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Fra Endelig betænkning over statsregnskabet for 2019/ Statsrevisorerne 18/2 2021 
 
Bemærkning s. 18 
 
Beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte børn Statsrevisorerne konstaterer, at Social- og 
Indenrigsministeriet har forbedret målingen og dokumentationen af effekten af kommunernes indsats over 
for anbragte børn, bl.a. er kommunernes pligt til at indberette data på anbringelsesområdet blevet 
målrettet og sa[1]neret. Statsrevisorerne finder imidlertid, at Social- og Indenrigsministeriets opfølgning på 
dele af beretningen har trukket i unødigt langdrag. En betydelig andel af anbringelsessagerne lever ikke op 
til lovens krav, men ministeriet har endnu ikke gjort tilstrækkeligt i forhold til at mindske det gab, der er 
mellem kommunernes praksis og lovens centrale krav til kom[1]munernes sagsbehandling om fx 
børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler. Statsre[1]visorerne vil fortsat følge sagen. Statsrevisorerne, 
den 15. maj 2020 
 
 
S. 30:  
Beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte børn • Rigsrevisionens fortsatte notat af 24. april 
2020 • Statsrevisorernes bemærkning af 15. maj 2020. Fortsat sag 

 
Dette er RIFT blevet opmærksom på ved her medfølgende aktindsigt. 
Vi har gennemgået akterne (afventer fortsat akter (jf. her inden akter fra 2017 og 2019), men det har 
åbenbart ikke betydning for det endelige resultat som anført ovenfor. 
Vigtige nedslag fra vores gennemgang af akterne om forløbet frem til, at der fortsat er kritiske 
bemærkninger fra Statsrevisorerne og at den kritik fra hhv. Rigsrevision og Statsrevision, som gav genlyd 
i medierne i 2016 og som der ofte henvises til gentages og er en fortsat sag. 
 
 

21. februar 2021 
Fortsat kritik ved statsrevisorerne – 
sagen er ikke afsluttet 

Det fremgår af Statsrevisorernes Endelig betænkning over 
statsregnskabet for 2019 

15. maj 2021 Statsrevisorerne behandler Rigsrevisionens notat. Hvis der er 
bemærkninger til dette vil Social- og indenrigsministeriet 
modtage disse under 27. april 2020 – vi har ikke modtaget 
sådanne bemærkninger i aktindsigten, men selv fundet dem i 
Endelig betænkning over statsregnskabet for 2019. Jf. ovenfor 

27. april 2020 fra 
BILAG 35 
Af følgebrevet fra Rigsrevisionen til 
Social- og Indenrigsministeriet fremgår 
det: 
Jeg sender til orientering et fortsat notat 
om indsatsen over for anbragte børn, 
som Rigsrevisionen har udarbejdet til 
Statsrevisorerne. Notatet er afgivet til 
Statsrevisorerne og forventes behandlet 
på deres møde fredag den 15. maj 2020. 
Notatet offentliggøres inden mødet på 
Statsrevisorernes hjemmeside 
(http://www.ft.dk/Statsrevisorerne.aspx) 

Notatet er bragt i BILAG 35  24. april fra Rigsrevisionen : 
Opfølgning i sagen om indsatsen for anbragte børn (beretning 
nr.21/2015), ….. 
Konklusion s. 1 om tilfredshed med opfyldelse ift noget med 
dataindsamling, statistik mm 
s. 2:  
” 
Rigsrevisionen finder, at Social- og Indenrigsministeriets indsats 
for at mindske gabet mellem lovens centrale krav og den 
kommunale sagsbehandling i anbringelsessager har været 
kritisabel. Rigsrevisionen kan konstatere, at ministeriet siden 
2006 har haft viden om, at en betydelig andel af 
anbringelsessagerne ikke levede op til lovens centra[1]le krav til 
sagsbehandlingen, men at ministeriet siden beretningen i 2016 
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under ”Dokumenter” og på 
Rigsrevisionens hjemmeside 
(www.rigsrevisionen.dk). Ved at 
abonnere på Rigsrevisionens nyhedsmail 
bliver I orienteret, når notatet bliver 
offentliggjort. I bedes venligst orientere 
os, hvis I modtager en anmodning om 
aktindsigt i notatet, da retten til 
aktindsigt i notater, herunder udkast og 
uddrag, først gælder dagen efter, at de 
er behandlet og dermed afgivet til 
Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens § 
18 b, stk. 2. Statsrevisorerne orienterer 
efterfølgende ministeriet, hvis de har 
bemærkninger til sagen. Notatet med 
Statsrevisorernes eventuelle 
bemærkninger vil indgå i Endelig 
betænkning over statsregnskabet for 
2019. 

