Høringssvar i forbindelse med Kvalitetsstandard for forældrebetaling i
forbindelse med anbringelse af børn og unge
Dialoggruppen har gennemlæst udkastet til kvalitetsstandard for forældrebetaling i forbindelse med
anbringelse af børn og unge.
Vi har i dialoggruppen taget udgangspunkt i forældre hvor barnet anbringes som følge af handicap eller
funktionsnedsættelser, idet dialoggruppen er for forældre til sådanne børn.
Alle forældre vi kender ønsker kun det bedste for deres børn, og har absolut ingen ønsker om at deres børn
anbringes uden for hjemmet. Forældre, hvis børn anbringes som følge af handicap eller
funktionsnedsættelser, har som oftest i mange år forgæves forsøgt at få den relevante hjælp og støtte, til
både barnet og familien som helhed. Vi ved, at en anbringelse af et barn medfører konsekvenser for både
barn og forældre, som rækker langt ud over anbringelsens varighed, og ofte har negativ betydning for
barnet resten af barnets liv.
Det er vores ønske at kvalitetsstandarden ændres fra følgende ordlyd,
-

”At kommunalbestyrelsen kun i ganske særlige tilfælde gør brug af muligheden for at fritage fra
hovedreglen om, at der skal ske egenbetaling jf. § 7 i BEK nr. 535 af 2. maj 2019 (Bilag 1), under
følgende kriterier:”

Til følgende ordlyd,
-

”at kommunalbestyrelsen, efter en konkret og individuel vurdering, gør brug af muligheden for at
fritage fra hovedreglen om at der skal ske egenbetaling jf. § 7 i BEK nr. 535 af 2. maj 2019”

Herudover kan opremsningen af kriterierne have samme ordlyd som i bekendtgørelsen. Dette kan hindre
misforståelser/afvigelser fra lovgivningen i den henseende, at tolkningen af kvalitetsstandarden kan variere
fra, hvad der er lovbestemt.
I forhold til proceduren i forbindelse med egenbetaling for både anbragte børn 0-18 år og for unge i
efterværn mellem 18-22 år, bør informationen om reglerne for egenbetaling både være skriftlig via e-boks,
og mundtlig.
I lyset af at Ringsted Kommune ønsker at Børne- og Familierådgivningen bliver en af Danmarks bedste, bør
dette indgå som en overvejelse når regningen for manglende hjælp ”pålægges” forældrene, i form af
forældrebetaling. Vi ved, at Ringsted Kommune har lang vej igen for bare at opfylde vejledningspligten og
de vedtagne svarfrister.
Vi forventer selvfølgelig, at Ankestyrelsens principafgørelser, herunder bl.a. omkring hvis ”opholdet har et
udpræget behandlingssigte” lægges til grund når afgørelserne træffes, således at forældrene ikke skal
trækkes gennem langvarige ankesager.
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