
Topmøde Børnene Først
Danmark er et af verdens bedste velfærdssamfund. Alligevel står vi i den ulykkelige situation, at alt for 
mange børn i vores samfund bliver overset. Det vil vi forandre.  Det er regeringens vision, at flere 
udsatte børn skal have en kærlig og tryg barndom. Vi vil derfor i dag se nærmere på tre temaer, som 
regeringen mener er afgørende i det arbejde: Flere tidligere anbringelser, barnets stemme og varige 
relationer.

Børnene bliver ikke hørt nok
Børnesagsbarometret viser, at reglerne om 
afholdelse af en børnesamtale forud for 
afgørelsen i en sag kun er overholdt i 56 
procent af sagerne. 
I kun 36 pct. af sagerne overholdes 4 mdr. 
fristen for den børnefaglige undersøgelse.
Ifølge en undersøgelse foretaget af VIVE 
kender knap 20 pct. af de 12-17-årige ikke 
navnet på deres egen sagsbehandler i 
kommunen.

Der er stor forskel på dem, 
der anbringes tidligt og sent

Børn der anbringes tidligere klarere sig bedre end 
børn, der anbringes sent. 
Børn og unge der er anbragt sent uddanner sig i 
lavere grad, begår mere kriminalitet og flere er på 
kontanthjælp end børn, der anbringes tidligt.
VIVEs seneste rapport viser desuden, at for børn, 
der er anbragt sent, har:
- halvdelen selvskadende adfærd.
- hver tredje har forsøgt selvmord.
- halvdelen taget rusmidler alene eller taget dem 

for at slippe for tanker.

Kulturforskelle spiller ind
Børn med ikke-vestlig baggrund er 
overrepræsenteret i 
underretningsstatistikkerne. 
Mens 5 pct. af børn med dansk 
baggrund har fået en underretning i 
2018 er det 10 pct. for børn som er 
efterkommere med ikke-vestlig 
baggrund. 
Til trods for flere indberetninger og 
undersøgelser om vold blandt børn og 
unge af efterkommere med ikke-
vestlig baggrund, er andelen der er  
anbragt uden for hjemmet omtrent 
den samme som børn med dansk 
oprindelse.

Når vi ser i tallene på området, ved vi blandt andet at…

De fleste anbringes sent i deres opvækst
Der er omkring 5 gange så mange 16-årige som 1-årige, 
2-årige eller 3-årige førstegangsanbragte i 2018. 
For over halvdelen af alle iværksatte 
førstegangsanbringelser er den anbragte teenager.
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Børnene er kendt i systemet

Næsten 80 pct. af de 
førstegangsanbragte 3-17-årige i 2018 
havde modtaget en forebyggende 
indsats på et tidspunkt i årene forud 
for anbringelsen. 
Der var modtaget underretninger mere 
end et år forud for anbringelsen om 
størstedelen af de førstegangsanbragte 
børn og unge i 2018.
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Børnene har ikke nok rettigheder
Børn kan ikke sige nej til samvær og kontakt med de 
biologiske forældre, hvis forældrene ønsker samvær.
Børn kan ikke modsætte sig og klage over en afgørelse om 
hjemgivelse, selvom det er imod deres ønske. 
Børn under 12 år har ikke partsstatus og klageadgang i 
deres egen sag. 
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Mange ender i hjemløshed
Til trods for, at det skønnes, at 
samfundet bruger op mod 2 mia. kr. 
årligt på efterværn, er tidligere 
anbragte overrepræsenteret i 
hjemløsestatistikkerne.
Selvom tidligere anbragte udgør 
under 5 pct. af unge som helhed, har 
hver tredje unge hjemløse tidligere 
være anbragt uden for hjemmet.
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Børnene oplever mange skift
Blandt de anbragte i 13-17 årsalderen har ca. halvdelen 
skiftet anbringelsessted mindst én gang. Omkring hver 
femte har boet to eller flere forskellige steder.

6


	Topmøde Børnene Først



