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Abstract 

Over a long period, there have been stories in the media about children and youngsters, who 

are exposed to massive abuse and neglect and where the safety net of society haven’t been 

effective and caught and helped the children in time.  

The general authorities concerning vulnerable children and youngsters have traditionally had 

major difficulties concerning managing the area, as well as being characterized by rising 

spending expenses and substantial budgetary overruns. In parallel, the attention from the 

media has been growing, stories about children and youngsters, where the municipalities 

have failed to intervene in time or where the placement families / -institutions have hugely 

neglected their responsibilities concerning care have constantly come to public attention. 

Every time the municipalities are blamed for not living up to their obligations. The attention 

from the media in a number of individual cases has meant that the area has been exposed to 

new reforms and regulatory constraints. 

There is no doubt that there has been mismanagement in many of the complex child cases 

the public has become aware of. 

I have in my master’s thesis hypothesized that the massive attention has had an influence of 

the perceived legitimacy of the local Child and Family Departments, both in a citizen’s 

perspective and within our own ranks. 

I have focused on examining whether the municipal legitimacy is challenged, based on my 

own work in a local Child and family Department in Hvidovre.  

I chose to explore the area from a hypothesis that particular difficult children’s cases’ 

exposure to the media creates legitimacy challenges both internally and externally based on 

the questions:  

What is the impact of negative publicity, for a local Child and family Department handling 

complex children’s cases, concerning the legitimacy of the department? 

What options can be used to obtain renewed legitimacy? 

Overall I can conclude that the negative publicity about local Children and Family 

Department’s handling of difficult child cases are challenging to the legitimacy. This is 

evident both in the handling within the Child and Family Department, in the communicative 

handling of press cases and in texts and discourses in recent reforms which legislature 

drafted and got passed.  
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1. Indledning 

Igennem en længere periode har der været indlæg i medierne om børn og unge, som 

udsættes for massive overgreb og omsorgssvigt og hvor samfundets sikkerhedsnet 

ikke har fanget og hjulpet børnene i tide. Det er en kommunal opgave, at sikre børn og 

unges trivsel og omsorg, såfremt deres forældre ikke er i stand til at håndtere 

omsorgsopgaven. Som chef for Børne- og Familieafdelingen i Hvidovre kommune, 

oplever jeg i perioder at befinde mig på en ”brændende platform”, når den offentlige 

håndtering af vanskelige børnesager italesættes i medier og i politiske fora. Det er den 

”brændende platform” der optager mig og har været incitamentet for denne 

masterafhandling. 

 

Det samlede myndighedsområde omkring udsatte børn og unge har traditionelt haft 

store styringsvanskeligheder, ligesom området igennem en længere periode har været 

præget af stigende udgiftspres og store budgetmæssige overskridelser. Sideløbende 

har medieopmærksomheden været tiltagende. Fortællinger om børn og unge, hvor 

kommuner enten ikke har grebet ind rettidigt, eller hvor anbringelsessteder har 

omsorgssvigtet børn groft, er konstant kommet til offentlighedens kendskab og hver 

gang bliver kommunerne klandret for, ikke at leve op til deres forpligtigelser.  

Den store medieopmærksomhed betyder samtidig, at kommunerne mødes med øgede 

krav, i forhold til at sikre rettidige handlinger i de komplekse børnesager.  

 

Med strukturreformen i 2007 overtog kommunerne forsyningsforpligtigelsen1 og tilsynet med 

foranstaltninger for udsatte børn og unge.  Intentionen var, at kommunerne skulle skabe 

bedre sammenhæng i børn og unges liv, ved at have myndighedsansvaret, 

forsyningsforpligtigelsen og det økonomiske ansvar. 

 

Medieopmærksomheden i en række enkeltsager har betydet, at området har været 

udsat for nye reformer og lovgivningsmæssige stramninger. Sidst har Social- og 

Integrationsministeriet præsenteret en ”overgrebspakke” og en tilsynsreform i 

forbindelse med Finanslov 2013.  

Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup har i forberedelserne til sine nye 

lovforslag, nedsat en ”tænketank”, der bl.a. består at den tidligere børnerådsformand 

Lisbeth Zornig og advokat Gry Rambusch, begge aktive debattører med et budskab 

om, at kommunerne ikke løfter opgaverne overfor udsatte børn og unge.  

 

                                                
1
 Ansvaret for de nødvendige tilbud til børn og unge 
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Meget tyder på, at der har været foretaget fejldispositioner i mange af de komplicerede 

børnesager offentligheden har fået kendskab til, ligesom en stram kommunal økonomi 

kan have haft betydning for opgavehåndteringen. Problematikken i de mange 

enkeltsager har ligeledes betydet, at Social- og Integrationsministeriet og 

Kommunernes Landsforening (KL) har set sig nødsaget til, at ”løfte pegefingeren”2 over 

for kommunernes opgavehåndtering. 

 

Børne- og Familieafdelingen i Hvidovre (myndighedsafdelingen, der håndterer sager 

med udsatte børn og unge) har været aktør i enkeltsager, som både er blevet 

eksponeret i landsdækkende og lokale medier. Hver gang sættes afdelingen på den 

anden ende. Det er en ledelsesmæssig udfordring, at tage hånd om både det politiske 

niveau og medarbejderniveauet. Den offentlige opmærksomhed og mistænkeliggørelse 

har betydning for afdelingens myndighedsudøvelse i det daglige. Familierådgiverne 

bliver usikre i borgerbetjeningen, og borgere ”truer” med at gå til borgmester eller 

medierne, såfremt de ikke får den forventede ydelse. 

 

I denne masterafhandling har jeg valgt, at tage udgangspunkt i en forståelse af, at vi lever i 

et samfund bestående af hyperkompleksitet (Stelter, 2009), hvor det enkelte menneskes 

selvforståelse er en konstant selvreflektion, spejlet i en evigt foranderlig kultur. 

Videnskabsteoretisk tager jeg udgangspunkt i socialkonstruktivistisk tænkning, byggende på 

hypoteser om at vi som mennesker lever i relationer, skaber virkelighed og mening gennem 

sproget, og dermed fører kilden til menneskelige handlinger tilbage til kommunikationen 

mellem mennesker.(Gergen, 1997)  

I min optik betyder det, at Børne- og Familieafdelingens medarbejdere konstant befinder sig i 

selvreflektion (Giddens, 1991) i forhold til de vanskelige beslutninger, de skal træffe hver dag 

og i højere grad læner sig op af, hvad der giver mening for dem personligt end afdelingens 

institutionelle rammer. Det betyder samtidig, at kritik fra offentligheden eller fra borgere i 

højere grad opleves som personlig kritik og i mindre grad som institutionel kritik, af den 

samlede afdelings myndighedsudøvelse.  

I min ledelseskontekst betyder det, at jeg som Børne- og Familiechef har en konstant 

opmærksomhed på, hvordan vi opfattes af offentligheden, ligesom jeg har et 

vedvarende fokus på, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer, om de sager 

der skaber udfordringer. 

Samtidig har jeg en antagelse om, at området består af en række komplekse 

problemstillinger, som forsøges løst med lineære og forenklede løsninger, hvilket jeg 

tolker ud af den store reformiver området på det seneste har været udsat for. Jeg har 

                                                
2
 Ved udsendelse af borgmesterbreve 
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ligeledes en hypotese om, at den massive opmærksomhed har betydning for de 

kommunale Børne- og Familieafdelingers oplevede legitimitet, både i et 

borgerperspektiv og inden for egne rækker.  

Hovedomdrejningspunktet i min masterafhandling er derfor, at undersøge legitimitets- 

udfordringen omkring særlige vanskelige børnesager, for derved at opnå ny viden til 

min fremadrettede legitimitetsledelse. Som udgangspunkt antager jeg, at 

problemstillingen omkring særlige vanskelige børnesager er en kompleks 

problemstilling, hvilket jeg underbygger i begyndelsen af afhandlingen. 

 

Jeg undersøger, hvordan det står til med den kommunale legitimitet igennem to 

delanalyser. I første delanalyse analyseres områdets seneste reformer. I anden 

delanalyse analyseres et antal udvalgte artikler, hvor kommunale medarbejdere og 

politikere har udtalt sig om den kommunale håndtering af vanskelige børnesager.  

 

Jeg har en forventning om, at underbygningen af mine antagelser om områdets 

kompleksitet, analyserne af områdets seneste reformer og udvalgte avisartikler, vil 

sætte mig i stand til at konkludere og perspektivere min fremtidige ledelsesopgave i et 

legitimitetsperspektiv. 

 

2. Problemformulering og undersøgelsesspørgsmål 

De mange problematiske børnesager der kommer i offentlighedens søgelys, udfordrer den 

kommunale opgavehåndtering og dermed den kommunale legitimitet.  

Skal kommunerne fremover varetage myndighedsopgaven på en måde, der opleves 

som tilfredsstillende i offentligheden, kan det i et kommunalt strategisk perspektiv blive 

nødvendigt, at stabilisere den kommunale legitimitet ved at skabe ny mening i det 

offentlige rum. 

2.1 Problemformulering 

Hvilken betydning har offentlig negativ omtale, af en kommunal Børne- og Familieafdelings 

håndtering af komplekse børnesager for afdelingens legitimitet? og er det muligt at 

iværksættes tiltag, der bidrager til at indhente fornyet legitimitet?  

 

Med udgangspunkt i min antagelse af, at problemstillingen er en kompleks problemstilling, vil 

jeg først redegøre for betydningen af kompleksiteten i forhold til legitimitetsproblematikken, 

dernæst giver problemformuleringen anledning til at undersøge følgende spørgsmål: 
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 Hvilken betydning har den negative omtale i offentligheden for Børne- og 

Familieafdelingens legitimitet?  

 

 Hvilke strategiske tiltag kan der tages i anvendelse i samspillet mellem 

organisationen og omverdenen i forhold til en evt. legitimitetsreparation?  

Fra et ledelsesperspektiv må målet med at udøve legitimitetsledelse være, at skabe mening i 

hverdagen hos den enkelte medarbejder ved at håndtere det udefrakommende pres og 

samtidig arbejde strategisk med afdelingens legitimitet på både politisk og administrativt 

niveau. 

3. Videnskabsteoretisk tilgang 

Som metateori har jeg valgt, at tage udgangspunkt i et socialkonstruktivistisk perspektiv. Jeg 

betragter udfordringerne omkring kommunal legitimitet, som socialt skabt via historiske og 

sociale processer. ”Socialkonstruktivismen betoner, at virkeligheden på afgørende vis 

præges eller formes af vores erkendelse af den.” (Fuglesang og Olesen, 2004: 349) 

Legitimitet er dermed en konstruktion, hvor der ikke findes objektive sandheder og 

forståelser, men alene konstruktioner, som skabes ud fra det, der giver mening hos den 

enkelte. I det perspektiv er legitimitet noget man tildeles af andre, i andres forståelse af 

normer, værdier og trossystemer. Legitimitet bliver derved noget evigt foranderligt, afhængig 

af tidens diskurser3.  

  

Jeg har ligeledes valgt, at inddrage den franske filosof Michel Foucaults perspektiver 

som metateori, da hans forståelse af diskurser og magt, tilfører mening til den optik, jeg 

forstår legitimitet i. 

Foucaults forfatterskab har haft stor betydning for den socialkonstruktivistiske tænkning. 

Hans diskursforståelse, tanker om magt, sandhed og viden præger socialkonstruktivitisk 

tænkning. Han sætter spørgsmålstegn ved begreber som sandhed og objektivitet og har bl.a. 

analyseret begreberne i mange af sine værker4. Begrebet sandhed hænger, i Foucaults 

optik, nøje sammen med diskursbegrebet og vedrører legitimiteten, af en til en hver tid 

gældende diskurs og fortæller noget om den position og magt, som individer eller 

institutionelle kontekster får i diskursen. Foucault definerer diskurs som ” den samlede 

mængde af betingelser, som på et givet tidspunkt i et givet samfund styrer udsagnenes 

optræden, deres forbliven, deres indbyrdes forbindelser, den måde hvorpå de grupperes i 

                                                
3
 Diskurs anskues som en måde at forholde sig i verden på, inklusive en bestemt opfattelse af sandhed og 

rettighed  
4
 Bl.a. i Galskabens historie og Seksualitetens historie 1 (vilje til viden). 
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formelle helheder(….) hvorefter de cirkulerer, undertrykkes, glemmes, udviskes eller 

genoplives” (Foucault 1970 / Helder, 2009:24)) 

Diskurs skal således forstås, som et netværk af relationer mellem udtryksformer, begreber, 

aktører, aktiviteter, teknikker, institutioner mv. 

Foucault fokuserer på diskurser, som en afgørende faktor i relation til magt. Han beskriver 

moderne magtudøvelse som ”moderne magtudøvelse handler om at påvirke formelt frie 

individer, deres handlinger og deres selvopfattelse” (Mik-Meyer og Villadsen, 2007)  

I Foucaults optik er magt således et netværk af relationer, som omfatter både dem som 

har og ikke har fordel af det. Alle individer er underlagt magten. Foucault beskriver ” 

magten er ikke en institution eller en struktur, heller ikke en særlig kraft, som nogen må 

være udstyret med; magt er et navn man giver en kompleks strategisk situation i et 

givent samfund”(Foucault 1976 / Heede, 1992) 

 

Med udgangspunkt i Foucault og det socialkonstruktivistiske perspektiv, har jeg samtidig 

positioneret mine teoretiske nedslag og analysemetoder, til at tage udgangspunkt i 

ovenstående tænkning.  

