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Til parterne på vedlagte 
høringsliste 
 

Høring over udkast til forslag om barnets lov 

Social- og Ældreministeriet sender hermed udkast til lovforslag om barnets lov i 
høring.  

Baggrund 
Der blev i maj 2021 indgået en aftale om Børnene Først. Som en del af aftalen 
skal der udarbejdes en ny barnets lov for børn og unge med behov for særlig 
støtte som følge af sociale udfordringer eller nedsat funktionsevne. 
Aftaleteksten er vedlagt til orientering.  
  
Formålet med loven er at anerkende børn i deres egen ret og som 
selvstændige individer med egen stemme. Derfor skal loven bygge på et 
tidsvarende børnesyn, hvor børn er til i deres egen ret, og hvor barnets 
perspektiv skal være styrende i både sagsbehandlingen og indsatsen, mens 
hvor det er de voksnes ansvar at træffe de rigtige beslutninger.  
 
Barnets rettigheder skal styrkes og barnet skal have flere rettigheder. Reglerne 
skal sikre, at barnets perspektiv altid er i fokus og er styrende både i 
udredningen af barnets behov, indsatser og i opfølgningen på trivsel og 
udvikling.  
 
Lovforslaget bygger på aftalepartiernes politiske forhandlinger og aftalen om 
Børnene Først og på inddragelse af en række interessenter og herunder et 
praktikerpanel.   

Lovforslagets indhold 
Med udkastet til barnets lov foreslås det at samle de eksisterende 
bestemmelser i serviceloven, der omhandler støtte til børn og unge, og familier, 
der har brug for hjælp, herunder på grund af en funktionsnedsættelse hos 
barnet eller den unge. Disse bestemmelser foreslås således videreført i 
vedlagte udkast til barnets lov.  
 
Derudover indgår der en række forslag til ændringer af de eksisterende 
bestemmelser og forslag til nye bestemmelser. Det drejer sig blandt andet om: 
forslag til nye bestemmelser om inddragelse af barnet eller den unge (kapitel 
2), afdækning og udredning af barnets eller den unges behov (kapitel 3), 
barnets plan (kapitel 9) og opfølgning på barnets eller den unges trivsel (kapitel 
10).  
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Derudover indeholder lovforslaget en række nye andre rettigheder for barnet 
eller den unge (kapitel 10, 11 og 17). Der er videre fastsat bestemmelser om, 
at familien skal sikres den rette hjælp i tide, når et barn anbringes uden for 
hjemmet (kapitel 3, 5 og 7).  
 
Lovforslaget indeholder endeligt forslag om at samle hovedparten af de 
eksisterende rent handicapkompenserende bestemmelser for børn og unge 
med nedsat funktionsevne eller kronisk og langvarig lidelse og deres familier i 
ét kapitel (kapitel 8). Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at der også er 
særskilte bestemmelser om målgruppen i kapitel 11, ligesom børn og unge 
med nedsat funktionsevne er del af målgruppen for en række bestemmelser i 
andre kapitler i lovforslaget, herunder kapitel 3, 4 og 11.   
 
Det skal desuden bemærkes, at barnets lov medfører behov for ændringer i en 
række andre love, herunder i serviceloven og retssikkerhedsloven.  
 
Der udsendes derfor parallelt med denne høring et udkast til lovforslag om 
ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område og forskellige andre love (Ændringer som følge af barnets lov, 
initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær 
med børn på kvindekrisecentre m.v. og fast-track for godkendelse af 
plejefamilier m.v.) 
 
Social- og Ældreministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger er 
ministeriet i hænde senest fredag den 24. juni 2022.  
 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til cap@sm.dk og p-boern@sm.dk. 
Ministeriet anmoder i den forbindelse om, at bemærkninger ikke fremsendes 
både med brevpost og mail. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Chefkonsulent Charlotte Aastrup Poole på 
telefon 41 85 11 33.  
 
Til orientering fremsendes tillige en fortegnelse over de myndigheder og 
organisationer m.v., der høres over udkastene. 
 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Aastrup Poole 
 
 