ikke har gene[1]reret fyldestgørende viden om udviklingen i 
lovmedholdeligheden i sager om anbragte børn. Ministeriet har 
siden afgivelsen af beretningen kun fået gennemført én egentlig 
undersøgelse af lovmedholdelighed i anbringelsessager, og den 
ser kun på brugen af handleplaner og opfølgning herpå. 
Ministeriet har ikke undersøgt, om kommunernes 
sagsbehandling lever op til kravene om at udarbejde 
børnefaglige undersøgelser og gennemføre børnesamtaler i 
sager om anbringelse af børn, selv om Rigsrevisionen 
på[1]pegede i beretningen, at der også på disse områder var et 
stort gab mellem lovgivning og praksis. Rigsrevisionen finder 
det positivt, at ministeriet ultimo 2019 har iværksat 
Børnesagsbarometeret, som på sigt skal undersøge den 
kommunale sagsbehandling i sager om udsatte børn og unge. 
Rigsrevisionen anbefaler, at ministeriet opdeler 
Børne[1]sagsbarometerets resultater på forskellige grupper af 
udsatte børn og unge, herunder på gruppen af anbragte børn, 
så ministeriet har mulighed for at følge op på, om flere 
anbringelsessager lever op til lovens centrale krav. Social- og 
Indenrigsministeriet har siden afgivelsen af beretningen i 2016 
iværksat ét nyt initiativ, som skal styrke den kommunale 
sagsbehandling, og arbejdet videre med 4 tidligere initiativer. 
Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at ministeriet ikke 
kan dokumentere, at de initiativer, ministeriet har sat i værk for 
at understøtte sagsbe[1]handlingen i anbringelsessager, styrker 
sagsbehandlingen, eller om der i modsat fald er behov for 
yderligere tiltag. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og 
orientere Statsrevisorerne om: • hvorvidt Social- og 
Indenrigsministeriets indsats mindsker gabet mellem lovens 
centrale krav og den kommunale sagsbehandling i 
anbringelsessager • hvorvidt Social- og Indenrigsministeriet kan 
dokumentere, at de initiativer, der er sat i værk for at 
understøtte sagsbehandlingen i anbringelsessager, styrker 
sagsbe[1]handlingen.” 
 

23.marts 2020 BILAG 33 
Social-og Indenrigsministeriet 
fremsender høringssvar til Rigsrevisionen   

Her i BILAG 33 fremgår Social – og Indenrigsministeriets 
høringssvar. 
I RIFT noterer vi os, at der af høringssvaret IKKE henvises til 
løsninger i kommende lovudspil udover s. 4 ”Endeligt er det 
SIM’s vurdering, jf. seneste redegørelse, at forbedring af den 
kommunale sagsbehandling kræver et fremtidigt fokus på at 
sikre god implementering ved iværksættelse af nye politiske 
initiativer. Dette vil derfor indgå i regeringens kommende udspil 
på anbringelsesområdet.” OG vi synes jo netop, at 
implementering (herunder økonomien til den) er nedprioriteret i 
”Børnene Først”. 
Resten af svaret er udelukkende om initiativer, som SIM mener 
at have sat i værk, men som Rigsrevisionen altså ikke finder 
gode nok. Jf. BILAG 35 og statsrevisorernes bemærkninger. 
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10. marts 2020 BILAG  31 
Rigsrevisionen fremsender udkast til 
fortsat notat om indsatsen over for 
anbragte børn og anmoder om 
høringssvar. 

Selve udkastet er med i BILAG 31 

10. februar BILAG 27 
Rigsrevisionen takker for at have 
modtaget svar på samtlige spørgsmål 

Vi mener ikke som aktindsigt modtaget de svar, som Social-og 
Indenrigsministeriet sendte til Rigsrevisionen.  

30. januar 2020 Bilag 20  
Henvendelse fra Socialstyrelsen til Social- 
og Indenrigsministeriet 
 

Socialstyrelsens bidrag til svar på Rigsrevisionens spørgsmål 2-6. 