 

4. Metode, teorivalg og empiri  

4.1 Metodetilgang  

Ib Andersen beskriver undersøgelser der har ”et forstående formål”, som en 

samfundsvidenskabelig metode, til at undersøge de meninger og betydninger, ”som 

mennesker har nedlagt i et fænomen, som genstand for en undersøgelse hvor der lægges 

vægt på at udvikle nye forståelsesrammer og nye fortolkninger” (Ib Andersen, 2010:23).  

I denne afhandling ønsker jeg, at undersøge og blive klogere på legitimitetsudfordringen i et 

kommunalt perspektiv i relation til vanskelige børnesager. Ved at anlægge et forstående 

undersøgelsesperspektiv, mener jeg, jeg kan producere ny lokal viden om legitimitets- 

udfordringen, der vil medvirke til at øge min legitimitetsledelse og dermed mine 

ledelsesmæssige handlemuligheder, både eksternt og internt.  

 

4.2 Undersøgelsesdesign 

Inden jeg udarbejder de egentlige analyser af legitimitetsproblematikken, antager jeg, at 

problemstillingen om kommunal legitimitet, i relation til særlige vanskelige børnesager er en 

kompleks problemstilling. Antagelsen underbygger jeg ved hjælp af teori, omhandlende 

kompleksitet og usikkerheder, som jeg illustrerer med empiriske eksempler. Jeg er optaget af 

kompleksitetsspørgsmålet ud fra en hypotese om, at netop kompleksiteten ligger til grund for 
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legitimitetsproblematikken, hvorfor jeg konkluderer på denne antagelse i afhandlingens første 

del. 

Jeg har, som en del af undersøgelsesdesignet, udviklet to undersøgelsesspørgsmål, som er 

beskrevet i forbindelse med min problemformulering. 

Undersøgelsesspørgsmålene er styrende for masterafhandlingens primære 

omdrejningspunkt, legitimitet i et kommunalt perspektiv og skal medvirke til, at sikre fokus på 

legitimitetsspørgsmålet som den røde tråd igennem afhandlingen.  

Begge undersøgelsesspørgsmål bliver forsøgt besvaret i henholdsvis delanalyse 1 og 2 og 

de efterfølgende delkonklusioner. Afslutningsvis samles delkonklusionerne i en 

hovedkonklusion, som derefter diskuteres og perspektiveres i et handlingsrelateret 

ledelsesperspektiv. 

4.3 Teorivalg 

I relation til min problemformulering og mine undersøgelsesspørgsmål, har jeg valgt 

teoretiske nedslag, som kan belyse og analysere min problemstilling ud fra forskellige 

positioner, således at jeg opnår størst mulig teoretisk viden om min legitimitetsproblematik ud 

fra en socialkonstruktivistisk tilgang. Den socialkonstruktivistiske tilgang er ligeledes 

retningsgivende for de analysemetoder og redskaber, jeg har valgt at benytte.  

 

I forhold til min antagelse om, at definere vanskelige børnesager som komplekse 

problemstillinger, har jeg valgt at tage udgangspunkt i Erik-Hans Klijn og Joop Koppenjans 

teori om komplekse problemstillinger og usikkerhedsfaktorer som substantiel usikkerhed, 

strategisk usikkerhed og institutionel usikkerhed. 

Jeg er optaget af Koppenjan og Klijns teoretiske overvejelser om forståelse af ”wicked 

problems”, da jeg forstår min problemstilling som et dilemma, hvor der hverken er enighed 

om problemet eller om løsningerne.   

 

Omkring første undersøgelsesspørgsmål, hvor jeg ønsker at undersøge betydningen af den 

negative omtale for Børne- og Familieafdelingens legitimitet, har jeg en hypotese om, at 

dominerende diskurser, retorik og sprogbrug har forandret sig, i forståelsen af udsatte børn 

og unge igennem en periode. Jeg har derfor valgt, at analysere områdets reformer i forhold 

til kritisk diskursanalyse med udgangspunkt i Faircloughs lingvistiske diskursbegreb 

(Jørgensen og Phillips, 2010:79) og hans tredimensionelle model, hvor han analyserer 

diskurs med fokus på to dimensioner; den kommunikative begivenhed og diskursordenen. 

Omdrejningspunktet for min delanalyse 1 er således, at undersøge social forandring med 

udgangspunkt i en bred socialkonstruktivistisk tilgang om, at al viden er situationel, 

kontekstafhængig og kontingent bestemt (Jørgensen og Phillips, 2010) Det betyder, at 
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diskurser beskrives, som en bestemt måde at tale på der giver betydning til handlinger ud fra 

et bestemt perspektiv. Jeg får dermed et redskab til at afdække hvilke diskursive praksisser, 

der optræder i områdets reformer og dermed et billede af mulige sammenhænge mellem 

diskursive praksisser og legitimitetsudfordringen.  

 

Omkring mit andet undersøgelsesspørgsmål, hvor jeg ønsker at undersøge strategiske 

muligheder i relation til legitimitetsudfordringen, har jeg valgt at udforske institutionelle 

perspektiver, med et blik ind i institutionel teori. Derved får jeg et særligt ”blik” på, hvad der 

kan være på spil i egen organisation, der kan medvirke til at fremme min forståelse af hvilke 

kræfter der er på spil, når en Børne- og Familieafdeling udsættes for offentligt pres. 

Samtidig analyserer jeg dilemmaerne omkring den oplevede legitimitet med udgangspunkt i 

Mark C. Suchmans forståelse af, at organisationer skal være legitime for at kunne handle, at 

legitimitet, i en socialkonstruktivistisk forståelse, ikke er noget en organisation har, men får 

tildelt, at legitimt dermed er kontekstafhængig og skal ses i sammenhæng med det øvrige 

samfunds oplevelse af institutionens ydelser.  

Suchmans perspektiv på legitimitet, taler ind i min problemstilling og kan medvirke til at 

nuancere min forståelse af, at jeg i et ledelsesperspektiv ikke kun kan arbejde med 

legitimitetsproblematikken internt, men også er nødt til at undersøge, hvordan jeg kan være 

medvirkende til at udvikle legitimitetsreparation i eksterne kontekster. 

4.4 Empiri 

I min masterafhandling benytter jeg mig af forskellige datakilder, metoder og teoretiske 

perspektiver. 

For at tilføre min masterafhandling en forståelse af de diskurser området historisk har været 

præget af, har jeg taget udgangspunkt i Tine Egelunds afhandling, ”Beskyttelse af 

Barndommen” og udarbejdet bilaget ”Barnet og det sociale”, som kort beskriver forskellige 

perioder og diskurser der gennem tiden har præget tilgangen til barnet og det sociale 

arbejde. Formålet med bilaget er at bidrage til forståelsen af den sociale verden og 

diskursordenen i Faircloughs perspektiv. 

 

I forhold til første undersøgelsesspørgsmål, om betydningen af den negative omtale i 

offentligheden, har jeg valgt at analysere områdets lovgivning, med særligt fokus på reformer 

i perioden fra 2006 til 2013, med udgangspunkt i Anbringelsesreformen 2006, Barnets 

Reform 2011, Overgrebspakken 2012 og Tilsynsreformen 2013. Baggrunden for valget er 

periodens stigende ”lovgivningshastighed”, der rummer lige så mange lovændringer på 
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børneområdet som perioden fra 1933 til 20005. Det har gjort mig nysgerrig på at undersøge 

om retorik og sprogbrug har ændret sig, ud fra en hypotese om, at der er sammenhæng 

mellem sprogbrug, retorik og offentlighedens opfattelse af den kommunale legitimitet. 

 

I forhold til andet undersøgelsesspørgsmål, om hvilke strategiske muligheder der kan tages i 

anvendelse, har jeg valgt at analysere en række udvalgte avisartikler, hvor embedsmænd og 

politikere har udtalt sig om den kommunale håndtering af vanskelige børnesager.   

Når jeg har valgt mediemateriale som analysegrundlag, er det med udgangspunkt i 

mediernes medvirkende til, ”at formidle erfaring, som påvirker både selvidentiteten og den 

grundlæggende organisering af sociale relationer ”(Giddens, 1991: 13) I den forståelse har 

medierne stor påvirkning af opfattelsen af den verden, vi lever i, i dag. Derfor indeholder 

artiklerne information om forståelser i det offentlige rum, hvilket igen får betydning for den 

legitimitet, som Børne- og Familieafdelingen tildeles af omgivelserne. 

 

Dataindsamlingen tager udgangspunkt i 13 lokale og landsdækkende avisartikler, der 

dækker forskellige vanskelige børnesager, bl.a. Rebildsagen og Esbjergsagen. To artikler er 

fra Hvidovre Avis og er publiceret på baggrund af 2 sager, jeg selv har været aktør i. Jeg har 

haft metodiske overvejelser om, hvorvidt jeg skulle medtage dem, men har alligevel det ud 

fra en nysgerrighed på egne udtalelser. Et datamateriale på 13 artikler er ikke dækkende for 

områdets pressedækning, alligevel vurderer jeg, at artiklerne på flere punkter er 

repræsentative for medieopmærksomheden og kan give et dækkende billede af 

legitimitetsudfordringen. 

Jeg anser mit datamateriale som validt, ud fra en opfattelse af at materialet er relevant for 

min problemstilling (Hellevik, 2006:183), selv om dele af materialet kan opfattes inhabilt i 

forhold til de to sager, jeg selv er aktør i.  

4.5 Blinde pletter  

Jeg er opmærksom på, at mine antagelser og analyser ikke er eller kan være objektive. For 

det første betyder en socialkonstruktivitisk tilgang en forestilling om, at objektivitet ikke er en 

mulighed. (Gergen & Gergen, 2005)  

For det andet kunne jeg have valgt andre teoretiske nedslag og tilgange. Havde jeg f.eks. 

valgt en new public management (NPM) tilgang, ville jeg sandsynligvis have problematiseret 

mit dilemma ud fra overvejelser om effektivitet, incitamenter og kundeorientering. Havde jeg 

valgt en systemteoretisk tilgang, kunne jeg have fokuseret på Luhmanns forståelse af 

                                                
5
1933- Den danske socialreform.1961 – Lov om Børne- og ungeforsorg, 1976- Lov om Social bistand. 1993 – 

Forældre og børns retssikkerhed.  1998 - Lov om Social Service.  
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forskellige lukkede funktionssystemer.  Begge tilgange ville have tilbudt andre og sikkert lige 

så interessante indsigter i mit dilemma. 

For det tredje har jeg bevæget mig mange år i feltet, hvilket har påvirket min mening og 

holdning. Jeg har talrige praksiseksempler om trufne beslutninger, der giver mening i min 

institutionelle kontekst, men som sandsynligvis opfattes helt anderledes i borgerens 

perspektiv. Samtidig har jeg, som en del af det kommunale selvstyre, en vis skepsis overfor 

den kontrol og de stramninger i handlefriheden, som er indført igennem ny lovgivning, hvilket 

påvirker mine refleksioner, vurderinger og konklusioner.  

 

5. Kompleksitet   

5.1 ”Wicked Problems” og usikkerheder  

Som tidligere beskrevet antager jeg, problemstillingen omkring særlige vanskelige 

børnesager, som kompleks. En underbygning af antagelsen kan få betydning for mit 

senere arbejde med legitimitetsproblematikken, da jeg har en hypotese om, at 

kompleksiteten har betydning for, hvordan jeg kan udøve legitimitets-ledelse. 

Jeg illustrerer Erik-Hans Klijn og Joop Koppenjans teoretiske platform med et antal 

empiriske eksempler. 

 

Koppenjan og Klijn beskriver kompleksiteten og usikkerhederne omkring en problemtype, de 

betegner som wicked problems. Et wicked problem er et problem eller dilemma, der sjældent 

lader sig analysere inden for et videnskabeligt paradigme.(Koppenjan & Klijn, 2004) Der er 

usikkerhed eller uenighed om den aktuelle viden, samtidig er der uenighed om 

problemopfattelserne (problemreferenceramme / problemværdier). 

Min problemstilling, mener jeg kan betegnes som et wicked problem, da der både er stor 

usikkerhed og lille enighed om forståelsen af problemet og tilgangen til løsningerne. 

Koppenjan og Klijn beskriver ”at usikkerhed opstår, når involverede parter konfronteres med 

en samfundsmæssig problemstilling og hvor det ikke kan forudsiges, hvilken effekt en 

bestemt handling vil medføre”. (Koppenjan & Klijn, 2004:29) 

Usikkerhederne bunder i det faktum, at det ikke længere er muligt at træffe den rigtige 

beslutning eller finde den rette løsning.  

