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Ny høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om råd på det 

sociale område 

Social- og Ældreministeriet sender hermed udkast til ændring af 

bekendtgørelse om råd på det sociale område i en ny offentlig høring. Udkastet 

til bekendtgørelse om råd på det sociale område er en revision af 

bekendtgørelse nr. 1200 af 7. juni 2021. Revisionen angår udelukkende 

reglerne for Børnerådet. 

 

Bekendtgørelsen udstedes i henhold til § 88, stk. 2, i lov om retssikkerhed og 

administration på det sociale område (retssikkerhedsloven), ifølge hvilken 

social- og ældreministeren fastsætter regler om Børnerådets sammensætning 

og opgaver. 

 

De foreslåede ændringer følger af den politiske aftale om Børnene Først, som 

regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgik den 11. maj 2021. 

Med aftalen blev det besluttet, at børnene skal have en stærkere stemme i den 

offentlige debat og i rådgivning af regering og Folketing. Som led heri er det 

aftalt, at Børnerådets sammensætning og opgaver skal nytænkes. 

 

Den 15. december 2021 sendte Social- og Ældreministeriet et udkast i offentlig 

høring. På baggrund af de indkomne høringssvar er der foretaget visse 

justeringer i de foreslåede ændringer, herunder i forhold til udpegning og 

antallet af rådsmedlemmer. 

 

Social- og Ældreministeriet beder om, at eventuelle bemærkninger til 

bekendtgørelsen er ministeriet i hænde senest den 19. april 2022. 

 

Eventuelle bemærkninger bedes sendt med e-mail til p-boern@sm.dk. 

Ministeriet beder i den forbindelse om, at bemærkninger ikke fremsendes både 

med brevpost og e-mail. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Oscar Ginsborg på telefon  

41 85 10 25 eller med e-mail til og@sm.dk. 

 

Til orientering fremsendes tillige en fortegnelse over de myndigheder og 

organisationer m.v., der høres over udkastet. 

 

Med venlig hilsen 

Oscar Ginsborg 

Kontoret for Udsatte Børn 
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