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Høring over forslag til ændring af bekendtgørelse 

om råd på det sociale område  

 

Social- og Ældreministeriet har den 15. december 2021 sendt et forslag til ændring af bekendtgørelse 

om råd på det sociale område i høring (journalnummer 2021-6624). Forslaget indebærer bl.a. en 

række ændringer i Børnerådets udpegningsprocedure, kvalifikationskrav til medlemmer samt 

opgaver. 

 

Det fremgår af høringsbrevet, at forslaget har baggrund i den politiske aftale om ’Børnene først’ fra 

maj 2021. I aftalen står der bl.a., at børnene skal have en stærkere stemme i den offentlige debat og 

i rådgivning af regering og Folketing. Det skal ske ved, at der etableres et nyt fast børne- og 

ungepanel i Børnerådet, og Børnerådet skal tilknyttes et repræsentantskab med repræsentation af 

De Anbragtes Vilkår, Danske Skoleelever og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Derudover skal 

Børnerådets sammensætning og opgaver nytænkes. 

 

Justitia finder det positivt, at man ønsker at styrke børnenes stemme i den offentlige debat og i 

rådgivning af regering og Folketing.  

 

Der er dog også nogle af forslagene, som giver anledning til betænkeligheder. 

 

Det gælder bl.a. forslaget om, at social- og ældreministeren ikke længere skal være bundet til at 

udpege Børnerådets medlemmer blandt personer, som er indstillet af organisationer mv., der 

arbejder med børns forhold og rettigheder.  

 

Efter Justitias opfattelse rejser dette imidlertid spørgsmål i forhold til Børnerådets uafhængighed, 

eftersom det i forvejen er social- og ældreministeren, der udpeger formanden samt alle medlemmer.  

 

Derudover foreslås det, at medlemmerne fremover skal udpeges ud fra deres viden om forskellige 

”aspekter af børns liv”, herunder leg, læring, dannelse, udsathed, funktionsnedsættelser, psykisk 

sårbarhed, ungdomskultur og medborgerskab. I dag udpeges Børnerådets medlemmer ud fra deres 

indsigt i spørgsmål om 1) Børns opvækst og udvikling, 2) Børns skoleliv, 3) Børns kultur- og fritidsliv, 

4) Børns sundhed, 5) Børns retsstilling og 6) Børn med særlige behov.  

 

Efter Justitias opfattelse indebærer forslaget risiko for, at Børnerådets faglighed svækkes, når der 

stilles lavere og mere uspecifikke krav til medlemmernes kvalifikationer. 

 

Samtidig finder Justitia det ikke hensigtsmæssigt, at der ikke længere vil blive lagt vægt på, at et eller 

flere medlemmer har indsigt i spørgsmål om børns retsstilling, særligt når Børnerådet har en 

ekspertfunktion i rådgivningen af regering, Folketing og myndigheder, når det gælder sikring af 

børns rettigheder. 
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Børn har i forvejen en svag retsstilling, blandt andet på tvangsanbringelsesområdet, og det er derfor 

vigtigt, at et eller flere medlemmer besidder tilstrækkelig viden om børns retsstilling. 

 

Med venlig hilsen 
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