Koppenjan og Klijn arbejder med usikkerheder inden for tre dimensioner:  

Substantiel, strategisk og institutionel usikkerhed.  
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5.2 Substantiel, strategisk og institutionel usikkerhed 

5.2.1Substantiel usikkerhed (indhold)  

Substantiel usikkerhed forstås i Koppenjan og Klijns optik, som usikkerhed i problem-

situationen eller problemopfattelsen, samt i løsningsopfattelserne (Koppenjan & Klijn, 

2004:30) Der er usikkerhed om viden på området, men mere information skaber ikke mindre 

usikkerhed. Der er divergerende og konfliktende problemopfattelser, ligesom aktørerne har 

forskellige interesser, forståelser og strategier i problemløsningen. 

 

Jeg vurderer, at der er substantiel usikkerhed i min problemsituation. I kommunerne oplever 

områdets medarbejdere generelt, at de gør hvad de skal, inden for de lovgivende og 

økonomiske rammer, mens et samlet folketing og offentlighed har en anderledes forståelse, 

hvilket underbygges yderligere i mine 2 kommende delanalyser. 

Samtidig er der et vidensproblem. Der findes ikke megen viden, som dokumenterer god 

hjælp, selv om der efterhånden er produceret meget viden på området. Der er en del 

undersøgelser, der kan opfattes modsatrettet. Det nationale forskningscenter for velfærd 

(SFI) har f.eks. publiceret undersøgelsen  ”Sammenbrud i anbringelser af unge” hvor de 

skriver ”Der er belæg for at mene, at sammenbrud kan have betydelige negative 

konsekvenser for børnene og de unge”.(link 1) Det kommunale og regionale evaluerings 

institut Krevi, påpeger derimod i deres undersøgelse ”Den svenske model” at der er 

forskningsmæssig evidens for ” at et vist antal genanbringelser ikke nødvendigvis forringer 

kvaliteten.”(link 2) og Rockwoolfondens forskningsenhed har netop publiceret undersøgelsen 

”Når man anbringer et barn II” og har følgende afsluttende bemærkning til området ”Der er 

som sagt fortsat store huller i vores viden om anbringelser, og de børn, der oplever at blive 

anbragt.”(link 3) Alle 3 citater åbner for at benytte evidensbaserede undersøgelser til 

divergerende dagsordner fra forskellige aktører. 

 

Der er mange aktører med forskellige dagsordner og interesser. På det kommunale niveau 

har vi en interesse i at dokumentere ”styr på området” og leve op til den forpligtigelse, vi 

overtog ved strukturreformen om varetagelse af både myndighedsansvaret, 

forsyningsforpligtigelsen og det økonomiske ansvar. Samtidig er der både i 

interesseorganisationer og faglige organisationer (f.eks. Dansk Socialrådgiverforening og 

Socialpædagogisk Landsforbund) ideer om, at store dele af området skal placeres centralt. 

Staten virker dog ikke synlig interesseret i at overtage opgaverne, hvilket jeg udleder af 

beslutningen om de netop oprettede hybrider mellem kommuner og region, som fremover 

skal varetage opgaven med både tilsyn og børnehuse. Disse hybrider er en helt ny model i 

det offentlige landskab. 
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5.2.2 Strategisk usikkerhed (processer)  

Strategisk usikkerhed forstås som usikkerheder i aktørarenaen. Det handler om strategier og 

strategiske spil på forskellige arenaer. I det strategiske spil kan der være forskellige typer af 

spil eller strategier. Koppenjan og Klijn beskriver ”go- alone” strategier, konfliktstrategier, 

undvigelsesstrategiver, samarbejdsstrategier, og faciliteringsstrategier (Koppenjan & Klijn 

2004:49). Aktørerne befinder sig på arenaen, fordi de oplever at have aktier i feltet. 

Hypotesen er, at anerkender aktørerne afhængigheden af andre aktører, indgår de 

sandsynligvis i interaktion og dermed kan der opstå ”et vindue” for samarbejde og nye ideer.  

 

Jeg observerer mange strategiske spil i aktørarenaen. Et eksempel er, at på trods af en 

indgået partnerskabsaftale (link 4) med KL og kommunerne i relation til tilsynsopgaven, har 

Ministeriet ikke ventet på resultaterne af partnerskabets arbejde, men har i stedet valgt at 

barsle med en ny tilsynsreform. Ministeriet har dermed valgt en ”go-alone” strategi. Et andet 

eksempel er enkeltsagsproblematikken, hvor kommunale politikere og embedsfolk ofte 

vælger en undvigelsesstrategi. De dukker hovederne i bekymringen over, at blive ramt af 

endnu en personsag og vælger ofte ikke at udtale sig med henvisning til tavshedspligten. 

På baggrund af mine observationer i feltet, mener jeg at kunne udlede at aktørerne, 

Ministeriet, KL, kommunerne, interesseorganisationerne, borgerne og medierne endnu ikke 

har erkendt afhængigheden af andre aktører og dermed ikke interagerer i et forpligtigende 

samarbejde. 

5.2.3 Institutionel usikkerhed (strukturer) 

Institutionel usikkerhed forstås som usikkerhed i de rammer, regler og normer der er 

gældende for samspillet, nogle er formelle og andre uformelle. De forskellige aktører har 

hver deres historie, institutionelle kontekster og bindinger, hvormed de hver især skaber 

egne standarder for handlinger og interaktioner, hvilket betyder at aktørerne opfatter 

mulighederne i samarbejdet forskelligt.  

 

Fra min position, ser det ud som om der opstår institutionel usikkerhed, når aktører med 

meget forskellige formål, dagsordner, regelsæt og normer støder sammen i historier der 

offentliggøres i medierne. Kommunale institutioner forventer pr. tradition, at utilfredse 

borgere bruger de autoriserede systemer, som f.eks. det Sociale Klagenævn, til behandling 

af deres sager, hvorimod borgerne ofte vælger andre veje for opmærksomhed, som f.eks. 

henvendelse til lokale politikere eller pressen. Dermed opstår et clash mellem de 

institutionelle rammer og aktørerne, som skaber gensidig mistillid til hinandens intentioner. 



16 
 

5.3 Kompleksitetens betydning for afhandlingen 

På baggrund af overstående observationer og eksempler, der illustrerer den beskrevne teori, 

antager jeg, at problematikken omkring udsatte børn og unge indeholder stor kompleksitet 

ligesom selve problemstillingen kan beskrives som et wicked problem. Der fremstår ingen 

enighed om hverken løsninger eller problemforståelse. Det skal ikke forstås således, at der 

ikke er enighed om, at børn ikke skal udsætte for overgreb, men kompleksiteten i forhold til 

hvad der fører til sådanne familiemæssige vanskeligheder, hvordan de forebygges og hvilke 

løsninger der er brugbare, er der både stor usikkerhed og uenighed om, både i forhold til 

forskningsmæssige resultater og aktørernes forskellige forståelser, udgangspunkter og 

handlemåder. 

 

Konklusionen af, at problemet kan betegnes som et wicked problem, kan få betydning for 

legitimitetsproblematikken i de kommunale Børne- og Familieafdelinger fremadrettet. Det er 

ikke længere muligt at træffe den rigtige beslutning. Dermed er det umuligt, at fremkomme 

med en konkret handlingsanvisning til forbedring af den kommunale legitimitet, så længe 

aktørerne i feltet, Ministeriet, KL, kommunerne, interesseorganisationerne, borgerne og 

medierne er uenige om problemforståelsen og endnu ikke har erkendt afhængigheden af 

andre aktører og dermed ønsket om, at indgå i et forpligtende samarbejde. Det vil samtidig 

være kommunerne der har mest at tabe ved det manglede samarbejde. Ændres opfattelsen 

af Børne- og Familieafdelingernes opgavehåndtering ikke, vil kommunerne forblive 

”prygelknaben”, hvilket igen betyder, at de fremstår mindre magtfulde og dermed mindre 

legitime.   

 

6. Anvendt teori til belysning af legitimitetsproblematikken  

6.1 Kritisk diskursanalyse 

I min problemformulering og i mit første undersøgelsesspørgsmål, fokuserer jeg på 

betydningen af den negative omtale for Børne- og Familieafdelingens legitimitet. Jeg har 

valgt at udarbejde en kritisk diskursanalyse af områdets seneste reformer, da jeg har en 

forventning om, at jeg via en tekstanalyse vil være i stand til at udlede ny viden om 

teksternes formål i et legitimitetsperspektiv.  

Ved at undersøge områdets seneste reformer med udgangspunkt i Faircloughs kritiske 

diskursanalyse, kan jeg undersøge sociale og kulturelle udviklinger i forskellige sociale 

sammenhænge. Jørgensen og Phillips skriver, ”Kritisk diskursanalyse opstiller teorier og 

metoder til (….) at undersøge relationerne mellem diskursiv praksis og sociale og kulturelle 

udviklinger i forskellige sociale sammenhænge” (Jørgensen og Phillips, 2010:72) 
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Kritisk diskursanalyse tager udgangspunkt i en bred socialkonstruktivistisk tilgang om, at al 

viden er situationel, kontekstafhængig og kontingent bestemt (Jørgensen og Phillips, 2010: 

kap.1) 

Det vil sige, at diskurser beskrives, som en bestemt måde at tale på der giver betydning til 

handlinger ud fra et bestemt perspektiv. Dermed får jeg et redskab til at afdække, hvilke 

diskursive praksisser der optræder i reformerne og dermed et billede af mulige 

sammenhænge mellem diskursive praksisser og områdets legitimitetsudfordring.  

Fairclough beskriver diskurs, som ”en vigtig form for social praksis, som både reproducerer 

og forandrer viden, identiteter og sociale relationer, herunder magtrelationer, og som 

samtidig formes af andre sociale praksisser og strukturer. Diskurs står således i et dialektisk 

forhold til andre sociale dimensioner” (Jørgensen og Phillips, 2010:77)   

 

Faircloughs tilgang er en tekstorienteret diskursanalyse, som ikke alene forholder sig til 

tekstanalysen som diskursanalyse, men også har til formål at kortlægge forbindelserne 

mellem sprogbrug og social praksis. 

I Faircloughs optik bidrager diskurs til at konstruere sociale identiteter, sociale relationer og 

videns- og betydningssystemer. I en analyse af diskurs, skal man derfor fokusere på to 

dimensioner: den kommunikative begivenhed (sprogbrug i f.eks. tekster, interviews, taler 

m.m.) og diskursordenen.(summen af de diskurstyper som bruges inden for en social 

institution eller et socialt domæne). Derfor er ethvert sprogbrug en kommunikativ begivenhed 

som har 3 dimensioner. En tekst, en diskursiv praksis og en social praksis. (Jørgensen og 

Phillips, 2010:80)   

6.1.1 Faircloughs tredimensionelle analysemodel 

Kritisk diskursanalyse fokuserer på forbindelserne mellem tekst og de samfundsmæssige og 

kulturelle processer, hvor der lægges vægt på en dialektisk opfattelse af forholdet mellem det 

diskursive og ikke diskursive. I Faircloughs optik betyder det, at den sociale verden 

konstrueres delvist gennem diskursive praksisser, hvilket vil sig produktion og reception6 af 

tekst. Samtidig konstrueres diskursive praksisser også selv af samfundsforhold, af ikke 

diskursiv karakter, hvilket betyder at diskursanalysen ikke kan stå alene, men bør suppleres 

med andre former for social analyser. 

 

Fairclough har med udgangspunkt i de 3 dimensioner udviklet en tredimensionel 

analysemodel. Modellen og den kritiske diskursanalyses centrale formål er at kortlægge 

relationen mellem sprogbrug og handling. Metodisk indebærer det, at social sammenhæng 

                                                
6
 En forståelse af budskabet 
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ikke kan undersøges uden at kombinere alle tre niveauer i forståelsen af forholdet mellem 

sprogbrug og handling. (Fairclough, 1992: 63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 1: Faircloughs tredimensionelle model. 

Tekst 

Fairclough anvender den detaljerede tekstanalyse til at få indsigt i hvordan diskursive 

processer kan aflæses lingvistisk i specifikke tekster. (Jørgensen og Phillips, 2010:78) 

Med tekst mener Fairclough al tekst. Det kan indbefatte tale, skrift, og visuelle udtryk.  

Tekstanalysen koncentrerer sig om den lingvistiske opbygning som grammatik, 

sammenhæng mellem sætninger, vokabular og metaforer. Det er selve tekstens egenskaber 

der undersøges. 

Af tekstanalytiske værktøjer har jeg valgt at fokusere på ordforråd, (hvordan nogle ord 

vælges og italesættes frem for andre) ordets betydning (hvilken betydning eller hvilket 

meningspotentiale tillægges et ord) modalitet (måden en afsender mærker sin meddelelse 

på og hvilken sandhed der tages for givet af en afsender, metaforer (hvilke billeder der 

opstår i teksten).  

Diskursiv praksis  

Relationen mellem teksterne og den sociale praksis medieres af den diskursive praksis.  

Jørgensen og Philip skriver ”det er således kun gennem diskursiv praksis – hvor folk bruger 

sprog for at producere og konsumere tekster at tekster former og formes af social praksis”. 

(Jørgensen og Phillips, 2010:82) Den diskursive praksis beskriver den kontekst, en diskurs 

Tekst 

Diskursiv praksis 

    Tekstproduktion 

   Tekstkonsumption 

Social praksis 



19 
 

figurerer i. Begrebet dækker over, hvordan en tekst produceres, distribueres og konsumeres, 

samt hvorledes tekster er formet af og formes af den sociale praksis. 

