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Proces om barnets lov
1.2020 Mette Frederiksens nytårstale

5.2021 Aftale Folketinget med partiernes socialordførere

9.2021 Udkast til lovgivning

Ult. 2021 og 

02.2022

Uofficielle høringer med NGO’ere, KL, fagforeninger 

og Socialordførere

Maj 2022 I høring via høringsportal

10.2022 Lovforslag fremsættes - Folketingsbehandling

12.2022 Barnets Lov vedtages

1.4.2023 Barnets Lov bliver praksis i kommunerne

2025-26 Opfølgning – lykkes intentionerne?
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Lovproces efter aftalen

Runde 1 – okt

2021

Folketingets partier

Møder med DS, 

KL, m.fl.

Runde 2 – jan 

2022:

Folketingets partier

Møder med DS, KL, 

m.fl.

Folketingets 

behandling –

Efterår 2022

Gennemfø

relse:

Kommuner 

Stat

NGO’er –

Midt 2023

Der tales med 32 organisationer (børns vilkår, børneråd, kommuner, Fagfor-

eninger, børnesagens fællesråd, Justitia, Red Barnet, Mødrehjælpen, m.fl.)

4 bruger 

repræsentanter: 

DAV, FBU, 

Rift,Tabuka

Kilde: socialmiinisterens konference sept. 2020
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1.762 sider
29 sider

Interaktiv 

forhandlings

politik – alle 

får – intet 

overblik
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Regeringsudspillet fra 28. januar 20216

Trygt hjem tidligere: Forebygge omsorgssvigt, ikke anbringelser, automatisk vurdere 

anbringelse af søskende, second opinion v. afvisning/ændring af anbringelse, bedre 

underretninger 

En familie, der ikke kun er til låns: Lempede tvangsadoptionskrav, flere 

spædbarnsadoptioner, adoption af anbragte, anbringelse hos nære voksne, ret til 

venskabsfamilie ved institutionsophold

Færre skift og mere stabilitet: Også de helt små, second opinion ved skift, børns ret til at 

anmode om permanent anbringelse, færre myndighedspersoner, flere børnerettigheder 

Barnets lov – flere rettigheder til børn: Børns ønsker i centrum for beslutninger, ret til at sige 

nej til samvær, ret til stabilitet, rettighedskendskab, børns stemme, retfærdighed ved 

forbrydelse overfor børn
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Udspillet fra 2021 - fortsat
Omsorgssvigt i i familier med ikke-vestlig baggrund: Straf v. manglende underretning fra 

privatskoleansatte, beskyttelse af børn mod negativ social kontrol, hårdere forældresanktion v. 

genopdragelsesrejser, ikke tidsubegrænset opholdstilladelse ved grove straffelovsovertrædelser, 

forældrepålæg om deltagelse i kommunale kurser, rettighedsskoler for børn i ghettoområder 

Bedre kvalitet i anbringelser og sagsbehandling: Plejefamiliereform, forbud mod at tjene 

penge på udsatte børn og styrket socialtilsyn, udredning og hjælp til børn v. overgreb, 

behandling til børn i familier med misbrug, hjælp til kommuner med mange børnesager, 

familiehuse for udsatte voksne, nytænkning af handleplaner, undersøgelse af muligheder for 

børnerådgiveruddannelse, partnerskab om bedre underretninger mv., bedre fonds-samspil

Godt ind i voksenlivet: Nytænkning af efterværn, forsøg med forlængede uddannelsesforløb, 

kvalitetsløft på interne skoler, 

Fra udspil til praksis: Virkning i hverdagen, mål og opfølgning.
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Og aftaleteksten fra 11. maj 2021

8

Aftaleparterne er enige om følgende centrale temaer: 

Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier 

Færre skift og mere stabilitet 

Barnets Lov – flere rettigheder til børnene 

Bedre kvalitet i anbringelserne 

Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed 

Godt ind i voksenlivet 

Fra aftale til virkelighed
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Efteruddann

else i lovstof 

30 mio.kr

Understøt-

tende

redskaber 

31 mio kr.

Forankring 

og 

opfølgning 

på initiativer

61,1 mio kr.

Forbedring 

af org. ram-

mer i 

kommuner

5,5 mio kr

Fastholdel-

se med-

arbejdere

0,5-5,0 mio

kr.

Forskning ?

0,1 mio kr.

Styrkelse af 

Taskforce 

35 mio.kr

Rette hjælp –

søskende 

m.m. –

kommuner

2.565 mio.kr.

