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Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om midlertidig op-

holdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om indivi-

duel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børne-

bidrag og integrationsloven 

 

Børns Vilkår takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. forslag til lov 

om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordre-

vet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskuds-

vis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven. 

 

Børns Vilkår er som udgangspunkt positivet indstillet overfor den foreslåede § 

31 a, hvorefter personkredsen for, hvem der kan godkendes som netværks-

plejefamilie, udvides, så netværksplejefamilier, der deler et kulturelt og sprog-

ligt fællesskab med barnet eller den unge, også vil kunne godkendes efter en 

konkret vurdering af, hvorvidt netværksplejefamilien har de fornødne ressour-

cer til at give det konkrete barn eller den unge den støtte og omsorg, som bar-

net eller den unge har behov for, evt. suppleret med den nødvendige profes-

sionelle behandling udefra. 

 

Børn og unge, der er flygtet fra Ukraine, er en særligt sårbar og udsat gruppe, 

idet de både kan være adskilt fra deres familie og netværk, i mange tilfælde 

kan være blevet udsat for alvorlige overgreb, omsorgssvigt og traumatise-

rende oplevelser og opholder sig dertil i et fremmed land, hvor de ikke kender 

sproget og kulturen.  

 

Det stiller særdeles store krav til netværksplejefamilierne. Netværksplejefami-

lierne skal være i stand til at tilbyde og håndtere en kompleks omsorgs- og 

opdragelsesopgave, hvor der skabes ro og stabilitet omkring barnet, samt 

kunne understøtte barnets eller den unges skolegang, fritidsinteresser og 

samvær med jævnaldrende under ekstraordinære omstændigheder.  

 

Det er efter Børns Vilkårs opfattelse derfor helt afgørende, at kommunerne i 

forbindelse med godkendelsen af netværksplejefamilier foretager en meget 
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grundig undersøgelse og vurdering af netværksplejefamiliernes ressourcer og 

kompetencer, så det sikres, at det enkelte barn eller og ung får den støtte og 

omsorg, som de har brug for samt at der sættes ind med ekstra støtte, der 

hvor der må være behov for det.  

 

Børns Vilkår anbefaler på den baggrund, at det præciseres i bemærkningerne 

til den foreslåede § 31 a, at kommunerne ved godkendelse af netværkspleje-

familier efter den foreslåede § 31 a, skal følge principperne i Socialtilsynets 

faste koncept for godkendelse af almene, forstærkede og specialiserede pleje-

familier, jf. lov om socialtilsyn § 5.  

 

Børns Vilkår anerkender, at den foreslåede ordning kan være nødvendig i lyset 

af de ekstraordinære omstændigheder, som krigen i Ukraine medfører. Børns 

Vilkår er imidlertid bekymret for, hvorvidt netværksplejefamilierne som god-

kendes i medfør af den foreslåede § 31a har de tilstrækkelige social- og børne-

faglige kompetencer til at kunne varetage opgaven. Det er derfor efter Børns 

Vilkårs opfattelse helt afgørende, at den foreslåede ordning løbende monito-

reres og evalueres, så det sikres, at alle anbragte børn og unge får den nød-

vendige støtte og omsorg.  

 

I er velkomne til at kontakte jurist Victor Christoffersen på vich@bornsvilkar.dk 

eller tlf. 27 52 77 29, hvis I har spørgsmål til ovenstående. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Rasmus Kjeldahl, direktør  
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