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Høringssvar om ændring af lov om social service (ro og stabilitet for udsatte børn og unge og
styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager)
Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter svar på ovenstående høring.
Rådet er i udgangspunktet positiv over for forslaget om Begrænsning af

forældremyndighedsindehaverens adgang til at få behandlet anmodninger om hjemgivelse i sager
om anbringelse uden samtykke. Det fremgår af udkastet, at kommunen gives mulighed for at afvise
at behandle anmodninger fra forældremyndighedsindehaveren om hjemgivelse af børn og unge, der
er anbragt uden for hjemmet uden samtykke, når der ikke er sket væsentlige ændringer af
forholdene. Rådet ønsker i den forbindelse at understrege, at det er vigtigt, at det her tydeliggøres,
hvad der menes med ”væsentligt ændrede forhold”, da dette kan tolkes forskelligt af hhv. forældre
og myndigheder. Hvis dette ekspliciteres, kan både myndigheder og forældre undgå at spilde tid og
energi på unødige møder og frustrationer.
Endvidere er Rådet tillige også positive over for forslaget om Sammenhængende valg af

anbringelsessted og undervisningstilbud, da Rådet mener, det kan være med til at skabe en øget
stabilitet i hverdagen for det enkelte barn.
Rådet ser med tilfredshed, at man endvidere ønsker at indføre regler om Bedre belysning af

forældrekompetence i sager om anbringelse uden samtykke og krav om brug af autoriseret
psykolog ved psykologisk undersøgelse af forældrene.
I 2010 udarbejdede Servicestyrelsen forskningsrapporten ”Anbringelse af børn med etnisk
minoritetsbaggrund”, som fremhævede vigtigheden i, at de socialarbejdere, der arbejder med
barnets anbringelse, har et generelt kendskab til forskellige kulturopfattelser, og særligt en
forståelse for det enkelte barns egen kulturelle baggrund og socioøkonomiske vilkår, samt for
eventuelle betydningsfulde migrationsprocesser, som kan have betydning for familien.
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-2Rådet støtter rapportens resultater og vil på den baggrund fremhæve vigtigheden af, at der er en
god dialog vedrørende barnet og dets families sproglige-, kulturelle- og religiøse baggrund i
forbindelse med anbringelsen. Da det er ønskværdigt at denne dialog styrkes, er det derfor vigtigt
at kommunen, som er tættest på borgeren har den mulige autorisation til at tage vigtige
beslutninger i forhold til sagerne.
I forhold til bestemmelsen om brug af autoriseret psykolog ved undersøgelse af forældrene, er det
vigtigt, at forældrekompetenceundersøgelser helst skal udføres af en autoriseret psykolog, men at
de faglige vurderinger som kommunen lægge til grund for denne vurdering ikke må læne sig op af
psykologundersøgelsen alene. Den skal være en del af et større billede. Det forebygger, at
psykologers ord bliver en sandhed, og i de tilfælde, hvor man er i tvivl, bør der indhentes en
udtalelse fra en anden psykolog. Særligt vigtigt er det, at psykologen, som udfører
forældrekompetenceundersøgelser i minoritetsfamilier, har arbejdet med disse tidligere i det at have
en anden kulturel baggrund en dansk. Det øger forældrenes retssikkerhed og forebygger, at børn
ikke bliver anbragt på et fejlagtigt grundlag.
Rådet ser desuden med tilfredshed på lovændringen vedrørende Ophævelsen af adgang til at

fastsætte regler om barnet/den unges egenbetaling, da denne vil tilgodese de etniske
minoritetsfamilier, som er dårligt stillede økonomisk.

Med venlig hilsen

Halima El Abassi
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