
Børnene Først / Barnets lov – politisk aftale maj 2021



Rammen.

• Statsministerens nytårstale 1. januar 2020

• Regeringsudspil 27 januar 2021

• Politisk aftale 11 maj 2021 med alle partier.

• Forhandlinger og dialog med parter i efteråret 2021

• Lovforslag primo 2022

• Ikrafttrædelse 1. januar 2023

• Generel aftale – det konkrete kommer

• Fra fokus på anbringelser til fokus på indsats

• KL inddraget.

• Generel økonomisk ramme i aftalen – afklaring med KL



Centrale emner

• 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



Bedre og tidligere indsats for udsatte børn 
og familier

• Obligatorisk søskende undersøgelse af under 15 årige ved 
anbringelse

• Skal forklare HVIS ikke alle anbringes

• Obligatorisk forældrehandleplan til B&U udvalget

• Second opinion når anbringelser afvises eller ændres

• Familiehuse i hele landet – model med sundhedsområdet, 
terapeuter, psykologer, jobcentret og civilsamfundet

• Anbringelse som forebyggende indsats – ikke som sidste udvej

• Flere familieanbringelser

• Aflastning efter børnenes behov, ikke biologisk eller plejefamiliens



Færre skift og mere stabilitet

• Mere kontinuitet og stabilitet i anbragtes liv – skånsomme skift

• Mulighed for bortadoption og anbringelse før fødslen

• Udvidede adoptionsregler

• Flere netværksanbringelser

• Flere permanente anbringelser

• Færre sagsbehandlerskift

• Selvstændig partstatus fra 10. år



Barnets lov – flere rettigheder til børnene

• Barnets stemme får større betydning

• Sanering i proceskrav

• Opgør med stigmatiserende sprogbrug

• Ret til at bede om anbringelse

• Ret til nej til samvær



Bedre kvalitet i anbringelserne

• Reform af familieplejeområdet

• Bedre kvalitet på døgninstitutioner og opholdssteder

• Venskabsfamilier til anbragte børn



Bedre Kvalitet i sagsbehandlingen og 
styrket retssikkerhed

• 2 sagsbehandlere på særligt svære sager

• Bedre kvalitet i sagsbehandlingen

• Kommunerne forpligtiger sig til at sikre at barnet møder kendte 
ansigter i behandlingen af deres sag.



Godt ind i voksenlivet

• Reform af efterværnsområdet

• Fokus på bolig, uddanelse, job og netværk



Fra aftale til virkelighed

• 7 målsætninger :

• Udsatte børn trives bedre

• Anbragte børn oplever færre skift og mere kontinuitet

• Udsatte børn skal tidligere modtage sociale indsatser

• Flere udsatte børn oplever de har en voksen de kan stole på

• Udsatte børn oplever i højere grad at blive hørt og inddraget i 
deres egen sags behandling

• Flere udsatte børn skal opleve tillid til systemet

• Flere udsatte børn skal gøre brug af deres rettigheder