I analysen af den diskursive praksis forholder jeg mig til konteksten, reformen er produceret 

i, tekstens reception (hvordan teksten fortolkes / er meningsgivende for modtageren) og 

ideologi forstået som ”betydningskonstruktioner, der bidrager til produktion, reproduktion og 

transformation af dominansrelationer” (Jørgensen og Phillips, 2010:86) 

Social praksis  

Social praksis udgør det tredje niveau i Faircloughs analysemodel. Den 

sociale praksis er den makrosociologiske ramme, Fairclough beskriver som ikke diskursiv.  

Det er de ikke-diskursive sociale, kulturelle relationer og strukturer, der skaber rammerne for 

diskursiv praksis. Social praksis dækker over faktiske handlinger. Dermed er den sociale 

praksis udgangspunkt for italesættelsen af virkeligheden.  Jørgensen og Phillips påpeger, at 

det er i analysen af forholdet mellem den diskursive praksis og den brede sociale praksis, at 

en undersøgelse finder sine endelige konklusioner. Det er der man nærmer sig 

spørgsmålene om forandring og ideologiske konsekvenser.  

Fairclough mener ikke, at den sociale praksis udelukkende kan forstås med 

diskursanalyse. Derfor opfordrer han til inddragelse af anden sociologisk teori. Fairclough 

trækker på Foucaults diskursteori, hvorfor jeg vil inddrage Foucaults diskursperspektiv i en 

generel forståelse af børn og unges opvækstvilkår.  

6.1.2 Opmærksomhedspunkter vedrørende Fairclough kritiske diskursanalyse. 

I arbejdet med den tredimensionelle analysemodel skelnes der mellem diskursivt niveau 

(tekst og diskursiv praksis) og ikke diskursivt niveau (social praksis), men det vanskeliggøres 

af, at Fairclough ikke tydeliggør grænserne mellem diskursanalysen og analysen af social 

praksis. Jørgensen og Phillips skriver ”Vi får ingen retningslinjer for hvor meget social 

analyse der er tilstrækkelig eller noget bud på hvilke former for sociologisk teori og kulturteori 

man kan eller skal anvende” (Jørgensen og Phillips, 2010:101). Samtidig beskriver 

Fairclough ikke hvordan noget står i dialektisk forhold til noget andet. Jørgensen og Phillips 

udtrykker det således ”Hvordan viser man, at noget står i dialektisk forhold til noget andet? 

Hvor går grænsen mellem de to ting der er i et dialektisk samspil? Og hvordan kan man vise 

hvor og hvordan det ikke diskursive påvirker og forandrer det diskursive?” (Jørgensen og 

Phillips, 2010:102) De ovennævnte dilemmaer vil jeg i denne opgave forsøge at løse, ved at 

inddrage Foucaults perspektiv som tidligere beskrevet.  

 

6.2 Legitimitet 

I min problemformulering og andet undersøgelsesspørgsmål ønsker jeg at undersøge 

strategiske muligheder i forhold til legitimitetsudfordringen.  
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Som overordnet ramme, har jeg valgt at tage udgangspunkt i nyinstitutionel teori (Jensen, 

2003). Jeg har en antagelse om, at institutionelle forhold påvirker mit undersøgelsesfelt 

(legitimiteten) i samspillet mellem organisationen og omverdenen. 

For at komme nærmere på eventuelle handlemuligheder, analyserer jeg et antal artikler om 

vanskelige børnesager, hvor politikere og embedsmænd har udtalt sig. I analysen af de 

legitimitetsudfordringer embedsmænd og politikere har stået i, forventer jeg at kunne udlede 

ny viden, som kan bruges i min fremtidige legitimitetsledelse, både i forhold til arbejdet med 

institutionelle forhold og strategiske muligheder. 

6.2.1 Institutioner  

Nyinstitutionel teori7 beskriver at både organisationer og institutioner relaterer sig til 

organisering, men institutioner har andre karakteristika og får ofte deres eget liv, som kan 

forklare, hvorfor de opfører sig anderledes end organisationer generelt. Det bedste træk ved 

institutioner er, at de er konstante over tid. Institutioner er ofte sammensatte og har 

modstridende former for rationalitet, ligesom de til enhver tid skal demonstrere, at de lever op 

til det omkringliggende samfunds værdier og normer for at blive accepteret, (Meyer og 

Rowan, 1997) 

Nyinstitutionel teori beskriver 3 kernebegreber for institutioner: Legitimitet, rationelle myter og 

isomorfi. 

6.2.2 Legitimitet 

Det er en grundlæggende antagelse, at organisationer skal være legitime for at kunne 

handle. Legitimitet forstås som kontekstafhængig og skal ses i sammenhæng med det øvrige 

samfunds oplevelse af organisationens ydelser. Derved har legitimitetsbegrebet et indbygget 

magtaspekt forstået som, at magt tildeler legitimitet og legitimitet tildeler magt.  

6.2.3 Rationelle myter  

Rationalitet forstås som, en ageren på en given måde ud fra en antagelse af, at det er 

rationelt. Antagelsen kan være skabt af profession, medierne eller samfundets værdier og 

kultur. Det leder over tid til en rationel myte, som er med til at skabe institutioner og 

institutionelle forandringer. (Jensen, 2003) 

6.2.4 Isomorfi 

Isomorfi betyder ”samme form” og beskriver de forhold der gør sig gældende når 

organisationer organiserer sig på en given måde for at opnå legitimitet (kopierer hinanden). 

Der skelnes mellem tvangsmæssig (love, regler, regulativer), normativ(enighed om en given 

praksis) og mimetisk (ydre form) isomorfi. Isomorfi kan være med til at forklare tiltag, der ikke 

                                                
7
 Også kaldet neoinstitutionel teori 
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kan forklares med økonomisk effektivitet. Isomorfi kan ligeledes ses, som en måde at kopiere 

tavs viden på. Det er særligt i forhold til mimetisk isomorfi at der kan forekomme dekobling8 

(DiMaggio og Powell, 1983)  

6.2.5 Legitimitet i Marc Suchmans forståelse 

Marc Suchman har udvidet legitimitetsforståelsen i forhold til nyinstitutionel teori. Han skelner 

mellem strategisk og institutionel legitimitet, hvor den institutionelle legitimitet ligger ”indlejret” 

i organisationen, mens han ser den strategiske legitimitet, som en ressource der er mere 

handlingsorienteret og kan anvendes proaktivt. Dermed definerer Suchman sig som 

værende i en midterposition, hvor han både er enig i en institutionel tankegang og samtidig 

insisterer på, at det ledelsesmæssigt er muligt at arbejde strategisk med legitimitet.  

Marc Suchman definerer legitimitet på følgende måde: ”Legitimitet er en generaliseret 

opfattelse eller antagelse af, om en enheds handlinger er ønskværdige, korrekte eller 

passende inde for et social konstrueret system af normer, værdier, overbevisninger og 

definitioner” (egen oversættelse) (Suchman, 1995:574) 

 

Med den definition præciserer Suchman fire centrale pointer: 

 Legitimitet skal iagttages som en generel opfattelse. En organisation skal samlet set 

betragtes som legitim af dens omverden. Det betyder, at en Børne- og familieafdeling 

samlet set skal betragtes som legitim. 

 Organisationen bedømmes på sine handlinger (overensstemmelse mellem ord og 

handlinger). Det betyder, at afdelingen bedømmes på de handlinger der 

kommunikeres i offentligheden. 

 Handlingerne skal være rigtige eller passende. Det betyder, at legitimitet forstået som 

en positiv værdi, der knytter an til de dominerende diskurser (beskrevet i tidlige afsnit)  

 Vurderingen af legitimitet forstås, som en konstruktion, hvor der ikke findes objektive 

sandheder og forståelser, men alene konstruktioner der skabes ud fra hvad der giver 

mening hos den enkelte. 

 

I det perspektiv er legitimitet noget man tildeles af andre, i andres forståelse af normer, 

værdier, trossystemer m.m. 

 

Suchman opdeler legitimitet i 3 hovedkategorier:  

Pragmatisk legitimitet, som tager udgangspunkt i nytteforholdet mellem organisationen og 

dens interessenter. Der skal være et konkret udbytte for begge parter, f. eks politisk, 

økonomisk eller socialt. Med en enkelt sætning kan man sige ”What’s in it for me?” 

                                                
8
 Dekobling – forstås som medarbejdere eller organisationer der dekobler sig fra regler eller beslutninger  
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Moralsk legitimitet, som tager udgangspunkt i værdier og normer og skaber opbakning 

gennem en kommunikation af ”de rigtige” metoder, strukturer, personer m.v. Moralsk 

legitimitet afspejler således positive normative vurderinger af organisationens aktiviteter, 

resultater, strukturer, medarbejdere m.m. 

Kognitiv legitimitet, som tager udgangspunkt i forståelse og sammenhænge. Det er en 

slags ”taget for givet” legitimitet, der har til formål at skabe orden og sammenhængende 

forståelige forklaringer.  

6.2.6 Strategisk håndtering af legitimitetsudfordringer 

Alle organisationer har i større eller mindre grad behov for at vedligeholde eller fastholde 

legitimitet i offentligheden.  Suchman skriver, “Det er et faktum, at legitimitet repræsenterer 

en relation med et publikum mere end organisationen”, (egen oversættelse) (Suchman, 

1995: 594) hvilket betyder at en organisation ikke kan påregne sig legitimitet for livstid, men 

løbende må arbejde med at vedligeholde legitimiteten. Håndtering af legitimitet er derfor i 

Suchmans optik en væsentlig strategisk ledelsesudfordring og tager afsæt i 

organisationens eksisterende legitimitetsniveau i offentligheden. Det centrale værktøj er 

kommunikation.  Suchman skriver, “ Ligesom de fleste kulturelle processer, bygger 

legitimitetsledelse tungt på kommunikation”. (Suchman, 1995:586) 

 

Suchman skelner mellem tre hovedudfordringer i relation til legitimitet – opnå, fastholde eller 

reparere legitimitet.  

Legitimitetsform Opnå Fastholde Reparere 

Pragmatisk 

(i relationen) 

Behovstilfredsstille Overvåg meninger 

Beskyt samhandlen 

Afvis 

Ændre tilbud 

Udvikling af 

overvågningssystemer 

Legal 

(Love og regler) 

 

Ordentlighed Overvåg regler og love Tilpas  

Moralsk 

(normer – værdier) 

Tilfredsstil idealer 

Definerer mål 

Overbevis 

Overvåg etik – beskyt 

Ansvarlighed 

Undskyld 

Retfærdiggør 

Omstrukturer 

Kognitivt/ institutionelt 

(Taget for givet) 

Gør som de bedste Overvåg 

Fremtidsperspektiver 

Beskyt antagelser 

Forklar 

 

Model 2: Suchman og håndtering af legitimitet 

6.2.7 Suchmans teoretiske position. 

Suchman insisterer på at det er muligt at placere sig i en ”både og” position.  
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I min analyse har jeg valgt, at forholde mig til ”både og” positionen ved at iagttage legitimitet 

ud fra en nyinstitutionel tankegang, hvor jeg forholder mig til rationalitet og isomorfe 

processer, da jeg har en hypotese om, at de institutionelle perspektiver har betydning for det 

strategiske arbejde med legitimitet. Primært undersøger jeg dog strategisk legitimitet i mit 

empiriske materiale. I min konklusion vil jeg forsøge, at holde de bevidste strategiske valg op 

mod rationale og isomorfe handlinger.  

7. Analyser 

7.1 Delanalyse 1 - Kritisk diskursanalyse 

I min problemformulering og i mit første undersøgelsesspørgsmål, fokuserer jeg på 

betydningen af negativ omtale for Børne- og Familieafdelingens legitimitet. Jeg har 

udarbejdet en kritisk diskursanalyse af områdets seneste reformer, for igennem teksterne, at 

udlede ny viden i et legitimitetsperspektiv. Jeg har valgt at bruge publikationer som Social- 

og Integrationsministeriet og Servicestyrelsen har udgivet i forbindelse med implementering 

af reformerne. Disse tekster er mere beskrivende end selve lovgivningsteksten, ligesom de 

formulerer intentioner og formål. 

 

Jeg har struktureret min analyseramme med udgangspunkt i tekster, der beskriver målet 

med reformerne. Jeg har fravalgt, at fokusere på tekster der beskriver valg af midler eller 

afsenderens forsøg på, at skabe forpligtigelse for implementering af reformen, da jeg har 

vurderet, at jeg vil få flest relevante informationer til min problemformulering, ved at fokusere 

på målet med reformen, da tekstens beskrivelser af målet indeholder informationer om 

intentionerne med reformen.  

Formålet med tekstanalysen er at få indblik i, hvorvidt lovgiver tildeler eller fratager 

kommunal legitimitet med reformerne, ud fra Suchmans optik om at legitimitet er noget man 

tildeles af andre, i andres forståelse af normer, værdier og trossystemer. Den kritiske 

diskursanalyse skal derfor medvirke til at af - eller bekræfte min hypotese om 

legitimitetsudfordringen i den kommunale myndighedsafdeling. Ved at få et indblik i 

dominerende diskurser, kan jeg udlede et billede af omgivelsernes forventninger og dermed 

stille skarpt på den legitimitet, omgivelserne tildeler. 

