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Kære John Brædder 

Børne- og Socialministeriet har modtaget Guldborgsund Kommunes redegø-
relse og supplerende oplysninger om forløbet i den konkrete sag om uenighed 
om vederlag mellem kommunen og en plejefamilie. 
 
Jeg skal på baggrund af redegørelsen for det første indskærpe overfor Guld-
borgsund Kommune, at der ikke efter de gældende regler i servicelovens § 64 
er hjemmel til at få bistand fra politiet i forbindelse med flytning af et barn til et 
andet anbringelsessted. Jeg forventer, at kommunens forvaltning fremadrettet 
sikrer, at der er den fornødne hjemmel i loven, før der anmodes om bistand fra 
politiet i konkrete sager. Jeg skal i den forbindelse oplyse om, at der i efteråret 
2019 forventes fremsat et lovforslag, der regulerer sådanne situationer. 
 
Jeg synes, at forløbet i den konkrete sag fremstår mildest talt kaotisk og præ-
get af uklarhed. Det kan jeg konstatere, at I også er enige med mig i. Kommu-
nens redegørelse - sammenholdt med de beskrivelser plejefamilien bl.a. har gi-
vet af deres oplevelse af sagen – efterlader mig med det klare indtryk, at der 
fremadrettet bør være fokus på skriftlighed og klar kommunikation, særligt fordi 
det har så afgørende betydning for et barn, hvor det skal bo. Uanset, hvordan 
forløbet har været, så er det i sidste ende kommunen, som har ansvaret for et 
anbragt barn og dermed også ansvaret for, at barnet trives og ikke påvirkes af 
et dårligt forhandlingsforløb. 
 
Det er fuldstændigt afgørende, at både plejefamilier og kommuner har et klart 
fokus på barnet i sådanne sager, og at kommunens afgørelser i forbindelse 
med anbringelser af børn og unge uden for hjemmet skal altid træffes med ud-
gangspunkt i, hvad der er bedst for barnet.  
 
I den forbindelse vil jeg også gerne slå fast, at uanset om en kommune træffer 
afgørelse om flytning af et barn fra ét anbringelsessted efter servicelovens § 69 
eller ej, så skal kommunerne ved afgørelser om valg af anbringelsessted efter 
§ 68 b altid lægge vægt på anbringelsesstedets mulighed for at tilbyde nære og 
stabile voksenrelationer. Dette skal afspejle sig i alle kommunens overvejelser 
forbundet med en potentiel flytning af barnet. Det betyder, at der skal tages 
hensyn til, hvem barnet er knyttet til. Derfor har I også som kommune et stort 
ansvar for at sørge for at understøtte et godt samarbejde med plejefamilierne i 
kommunen. 
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Alle anbragte børn og unge har krav på en tryg og stabil opvækst. Jeg har der-
for også en klar forventning om, at Guldborgsund Kommune fremadrettet sik-
rer, at implementering af kommunens nye vederlagsmodel   tager udgangs-
punkt i dialog med plejefamilierne og sikrer tilstrækkeligt fleksible rammer, så 
konflikter om løn ikke kommer til at stå i vejen for det, der er til barnets bedste. 
 
 
Med venlig hilsen 
Mai Mercado 
 
 


