, lidelsen og uretten.  

Nævn en retspolitisk fadæse i nyere tid
Man indfører ikke demokrati ved at sønder-
bombe andre landes infrastruktur og myrde 
deres civilbefolkning. Udviklingen har påført 
de vestlige lande en terrortrussel, der ikke 
kan bortforklares. Men det er en retspolitisk 
fadæse, at et folketingsflertal ikke analyserer 
og erkender, at terrorlovgivning bruges til at 
forringe friheds- og lighedsrettigheder.

Nævn en vigtig retspolitisk udfordring lige 
nu
Desværre har det danske samfund en 
justitsminister, der går ind for nul-tolerance. 
Strengere straffe er kodeordet i snart en 
hvilken som helst sag. Men nul-tolerance 
er en umulighed, hvis mennesker skal leve 
sammen i et samfund præget af indsigt 
og gensidig forståelse. Vi må kæmpe mod 
nul-tolerancen.

Fortsat fra bagsiden
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Morten Skovsted
40 år, sognepræst 
i Århus, historiker, 
foredragsholder og 
folketingskandidat for 
Det Radikale Venstre i 

Østjylland. Er formand for partiets retspolitiske 
udvalg. Gift og far til fire. 

Hvordan begyndte dit engagement i  
retspolitik?
Siden ungdommens læsning af Raskolnikov 
har jeg været optaget af forbrydelse, straf og 
forsoning. Da en barndomsven fik en længere 
fængselsdom, fik jeg et personlig indblik i 
de konsekvenser, dommen havde for ham, 
hans børn og familie. Læsning af Nils Christie, 
Jesper Ryberg og Beth Grothe Nielsen har 
også virket yderst inspirerende. 

Hvorfor er du medlem af Retspolitisk forening?
Den retspolitiske drøftelse har det skidt i disse 
år. Regeringen har afskaffet eksperterne og er 
mest optaget af at sende skrappe signaler til 
samfund, forbrydere og ikke mindst vælgere. 
I Retspolitisk forening kan man holde sig 
opdateret, få viden og med tiden forhåbentlig 
netværk. 

Nævn en retspolitisk fadæse i nyere tid
Den ureflekterede stramning af strafferam-
merne, som har fundet sted de sidste fem år 
med henvisning til ”befolkningens retsfølelse”, 
afslører en forstemmende mangel på vilje til 
at stille det enkle spørgsmål: Hvorfor straffer 
vi? Ønsket om at forebygge og dermed 
nedbringe kriminalitet og/eller straffemasse er 

tilsyneladende helt fraværende. 
Nævn en vigtig retspolitisk udfordring lige nu
Med efterårets forhandlinger om Kriminalfor-
sorgens budget for de næste fire år i baghove-
det, håber jeg brændende, at vi fremover kan 
øge anvendelsen af alternativer til de alt for 
mange, korte, ubetingede fængselsstraffe. Vi 
skal have fortsat fokus på uddannelse under 
afsoning og bedre resocialisering efter afsonet 
straf. Og meget mere…
På lidt længere sigt håber jeg, at vi kan prøve 
at gentænke straffepolitikken i en mere 
konstruktiv retning med øget inddragelse af 
mægling, konfliktråd og Genoprettende ret 
(Restorative Justive).

Hanne Reintoft 
73 år og søster til bl.a. 
Troels Kløvedal. Uddan-
net Socialrådgiver og 
var engageret i mange 
socialpolitiske projekter 

gennem årene. Var ledende socialrådgiver i 
Københavns Amts Sygehusvæsen. Opbyg-
gede Mødrehjælpen af 1983, sad 6 år i Etisk 
Råd og 10 år i Kræftens Bekæmpelses for-
retningsudvalg. Var i mange år redaktør i DR 
for ’Den sociale brevkasse’. Valgt til Folketinget 
i 60’erne og 70’erne for tre venstrefløjspartier. 
Hun vil ikke skrive sine politiske erindringer, 
fordi: ”Det vil kun bidrage til, at højrefløjen 
vil hygge sig, og venstrefløjen endnu engang 
komme op at skændes.” Har skrevet bøger om 
især forhold for kvinder og socialpolitik
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R E T S P O L I T I S K E 
M E D L E M M E R
Af Hanne Seiding og Jeff Jørgensen
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