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Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Ro og stabilitet for 
udsatte børn og unge og styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager) 
 
Red Barnet takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. ovennævnte udkast. Red Barnet ser me-
get positivt på Social- og Indenrigsministeriets udkast til lov om ændring af lov om social service for at for-
bedre forholdene for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, samt at styrke forældre til anbragte 
børns retssikkerhed.   
  
Red Barnet støtter op om forslaget, da vi mener, at ændringerne særligt kan bidrage til at dække et be-
hov, anbragte børn i den grad kan have for en hverdag med ro og stabilitet, der kan være medskabende 
til en tryg base. Red Barnet vurderer, at ændringerne vil gavne denne gruppe af udsatte børn. Red Barnet 
mener hertil også, at ændringerne kan gavne selve sagsbehandlingsprocessen, hvilket i sig selv også 
kan bidrage til større stabilitet for børnene.   
 
Red Barnet har enkelte kommentarer til forslaget om ændringer:  
 
Adgang for Ankestyrelsen til at træffe afgørelser om samvær i sager om anbringelse af børn og unge 
uden for hjemmet  
Red Barnet ser positivt på intentionen om hurtigere afgørelser om samvær i sager om anbringelse af børn 
og unge uden for hjemmet. Dog er vi bekymrede for, hvilket vidensgrundlag Ankestyrelsen har for at 
træffe hurtigere afgørelser.  
 
Bedre belysning af forældrekompetence i sager om anbringelse uden samtykke og krav om brug af auto-
riseret psykolog ved psykologisk undersøgelse af forældrene 
Red Barnet har en bemærkning til forslaget om krav til en særskilt vurdering af forældrenes kompetence 
til at varetage barnets omsorg med støtte og hjælp efter Serviceloven ved indstilling til børn og unge-ud-
valget. Vi forholder os positivt til, at forældreevnen skal vurderes særskilt, så det fremgår tydeligere i en 
indstilling til børn og unge-udvalget. Denne særskilte vurdering af forældrekompetencen, der nu i en ind-
stilling skal ses i forhold til støtteforanstaltninger, må ikke medføre, at der skal være afprøvet andre og 
mindre indgribende foranstaltninger, der ikke er tilstrækkelige i forhold til barnets behov, fx ved indstilling 
til anbringelse uden samtykke.  
 
Red Barnet stiller sig gerne til rådighed i forhold til at uddybe kommentarerne til høringen. Faglig kontakt-
person: Psykolog Kuno Sørensen, ks@redbarnet.dk, tlf. 25140069.  
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