
 

 

 

Notat 

 Dato: 26-05-2021 

Sagsnr: 27.18.00-G01-49-21 

Børne- og ungeområdet, familieafdelingen 

 

KBS-spørgsmål fra Laura Lindahl om ”Børnene Først”-aftale 

Spørgsmål:  

 

Ændrer den nye aftale ”Børnene først” der netop er indgået i Folketinget noget i måden vi arbejder 

på Frederiksberg? Eller hvordan vurderer forvaltningen at det påvirker vores indsatser på området? 

 

Svar:  

 

Regeringen og Folketingets partier (bortset fra Nye Borgerlige og Kristendemokraterne) har den 

11. maj 2021 indgået en aftale i forlængelse af regeringens udspil ”Børnene Først”, der blev præ-

senteret på et pressemøde den 27. januar 2021, og som var en udmøntning af dele af statsmini-

sterens nytårstale.  

 

Ifølge regeringen er der tale om en kommende reform, der skal hjælpe udsatte børn og familier 

tidligere og bedre end i dag. Den politiske aftale går ud på, dels at der afsættes flere midler på 

finansloven til området, dels at der fremsættes lovforslag, herunder til Barnets Lov. 

 

Af pressemeddelelsen om den politiske aftale fremgår blandt andet følgende:  

 

”Aftalen løfter området med to milliarder kr. i årene 2022-2025 og varigt fuldt indfaset med 734 

millioner kroner om året. Aftalen indeholder initiativer inden for temaerne: 

 

1. Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier 

2. Færre skift og mere stabilitet 

3. Barnets Lov – flere rettigheder til børnene 

4. Bedre kvalitet i anbringelser 
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5. Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed 

6. Godt ind i voksenlivet 

7. Fra aftale til virkelighed” 

 

Med blandt andet handleplanen og den kommende udviklingsplan arbejder Frederiksberg Kom-

mune med en række af temaerne, fx tidligt forebyggende indsats, lovmedholdelighed og retssik-

kerhed, bedre kvalitet i sagsbehandlingen, færre sagsbehandlerskift, to sagsbehandlere i særligt 

vanskelige sager, undersøgelse af søskende i anbringelsessager samt mulighed for tvangsadop-

tion.  

 

Andre temaer forudsætter ændringer i den eksisterende lovgivning, fx styrkelse af børnenes rets-

sikkerhed, hvor partsstatus ventes at blive nedsat fra 12 til 10 år, bedre rammevilkår for plejefami-

lier og bedre kvalitet på opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge samt nytænkning af 

efterværnsområdet. 

 

På den baggrund vurderer forvaltningen, at den politiske aftale ikke i sig selv ændrer eller påvirker 

sociale indsatser eller måden, hvorpå Frederiksberg Kommune i dag arbejder med at hjælpe og 

støtte udsatte familier og børn. 

 

Egentlige ændringer i Frederiksberg Kommune vil først blive aktuelle, når der frigives midler til 

kommunerne, og lovforslag, herunder til Barnets Lov, bliver fremsat og vedtaget i Folketinget. Når 

dette sker, vil der skulle ske tilpasninger i arbejdsgangene fx ift. hvornår børn selv har partsstatus. 

Det er dog ikke forventningen, at tilgangen i Frederiksberg Kommune vil blive ændret på afgørende 

vis, da der som nævnt allerede arbejdes med temaerne i aftalen. En endelig vurdering af dette kan 

dog først foretages, når aftalen omsættes til lovforslag og de nærmere deltaljer bliver kendt.  

 

Der kan læses nærmere om regeringsudspillet og den politiske aftale om ”Børnene Først” på So-

cial- og Ældreministeriets hjemmeside her:  

 

https://sm.dk/arbejdsomraader/udsatte-boern-og-unge/boernene-foerst  

 

Med venlig hilsen 

 

Nina Eg Hansen  

Børne- og ungedirektør 
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