4.290 mio. kr.

Second 

opinion i 

Anke-

styrelsen

230 mio.kr. NGOer og 

civilsamfund

423 mio.kr.
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Barnets lov indfaset i 2029

Fuldt indfaset

Kommune midler 466 64%

Ankestyrelse, ministerie, Socialstyrelsen 65,4 9%

Ngo’er 20 3%

Familiepleje/døgn 85,2 12%

Interesseorg – rettigheder 24,1 3%

Uklart 62,1 9%

722,8 1
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Dele af regeringsudspillet er gennemført…11

Forslag Initiativ

Retfærdighed ved forbrydelser ift. børn Februar 22: Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og 

lov om pas til danske statsborgere m.v. (Styrket indsats mod 

seksuelle overgreb mod børn og styrket rådgivning til ofre for 

seksuelle overgreb).

Beskyttelse af børn mod negativ social 

kontrol og hårdere forældresanktion v. 

genopdragelsesrejser

April 2022: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.

(Ændring af reglerne om bortfald af opholdstilladelser ved 

genopdragelsesrejser m.v)

Ikke tidsubegrænset opholdstilladelse 

ved grove straffelovsovertrædelser

April 2022: Lov om ændring af udlændingeloven, straffeloven, lov om aktiv 

socialpolitik, repatrieringsloven og forskellige andre love. (Initiativer til 

beskyttelse af børn imod vold og negativ social kontrol, indførelse af 

regler om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte 

m.v.)

Rettighedsskoler i ghettoområder Oktober 2021: Pulje

Forbud mod at tjene penge på udsatte 

børn, styrket socialtilsyn

Dec. 2021: Lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om 

social service.

Forsøg med forlængede 

uddannelsesforløb, kvalitetsløft på 

interne skoler

Marts 22: Aftale om styrket undervisning for anbragte og 

udsatte børn og unge | Børne– og Undervisningsministeriet 

(uvm.dk)

https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/l78/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/l185/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/l185/index.htm
https://www.retsinfo.dk/eli/lta/2022/452
https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/okt/127-mio-kr-til-rettighedsskoler-i-udsatte-boligomraader
https://www.retsinfo.dk/eli/lta/2021/2620
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/mar/ny-aftale-om-styrket-undervisning-for-anbragte-og-udsatte-boern-og-unge
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Andre relevante ting…

12

Marts 2022: Beretning statsrevisorerne/Rigsrevisionen om 

utilfredsstillende forvaltning af handicapområdet

Maj 2022: Rapport om det specialiserede socialområde

Maj 2022: Nedsættelse ekspertpanel på socialområdet, som skal 

komme med anbefalinger til at holde økonomien inden for de 

eksisterende rammer. 

Maj 2022: Et liv med lige muligheder – regeringsudspil om en styrket 

specialisering af for børn, unge og voksne med handicap eller sociale 

problemstillinger

https://www.ft.dk/da/statsrevisorerne/nyheder/2022/03/beretning_13_2021
https://sm.dk/Media/637884859836562572/Evalueringen_specialiserede_socialomraade_afrapportering_med_bilag.pdf
https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/nyt-ekspertudvalg-skal-kulegrave-indsatser-og-udgifter-til-udsatte-boern-og-voksne
https://sm.dk/Media/637884804433392050/Et_liv_med_ligevaerdige_muligheder_t.pdf?fbclid=IwAR3NKqfbRdfy7HmcVzpOtoqTrcs9zvmFOxNWERaKtB_9tZReTne5O-L7G5U
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Om kommunal organisering – intern arbejdsdeling

Kommunen
Under-

retning

Under-

søgelse Indsats

Skole Daginstitution Beskæftigelse

Handicapgruppe

Social børnegruppe
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Om kommunal organisering – intern arbejdsdeling 
- Aldersgrupper

Kommunen
Under-

retning

Under-

søgelse Indsats

Skole Daginstitution Beskæftigelse

Børnegruppe 0-12 år

Ungegruppe 13-23 år
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Organisering -
Arbejdsdeling

Internt i kommunen

Special-

skole

Familie-

behandling

Eksternt udenfor 

kommunen
Psykiatrien 

- regionalt
Aflastnings

-sted

Opholds-

sted



5-8 Børnehuse

2013

9 Familieretshu-

se 2020

12 Politikredse/ 

UKN 2019

5 Socialtilsyn

2013

Nye organiseringer –

Silotænkning

5 regionale

Psykiatri
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❑ Samling af servicelovens regler om rådgivning og indsatser. 

