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Kære Kathe Bjerggaard Johansen 

Tak for jeres deltagelse på vores møde den 4. marts 2021, hvor vi havde en 
god dialog om jeres og de øvrige handicaporganisationers tanker om Børnene 
Først.  
 
Jeg vil meget gerne starte med at kvittere for de konkrete forslag, I både før og 

efter mødet har sendt mig, hvor I beskriver jeres overvejelser om tiltag, som 

kan medvirke til at forebygge tvangsanbringelser af børn med autisme.   

Jeg anerkender og respekterer jeres store arbejde for at skabe de bedst mulige 

rammer for jeres medlemmer, og er lydhør over for jeres bekymring om, at 

børn med handicap og deres familier kommer i klemme i den nye Barnes Lov, 

som vi håber at få flertal for at indføre.  

Som I givetvis ved, har regeringen den 11. maj landet en bred aftale om 

Børnene Først, som også indeholder aftalepunkter om rammerne for den 

kommende Barnets Lov. I kan læse aftalen her: 

https://sm.dk/Media/637563365976554690/Aftaletekst%20B%c3%b8rnene%20

F%c3%b8rst_FINAL-udsendt.pdf 

Det har været vigtigt for regeringen og aftalepartierne, at den nye lovgivning 

kommer til at danne en god ramme for de indsatser, der er brug for i alle 

familier med særlige behov – uanset om behovet udspringer af sociale 

problemer, funktionsnedsættelse eller en kombination af begge faktorer.  

Derfor fremgår det også af aftaleteksten, at vi i lovarbejdet vil være 

opmærksomme på, at de forskelle i støttebehovet, der kan være i forskellige 

familier, bliver afspejlet i de nye lovbestemmelser, og på at få ryddet ud i 

stigmatiserende sprogbrug i reglerne. 

Jeg er også opmærksom på de særlige udfordringer, som I oplever på 

anbringelsesområdet, og jeres bekymring for, at der er børn og unge med 

autisme som bliver anbragt uden grund.  

De konkrete elementer i aftalen om Børnene Først handler primært om vigtige 

omlægninger på anbringelsesområdet. Men det har også været vigtigt for 

aftaleparterne at sende et klart signal om, at de forebyggende og familie-

støttende indsatser i serviceloven vil blive videreført i Barnets Lov. Det er heller 
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ikke frem over intentionen, at børn og unge skal anbringes uden for hjemmet, 

hvis børnenes og familiens behov kan tilgodeses gennem målrettet hjælp og 

støtte i hjemmet. 

I forhold til anbringelsesområdet er det også en vigtig pointe med aftalen, at vi 

vil styrke kvaliteten i indsatsen hele vejen rundt om barnet og familien. Barnet 

skal have en stærkere stemme i sin egen sag, ligesom vi vil styrke 

sagsbehandlingen, blandt andet gennem opkvalificering af sagsbehandlerne og 

gennem forbedrede rammer for arbejdet med de vanskelige anbringelsessager.  

Samlet set er det min og regeringens klare ambition, at vi med den reform, vi 

med meget bred politisk opbakning nu sætter i gang, får løst nogle af de store 

udfordringer, der har præget anbringelsesområdet, og samtidig får skabt en ny 

og bedre rammer for de samlede indsatser til børn og unge med særlige behov 

og deres familier 

Jeg ser frem til også i fremtiden at fortsætte vores gode drøftelser med jer og 

andre organisationer om hvordan vi løfter og sikrer indsatsen på området bedst 

muligt. 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
 

 


