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Rockeres
våben fundet
Bander: Et mindre lager

af skydevåben, som
ifølge politiet formentlig tilhører rockerne i
AK 81, er blevet afsløret i et kælderrum i
Jens Otto Krags Gade i
København. To mænd
er sigtet i sagen, og
Københavns Politi har
også rejst nye sigtelser
i andre sager om farlige våben. I kælderen
lå en sportstaske med
tre pistoler og en
maskinpistol, og i et
lukket grundlovsforhør i København blev
en 25-årig mand i går
varetægtsfængslet i 13
/ritzau/
dage.

Nødplan mod
fattighjælp
Støtte: Frisk frugt og

grønt, transport, lægeordineret medicin, fritidsaktiviteter og ordentligt tøj bør ifølge
SF være alle børns ret.
Partiet foreslåe derfor
en nødplan, der skal
hjælpe de børn, der er
hårdt ramt af fattigdom, fordi deres forældre er på starthjælp,
introduktionsydelse
eller nedsat kontanthjælp. Forslaget kommer i forlængelse af
offentliggørelsen af en
rapport fra Rådet for
Socialt Udsatte, der
viser, at 52.000 børn
har været berørt af de
laveste sociale ydelser i
perioden fra 2004 til
/ritzau/
2007.

Nødspor
åbnes
Traﬁk: Vejdirektoratet

er ved at forberede et
forsøg med at lade
køretøjerne benytte
nødsporet i myldretiden på Hillerødmotorvejsstrækningen
mellem Værløse og
Skovbrynet, skriver
fagbladet Ingeniøren.
Elektroniske lystavler
skal dirigere trafikken
ind i nødsporet, når
der åbnes for det på
bestemte tidspunkter
af døgnet. Og kameraer og detektorer skal
overvåge, at trafikken
glider og ikke propper
/ritzau/
nødsporet til.

70.000 km
i taxi
Svindel: Det lykkedes

tilsyneladende en 43årig mand at køre
2.173 taxiture svarende til over 70.000 km
og betale i alt
1.142.341,56 kroner
med stjålne kreditkort,
før fælden klappede. I
går tog det anklageren
i Københavns Byret 20
minutter at oplæse anklageskriftet, som er på
33 punkter. Sagen forventes afsluttet sidst i
/ritzau/
november.

Opgør med den misforståede
Barnets reform: Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann
(V) lægger op til et opgør med det, hun kalder »en misforstået
godhed« over for socialt belastede forældre.
ORLA BORG
orla.borg@jp.dk

et skal være slut med,
at forældre, der ikke
magter
forældreskabet, kan beholde
deres børn derhjemme under
dårlige opvækstvilkår i årevis.
Fremover skal sundhedsplejersker, pædagoger, socialrådgivere og lærere langt tidligere end i dag indberette
omsorgssvigt, og problemer
hos udsatte børn skal drøftes
langt tidligere i forløbet end i
dag, hedder det i et oplæg til
en Barnets Reform, som indenrigs- og socialminister
Karen Ellemann (V) præsenterer i næste uge.
Karen Ellemann vil med
reformen søge at gennem-
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føre et afgørende holdningsskift i sager om anbringelser
af børn uden for hjemmet.
»Vi har et kontinuerligt tal
på ca. 14.000 børn, som er
anbragt uden for familien. Vi
har ikke set nogen forbedring
i den sociale arv over tid. Vi er
nødt til at gøre noget for at
bryde dette mønster for at
gøre det bedre og skabe tryghed, trivsel og tillid for de udsatte børn,« siger Karen Ellemann.

Kortere snor
»Fra nu af skal fokus være på
barnets tarv. Myndighederne
har alt for længe taget for meget hensyn til forældrenes
tarv. Sagsbehandlere har været for tilbøjelige til at ville give forældrene endnu en
chance, selv om de tidligere

har udvist omsorgssvigt over
for deres børn. Men der er behov for et opgør med det, jeg
vil kalde misforstået godhed.
Der skal være en kortere snor
i forhold til, hvor længe forældrene skal have en chance
for at vise deres forældreevne,« siger socialministeren.