 

I analysen betegnes den kommunikative begivenhed (reformen) som en del af en 

diskursorden ud fra en forståelse af, ”at diskursordenen er summen af alle de genrer og 

diskurser som bliver brugt inden for en social institution eller socialt system.(Jørgensen og 

Phillips, 2010:83) I analysen samler diskursordenen de navngivne diskurstyper.  
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 Analysens diskursorden har jeg valgt at navngive ”Barnet og det sociale”. Det sociale skal 

i denne sammenhæng forstås, som samfundets interesse for barnet.  

7.1.1 Diskursordenen - Barnet og det sociale 

Der har altid været børn, hvis liv har været præget af fattigdom, dårlige vilkår og voksnes 

ligegyldighed, samt børn som er blevet udnyttet eller mishandlet, men måden samfundet har 

opfattet det og reageret, har historisk undergået store forandringer, hvilket har medført 

betydelige diskursskred over tid (bilag 0). Tidligere seniorforsker Tine Egelund udtrykker det 

således i sin afhandling Beskyttelsen af barndommen ”Den måde hvorpå vi som aktører 

ordner og udvikler virkeligheden, er også ordnet af et omverdenskrav og strukturelle 

fænomener.(…) den konstruktive praksis vedrørende børn foregår i et nært samspil med 

mere overordnede institutionelle forventninger til så vigtige fænomener som opdragelse af 

børn, familieliv og sociale problemer” (Egelund, 1997:125) Det er ud fra den forståelse, jeg 

har defineret diskursordenen som Barnet og det Sociale. Barnet er måden, børn forstås på, i 

den til enhver tid gældende diskurs. Det sociale, er måden samfundet reagerer og handler 

på.  

Når jeg antager, at diskursordenen ”Barnet og det sociale” er den overordnende ramme for 

min kritiske diskursanalyse er det ud fra Faircloughs opfordring til inddragelse af sociologisk 

teori. Fairclough trækker på Foucaults diskursteori, hvorfor jeg ligeledes inddrager Foucaults 

perspektiv om diskurser (afsnit 3) i forståelse af børn og unges opvækstvilkår. Som 

eksempel kunne man før 1700 tallet, slet ikke omtale barndommen, som en selvstændig 

diskurs. Børn delte vilkår med voksne og udførte opgaver for familiens eksistens, så snart de 

var i stand til det. Egelund skriver ”at barndommen opstod med et alment skolebaseret 

børneliv, der tog fart for de velhavende folks børn i 1700 tallet og udbredtes til alle børn over 

ca. halvanden hundrede år… ” (Egelund, 1997:30) 

7.2 Diskursanalyse af reformudviklingen fra 2006 til 2013 

7.2.1 Anbringelsesreformen 2006 

Anbringelsesreformen trådte i kraft 1. januar 2006. Reformen blev indarbejdet i gældende lov 

om Social Service. Reformen kom samtidig med Kommunalreformen, men der var ingen 

direkte sammenhæng mellem de to reformer.  

Forhenværende socialminister Eva Kjer Hansen udtaler i forordet til Håndborg om 

anbringelsesreformen: ” Målet med anbringelsesreformen er at sikre at udsatte børn og unge 

modtager den rette hjælp til rette tid”(Håndbog om Anbringelsesreformen: 3) 

 

Ved gennemlæsning af Håndbogens tekster om reformens mål, er jeg blevet opmærksom på 

begreber som inddragelse, ressourcer, styring og kontrol, som bærende elementer i teksten. 
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Jeg har inddelt begreberne i to diskursmønstre. De 2 dominerede diskurser har jeg navngivet 

ressourcetænkningsdiskursen og styringsdiskursen. 

Jeg redegør hermed for de 2 dominerende diskurser gennem analyse af den tekstnære 

dimension og dens diskursive og sociale praksis. 

 

Diskurstyperne kan illustreres på følgende måde: 

Anbringelsesreformen 

                                               (den kommunikative begivenhed) 

 

 

          Styringsdiskurs       Ressourcetænkningsdiskurs         

               (diskurstype)                    (diskurstype)        

Ressourcetænkningsdiskurs  

Diskurstypen kommer til udtryk i følgende 3 citater9, ”i indsatsen for at give de udsatte børn 

og unge den nødvendige støtte skal de i fremtiden inddrages i egen sag sammen med 

familie og netværk og der skal være fokus på ressourcer frem for problemer”, ”den 

kommunale myndighed har pligt til at overveje hvorledes barnets familie kan inddrages. 

Ingen kender familien bedre end familien selv ”. ”I anbringelsesreformen betragtes barnet og 

den unge som subjekter og deres mestring tillægges betydning”. (Håndbog om 

Anbringelsesreformen: 7 -29) 

Tekstniveau 

På det tekstnære niveau italesættes ord som inddragelse, ressourcer og mestring, hvilket 

fortæller om afsenderens stærke ønske om, at signalere styrke og ressourcer frem for 

problem og svaghed. Børn og unge beskrives som subjekter, dermed tillægger afsenderen 

barnets egen mestring selvstændig værdi. Familien tillægges ligeledes ekspertrollen på eget 

liv, underforstået at professionelle eksperter, ikke er eksperter på andres levede liv.  Teksten 

har en stærk modalitet, hvilket beskrives med ord og vendinger som nødvendig støtte, skal 

de, har pligt til, skal være fokus på. 

Diskursiv praksis (Tekstproduktion, tekstkonsumption) 

Socialministeriet er afsender af lovteksten, mens Servicestyrelsen som afsender af 

publikationen forklarer og fortolker lovteksten i en læsevenlig og pædagogisk udgave. 

Modtageren for publikationen er kommunernes sagsbehandlere på børne- og ungeområdet. 

Formålet er både at give information om ny lovgivning og distribuere undervisningsmateriale 

til implementering af reformen. 

                                                
9
 Analysens citater er alle udvalgt efter gennemlæsning af det udvalgte materiale. Citaterne illustrerer de 

begreber min gennemlæsning har vist ”gennemsyrer” reformerne.  
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Social praksis 

Citaterne giver udtryk for, at Anbringelsesreformen skal anvendes til at skabe en ny tilgang 

blandt de professionelle der arbejder med udsatte børn og unge. Sætningen ”I 

anbringelsesreformen betragtes barnet og den unge som subjekter og deres mestring 

tillægges betydning”, kan af modtageren fortolkes som afsenderens ønske om, at de 

professionelle i høj grad fokuserer på børn og familiers kompetencer og ressourcer og i 

mindre grad på problemadfærd. Det taler ind i en begyndende samfundsmæssig udvikling 

hvor borgernes ressourcer bringes i fokus, således at borgeren igen får mulighed for at ”Blive 

herre i eget hus” (mindre magt til de fagprofessionelle) 

Ideologisk tales der i højere grad ind i den enkeltes individuelle ressourcer, ved det stærke 

fokus på barnet og familien og i mindre grad på sociale problemer, som et samfundsskabt 

problem. Samlet fremmaner publikationen billeder af muligheden for at sikre familier vækst 

og trivsel, såfremt de rette rammer skabes.           

Styringsdiskurs 

Diskurstypen kommer til udtryk i følgende citater ”reformen bygger på en forventning om at 

detaljeret lovgivning er et godt styringsredskab. (…) konkret medfører reformen præcisering 

af regler i relation til undersøgelser, handleplaner og afgørelser”. ”Den kommunale 

myndighed skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik. Politikken skal udformes 

skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Børnepolitikken skal på en 

gang være i overensstemmelse med den nationale politik og give udtryk for 

kommunalbestyrelsens målsætninger” ”I forbindelse med anbringelsesreformen blev 

kommunalbestyrelsen ligeledes forpligtiget til at udarbejde standarder for sagsbehandlingen”. 

”formålet er at skabe ledelsesmæssig ansvarlighed i forhold til arbejdstilrettelæggelsen og 

indholdet af sagsbehandlingen” og ” Ledelse og politikere kan med standarderne få mulighed 

for at følge med” (Håndbog om Anbringelsesreformen: 7,18,19) 

Tekstniveau 

På det tekstnære niveau italesættes ord som styring, kontrol, standarder og politik. Det 

fortæller om afsenderens forventning til standarder og børnepolitik, som redskaber der sikrer 

styring og kontrol på både det politiske og det ledelsesmæssige niveau.  

Teksten bærer præg af en stærk modalitet med ord som skal udarbejde, forpligtiget til og 

præcisering af.  

Diskursiv praksis (Tekstproduktion, tekstkonsumption) 

Tekstproduktion og Tekstkonsumption er som beskrevet under ressourcetænknings-

diskursen.  

Social Praksis  

Citaterne giver udtryk for at Anbringelsesreformen skal anvendes til at skabe nye standarder 

ud fra en tankegang om at gode undersøgelser fører til gode afgørelser, som igen skaber 
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bedre mening i udsatte børn og unges liv. Citaterne taler dermed ind i den styringstrend der i 

perioden blev italesat, som svar på offentlige styringsproblemer, særlig i forhold til 

økonomistyring.  Afsenderen forsøger at skabe mening hos modtageren, ved at have fokus 

på effektopnåelse med styringsdiskursen og taler dermed til den enkelte medarbejders 

ønske, om at udføre ordentligt arbejde og mindre til den kritik der førte til 

Anbringelsesreformen. Ideologisk taler anbringelsesreformen ind i et styringsparadigme med 

en forestilling om, at man kan strukturere sig ud af sociale problemer. Citaterne giver et 

billede af en fabrik, hvor der ved at være styr på produktionen (undersøgelser, handleplaner 

og afgørelser) vil komme glade børn ud. 

De to diskurser kan forekomme som modsatrettet, men kan ikke vægtes lige. 

Styringsdiskursen skal i højere grad ses i relation til myndighedsudøvelsen og taler dermed 

direkte til modtageren og er dermed underlagt det egentlige mål med Anbringelsesreformen. 

Når jeg alligevel benævner styring som en diskurs, er det ud fra Anbringelsesreformens tro 

på styring som en diskursiv praksis der ved at sikre rammer og styring, får børn og forældres 

egne ressourcer i spil.  

7.2.2 Barnets Reform. 2011 

Anbringelsesreformen trådte i kraft 1. januar 2011. Reformen blev indarbejdet i gældende lov 

om Social Service. Barnets Reform erstattede Anbringelsesreformen og skulle b. la gøre op 

med Anbringelsesreformens bureaukratisering ved udarbejdelse af standarder.  

Barnets Reform skulle ligeledes øge barnet retssikkerhed og sikre kontinuitet i 

anbringelserne. Forhenværende socialminister Benedikte Kjær udtaler i forordet til Håndbog 

om Barnets Reform ”med anbringelsesreformen blev der taget nogle vigtige skridt i den 

rigtige retning (…) med Barnets Reform går vi videre en det. Vi er nu kommet så langt, at vi 

tør være mere ambitiøse. Reformen fastslår at det altid er barnets tarv som skal være i 

centrum for vores arbejde” (Håndbog om Barnets Reform: 4) 

 

Ved gennemlæsning af Håndbogens tekster om reformens mål, er jeg blevet opmærksom på 

begreber som formelle rettigheder, at blive hørt, indflydelse, klage, opfølgning, kvalitet, 

myndighed, leverandør og leverance, som bærende elementer i teksten. Jeg har inddelt 

begreberne i to diskursmønstre. De 2 dominerede diskursmønstre har jeg navngivet 

børnerettighedsdiskursen og forbrugerdiskursen. Jeg redegør hermed for de dominerende 

diskurser gennem analyse af den tekstnære dimension, dens diskursive og sociale praksis. 

 

 

 

 



28 
 

Diskurstyperne kan illustreres på følgende måde: 

Barnets Reform 

(den kommunikative begivenhed) 

 

 

        Børnerettighedsdiskurs       Forbrugerdiskurs  

                   (diskurstype)                                                    (diskurstype)          

Børnerettigheds-diskurs 

Diskurstypen kommer til udtryk ved følgende citater ”Det har med barnets reform været 

hensigten at styrke børns rettigheder. Dette er sket ved tydeliggørelse af, at hensynet til 

barnet altid skal være i centrum. Desuden er det sket ved at sikre en række formelle 

rettigheder. Børn har således fået en bedre mulighed for at klage over deres sag og for at 

have indflydelse på de afgørelser der bliver truffet” og ”Børnesamtalen er et vigtigt redskab til 

at sikre barnets ret til at blive hørt” ”børnesamtalen skal bidrage til at kvalificere kommunens 

forståelse af forholdene omkring barnet og dels kvalificere kommunens afgørelse”(Håndbog 

om Barnets Reform:11,20,21)  

Tekstniveau 

På det tekstnære niveau i talesættes ord som formelle rettigheder, barnet i centrum, at blive 

hørt, indflydelse og at klage. Det er ord, der er retorisk stærke og tydeliggør 

meningspotentialet.  

