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STORT VELKOMMEN 
Til RIFT`s s første arrangement: 

 Om rammerne for samvær 

Vi har her ikke tid til at fortælle den store historiske baggrund om RIFT- hvis I er 
nysgerrige kan I måske finde en person med RIFT-navneskilt i pausen og få mere info. 

Her og nu vil vi blot fortælle, at RIFT`s formål er at få sat mere nuanceret fokus på 
anbringelsessager og dermed gøre vores for at påvirke til, at sagsbehandlingen på 
området forbedres. 

Vi er MEGET, MEGET glade for, at så mange har meldt sig (så vi hurtigt blev de 55 vi 
kunne være) , og at så mange perspektiver således er repræsenteret: Herunder ved  
advokater, psykologer, familiebehandlere , samværskonsulter ,”Hovsa Holbæk” og 
Gadejuristen samt  § 54 -støttepersoner og foruden målgruppen fra RIFT også 
myndighedssagsbehandlere. 

Til gengæld savner vi repræsentanter for de myndigheder, vi havde inviteret til panelet, 
hvor KL hurtigt sagde nej tak og Ankestyrelsen end ikke svarede på vores invitation. 

Meget ærgerligt, da de som myndighed og ankeinstans mm har stor indflydelse på 
udformningen af praksis. 

Vi er i RIFT godt klar over, at dette felt ER meget komplekst, at der er mange 
perspektiver.  

Ofte mangler vores – forældres (og vores/os der arbejder tæt om forældrene) –
perspektiv – det er det, som RIFT prøver at råde bod på – UDEN at blive ”enøjede”. 
(f.eks. er vi enige i, at barnets tarv er fokus, men vi er trætte af den falske modstilling, 
der stilles op mellem fokus på barnets tarv og fokus på hjælp og støtte og god nok 
sagsbehandling  til os forældre) 

Vi har valgt emnet SAMVÆR til vores første arrangement, fordi det jo er et afgørende 
emne for os og vi desværre oplever mange problemer. 

Især fra kommunernes side. 

Vigtigt for os at sige til Jer fagfolk på feltet, der er her i aften, at vi jo også oplever 
GODT arbejde, og gode samarbejder, MEN i aften er det OS, der bestemmer indholdet og 
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vi har behov for, at få belyst og drøftet det, som vi oplever som problemer i 
sagsbehandlingen mm, i vores liv om forældre til anbragte børn.  

RIFT har ordet RETSSIKKERHED i sit navn, og det er ikke fordi vi mener, at alt kan løses med 
retssikkerhed – f.eks. er der vedrørende samvær mange andre vigtige fagfelter indblandet. Men 
retssikkerheden er et grundslag, som de andre fagligheder skal hvile ovenpå. 

DERFOR HAR VI I DAG SÅVEL JURA SOM ANDRE FAGLIGHEDER PÅ PROGRAMMET: 

Vi har inviteret jurist Bente Adolphsen til at sige noget om grundlaget og de 
forvaltningsmæssige rammer vedr. samvær og herefter er det på det grundlag mere de 
øvrige fagligheder, vi sætter i fokus: Hvordan men pædagogisk/ psykologisk skaber de bedste 
rammer for samværene- herunder hvordan der bidrages fra såvel samværskonsulenter/ 
udbydere, plejefamilier og institutioner. 

Vi er glade for og taknemmelige over, at både Bente Adolphsen, Ivar Hecht og Jer øvrige 
paneldeltagere fra FABU og FAMILIEPROJEKTET er her for at bidrage til udfoldelse af dette 
vigtige emne. 

Som nævnt havde det været hensigtsmæssigt, at både kommunerne, med  ansvaret for 
rammerne, og ankestyrelsen, som ankeinstans vedr. de beslutninger, der tages om f.eks. 
samværshyppighed mm, var repræsenteret her i dag. 

Men vi har en journalist  tilstede, som vil hjælpe med at formidle debatten i dag, så vi håber og 
regner med, at den på anden måde kan nå frem til disse vigtige parter, - hvis perspektiver vi så 
desværre ikke får med i dag. 

Det er en vigtig pointe fra os i RIFT at tværfaglighed er meget vigtigt i vore sager- 
herunder vedr. samvær – og her er vi forældrene/ os tæt på forældrene faktisk 
eksperter. 
Vi er ofte de eneste, der kender til alle de indsatser og foranstaltninger, der skal spille 
sammen, og som så let kan komme til at modarbejde hinanden. 

Derfor har vi en vigtig viden, som vi beder Jer lytte til. 
Det er ikke meningen at slå nogen i hovedet med den. Vi ønsker bare, at vi alle i 
fællesskab kan arbejde for, at der skabes en bedre sagsbehandling på området. 

Forleden deltog RIFT i fyraftensmøde hos KORA og hørte om projektet om Helhedsindsats 
for udsatte familier. Herunder at det er en del af projektet, at der indsættes 
familiekoordinatorer som hjælper med at indsatsen koordineres og herunder at der laves 
en samlet Familiens handleplan. 
Det er sød musik i RIFTs øre… 

Vores næste arrangement vil handle om Forældrehandleplan, som vi desværre oftest 
oplever enten ikke udarbejdes (trods lovpligtig (§ 54 stk. 2) eller har så dårlig kvalitet at 
den næsten er ubrugelig. 
PÅ GENSYN  
RIFT 
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