Flere redaksber
Karen Ellemanns udspil til
Barnets Reform rummer flere
nye redskaber, der skal give
sagsbehandlere og andre fagfolk nye muligheder for at
sætte ind over for familier,
hvor der er tegn på omsorgssvigt over for børnene:
N Sagsbehandlere skal ikke
længere vente på forældrenes samtykke til at lave undersøgelser af forholdene i familien. De skal kunne gøre

det, så snart de skønner, at
det er nødvendigt.
N Underretningspligten for
fagfolk skal præciseres, så
pædagoger, lærere m.v. hurtigere indberetter mistanke
om omsorgssvigt.
N Der skal indføres en ”SSPmodel” på børneområdet, så
fagfolk fra dagtilbud, skole
og socialforvaltning lettere
kan udveksle oplysninger
om børn, de er bekymrede
for.
N Der skal ikke kun være et,
men minimum to årlige tilsyn med de anbragte børn.
N Forældre skal ikke kunne
hindre børn i at se deres øvrige familie. Børn skal have ret
til at se eksempelvis søskende
og bedsteforældre.
N I dag skal børn være 15 år,
før de kan blive betragtet

som en part i sagen og få mulighed for at klage over konkrete afgørelser. Den aldersgrænse skal sættes ned til 12
år.
»Det skal være en afgørende fornyelse, at fagfolk får
bedre mulighed for at arbejde sammen til børnenes bedste i et SSP-lignende samarbejde for de små børn. Når en
folkeskolelærer har indgivet
en observation i dag, får vedkommende ikke mere at vide. Hun er ikke en del af den
videre stillingtagen og indsats over for barnet. Det er en
kæmpe frustration i dag, og
det skal der ændres på, såle-

HOVEDPUNKTER
N Indenrigs- og socialminister
Karen Ellemann (V) vil give
myndighederne redskaber til
at skride ind tidligere i socialt
belastede familier.
N Langt ﬂere børn skal bo hos
plejefamilier, mener hun.

Fra rod til ro
N 12-årige Martin Kristiansen
har boet på døgninstitutioner
det meste af sit liv.
N For ﬁre uger siden ﬂyttede
han ind hos sin nye plejefamilie.
JACOB HAISLUND RASMUSSEN
jacob.h.rasmussen@jp.dk

Den 27. juli flyttede den 12årige Martin Kristiansen ind
hos sin nye plejefamilie, Helle og Henrik Rasmussen. De
seneste ni år af sit liv har han
boet på otte forskellige døgninstitutioner i Jylland. Med
udgangen af juli skiftede han
den rodede tilværelse ud med
en mere permanent hverdag
i landlige omgivelser i Ulstrup lidt vest for Randers.
Livet er ganske anderledes,
end hvad han har været vant
til, siden hans mor bad om at
få ham anbragt som toårig,
fortæller Martin Kristiansen.
»Det er meget bedre. Man
får en helt anden tilknytning
til folk. Til Helle og Henrik.
Og når man bor i en plejefamilie, føler man, at man får
en helt anden frihed. Jeg kan
f.eks. cykle ned til kiosken,
hvis jeg vil. Det kunne jeg ikke før. Da var jeg fuldstændig
indelukket. Hvis jeg skulle
nogen steder, skulle jeg have
en voksen med,« forklarer
han.

God support
Helle og Henrik Rasmussen
har haft plejebørn i deres
hjem de seneste 27 år. Også
for dem er tingene anderledes, i forbindelse med Martin
Kristiansens tilflytning.
Tidligere har Helle og Henrik Rasmussen været direkte i
kontakt med de kommuner,
de modtog børnene fra. I
Martin Kristiansens tilfælde
er der et mellemled: Vendsyssel Rådgivnings Center, VRC,

som er en privat, socialpædagogisk virksomhed.
Det er en god løsning, mener Helle Rasmussen.
»Vi er ikke ansat af en kommune, men af VRC. Normalt,
når vi har været ansat hos
kommunerne, har vi været
heldige, hvis der var ét opfølgende møde efter et halvt år.
Så kunne man ellers stå der
med et svært barn og nogle
biologiske forældre på sidelinjen, som var frustrerede.
VRC har en fantastisk support og opbakning til os som
plejefamilie,« siger hun og
tilføjer:
»VRC er virkelig tæt inde
over, og vi har for første gang
oplevet at få et mobilnummer på en kontaktperson,
som kan kontaktes døgnet
rundt.«

