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FORORD
Med vores liberale udgangspunkt er samfundets svageste en hjertesag. Vi tilslutter
os, at “et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste”. Vi er ikke
imponerede over det sikkerhedsnet, vi som samfund har spændt ud under børn og
unge, der har brug for social støtte, og vi er slet ikke tilfredse med
konsekvenserne; hvordan de klarer sig resten af livet.

At vokse op i Danmark skal være trygt. Opvæksten bør være præget af omsorg, og
den enkeltes helbred og udvikling skal sikres. 

Det er ikke alle børn i Danmark, som er født med forudsætningerne for en god
opvækst. Derfor er vi som samfund ansvarlige for at yde den sociale støtte, der
skaber de bedste forudsætninger for den enkelte. Opgjort pr. 31. december 2020
modtog 50.100 børn og unge mindst én social støtteforanstaltning fra kommunen,
og i samme år var 13.500 anbragt uden for hjemmet [1].

Ser man på statistikkerne for tidligere anbragte, taler de deres tydelige sprog:
Blandt tidligere udsatte børn har omtrent halvdelen ingen anden uddannelse end
folkeskolen, andelen der har fået en fængselsdom, og andelen i stof- og
alkoholbehandling er markant højere for tidligere udsatte børn i forhold til ikke-
udsatte, og erhvervsindkomsten er i gennemsnit kun halvt så høj for tidligere
udsatte børn, end for personer der ikke modtog støtteforanstaltninger som børn
eller unge [2].

Når børn og unge vokser op som en del af systemet, er det afgørende, at der er
klare rammer. Det gælder særligt for, hvilke voksne der repræsenterer systemet;
dem, der træffer afgørelser, og hvilke voksne der tager sig af barnet eller den
unge, og yder omsorg. Alle børn og unge har ret til en retfærdig behandling i
systemet, men de bør også have ret til almindelig menneskelig omsorg og gode
tillidsfulde relationer til voksne. Det er dog vigtigt, at disse roller ikke blandes
sammen, for en professionel voksens rolle kan ikke være begge dele.

Vores tilgang til børne- og ungeområdet er rettighedsbaseret. Vi tror, at den
bedste vej til at sikre børn og unge et sikkerhedsnet er gennem rettigheder, ikke
vurderinger i metermål. Dertil kommer, at kontinuitet i sagsbehandlere og andre
professionelle voksne er af afgørende betydning.

Alle børn har ret til en værdig barndom, og det er en kamp, vi som liberale bør
være bannerfører for. For os handler det om at skabe frihed gennem muligheder
og meningsfulde liv for alle danske børn og unge, uanset hvem deres forældre er.

1: https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=31885
2: https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/Analyser/visanalyse?cid=30725

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=31885
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1. Ret til efterværn

Efterværn skal være en rettighed for tidligere anbragte unge til og med 25 år

Efterværn bør kunne bevilliges til og med 30 år, såfremt den nu voksne ikke

lever op til et eller flere af følgende parametre: 

En fast bopæl

Et sundt netværk

Er i beskæftigelse (job eller uddannelse)

Når de unge fylder 18 år, ophører anbringelsen. Bliver de ikke tilbudt efterværn,

skal de klare sig selv. I dag kan efterværn blive givet, indtil den unge fylder 22.

Cirka halvdelen af anbragte unge får efterværn.

Formålet med efterværn er at skabe grobund for en god overgang til voksenlivet.

Det kan være støtte til at komme i uddannelse, job eller finde et sted at bo.

En forudsætning for at få bevilget efterværn er, at der er udsigt til en positiv

udvikling i perioden med efterværn. Derfor er det især unge, der klarer sig

forholdsvist godt og er mindre sårbare end andre anbragte, som får tilbudt

efterværn. Det er unge, som er i uddannelse eller beskæftigelse, og som ikke har

en psykiatrisk diagnose [3].

Det er et grundlæggende problem, at de svageste unge efterlades af systemet, så

snart de fylder 18 år. At de bliver myndige, fratager i vores optik ikke systemet fra

at have et ansvar for at understøtte, at de kan skabe et godt liv for sig selv.

Derfor mener vi, at:

3: https://www.vive.dk/da/temaer/anbragte-boern-i-danmark/eftervaern/

https://www.vive.dk/da/temaer/anbragte-boern-i-danmark/eftervaern/


2. Oprettelse af børne- og ungekrisecenter i
hver region

Der skal oprettes børne- og unge krisecentre i alle regioner, alternativt et i hver

landsdel, med varig finansiering fra staten

Krisecentrene skal drives privat i samarbejde med civilsamfundet for at skabe

de bedste forudsætninger for, at barnet/den unge mødes med omsorg, bliver

bekendt med sine rettigheder og bliver guidet i mødet og/eller den løbende

kontakt med systemet

Joannahuset bør ifm. finansloven 2023 overgå fra midlertidig bevilling til fast

finansiering

Erfaringerne fra Joannahuset bør inddrages ifm. oprettelse af flere børne- og

unge krisecentre

De børn og unge, der vokser op med vold, misbrug og andre former for

omsorgssvigt derhjemme, skal have de bedst mulige forudsætninger for at få den

hjælp, de har brug for. Derfor mener vi, at børn og unge, på lige fod med voksne

kvinder og mænd, bør have muligheden for at tage på krisecenter. Her kan de få

omsorg, rådgivning og husly. Dette med henblik på en anbringelse eller anden

form for støtte.

Vi ønsker en model, hvor staten afsætter midler og udformer nogle overordnede

rammer, således at der oprettes børnekrisecentre i alle regioner i Danmark.