Teksten har en stærk modalitet, hvilket beskrives med ord som altid skal, skal bidrage og 

styrke børns rettigheder 

Diskursiv praksis  

Socialministeriet er afsender af lovteksten, mens Servicestyrelsen som afsender af 

publikationen forklarer og fortolker lovteksten i en mere pædagogisk udgave end selve 

lovteksten. 

Modtageren for publikationen er kommunernes frontmedarbejdere på børne- og 

ungeområdet. Formålet med publikationen er at nå de medarbejdere der skal realisere 

intentionerne i lovgivningen. 

Social praksis 

Citaterne giver udtryk for at publikationen om Barnets Reform skal anvendes til at sætte 

børns rettigheder i fokus, sandsynligvis som modvægt til den tidligere familievenlige diskurs. 

Teksten kan af modtageren fortolkes, som en meget værdiladet tekst, der giver udtryk for at 

fokus skal placeres hos barnet. Den udtrykker en samfundsmæssig trend hvor barnet 

kommer mere og mere i centrum, og i langt højere grad er familiens midtpunkt. Ideologisk 
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giver reformen udtryk for et individorienteret syn, hvor børn ikke ses og udvikler sig, som en 

del af et fællesskab. 

Afsenderen mærker sin meddelelse med begreber som ”barnet i centrum” eller 

”børnesamtalen er et vigtigt redskab” og fravælger igennem teksten relationen til børnenes 

forældre. Den samlede tekst giver et billede af en retssal, hvor formelle rettigheder er i 

centrum. 

Forbrugerdiskurs 

Diskurstypen kommer til udtryk ved følgende citater: ”Barnets Reform sætter fokus på 

kvaliteten af indsatsen over for børn og unge. Det sker ved at styrke tilsyn, opfølgning og 

evaluering idet kravene til det personrettede og det driftsorienterede tilsyn udvides” ”Barnets 

reform styrker opmærksomheden på hvor stor betydning der ligger i samarbejdet mellem 

myndighed og leverandør. Det er helt afgørende for kvaliteten i selve leverancen og 

myndighedens løbende sikring af at barnet får den rette indsats”. ”(Håndbog om Barnets 

Reform:13, 263)  

Tekstniveau  

På det tekstnære niveau italesættes ord som tilsyn, opfølgning, kvalitet, myndighed, 

leverandør og leverance. Ved at bruge ord som leverandør, kvalitet og leverance italesættes 

et forbrugerperspektiv. 

Teksten indeholder en stærk modalitet i ord og begreber som styrker, stor betydning og helt 

afgørende.  

Diskursiv praksis  

Socialministeriet er den formelle afsender, mens Servicestyrelsen reelt er afsenderen der 

forklarer og fortolker lovteksten. 

Modtageren for publikationen er kommunernes frontmedarbejdere på børne- og 

ungeområdet. Formålet med publikationen er, at nå de medarbejdere der skal realisere 

intentionerne i lovgivningen. Afsenderen lægger op til udvidede kontrolmuligheder i forhold til 

den ”købte vare” ved at mærke teksten med ord som krav og styrkelse af tilsyn.  

Social praksis 

Citaterne giver udtryk for, at publikationen om Barnets Reform skal anvendes til at styrke 

kvaliteten med indsatsen over for børn og unge, ved at fokusere på at et børne- og 

ungeområde på markedsvilkår skaber mere og bedre kvalitet, ved at fokusere på den vare 

der leveres og dermed på hvad man får ”for pengene” (hvilken effekt indsatsen har).  

Teksten giver et billede af, at indsatser til børn og unge kan købes i dertil indrettede butikker, 

og såfremt forbrugeren (rådgiveren) sikrer kvaliteten løbende, sikres barnet den rette indsats. 

Teksten giver udtryk for en samfundsmæssig trend der tager udgangspunkt i en new public 
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management (NPM) tankegang, hvor det forudsættes at markedsvilkår skaber med bedre 

kvalitet. 

 

De to diskurser understøtter hinanden ved at italesætte både styrkelse af rettigheder og 

kvalitet. Begge diskurser er medvirkende til at give et forsimplet billede af et kompleks 

område, ved at fokusere på at man ved at skrue på enkelte håndtag sikrer kvalitet. 

Diskurserne udtrykker i sin retorik en stærk tro på ”de rigtige” midler i forhold til målet. 

 

7.2.3 Overgrebspakken 2012  

Et udkast til lovforslag om socialministerens ”overgrebspakke” blev sendt i høring i december 

2012. Baggrunden for lovforslaget var Ankestyrelsens undersøgelse af en række sager om 

overgreb mod børn, som blandt andet pegede på, at kommunerne havde været for 

tilbageholdende over for forældrene.  

 

Ved gennemlæsning af faktaark (link 5) som Social- og Integrationsministeriet har publiceret 

om Overgrebspakken, er jeg blevet opmærksom på begreber som, overgreb, chokerende, 

svigt og hvor galt det kan gå, som bærende elementer i teksten. Mønsteret i begreberne har 

gjort mig opmærksom på følgende dominerende diskurs, som jeg har navngivet 

følelsesdiskursen. Jeg redegør hermed for den dominerende diskurstype gennem analyse af 

den tekstnære dimension og dens diskursive og sociale praksis.: 

 

Diskurstyperne kan illustreres på følgende måde: 

                                                 Overgrebspakken 

(den kommunikative begivenhed) 

 

 

                           

     Følelsesdiskurs 

                                                                  (diskurstype) 

Følelsesdiskurs 

Denne diskurstype kommer til udtryk ved følgende citater: ”Gennem de senere år har der 

været flere chokerende eksempler på, hvor galt det kan gå, når den kommunale 

sagsbehandling svigter overfor udsatte børn og unge” ”Alle underretninger med bekymring 

overfor børn skal vurderes inden for 24 timer. Alle underretninger skal registreres, og 

kommer der underretninger om børn, der allerede har en sag i kommunen, skal det sikres, at 

der følges op på de nye oplysninger. Dette skal ske ved, at der gives en ’second opinion’ på 
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de valgte foranstaltninger”.” Der indføres udtrykkelig lovhjemmel til, at der kan udveksles 

nødvendige, personfølsomme oplysninger mellem kommunale myndigheder og politi omkring 

bekymring for konkrete børn (Faktaark)  

Tekstniveau 

På det tekstnære niveau italesættes ord som overgreb, chokerende eksempler, svigt, hvor 

galt det kan gå og second opinion. Det er ord, som er stærke meningsdannere og meget 

følelsesladede i deres udtryk. 

Teksten udtrykker en meget stærk modalitet med ord og begreber som chokerende, skal 

registreres, svigter, udtrykkelig lovhjemmel og skal ske. 

Diskursiv praksis  

Social- og Integrationsministeriet er afsender af faktaarket både formelt og reelt. 

Modtagergruppen er formelt de kommunale politikere og reelt de kommunale forvaltninger. 

Formålet med faktaarket er en tilkendegivelse af en kommende lovændring. 

Social praksis  

Citaterne giver udtryk for, at faktaarket er en forsmag på en kommende lovændring, der skal 

få kommunerne til at rette op på fejl og mangler i sagsbehandlingen af børn udsat for 

overgreb. Teksten kan fortolkes, som mistro til de kommunale handlinger og tager med 

udgangspunkt i enkeltsager alle kommunale myndighedsafdelinger, til indtægt for dårlig 

sagsbehandling. Der tales ikke med, men til de kommunale myndigheder. Det kan bl.a. ses i 

sætningen ”der indføres udtrykkelig (egen fremhævelse) lovhjemmel til både i forhold til….” 

ligesom begrebet second opinion skaber mistro til tidligere faglige vurderinger og besluttede 

indsatser. Læseren får gennem teksten et billede af en kæmpe ”skideballe” og en forventning 

om at rette ind. Ideologisk taler teksten ind i et magthierarki hvor belønning og straf er 

incitamentet til at fremme forandring.  

 

7.2.4 Social- og tilsynsreformen 2013 

Et samlet folketing indgik d. 25. oktober 2012 en politisk aftale om at gennemføre en 

tilsynsreform, som forventes at træde i kraft i d. 1. november 2013.  

I Social- og Integrationsministeriets publikation ”Et nyt socialtilsyn – bedre kvalitet for udsatte 

børn og voksne” beskrives målet som ”en tilsynsreform, der skal styrke den indsats, vi 

tilbyder vores allermest udsatte borgere”.(Link 12)  

 

Ved gennemlæsning af publikationens tekst om reformens mål, er jeg blevet opmærksom på 

begreber som, ikke godt nok, uacceptabelt, de allersvageste, professionelt, krav og kvalitet., 

som bærende elementer i teksten. Mønsteret i begreberne har gjort mig opmærksom på 

følgende dominerende diskurs, som jeg har navngivet mistillidsdiskursen. 
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Jeg redegør hermed for diskurstypen gennem analyse af den tekstnære dimension og dens 

diskursive og sociale praksis.: 

 Tilsynsreformen 

 (den kommunikative begivenhed) 

 

 

                           

    Mistillidsdiskurs 

                                                                  (diskurstype) 

Mistillidsdiskurs 

Diskurstypen kommer til udtryk i følgende citater: ”de allersvageste børn og voksne, som har 

brug for hjælp døgnet rundt bliver placeret i tilbud, hvor de bliver udsat for misbrug eller 

overgreb, eller hvor indsatsen ikke hjælper dem videre. Som led i Socialreformen 

fremlægges et udspil til en tilsynsreform, der lægger nye spor på det sociale område ved at 

skabe et mere professionelt og uafhængigt tilsyn og stille krav om kvalitet i de sociale tilbud” 

”De sociale tilbud til disse borgere har i mange år fået lov at leve deres eget liv. Nogle tilbud 

gør det fantastisk. Men vi har desværre set alt for mange eksempler på tilbud, som aldrig 

burde have haft ansvaret for de svage i vores samfund. Hvor snyd, misbrug og mistrivsel har 

været hverdagen– uden at de ansvarlige myndigheder har reageret i tide. Det er ikke godt 

nok!” ”Samtidig har en række enkeltsager afdækket, at det kommunale tilsyn i visse tilfælde 

ikke har haft den fornødne kvalitet til at opdage overgreb, som i nogle tilbud har fundet sted i 

årevis. Det er naturligvis helt uacceptabelt (Et nyt socialtilsyn s. 5 -8) 

Tekstniveau 

På det tekstnære niveau italesættes ord og begreber som, ikke godt nok, uacceptabelt, 

allersvageste børn, mere professionelt, krav og kvalitet. Det er alle ord der har en stærk 

retorik og som udtrykker forskellig grader at mistillid. 

Teksten udtrykker en særdeles stærk modalitet med ord og begreber som stille krav om, ikke 

godt nok og helt uacceptabelt.  

Diskursiv praksis  

Socialministeriet er både den formelle og reelle afsender af publikationen, hvilket kan ses ud 

af publikationens indhold af politiske budskaber. 

Formelt er modtageren kommunale borgmestre, da publikationen blev distribueret sammen 

med et borgmesterbrev fra KL og reelt er modtageren de kommunale forvaltninger. 

Afsenders formål er at give udtryk for sine (regeringens) visioner på området, hvilket 

beskrives således ” Regeringen mener, at Danmark skal kendes på den gode måde, vi 

behandler vores udsatte borgere” 
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Social praksis 

Citaterne giver udtryk for, at reformen skal anvendes dels som oprydning, dels som et udtryk 

for afsenderens handlingskompetence.  

Teksten kan fortolkes som opgivende over for det kommunale selvstyre, samtidig med at 

regeringen ikke selv ønsker, at overtage ansvaret. Påstanden understøttes af, at det nye 

tilsyn placeres i nye tværkommunale hybrider. Det er tvivlsomt om loven skaber ny mening i 

den kommunale verden, men den skaber et nyt kommunalt landkort hvor nogle kommuner 

får en øget kompetence over for andre kommuner, hvilket rykker ved det kommunale 

selvstyre. Ideologisk taler reformen ind i en straf/belønningsoptik med en forståelse af, at 

ensartet styring og kontrol vil sikre mere kvalitet i tilsynet. Samfundsmæssigt taler teksten ind 

i trend om, at ansvarlige myndigheder ikke reagerer i tide og dermed ikke lever op til 

samfundets krav til offentlige institutioner. 

7.3 Delkonklusion 1 

Den samlede analyse angiver diskursformationer over tid og udtrykker et vist diskursskred, 

fra Anbringelsesreformen i 2006 til Tilsynsreformen i 2013. Overordnet har diskursordenen 

”Barnet og det sociale” været i konstant diskursskred siden barndommen for ca. 200 år siden 

blev ”opfundet”. Diskursskred er således ikke et nyt fænomen, bortset fra at jeg observerer 

en stigende hastighed i diskursskredne i takt med en stigende lovgivningshastighed. 

Den stigende hastighed kan have betydning i forhold til Børne- og Familieafdelingens 

institutionelle rammer. Det kan betyde at opfattelsen af, hvad der er betydningsfuldt for børn 

og dermed udløser ny lovgivning, ændrer sig hurtigere end ny lovgivning kan nå at blive 

implementeret. Derved vil der være en konstant forskydning mellem beslutning og 

implementering, hvilke må påvirke offentlighedens systemopfattelse og dermed Børne- og 

Familieafdelingens legitimitet.  