21. januar 2020 BILAG 24 
Henvendelse fra Rigsrevisionen til Social-
og Indenrigsministeriet: Spørgsmålene 
uddybes med materialeanmodning 
 

Spørgsmålene uddybes med materialeanmodning 

Spørgsmålene fremgår her (mere overskueligt i selve akten  – 
hvor også materialeanmodningen fremgår) 
Beretningen om indsatsen over for anbragte børn (21/2015) 
blev afgivet til Statsrevisorerne i august 2016. Rigsrevisionen 
oplyste i notat af 14. novem[1]ber 2016 Statsrevisorerne om 
vores plan for at følge Social- og Indenrigsmi[1]nisteriets 
initiativer i sagen. Af notatet fremgik det, at vi vil følge 

udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:  Hvorvidt Social- 
og Indenrigsministeriets indsats mindsker gabet mellem lovens 
centrale krav og den kommunale sagsbehandling i 

anbringelsessa[1]ger.  Hvorvidt Social- og Indenrigsministeriet 
kan dokumentere, at de initiativer, der er sat i værk for at 
understøtte sagsbehandlingen i anbringelsessager, styrker 

sagsbehandlingen.  Hvorvidt Social- og Indenrigsministeriet har 
forbedret måling og dokumen[1]tation af effekten af indsatsen 
over for anbragte børn, og om ministeriet har udbredt 
redskaber til kommunerne og de sociale tilbud, der hjælper 

dem til at kunne måle og dokumentere effekten af indsatsen.  
Hvorvidt Social- og Indenrigsministeriet har gennemført en 
sanering af Ankestyrelsens anbringelsesstatistik og 
underretningsstatistik, så ministe[1]riet kun beder 
kommunerne om at indrapportere data, som er nødvendige, og 
som bliver anvendt. Rigsrevisionen bad d. 17. oktober 2017 
Social- og Indenrigsministeriet om en redegørelse om den 
fortsatte udvikling i sagen. På baggrund af ministeriets svar af 
16. november 2017 vurderede Rigsrevisionen, at sagen ikke 
kunne afsluttes. Rigsrevisionen har besluttet, at vi nu vil følge 
op på sagen igen. Vi anmoder derfor om en skriftlig redegørelse 
for nedenstående spørgsmål, der skal sup[1]plere jeres 
redegørelse af 16. november 2017. Vi vil også bede jer sende 
re[1]levant ny dokumentation til redegørelsen. Social- 
Indenrigsministeriet Opfølgning på Beretning om indsatsen over 

for anbragte børn (fortsat notat) 21. januar 2020 3 ． . kontor 
J.nr.: 19/00714-11 Rigsrevisionen Landgreven 4 1301 
København K 33 92 84 00 rr@rigsrevisionen.dk 
www.rigsrevisionen.dk == AKT 196434 == [ Opfølgning på 

mailto:rr@rigsrevisionen.dk
http://www.rigsrevisionen.dk/
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Beretning om indsatsen over for anbragte børn (fortsat notat) ] 
== Dokument 2 … ==Side 2 | 3 Den kommunale sagsbehandling 
i anbringelsessager 1. I bedes dokumentere, at ministeriets 
indsats mindsker gabet mellem lo[1]vens centrale krav og den 
kommunale sagsbehandling i anbringelsessa[1]ger herunder, at 
flere anbringelsessager lever op til lovens krav om at: a. 
udarbejde børnefaglige undersøgelser b. udarbejde 
handleplaner c. gennemføre børnesamtaler d. følge op på 
anbringelsen og vurdere om barnets handleplan skal 
revi[1]deres. Initiativer til forbedring af sagsbehandling i 
anbringelsessager 2. Hvis I har iværksat nye tiltag, der skal 
understøtte, at sagsbehandlingen i anbringelsessager sker 
lovmedholdeligt, og at sagsbehandlingen lever op til de 4 
ovenstående krav, bedes I redegøre herfor. a. I bedes 
dokumentere, at initiativerne anvendes i kommunerne. b. I 
bedes sende eventuelle evalueringer af initiativerne. Måling og 
dokumentation af effekten af indsatsen over for anbragte børn 
3. I bedes redegøre for og dokumentere ministeriets videre 
arbejde med at styrke grundlaget for at måle og dokumentere 
effekten af indsatsen over for anbragte børn. 4. Hvis I har 
udbredt redskaber til kommunerne og de sociale tilbud, der 
hjælper dem til at kunne måle og dokumentere effekten af 
indsatsen over for anbragte børn, bedes I redegøre herfor. a. I 
bedes dokumentere, at redskaberne anvendes i kommunerne. 
b. I bedes sende eventuelle evalueringer af redskaberne. 5. Har 
kommuner, Social- og Indenrigsministeriet eller andre fået 
udarbejdet eller selv gennemført egentlige effektundersøgelser 
på anbringelsesområ[1]det? Sanering af statistikkerne på 
børne- og socialområdet 6. I er velkomne til at sende eventuelt 
supplerende materiale eller opføl[1]gende oplysninger vedr. 
ministeriets arbejde med at sanere statistikkerne på børne- og 
socialområdet herunder anbringelsesstatistikken og 
under[1]retningsstatistikken. I bedes sende jeres redegørelse 
senest torsdag d. 30. januar. Redegørelsen og den tilhørende 
dokumentation vil indgå i et fortsat notat til 
Statsreviso[1]rerne.Side 3 | 3 I er velkomne til at kontakte 
fuldmægtig Maria Hedemark Birkkjær pr. mail 
mhp@rigsrevisionen.dk eller på tlf.nr. 3392 8556. Med venlig 
hilsen Michala Krakauer Kontorchef 
 