Behovet for krisecentre målrettet børn og unge er nemlig ikke til at tage fejl af, og

derfor bør muligheden for at tage på krisecenter naturligvis være den samme for

alle børn og unge, uanset hvor i landet de bor. 

Derfor mener vi, at:



3. Ret til ophold på krisecenter op til 48 timer
uden samtykke fra værge

Alle børn og unge skal have retten til at opholde sig på et krisecenter i op til 48

timer uden samtykke fra værge, dog med krav om livstegn til værgen

De børn og unge, der henvender sig på børne- og ungekrisecentre, skal have

muligheden for at være anonyme

Kommunerne skal pålægges, at alle henvendelser fra børne- og

ungekrisecentre skal betragtes som akutsager, samt at der handles derefter

Når børn og unge vælger at søge hjælp, f.eks. ved at henvende sig ved et

krisecenter, (på nuværende tidspunkt Joannahuset, som er det eneste børne- og

ungekrisecenter i Danmark) er det som oftest, fordi de flygter fra noget

derhjemme. Da vi gerne vil anerkende børn og unge, som ikke rækker ud efter

hjælp, uden at der er et grundlag for det, ønsker vi at give børn og unge retten til

at opholde sig anonymt på et krisecenter i op til 48 timer uden samtykke fra

værge. 

Det ønsker vi først og fremmest, fordi vi mener, at børns rettigheder bør komme

først, men også fordi der ikke er nogen grund til, at forældre, der udsætter deres

børn for f.eks. vold, misbrug, seksuelle overgreb eller social kontrol, bør have

muligheden for at modsætte sig, at deres børn får en pause fra omsorgssvigtet. 

Denne ret er i øvrigt en anbefaling, som Joannahuset også står bag. 

Derfor mener vi, at: 



Socialrådgivere skal underlægges lov om autorisation, så de kan stilles til

ansvar for grove pligtforsømmelse og overtrædelser af lovgivningen

For at kunne arbejde som socialrådgiver på alle socialrådgiverens fagområder

bør det være et krav, at man er uddannet og har sin autorisation i behold

Sanktionerne, inspireret af Finland, kan være:

Anmærkning og vejledning

Skriftlig advarsel

Begrænsning af retten til at udøve

Fratagelse af autorisation og retten til at udøve

De enkelte byråd bør fastsætte et maksimalt antal sager pr. socialrådgiver for

at sikre, at der politisk stås på mål for sagsbehandlingen

Kontinuitet i sagsbehandlingen bør have en højere prioritet. Det ved at

kommunerne måles på, hvor mange gange børn og unge skifter socialrådgiver 

For at understøtte et løft af socialrådgivernes professionelle tyngde ønsker vi at

pålægge dem samme ansvar som andre myndighedspersoner, f.eks. læger.

Samtidig ønsker vi, at det skal være muligt at stille en socialrådgiver til ansvar for

grov pligtforsømmelse og overtrædelser af lovgivningen. En beslutning truffet af

en socialrådgiver kan have store og meget vidtrækkende konsekvenser for børn

eller unge, og det skal en autorisation være med til at afspejle. Samtidig giver det

socialrådgiverne bedre forudsætninger for at stå imod ledelsesmæssigt pres og

besparelser. 

En autorisation giver mulighed for at sanktionere socialrådgivere, som ikke lever

op til det vigtige ansvar. Konkret foreslår vi en model, som er i tråd med den, man

har i Finland [4], så vi sikrer, at den enkelte borger får den rette hjælp i rette tid.

Derfor mener vi, at: 

Samt supplerende, at:

4. Autorisation af socialrådgivere 

4: https://socialraadgiverne.dk/faglig-artikel/autorisation-europaeisk-overblik/



Der skal være en målsætning om, at alt personalet på sikrede- og delvist

sikrede døgninstitutioner med ansvar for børn og unge har en faglig relevant

uddannelse

Kravet kan af hensyn til rekrutteringsudfordringer sættes lavere end 100%,

dog med øje for hvilke børn og unge der bor på den pågældende institution og

altid med godkendelse fra Socialtilsynet

Der skal oprettes en “pædagogisk overbygning”, så medarbejdere og

potentielle medarbejdere uden faglig relevant uddannelse kan opkvalificeres 

For at sikre anbragte børn og unge de bedst mulige forudsætninger for et godt

voksenliv mener vi, at de unge bedst er tjent med, at deres omsorgspersoner har

en faglig relevant uddannelse. 

Tal fra Københavns Kommune viser, at andelen af medarbejdere uden faglig

relevant uddannelse på anbringelsessteder, drevet af Københavns Kommune, er

over 50,15 %. Specifikt på sikrede- og delvist sikrede døgninstitutioner er tallet

60,94 %. 

Anbragte børn og unge skal ikke mødes af dørmænd og fængselsbetjente, men af

pædagogisk uddannet personale, der ikke kun agerer system, men som kan drage

omsorg, understøtte barnets udvikling og være med til at skabe nogle trygge

rammer på institutionerne. Når børn og unge bor på sikrede- og delvist sikrede

døgninstitutioner, er institutionerne deres hjem. Selvom systemet ikke kan drage

den omsorg, vi mener, er nødvendig for børn og unges opvækst og udvikling, bør

man som minimum kunne sikre, at det personale, der er ansat til at tage vare på

dem i det, der er deres hjem for længere- eller kortere perioder, har en relevant

pædagogisk uddannelse.

Vi mener, at de unge, der har det allersværest, skal mødes af omsorg i trygge

rammer, og det bedst sker, når personalet på institutionerne er uddannet. 

Derfor mener vi, at:

5. Krav om faglig relevant uddannelse på 
sikrede- og delvist sikrede døgninstitutioner






