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Vedr.: Forældrebetaling for døgnanbragte børn med handicap  

Kære Manu Sareen 

LEV og Spastikerforeningen har med stigende bekymring fulgt debatten om 

forældrebetaling for forældre til børn i døgntilbud, sådan som betalingsregler-

ne tilsyneladende praktiseres af Aarhus Kommune. 

 

Vi har hidtil været af den opfattelse, at forældrebetaling for børn anbragt i 

døgntilbud på grund af deres funktionsnedsættelse var så sjældent, at vi be-

tragtede det, som et af de områder kommunerne administrerede med kondui-

te og forståelse for områdets særlige karakter. 

 

Udviklingen og de oplysninger, der er kommet frem i forbindelse med Aarhus 

Kommunes administration af reglerne på området, har imidlertid gjort, at vi 

må tænke om. Det er helt åbenbart, at den enorme forskelighed i praksis og 

kommunernes meget forskelligartede tænkning omkring anvendelsen af de 

eksisterende regler kalder på en tydeliggørelse af reglerne. 

 

Sådan som reglerne er udformet i dag, er udgangspunktet, at forældrene skal 

betale en indkomstafhængig afgift for at have deres barn anbragt i et døgntil-

bud. Den hovedregel, kan der så fraviges fra i en række nærmere beskrevne 

situationer, bl.a. hvis anbringelsen i døgntilbud sker hovedsageligt med be-

grundelse i barnets behov for behandling og udvikling.  

 

Vi har – tilsyneladende i lighed med de fleste kommuner – haft den opfattelse, 

at en døgnanbringelse af et barn med svære funktionsnedsættelser altid skete 

for at sikre barnets fortsatte udvikling og behandling, hvad enten den behand-

ling nu er af træningsmæssig eller pædagogisk karakter.  

 

Det er ekstremt sjældent manglende evne til almindelig omsorg og pleje, der 

driver forældrene til at lade deres handicappede barn visitere til et døgntilbud. 

Det er typisk en erkendelse af, at de som forældre ikke har ressourcer og 
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kompetencer, der kan sikre den fysiske, kognitive, sproglige, sociale og pæda-

gogiske udvikling, som barnet har behov for, hvis det skal udvikle sig bedst 

muligt i forhold til de potentialer barnet har. Døgninstitutioner for børn i Dan-

mark er ikke plejehjem men udviklingsorienterede tilbud, som skal yde deres 

bedste for at få de potentialer, et hvert barn har, til at blomstre. Siden 

1970’ernes opgør med særforsorgen har døgntilbud til børn med handicap pr. 

definition været betragtet som centrale redskaber i den behandlings- og udvik-

lingsorienterede indsats, som de mest sårbare børn også har krav på. 

 

Desværre ser vi nu, at Aarhus Kommune- og måske andre – udnytter lovgiv-

ningen ved at bortfortolke og negligere barnets udviklingspotentiale og definere 

indsatsen i døgntilbuddet som et omsorgs og pasningstilbud for at kunne sætte 

forældrene i forældrebetaling. Vi finder den parksis usmagelig og i uoverens-

stemmelse med intentionen med tilbuddet om døgntilbud til børn med funkti-

onsnedsættelser. 

 

Ydermere har vi måttet konstatere, at der argumenteres med, at det jo er ri-

meligt nok, at også forældre til døgnanbragte børn bidrager til deres barns for-

sørgelse.  Der er vigtigt, at understrege, at det gør forældre til børn i døgntil-

bud også. Og tilmed i rigt mål – også uden at  de sættes i forældrebetaling. 

Forældre til anbragte børn mister således en række ydelser, som forældre til 

hjemmeboende børn har adgang til. Forældre til anbragte børn mister bl.a. 

børnechecken, ydelser efter reglerne om merudgifter til børn, ofte muligheden 

for at have handicapbil til barnet, muligheden for at få kompensation for tabt 

arbejdsfortjeneste for nedsat arbejdstid, etc. Forældre til døgnanbragte børn 

biddrager således i høj grad til deres anbragte barns forsørgelse. 

 

Dertil kommer, at forældre, der – typisk modstræbende og som sidste udvej – 

lader deres barn visitere til et døgntilbud, jo ikke ophører med at være forældre 

til deres barn, blot fordi det døgnanbringes. Forældrene bruger mange og store 

ressourcer, både følelsesmæssige og økonomiske, på at forblive gode forældre 

for deres børn. Det indebærer også, at disse familier fortsat har masser af ud-

gifter til barnet og udgifter til at opretholde forældrerelationen til deres anbrag-

te barn. Det kan være kørsel mellem hjem og institution, opretholdelse af væ-

relse og soveplads i hjemmet, legetøj – og i nogle tilfælde også hjælpemidler - i 

hjemmet, udgifter til mad, vask, fornøjelser og udflugter i hjemmeweekender, 

ekstraordinært store udgifter i forbindelse med rejser og ferie, etc.  Udgifter 

som kun sjældent kan dækkes fuldt over merudgiftsreglerne, etc.  

 

LEV og Spastikerforeningen har den helt klare opfattelse, at forældrebetaling 

for børn med funktionsnedsættelser anbragt i døgntilbud er en økonomisk uri-

melighed, som rammer de pågældende forældre helt urimeligt og uacceptabelt 

hårdt. Vi opfordrer derfor til, at reglerne ændres, så forældrebetaling i døgntil-
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bud ikke længere kan forekomme. Der er efter vores opfattelse, hverken nogen 

økonomisk begrundelse eller rimelighedsbetragtning, som kan retfærdiggøre, at 

kommuner kan opkræve endog store beløb fra forældre, som ser sig nødsaget 

til at lade deres barn døgnanbringe. 

 

Vi deltager selvfølgelig gerne i yderligere drøftelser om dette og møder gerne 

op for at uddybe vores synspunkter over for dig eller dine embedsfolk. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Sytter Kristensen      Lone Møller 

Landsformand       Landsformand 

Landsforeningen LEV     Spastikerforeningen 

 

 

 

 

 

 

 