Handicap og anbringelse skilles ud. Opgør med 

foranstaltningstrappen. 

❑ Barnet i fokus - barnets stemme: 10-åriges partsrettigheder, 

anmodningsret til permanent anbringelse, 

samværsrettigheder

❑ Ny sagsgang (sagsflow): Flytte ressourcer fra proces til 

socialfagligt arbejde – fra § 50-undersøgelse til tre trin: 

screening, afdækning og udredning

❑ Tidligere og mere permanente anbringelser og adoptioner -

med og uden samtykke

❑ Plan og opfølgning, samvær, støtteperson mv. under 

anbringelsen Forebyggelse og støtte i familien –

familiehuse, forældreplaner

❑ Unges overgang til voksenlivet – fokus på efterværn

❑ Opfølgning og implementering

❑ Arbejdsgrupper, partnerskaber og analyser 

Hvad ved vi – om loven 
om Barnets lov?
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❑ Samling af servicelovens børneregler i en lov
18

Afsnit lI (§ 11 – rådgivning, forebyggende indsatser, 

specialrådgivining og familievejledning på handicapområdet)

Afsnit IV - (generelle bestemmelser, handicapkompenserende 

ydelser, særlig støtte/forebyggende foranstaltninger, bestemmelser 

om underretning, tilsyn, klageadgang mv.) 

Sproget? Støtteophold. Bonusfamilie? Børnehjem?

- Ikke indholdsmæssige ændringer ift. handicap

- Ikke socialforvaltningsretlige regler – fx notatpligt og aktindsigt

- Ikke tværgående ift. skole, sundhed, kriminalitet

- Ikke forenklet sprog, terminologi

Barnets 

lov LBU-

lov

Folke-

skolelov

Straffe-

lov

Grund-

principper

Retssikker

hedslov

Service-

lov

Forvalt-

nings-

lov 

GDPR

EMRK, 

BK, HK

Arkivlov

Sund-

hedslov

KUI 

lov

VAL

-lovSocial-

tilsynslov
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❑ Barnet i fokus - barnets stemme:
19

- Alle børn: Løbende inddragelse efter konkret vurdering i alle 

faser af sagen

- Fra 10 år selvstændig partsstatus: Samtykke til ændring af 

anbringelsessted, ret til aktindsigt og ret til at udtale sig inden 

afgørelsen træffes, klageadgang til Ankestyrelsen, gratis 

advokatbistand i tvangssager. Ret til at anmode om permanent 

anbringelse (videreført anbringelse)

- Børn under 10 år: Ved afgørelse om hjemgivelse og ændring af 

anbringelsessted kan bonusfamilien – plejefamilien -

venskabsfamilien eller støttepersonen på barnets vegne bede 

Ankestyrelsen om en second opinion. 
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❑ Ny sagsgang (sagsflow) : Flytte ressourcer fra 
proces til socialfagligt arbejde. To 
sagsbehandlere i anbringelsessager. Udredning 
af søskende (under 15) 

20

Underretning/henvendelse Screening Afdækning Børneudredning Indsats Opfølgning Afslutning

Inddrage 

barnet

Inddrage 

barnet

Inddrage 

barnet
Inddrage 

barnet
Inddrage 

barnet Inddrage 

barnet

Afgørelser?

Inddrage 

barnet

Inddrage 

barnet
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❑ Tidligere og mere permanente anbringelser 
og adoptioner - med og uden samtykke

21

• Opgør med indsatstrappen. Tydeliggørelse af at 

anbringelse skal vælges først, når det er bedst 

for barnet – anbringelse er en forebyggende 

foranstaltning men får sit eget afsnit. 

• Søskende: ”følg eller forklar” – ændret ”default”

• Anbringelsesafgørelse kan træffes før barnets 

fødsel

• Hurtig godkendelse af anbringelsessted – fast 

track

• Uenighed i børne- og ungeudvalget om 

anbringelse uden samtykke og opretholdelse 

af anbringelse: Orientering af Ankestyrelsen

• Fokus på netværksanbringelse og støtten til 

forældrene – altid forældreplan i tvangssager. 

Forældres – og netværks - positive rolle i barnets 

liv under anbringelse

• Løbende overveje permanent 

(videreført) anbringelse. Krav om 

overvejelse i tvangssager, herunder 

genbehandling.  Ikke krav om 3 års 

anbringelse v. over 10-årigs 

anmodning.