 

De tre sidste reformer har haft det særlige formål, at kompensere for de mange enkeltsager 

der er kommet i mediernes søgelys og den efterfølgende debat om den kommunale 

inkompetence. I den optik viser analysen, at styrings- og kontroldiskursen er et redskab der 

stadig oftere tages i brug af lovgiver, hvilket i tiltagende grad fratager de kommunale 

myndighedsafdelinger magt og selvstyre.  

 

Af analysen kan jeg ligeledes udlede, at der fra Anbringelsesreformen i 2006 til 

Tilsynsreformen i 2013 er stor forskel i de retoriske tilgange i reformernes tekster. 

Sprogbruget bevæger sig fra at italesætte børn i en ressourceoptik, til at italesætte børn som 

de allersvageste. 
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Med udgangspunkt i et socialkonstruktivistisk tankesæt om at sproget definerer 

virkeligheden, vil ord som ressourcer og mestring italesætte én virkelighed, hvorimod 

sprogbrug som de allersvageste italesætter en anden virkelighed. Det er i spændet mellem 

de to definitioner af virkeligheden, jeg kan observere tildelingen af kommunal legitimitet. Når 

lovgiver vedtager reformer, som definerer virkeligheden med de beskrevne diskurstyper, får 

det, i relation til Foucaults teori om moderne magtudøvelse, både betydning for den offentlige 

opfattelse og medarbejdernes opfattelse af mestring af egen praksis, hvilket igen påvirker 

tildeling og oplevelse af legitimitet. 

 

Jeg forestiller mig ikke, at lovgiver har haft en intention om, at nedbryde den kommunale 

legitimitet, dog må jeg gennem min analyse konkludere, at det er en af effekterne af den 

retoriske tilgang, som lovgiver bruger i de seneste reformer. En hypotese kan være, at 

lovgiver, for at bevare egen legitimitet har været nødsaget til at udvise handlekraft, hvilket 

har den konsekvens at den kommunale legitimitet undergraves. 

 

7.4 Delanalyse 2 – Legitimitetsanalyse 

I min problemformulering og andet undersøgelsesspørgsmål undersøger jeg strategiske 

muligheder i forhold til legitimitetsudfordringen.  

Som overordnede ramme, har jeg valgt at tage udgangspunkt i nyinstitutionel teori (Jensen 

2003), da jeg har en antagelse om, at institutionelle forhold påvirker mit undersøgelsesfelt 

(legitimiteten) i samspillet mellem organisationen og omverdenen. Analysen begynder 

dermed med et nyinstitutionelt blik ind i egen organisation, derefter analyseres 

legitimitetsdilemmaet med udgangspunkt i mit empiriske materiale ud fra Suchmans 

analysemodel. I delkonklusionen vil jeg holde analysens resultater op mod mine antagelser 

om afdelingens institutionelle forhold i relation til rationale og isomorfe handlinger. 

7.4.1 Et nyinstitutionelt perspektiv 

I et nyinstitutionelt perspektiv er Børne- og Familieafdelingen præget af sammensatte og 

modstridende former for rationalitet. Det ses bl.a. af områdets mange reformer, som er 

præget af strømninger og modstrømninger. På den ene side tilbyder Børne- og 

Familieafdelingen støtte og hjælp til forældre, der er udfordret i forældrerollen og på den 

anden side har afdelingens medarbejdere magt til at træffe beslutninger, der påvirker børn 

og forældre i al fremtid. 

 

Internt i Børne- og Familieafdelingen ses ligeledes indlejrede strukturer og arbejdsgange, 

forstået i et nyinstitutionelt perspektiv. F.eks. kan borgere og samarbejdspartnere opleve at 
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det er svært at få kontakt med afdelingens medarbejdere på grund af ufleksible åbnings- og 

telefontider, ligesom borgerne ikke altid forstår en truffet afgørelse. Disse institutionelle 

handlinger er medvirkende til at fastholde offentlighedens negative syn og oplevelsen af et 

lukket bureaukratisk system, som er mere optaget af ”den indre fabriks” krav til 

dokumentation af korrekt sagsbehandling end børn og unges omsorg og trivsel.  

Nutidens store offentlige opmærksomhed har samtidig betydet en stor forøgelse af eksterne 

og interne kontrol- og dokumentationssystemer, som kræver mange medarbejderressourcer, 

der går fra den borgerrettede sagsbehandling.  En konsekvens af den store negative 

opmærksomhed er, at der opstår en ”nul fejls kultur”, som er med til at gøre den enkelte 

medarbejder mere usikker på egen præstation.  

Ligeledes kan jeg se en del isomorfe processer indlejret i Børne- og Familieafdelingen. 

Enhver myndighedsafdeling er forpligtiget til at forholde sig til fælles reformer, regulativer, 

centralt styrede metoder, f. eks udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og fælles IT-

systemer (tvangsmæssig isomorfi). Samtidig kan jeg i mit chefnetværk konstatere, at så godt 

som alle landets Børne- og Familieafdelinger er optaget af samme metoder. Alle taler om, at 

sende socialrådgivere ud af rådhuset, for at være der hvor problemerne opstår (tidlig 

forebyggelse), alle er optaget af effekt og dokumentation og alle vælger samme metodiske 

tilgange (normativ isomorfi). Samtidig har jeg øje for en del ureflekterede rutiner, normer, 

holdninger og ”laden som om” i afdelingens kultur. Der er eksempler på medarbejdere og 

konsulenter, der dekobler sig krav fra lovgivning og ledelse, f. eks i forhold til en, ikke italesat 

accept af, at en børnefaglig undersøgelse skal udarbejdes inden for en lovbestemt tidsfrist 

på 4 mdr., ligesom der ikke altid følges op på bevillinger og foranstaltninger. 

Så godt som alle landets Børne- og Familieafdelinger er underlagt en gammel 

forvaltningsstruktur, hvor den enkelte rådgiver er eneansvarlig for forvaltning af egen 

sagsstamme og hvor ledelsen i høj grad accepterer den enkelte rådgivers metodefrihed. 

Netop den struktur hviler på en ureflekteret rutine der fremmer dekoblingsmulighederne og 

har konsekvens for medarbejdernes egenhændige måde at forvalte magt på.  

 

Suchman argumenterer for og anskuer legitimitet, som både en strategisk ressource og en 

institutionel indlejring i organisationen.  

I Suchmans optik er en Børne- og Familieafdelings legitimitet, som den italesættes og giver 

mening i offentligheden. Det betyder, at vi skal forholde os strategisk til, at blive set på med 

mistillid og som inkompetente i opgaveløsningen.  
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7.4.2 Håndtering af legitimitetsudfordringen 

Jeg vurderer legitimitetsudfordringen som så betydelig, at det giver mening at have særligt 

fokus på legitimitetsformen, for at udlede ny information til den fremtidige håndtering af 

legitimitetsudfordringen 

Jeg har i analysen taget udgangspunkt i udpluk fra en række medier, der har beskæftiget sig 

med den seneste tids børnesager. Jeg har valgt at fokusere på artikler der citerer både 

politikere og embedsmænd. Analysens udgangspunkt er Sushmans optik om at opnå, 

fastholde og reparere legitimitet10. Jeg undersøger om der er forskel i legitimitetsformen, alt 

efter hvilken position den udtalende person befinder sig i.  

Hvidovre 

”De vil ikke betale for Tobias 11. skoleår.”  

Uddrag af artikel fra Hvidovre avis 18. september 2012. (Bilag 1) 

”Tobias Lintrup går på specialskole på Frederiksberg og har brug for et år mere i alm. skole 

for ikke at ligge samfundet til last i fremtiden, mener skolen og Tobias forældre. Hvidovre 

kommune er ikke enige” 

 

I artiklen om Tobias vurderer jeg egne udtalelser, som både fastholdende og reparerende i 

legitimitetsformen, hovedsagligt ud fra en kognitivt/institutionelt synsvinkel. Til grund for 

vurderingen ligger udtalelser som ”det er vores mål, at den unge skal kunne klare sig i 

samfundet uden at ende på overførselsindkomst”, og” Nej, det handler ikke om penge, det 

handler om målet. Det handler om overvejelser omkring, at den unge kan klare en form for 

ungdomsuddannelse efter de 10 års undervisningspligt”. Jeg beskytter antagelser og 

ansvarlighed (moralsk fastholdende) og retfærdiggør og forklarer (kognitiv reparation). 

 

 "Paw er blevet svigtet gennem hele sit liv" og ”vi gør hvad vi kan”  

Uddrag af artikel fra Hvidovre avis 30. maj 2012. (Bilag 2) 

”Familien Schjøtt mener, at Hvidovre Kommune opfører sig passivt i forhold til ung 

handicappet dreng. Kommunen selv mener, man har gjort hvad man kan” 

I artiklen om Paw vurderer jeg, at jeg er hovedsagelig er legitimitetsreparerende ud fra en 

kognitiv indgangsvinkel. 

 

Jeg udtaler ” Vi har gjort, hvad vi kan med den lovhjemmel, der er til rådighed” Jeg overvåger 

love og regler (legal fastholdende).  ”Vi har også tilbudt familien Schjøtt, at finde et tilbud til 

Paw her og nu, så de ikke længere skulle have ham boende. Men det afviste de. Så vi har 

tilbudt både Paw og familien at håndtere situationen. Vi kan ikke tvinge nogen til noget” Jeg 

                                                
10

 Skema side 21 
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retfærdiggør og forklarer (moralsk / kognitiv reparation) og forsøger at behovstilfredsstille 

(kognitiv reparation). 

Jeg udtaler ligeledes ”Den undskyldning vil jeg gerne stå ved. Den handlede dog ikke om, at 

vi ikke gør, hvad vi kan, for at finde et sted til Paw. Den handlede om, at familien flere gange 

havde henvendt sig til forvaltningen uden, at man har fået svar tilbage. Hvis det er tilfældet, 

vil jeg altid undskylde”. Jeg undskylder, retfærdiggør og forklarer  

(moralsk / kognitiv reparation) 

Næstved 

”Tvangsflyttet pige var ikke i akut fare” 

Uddrag af artikel fra Politikken 5. juni 2012. (Link 6)  

En sag om en 11-årig tvangsfjernet pige er problematisk for både kommune og politiet, 

mener ekspert. 

Kun hvis et barn er i fare, må man udøve magt mod det. Det slog socialminister Karen 

Hækkerup (S) fast i gårsdagens Politiken. 

Men det var ikke tilfældet, da Næstved Kommune under voldsomme omstændigheder 

tvangsfjernede 11-årige Amy  

Børns Vilkår har meldt Næstved Kommune til politiet for at bruge magt, da Amy bliver flyttet. 

Det er i strid med både dansk lov og FN’s børnekonvention, mener organisationen. 

 

I artiklen vurderer jeg, at Børne- og Kulturdirektør Per B. Christensen hovedsagelig forsøger 

at reparere legitimitet ud fra en pragmatisk og moralsk indfaldsvinkel.. 

Børne- og kulturdirektør Per B. Christensen citeres for følgende: ”Nej, det var ikke vores 

vurdering, at Amy var i akut fare hos plejefamilien. Men eftersom plejefamilien konstant har 

modarbejdet en overgivelse af Amy, hvilket medførte, at Amy var i en permanent 

stresssituation, var vi forpligtet til at fuldbyrde den afgørelse, der er truffet og stadfæstet af 

Ankestyrelsen, om at fjerne Amy” Han overvåger regler og love (legal fastholdelse), afviser 

(pragmatisk reparation) og retfærdiggør (moralsk reparation) 

 Rebild 

”Rebild Kommune indrømmer svigt af børn i grov misbrugssag” 

Uddrag af artikel fra Politikken 17. januar 2012. (Link 7) 

Kommune havde allerede i 2006 mistanke om misbrug, siger direktør.  

Det formodede misbrug af i alt ni nordjyske børn kunne måske have været stoppet for flere 

år siden. I hvert fald fik Skørping Kommune, som ved kommunesammenlægningen blev en 

del af Rebild Kommune, allerede mistanke om den 55 åriges seksuelle misbrug, da familien 

flyttede til Skørping i 2005 eller 2006.  
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I artiklen vurderer jeg, at direktør Søren Kjær både forsøger at fastholde og reparere 

legitimitet ud fra en moralsk og kognitiv indfaldsvinkel.  

Direktør Søren Kjær citeres for følgende: ”Vi fik underretning om, at der var nogle forhold, 

der ikke var, som de burde være. Og der var også mistanke om, at der var tale om seksuelle 

krænkelser, hvilket vi underrettede politiet om” Han forklarer (kognitiv reparation) ”Det er jo 

en forfærdelig sag, og der er ingen børn, der skal udsættes for den slags. Ansvaret for 

handlingerne er farens, men vi har et ansvar for, at børnene lever under ordentligt forhold” 

Han overvåger etik og beskytter ansvarlighed (moralsk fastholdelse) ”Hver gang vi har fået 

en underretning, har vi undersøgt og forholdt os til det. Når der har været behov for det, har 

vi også inddraget politiet” Han retfærdiggør og forklarer (moralsk/kognitiv reparation).”Men 

det er sket alligevel, og så har vi jo i et eller andet omfang svigtet” Han undskylder (moralsk 

reparation). ”Det er klart, at sådan en sag som den her gør, at vi evaluerer på, om der er 

nogle ting, vi kunne være skarpere på. Vi skal lære af det” Han overvåger 

fremtidsperspektiver og beskytter antagelser (kognitivt fastholdelse)  

 

”Rebilds borgmester: Vi skulle have fjernet børnene” 

Uddrag af artikel fra Politiken d. 14. februar 2012. (Link 8) 

Kommune erkender nu, at børnene fra Rebild-sagen burde have været tvangsfjernet. 