15.januar 2020 BILAG 22 
Henvendelse fra Rigsrevisionen til Social-
og Indenrigsministeriet: 

Til: Frida Fredsgaard Lassen (frfl@sim.dk) Fra: Maria Hedemark 
Birkkjær (mhp@rigsrevisionen.dk) Titel: Opfølgning på 
Rigsrevisionens beretning og indsatsen overfor anbragte børn 
Sendt: 15-01-2020 13:29 Kære Frida Jeg har forsøgt ringe til dig 
par gange, men det var vist på uheldige tidspunkter. Derfor 
sender jeg denne mail. Jeg er ved at følge op på Rigsrevisionens 
beretning og indsatsen overfor anbragte børn, og jeg har derfor 
fulgt med i de politiske udmeldinger på anbringelsesområdet 
herunder den nye Barnets Lov. Har du mulighed for at kontakte 

mailto:mhp@rigsrevisionen.dk
mailto:frfl@sim.dk
mailto:mhp@rigsrevisionen.dk
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mig i morgen (på nedenstående direkte nummer) og tage en 
snak om, hvad der lidt mere konkret er på tegnebrættet og om 
de politiske planer har betydning for Rigsrevisionens åbne 
punkter? De åbne punkter er: 1. Hvorvidt Social- og 
Indenrigsministeriets indsats mindsker gabet mellem lovens 
centrale krav og den kommunale sagsbehandling i 
anbringelsessager 2. Hvorvidt Social- og Indenrigsministeriet 
kan dokumentere, at de initiativer, der er sat i værk for at 
understøtte sagsbehandlingen i anbringelsessager, styrker 
sagsbehandlingen 3. Hvorvidt Social- og Indenrigsministeriet 
har forbedret måling og dokumentation af effekten af indsatsen 
over for anbragte børn, og om ministeriet har udbredt 
redskaber til kommunerne og de sociale tilbud, der hjælper 
dem til at kunne måle og dokumentere effekten af indsatsen 4. 
Hvorvidt Social- og Indenrigsministeriet har gennemført en 
sanering af Ankestyrelsens anbringelsesstatistik og 
underretningsstatistik, så ministeriet kun beder kommunerne 
om at indrapportere data, som er nødvendige, og som bliver 
anvendt. Jeg er ved computeren og telefonen i morgen mellem 
10.00-15.00. Du er også velkommen til at foreslå et anden 
tidspunkt. Med venlig hilsen Maria Hedemark Birkkjær 
Fuldmægtig 
 

2019  

2018 finder vi stort set ikke andre 
aktiviteter end  BILAG 15 om et møde 
8/3 2018 mellem Rigsrevisionen og 
Socialministeriet. 

VI har ikke fundet referat af dette møde i aktindsigten. 

16. november 2017 har vi endnu ikke 
modtaget akter fra, men det fremgår, at 
Social- og indenrigsministeriet på dette 
tidspunkt i redegørelse ikke har svaret 
tilfredsstillende. Der er i BILAG 2 en 
redegørelse fra 14.oktober 2016 

”På baggrund af ministeriets svar af 16. november 2017 
vurderede Rigsrevisionen, at sagen ikke kunne afsluttes. 
Rigsrevisionen har besluttet, at vi nu vil følge op på sagen igen” 
citat BILKAG 24 

2017 Vi har ikke modtaget akter fra 2017 

2015 – 2016 forløbet om rigsrevisionens 
og Statsrevisorernes kritik 

Vi forudsætter dette forløb og indholdet i kritikken  bekendt – 
ellers fremgår dele af det i akterne fra 2016 ligfesom kritikken 
gentages i akter angivet ovenfor. 

 
 