• Tvangsadoption før fødsel. Altid 

overveje adoption ved anbringelse fra 

fødslen. Også søskende. Krav om 

redegørelse for kommunens arbejde 

med hjemgivelse (EMD-sager mod 

Norge). Krav om at anvende VISO. 

Initiativret ift. samvær med oprindelig 

slægt for (nationalt) adopteret barn, 

fyldt 12 år
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❑ Plan og opfølgning, samvær, 
støtteperson mv. under anbringelsen

22

Barnets plan: Ikke barnets to-do liste og mål – andre omkring barnet 

(skole, anbringelsessted, fritidsliv mv.). Barnets ønsker

Fleksibel, konkret vurdering af behovet for opfølgning på barnets sag

Personrettet tilsyn – fortsat hvert halve år

Barnets ret til fra 10 år at anmode om at få suspenderet samvær med 

forældre og netværk i en periode). Afgørelse med begrundelse (barnets 

ønsker vægtigt kriterium).

Alle anbragte: Kommunen skal hjælpe med støtteperson – evt. gennem 

civilsamfundet

På institution: Kommunen skal hjælpe med venskabsfamilie – evt. gennem 

civilsamfundet
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❑ Forebyggelse og støtte i familien. 

23

- Familiehuse – fokus på tværsektorielt 

samarbejde, jordemoder, 

sundhedsplejerske, jobcenter mv. 

- Initiativer i forhold til familieanbringelse 

og kortere eller længere støtteophold 

(tidligere aflastning) ud fra barnets 

konkrete behov
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❑ Unges overgang til voksenlivet –
fokus på efterværn

24

Aftaleteksten – Anbragte unge skal ikke slippes før 

de har slået rod i voksenlivet med bolig, 

uddannelse/job, netværk og relationer

Selvstændigt kapitel om unge med behov for støtte 

fra det 16. år

Barnets plan bliver til en ungeplan fra 16 år

Forhandlinger i løbet af foråret… Forslag om 

efterværnsbevis – til 25/30 + adgang til hjælp hele 

livet
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❑ Opfølgning og implementering

25

Evaluering af reformen efter 2 år/4 år - ud fra de politiske 

målsætninger: 

1) Udsatte og anbragte børn og unge trives bedre

2) Anbragte børn og unge oplever færre skift og bedre 

kontinuitet i deres anbringelse

3) Udsatte børn skal tidligere modtage sociale indsatser

4) Flere udsatte og anbragte børn og unge oplever at de 

har en voksen, de kan stole på

5) Udsatte og anbragte børn og unge oplever i højere grad 

at blive hørt og inddraget i sagsbehandlingen

6) Flere udsatte og anbragte børn skal opleve at have tillid 

til systemet

7) Flere udsatte børn og anbragte skal gøre brug af deres 

rettigheder

Arbejdsgrupper om 

plejefamilieområdet og 

børne- og 

familierådgiveruddannel

sen

Partnerskab om bedre 

sagsbehandling og 

implementering –

uddannelse?

Task Force og hjælp til 

kommuner med mange 

børnesager



Barnets stemme!

Barnet i fokus!

Tidlig indsats!

Bedre sagsbehandling!

Efterværn!

Inspireret af Sigge Winther Nielsen: 

Entreprenørstaten
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• Endnu flere love, endnu flere paragraffer – ikke forenkling

• Endnu flere enheder (organisationer), strukturer at forholde sig til

• Er der nogen der orker – er der nogen tilbage i det politiske?

• Sagsoplysningskravene – bliver det for let? Kritik ift. grønlandske

familier ift. FKU (bias?) 

• Inddragelsen af barnet – reel eller “tokenism”? (hvis støtte reelt er 

begrænset? Beslutninger træffes andetsteds?) For meget/lidt ansvar? 

Inkriminerende og fattigdoms-konsekvenser for forældre?

• Fokus på skriftlighed… Journal– arkivregler, GDPR…  

• Retssikkerhed for forældre? Afgørelse om anbringelse/adoption før

fødslen. Store krav til oplysningsgrundlaget…BK art. 5,9, EMRK

• Økonomi? Samtaler, indsatser, dokumentation – hvem får?

• Er der nok plejefamilier, adoptanter, støttepersoner,  venskabsfamilier?

