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Kære Steen Christiansen 

Tak for Albertslund Kommunes redegørelse om sagsforløbet for kommunens 

håndtering af de i medierne omtalte sager om de børn, der har været udsat for 

overgreb begået af en pædagogmedhjælper i kommunen. 

 

Indledningsvist vil jeg gerne slå fast, at det er afgørende, at hver enkelt kommune 

har styr på, hvordan en sag om overgreb mod et barn skal håndteres. For det er 

afgørende, at alle berørte børn og familier får den hjælp og støtte, de hver især 

har brug for. 

 

Jeg har noteret mig kommunens gennemgang af sagsforløbene for de 23 børn 

fra 2017 og frem til nu. 

 

Som I selv påpeger, har behandlingen af sagerne på en række punkter desværre 

ikke været fuldt ud tilstrækkelig, og der er begået sagsbehandlingsfejl fra kom-

munens side.  

 

Helt grundlæggende har vi med den eksisterende lovgivning skabt nogle meget 

klare og entydige rammer for at sikre, at hver enkelt kommune reagerer og føl-

ger op i en sag om overgreb begået mod et barn eller en ung.  

 

Ansvaret for at reagere og handle i den enkelte sag ligger entydigt hos den en-

kelte kommune. I har som kommune således pligt til at følge op og sætte ind 

med tilstrækkelig og relevant hjælp og støtte til både barnet og familien, hvis 

der vurderes at være behov for særlig støtte. 

 

Jeg synes, at det er stærkt kritisabelt, at Albertslund Kommune ikke har for-

mået at handle rettidig, konsekvent og med fokus på børnene i en sag så alvor-

lig som denne, hvor en lang række børn har været udsat for overgreb. 

 

Jeg har en meget klar forventning om, at Albertslund Kommune fremadrettet 

strammer gevaldigt op på sine procedurer ift. at behandle sager om særlig 

støtte til børn og unge. 

 

Jeg finder det positivt, at I nu har iværksat en række fremadrettede initiativer for 

at styrke forebyggelse, opsporing og korrekt håndtering af hver enkelt sag om 

overgreb mod et barn eller en ung. 

 

I den forbindelse vil jeg gerne fremhæve et par perspektiver, som Albertslund 

Kommune i lyset af det beskrevne sagsforløb bør have særligt fokus på i det 
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fremadrettede arbejde med at sikre en korrekt håndtering af sager om over-

greb.  

 

For det første er det kommunens ansvar at sikre en afdækning og undersø-

gelse af det enkelte barns forhold og behov og sikre, at kommunen også følger 

op herpå. Hvis kommunen antager, at et barn trænger til særlig støtte, skal 

kommunen undersøge barnets forhold. Ansvaret herfor påhviler utvetydigt 

kommunen og må ikke overlades til eller afvente hverken forældre eller en evt. 

strafferetlig efterforskning.  

 

For det andet skal kommunen sikre inddragelse af det enkelte barn eller ung i 

deres sag. I Overgrebspakken fra 2013 var netop børneinddragelse et meget 

klart fokuspunkt. Dette betød bl.a., at det blev et lovkrav at tale med barnet el-

ler den unge under en sags behandling med mindre afgørende hensyn taler 

herimod. Derudover skal støtte bygge på barnets eller den unges egne res-

sourcer, og barnets eller den unges synspunkter altid inddrages med passende 

vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. 

 

For det tredje skal kommunen have et skærpet fokus, når kommunen under et 

igangværende sagsforløb får en underretning om mistrivsel hos barnet eller 

den unge. En sådan underretning eller oplysning skal der reageres og følges 

op på, og bør derudover medføre en skærpet opmærksom på det pågældende 

barns forhold, som kommunen bør afdække nærmere.  

 

I forlængelse heraf vil jeg gerne gøre Albertslund Kommune opmærksom på, at 

der findes en række rådgivningstilbud i dag, som I kan benytte jer af som led i 

at styrke jeres håndtering af sager om overgreb mod børn og unge under 18 år.  

 

Her vil jeg særligt opfordre jer til at kontakte Socialstyrelsen, som tilbyder indivi-

duelt tilpassede udviklingsforløb til at styrke kommunernes arbejde med den 

tidlige opsporing, forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn.  

 

Jeg ved, at I allerede har benyttet jer af Socialstyrelsens bistand, og jeg har 

bedt Socialstyrelsen om på ny at stille sig til rådighed for fortsat hjælp og bi-

stand til jeres videre arbejde. Det gælder også i relation til at adressere de op-

mærksomhedspunkter, som jeg har nævnt ovenfor. 

 

I har også mulighed for at søge om et såkaldt task force forløb. Den Perma-

nente Task Force på området for udsatte børn og unge tilbyder hjælp til kom-

muner, der ønsker at styrke kvaliteten i deres behandling af sager om særlig 

støtte til børn og unge gennem kompetenceudvikling, sparring og viden, og er 

et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. 

 

Endelig har jeg noteret mig, at Albertslund Kommune nu har lagt en plan for at 

få politisk vedtaget jeres kommunale beredskab på området. Det er et lovkrav, 

at beredskabet er politisk vedtaget, og det er vigtigt, at I nu får det på plads. 

 

Afslutningsvist skal jeg gøre opmærksom på, at jeg har modtaget henvendelser 

fra forældre til børn, som fortæller, at de har oplevet ikke at have fået tilstræk-

kelig hjælp eller støtte. Jeg finder familiernes oplysninger bekymrende. Jeg har 

derfor besluttet at videresende henvendelserne til de ansvarlige kommuner 

herunder Albertslund Kommune som underretninger, som kommunen derefter 

skal påse at følge op på og vurdere behovet for særlig støtte og hjælp. 
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Jeg ser frem til at følge Albertslund Kommunes fokuserede indsats på området 

fremover.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Mai Mercado 
 

 


