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Til byrådet, direktionen og pressen – nu uden formateringsfejl
 

Ekspert: Randers Kommunes nedskæringer på udsatte børn vil med stor sandsynlighed
føre til lovbrud
 
En af Danmarks førende jurister på området for udsatte børn og unge, Bente Adolphsen, har i
en mail-dialog med Velfærdslisten givet udtryk for, at den spareplan, der skal gennemtvinge
nedskæringer på 23 millioner kroner om året på udsatte børn, med stor sandsynlighed vil føre
til lovbrud
 
Som lektor på Den Sociale Højskole i Aarhus underviste Bente Adolphsen i mange år socialrådgiver-studerende i de
retsregler, der gælder for kommunernes indsats for udsatte børn og unge. Hun har derfor undervist mange af
socialrådgiverne i de danske kommuner og anerkendes generelt som en af Danmarks førende eksperter i juraen for udsatte
børn og unge.
 
Da Bente som nævnt er en af de store kapaciteter på området for udsatte børn og unge, tog jeg fat i hende for at få en
vurdering af den spareplan, der - hvis et flertal vedtager den på byrådsmødet i aften - vil gennemtvinge nedskæringer på
intet mindre 23 millioner kroner om året på kommunens udsatte børn og unge.
 
Som bekendt har jeg på vegne af Velfærdslisten lavet et notat om spareplanen, hvor jeg kommer frem til, at tre af
spareplanens forslag er i strid med loven. Vurderingen bygger især på en udtalelse fra ombudsmanden (FOB 2014-9) om en
lignende spareplan i Guldborgsund Kommune.
 
Bente Adolphsen har haft spareplanen, ombudsmandens udtalelse, mit notat og forvaltningens svar på mit notat til
gennemsyn. På den baggrund har hun givet udtryk for følgende:
 
“Randers Kommunes spareplan minder meget om den spareplan i Guldborgsund Kommune, som fik ombudsmanden til at
udtrykke alvorlig bekymring for udsatte børn og unges retssikkerhed. Jeg regner med, at ombudsmanden formentlig ville
sige nogle af de samme ting til Randers, hvis han fik den forelagt. Det er meget sandsynligt, at spareplanen vil føre til
retsstridige afgørelser. “
 
“Jeg vurderer, at planen er mere end bare problematisk. En sagsbehandler ansat i kommunen vil have meget svært ved
ikke at følge de klart udtalte ønsker (også dem, der står mellem linjerne)  om at tage sparebriller på i stedet for saglige
briller med fokus på barnets bedste, som jo er lovens påbud.”
 
“Jeg er ikke sikker på, at planen har været i fagpersoners hænder, og man kan i hvert fald sige, at ombudsmanden
udtrykkeligt slår fast, at en plan SKAL forholde sig til den retlige ramme (altså lovens pligter, barnets behov, saglighed og
proportionalitet) mere konkret, end denne plan gør. Den smider blot om sig med et "sagligt" her og et "sagligt" der, men
uden konkret indhold.”
 
“Hele planen bærer præg af, at man ikke har forstået, hvad børneområdet handler om, hvilke lovpligter det indebærer, og
hvad saglighed og proportionalitet er.”
 
Yderligere info: Kasper Fuhr Christensen, 30342692, kfc@randers.dk
 
Læs mere om spareplanen her:
http://velfaerdslisten.dk/nyhed/velfaerdslisten-afsloerer-spareplan-for-udsatte-boern-er-ulovlig/
http://velfaerdslisten.dk/nyhed/velfaerdslisten-sikrer-at-nedskaeringer-paa-udsatte-boern-og-unge-saettes-paa-pause/
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