MANGLER: Materielle rettigheder (fx ret til at vælge kontaktperson)  

Erstatningsnævn, FKU-nævn, ret til fremmøde for visitationsudvalg/ledelse

6. juni 2022
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Tak for i dagSpørgsmål?

Kommentarer?

Hvad tager vi med? 



Københavns Professionshøjskole29

Lovforslag maj 2022

29

”Med lovforslaget skal der ske en regelforenkling og en sanering i 

unødigt bureaukratiske proceskrav. Der skal være større fleksibilitet i 

reglerne, så proceskravene til sagsbehandlingen i højere grad afspejler 

behovet i den enkelte sag. De ændrede regler skal sikre, at tid og 

ressourcer først og fremmest prioriteres til de mest komplekse sager, 

og skal samtidig understøtte, at indsatsen kommer hurtigere i gang.”  

(Lovforslag s.70)
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Lovforslag 2022

30

Aftalen om Børnene Først indebærer derfor også, at reglerne på 

børneområdet skal forenkles, og at der skal gøres op med unødigt 

bureaukratiske proceskrav, med udgangspunkt i, at det faglige 

skøn skal vejer tungere, at der bliver større fleksibilitet i reglerne 

og dermed bedre mulighed for at prioritere ressourcerne til de 

komplekse sager, og at der i højere grad tages afsæt i det enkelte 

barns ønsker og behov, med afsæt i de erfaringer, der er indhentet 

i frikommuneforsøgene på børneområdet. (Lovforslag s.72)
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31

….tre grundlæggende principper, der skal sikre afbureaukratisering og 

regelforenkling og dermed understøtte, at barnets lov sikrer en tidligere 

hjælp og styrker indsatsen over for børn og unge: 

1. Mere fleksible krav til udredning af barnets eller den unges behov, så 

tidsforbruget flyttes fra lange udredningsforløb til hurtigere 

igangsættelse af indsats og opfølgning på barnets trivsel og 

udvikling.

2. Mere rum til socialfaglige vurderinger ved at gøre proceskravene i 

loven fleksible, og så kravene til sagsbehandlingen i højere grad 

afspejler barnets behov i den enkelte sag og barnet og familie 

oplever at den nødvendige indsats sættes hurtigere i gang.

3.  Strukturen i loven skal understøtte et dynamisk sagsforløb, og kortere

bestemmelser skal sikre overskueligheden og gøre bestemmelserne               

nemmere at forstå.

(Lovforslag s.72)
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32

Lovforslaget vurderes at have positive implementeringskonsekvenser for 

det offentlige. Med lovforslaget foreslås en række tiltag med henblik på 

afbureaukratisering og regelforenkling. Det skal bidrage til at højne 

kvaliteten i den offentlige sektor ved at skabe mere tid til relationerne

mellem mennesker og lade medarbejderne bringe deres faglighed i spil 

for at tilrettelægge indsatser med udgangspunkt i det enkelte barns eller 

den enkelte unges ønsker og behov.

Bl.a. skal det sikres, at dokumentationskrav i sagsbehandlingen skal 

afspejle kompleksiteten og tyngden af barnets eller den unges behov til 

gavn for en hurtigere indsats for barnet eller den unge. (forslag s.224)
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33

”Det foreslås derfor med lovforslagets § 17, at kommunerne vil skulle foretage en 

indledende screening og vurdering af behovet for yderligere afdækning i sager, 

hvor det må antages, at et barn, en ung eller kommende forældre har brug for 

hjælp og støtte. For at hjælpen skal kunne komme hurtigere i gang, og 

sagsbehandleren skal kunne bruge tiden bedst muligt, vil der skulle skelnes 

tydeligere mellem ”lettere” og ”tunge sager”. Dertil vil afdækning eller udredning i 

videre omfang end i dag kunne ske samtidig med, at kommunen hjælper barnet 

og er i kontakt med barn og familie, så der er tale om aktiv undersøgelsesfase, 

hvor rådgiver også lærer barnet at kende.

Endvidere lægges der op til mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af opfølgningen 

på indsatsen…. kommunalbestyrelsen, i forbindelse med den første opfølgning 

på barnets eller den unges udvikling og trivsel, vil skulle træffe beslutning om den 

fremadrettede tilrettelæggelse af opfølgningen. Kommunalbestyrelsens 

beslutning vil skulle afspejle forholdene i den konkrete sag, og 

kommunalbestyrelsen vil skulle inddrage barnets eller den unges ønsker og 

behov.” Lovforslag s.224
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Momentum nr. 9, 2022

34