Hurtig fremgang
Martin Kristiansen har diagnosen ADHD. Han kan ikke
lide, at der er for mange mennesker omkring ham, og han
har af og til problemer med
temperamentet,
forklarer
han. De seneste fire uger hos
den nye plejefamilie har gavnet ham.
»Tidligere havde jeg tendens til at blive sur ekstremt
let. Da kunne man ikke lave
sjov med mig. Det kan man
nu. Jeg har ikke så store problemer med mit temperament mere,« siger han.
Et af problemerne for Martin Kristiansen har været, at
han følte sig malplaceret på
døgninstitutionerne.
»Det var steder, hvor der
boede voldsmænd. Og hver
gang jeg var faldet til og havde fået venner, skulle jeg flytte igen.«
Selv om Martin Kristiansen først lige er flyttet ind hos
Helle og Henrik Rasmussen,
ønsker han at blive boende,
så længe, det er muligt.

12-årige Martin Kristiansen har boet på otte døgninstitutioner de seneste ni år. For ﬁre uger siden er han
ﬂyttet ind hos plejefamilien Helle og Henrik Rasmussen og deres hund Rasmus. Her ønsker han at blive, så
længe som muligt, fortæller han. Foto Christian Klindt Sølbeck/Polfoto
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godhed
des at alle, der er i kontakt
med barnet, bedre kan være
med i en eventuel anbringelsesproces,« siger Karen Ellemann.

Flere plejefamilier
Som et centralt led i reformen lægger Karen Ellemann
op til, at anbragte børn i
langt højere grad skal bo i
plejefamilier, og at en plejefamilie skal være standardtilbuddet for anbragte børn
under tre år.
»Jeg er ikke ude på at nedlægge institutioner. Men
børn har brug for en nær og
stabil voksenkontakt og trygge rammer, og det mener jeg,
at plejefamilier er bedre til at
give dem i sammenligning
med institutioner med personale, der har skiftende vagter, ferieafvikling og jobskifter. Jeg ønsker at satse på plejefamilier med ganske almindelige mennesker, som så
skal have mulighed for meget bedre adgang til uddannelse og supervision,« siger
ministeren.

Barnets reformpakke præsenteres på torsdag for forligspartierne bag satspuljen.
Regeringen vil afsætte 800
mio. kr. over fire år til reformer til anbringelse af børn.
Når parterne er blevet enige
om en samlet indsats, kan reformens enkelte dele gå i
gang fra 2010.
Socialdemokratiet
tager

positivt imod, at regeringen
er klar med et udspil til Barnets Reform, men socialordfører Mette Frederiksen bebuder partiets eget udspil
med fokus på fødekæden
frem til en anbringelse og på
kommunernes stramme økonomi i forhold til, om et barn
bliver anbragt eller ej.

OMSORG

Anbragte børn
Ca. 14.000 børn og unge er anbragt uden for hjemmet i Danmark.
Det svarer til 1 pct. af alle børn. I Norge er tallet 0,8 pct., i Sverige
0,6 pct.
90 pct. af børnene anbringes med samtykke fra forældrene.
43 pct. af de anbragte børn er i plejefamilier, 46 pct. på institutioner, resten på skoler o.l.
Udgifter på årsbasis i 2009:
N Plejefamilie: 385.000 kr.
N Døgninstitution: 926.000 kr.
N Socialpædagogisk opholdssted: 840.000 kr.
Kilde: Socialministeriet

Nu er der lavpris i luften.
650.000 rejsetilbud på sas.dk. Bestil senest 31. august.
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Book din rejse på sas.dk, ring til SAS Travel Center på 70 10 20 00, eller kontakt dit rejsebureau. Rejseperiode 1. oktober-15.
december 2009. Prisen gælder fra Århus eller Aalborg og er inkl. skatter, afgifter og tillæg. Børn 2-11 år får 25 % rabat på
billetprisen ekskl. skatter, afgifter og tillæg. Særlige regler gælder. Specificering af prisen findes på sas.dk. Priserne hos
andre rejsebureauer kan variere. Begrænset antal pladser. Europa: Ved telefonisk booking hos SAS Travel Center tillægges
et salgsgebyr pr. billet på 250 kr. til Europa, 200 kr. til Skandinavien og 100 kr. til Danmark. Interkontinentalt: Ved telefonisk
booking hos SAS Travel Center tillægges et salgsgebyr på 425 kr. pr. billet ved 1-2 passagerer eller 275 kr. pr. billet ved 3 eller
flere passagerer.