Rebild Kommune begik en fejl ved ikke at tvangsfjerne børnene i sagen, hvor en far nu står 

anklaget for et årelangt sexmisbrug af i alt ni børn, erkender borgmesteren i Rebild 

Kommune, Anny Winther  

 

I artiklen vurderer jeg, at borgmester Anny Winther hovedsagelig forsøger at opnå ny 

legitimitet ud fra en moralsk indfaldsvinkel.. 

 Anny Winther citeres for følgende ”I bagklogskabens klare lys kan vi sige, at med den viden 

vi har i dag, kunne vi have gjort noget anderledes. Vi burde have været gået ind og have 

tvangsfjernet nogle af børnene” Hun behovstilfredsstiller (pragmatisk opnåelse) 

”Forhåbentlig kommer der læring ud af en så grim og voldsom sag som denne. Sådan at den 

viden, der bliver tilgængelig, kan blive bredt ud til resten af landet” Hun tilfredsstiller idealer 

og gør som de bedste (moralsk og kognitiv opnåelse) ”Borgmesteren tilføjer, at 

kommunerne har fået nogle bedre redskaber til at gribe ind i sager om misbrug over de 

seneste år. Det gælder for eksempel Barnets Reform”. Hun omstrukturerer og forklarer 

(moralsk/kognitiv reparation)   
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”Kunne ikke have reageret anderledes” 

Uddrag af artikel fra Nordjyske medier 19. januar 2012. (Bilag 3) 

Statsadvokaten for Nord- og Østjylland har 17. januar rejst tiltale mod en familiefar for 

seksuelle overgreb mod syv af sine egne børn og yderligere to børn, som han ikke er i 

familie med. 

Grete Horn-Jeppesen fortæller til NORDJYSKE Medier, hvordan hun sammen med en række 

kolleger flere gange forsøgte at få Rebild Kommune til at reagere i forhold til en mistanke om 

incest mod et barn i familien. 

Direktør Søren Kjær mener ikke, at Rebild kommune kunne have reageret anderledes. 

I artiklen vurderer jeg at direktør Søren Kjær hovedsagelig forsøger at reparere legitimiteten, 

dog bevæger han sig i mindre grad i formerne opnå og fastholde legitimitet.  

Direktør Søren Kjær citeres for følgende: ” Dengang var tavshedsbestemmelserne noget 

strammere” Han forklarer og retfærdiggør (moralsk/ kognitiv reparation) ”Søren Kjær 

henviser til sagens meget alvorlige karakter, og Rebild Kommunes skærpede tavshedspligt i 

sager om incest”. Han overvåger regler og love (legal fastholdelse) ”Han understreger dog, 

at der blev sat tiltag i værk, og at kommunen ifølge ham ikke kunne have reageret 

anderledes”. Han retfærdiggør (moralsk reparation) ”På baggrund af de første 

underretninger blev der holdt møder mellem familieafdelingen og skolen. Her blev skolen 

orienteret om, hvilke tiltag der blev sat i værk, siger Søren Kjær”. Han afviser (pragmatisk 

reparation) ”Vi anerkender bestemt, og vil også opfordre til, at medarbejderne tænker i og 

agerer for at varetage børnenes ve og vel” Han tilfredsstiller idealer og overbeviser (moralsk 

opnåelse) 

Esbjerg 

”Kommune fik flere advarsler i omfattende misbrugssag” 

Uddrag af artikel i Politikken 29. april 2012. (Link 9) 

Esbjerg-sagen er blevet betegnet som en af de groveste misbrugssager herhjemme. Den nu 

41-årige JA blev i oktober 2010 idømt syv års fængsel for overgreb på mindst otte børn. 

Overgrebene inkluderede fuldbyrdet voldtægt af et mindreårigt barn og strakte sig over 19 år. 

Gentagne gange blev Esbjerg Kommune underrettet om muligt seksuelt misbrug. 

Advarslerne kom løbende over to et halvt år. Alligevel skred kommunen først for alvor til 

handling, da manden blev anholdt.  

 

I artiklen vurderer jeg, at Formand Hans Henrik Møller forsøger at reparere legitimiteten ud 

fra en pragmatisk og moralsk indfaldsvinkel.  

Formand for Esbjerg Kommunes Børne- og Familieudvalg Hans Henrik Møller citeres for 

følgende: ”Der er ikke nogen steder, som jeg ser det, når jeg kigger tilbage, at 



40 
 

alarmklokkerne kunne have ringet, uanset hvad. Det er faktisk helt almindelig 

sagsbehandling, der ikke har været god nok” Han afviser og taler om overvågningssystemer 

(pragmatisk reparation), Samtidig har Hans Erik Møller løbende afvist, at man skulle være 

blevet advaret om JA's seksuelle overgreb på børn: ”Ikke ud fra hvad jeg ved, der er ikke 

kommet underretninger om seksuelle krænkelser og så handler man selvfølgelig ikke ud fra 

det” Han beskytter antagelser (kognitivt fastholdende). ”Jeg håber så sandelig, at vi har 

fået ryddet op, siger Hans Erik Møller, der på kommunens vegne ”virkelig beklager” hele 

hændelsesforløbet”. Han undskylder og omstrukturerer (moralsk reparation) ”Hvis det var 

muligt at skrue historien tilbage og gøre det om, så ville jeg meget gerne have gjort det, men 

det kan jeg ikke”. Han behovstilfredsstiller (pragmatisk opnåelse)  

 

Esbjerg-borgmester: De finder ikke noget på os”  

Uddrag af artikel fra Berlingske Nyhedsbureau 30. april 2012. (Bilag 4)  

Socialministeren vil sende et hold eksperter til Esbjerg for at undersøge kommunens 

børnesager efter en gruopvækkende incestsag.  

Efter at det i 2010 kom frem, at en mand fra Esbjerg havde seksuelt misbrugt 10 børn 

gennem flere år, endevendte Esbjerg Kommune i efteråret alle sine børnesager. Nu vil 

Socialministeriet gøre det samme, men der er ikke noget at komme efter, fastslår 

borgmesteren. 

 

Jeg vurderer, at Borgmester Johnny Søtrup forsøger at opnå og fastholde legitimitet ud fra 

en moralsk indfaldsvinkel. 

Borgmester Johnny Søtrup citeres for følgende: ”De finder ikke noget, som vi ikke selv har 

fundet på nuværende tidspunkt. Og skulle de gøre det, så er det godt, at det bliver fundet, for 

vi vil ikke hænges ud som nogen, der ikke har styr på tingene” Han behovstilfredsstiller og 

afviser (pragmatisk opnåelse – reparation) Johnny Søtrup forsætter; ”Sagen har jo 

skærpet opmærksomheden hos både ledelse og rådgivere, og der er nu ekstra fokus på 

området. Skulle der komme ting frem, som viser sig at være vældigt graverende, så kan det 

godt være, at der kan komme yderligere konsekvenser, siger Johnny Søtrup, der dog ikke vil 

love, at der kommer til at rulle flere hoveder på rådhuset”. Han tilfredsstiller idealer og 

overbeviser (moralsk opnåelse) ”Der er ingen undskyldning for dårlig og mangelfuld 

sagsbehandling, og derfor er vi ligeså interesserede i at få vendt hver eneste sten. Vi har kun 

én interesse, og det er, at det her ikke gentager sig”. Han overvåger etik og beskytter 

ansvarlighed (moralsk fastholdelse) 
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”Udvalgsformand i Esbjerg: Jeg ville gerne skrue tiden tilbage” 

Uddrag fra artikel fra DR-nyheder d. 29. april 2012. (Bilag 5) 

Formanden for Børne- og familieudvalget i Esbjerg Kommune, Hans Erik Møller beklager 

hele forløbet omkring den såkaldte Esbjerg-mand, som han kalder "yderst kritisabelt". 

Hans Erik Møller siger, at han først blev gjort bekendt med at der var en sag om pædofili 

efter et år, og han vidste heller ikke, at manden havde været varetægtsfængslet i al den tid. 

Med sine udtalelser vurderer jeg, at Hans Erik Møller bevæger sig på det moralske område 

og derigennem forsøger at reparere legitimiteten. 

Hans Erik Møller er citeret for følgende: ”Jo mere vi har gravet os ned i sagen, jo værre er 

den” Han undskylder (moralsk reparation). Hans Erik Møller afviser, at han har forsøgt at 

feje sagen ind under gulvtæppet. Han henviser til, at han bad forvaltningen komme med en 

dybtgående undersøgelse. - Men det tager altså lang tid at få vendt hver sten i en sag som 

denne” Han retfærdiggør (moralsk reparation). ”Jeg håber så sandelig, at vi har fået ryddet 

op”.”Hvis det var muligt at skrue historien tilbage og gøre det om, så ville jeg meget gerne 

have gjort det, men det kan jeg ikke” Han overvåger etik og omstrukturerer.( moralsk 

fastholdelse/reparation) 

Udtalelser fra ministre, KL og faglig organisation 

”Ministeren: Vi skal gøre det bedre” 

Uddrag af artikel fra Ekstra Bladet d. 7. juni 2011. (Bilag 6)  

Socialminister Benedikte Kiær taler ud om Brønderslev-sagen til ekstrabladet.dk: - Den har 

vist, at vores sociale sikkerhedsnet ikke er helt tæt, siger hun. Der har været hård kritik af 

både kommuner og socialminister Benedikte Kiær efter Brønderslevsagen, som i går endte 

med, at forældrene blev dømt for bl.a. vold, vanrøgt og voldtægt af deres 10 børn.  

Hun står bag en ny reform, som allerede er trådt i kraft, og som skal gøre det markant 

nemmere for kommuner og ankestyrelsen at hjælpe børn, der bliver misbrugt eller vanrøgtet.  

 

Jeg vurderer Socialminister Benedikte Kiærs udtalelser som et forsøg på at reparere 

legitimation hovedsagelig ud fra en moralsk indfaldsvinke. 

Socialminister Benedikte Kiær er citeret for følgende: ”Hvis sikkerhedsnettet var helt tæt, ville 

disse sager ikke dukke op. Vi skal altid arbejde på at gøre det bedre” Hun undskylder 

(moralsk reparation).  ”Nogle kommuner gør det rigtig godt, og andre mangler et godt 

stykke vej. Derfor har ankestyrelsen beføjelse til at straffe kommunerne med dagbøder, hvis 

de ikke handler effektivt nok, og dagbøderne vil fortsætte til der er rettet op på fejlene” Hun 

udvikler overvågningssystemer (pragmatisk reparation).  ”Men det er stadig op til 

kommunerne at ansætte de rigtige folk til opgaven” (Hun tilfredsstiller idealer (moralsk 

opnåelse)  
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”Minister: Husk jeres ansvar, borgmestre” 

Uddrag af artikel fra Berlingske Nyhedsbureau d. 30. april 2012. (Bilag 7) 

Socialminister Karen Hækkerup lancerer en omfattende undersøgelse af Esbjerg Kommunes 

håndtering af sagen, hvor 10 børn blev misbrugt af den samme mand. Socialminister Karen 

Hækkerup minder landets kommunalpolitikere om, at de har ansvaret for at undgå alvorlige 

børnesager.  

Jeg vurderer, at Socialminister Karen Hækkerup hovedsagelig bevæger sig på den moralske 

banehalvdel, samtidig med at hun forsøger at reparere legitimitet. 

Karen Hækkerup citeres i artiklen for følgende. ”Der er brug for en kulegravning af 

incestsagen i Esbjerg” ”Der er brug for omfattende forbedringer af systemet omkring 

børnesagerne, men der er også brug at styrke de enkelte kommuners faglige indsats” Hun 

taler om udvikling af overvågningssystemer (pragmatisk reparation).”Selve 

sagsbehandlingen skal blive bedre, særligt i Esbjerg og Rebild Kommuner. Derfor tager 

vores læringsteam til Rebild, mens Esbjerg må underlægges en større kulegravning af deres 

sagsbehandling i børnesager. Det er første gang, at vi tager dette redskab i brug” Hun 

tilfredsstiller idealer, beskytter ansvarligheden og omstrukturerer (moralsk 

opnåelse/reparation).”Det er ikke kun et spørgsmål om administration, og det går ikke at 

fralægge sig sit politiske ansvar. Det gælder i alle sager, om det er Esbjerg, Rebild, Kolding  

eller et fjerde sted” Hun overvåger etik og beskytter ansvarligheden (moralsk fastholdelse)  

 

”Kommuner har forsømt misbrugte børn årevis” 

Uddrag af artikel fra Politikken d. 20. april 2012. (Link 10)  

Kommunerne har svigtet børnene i de seneste års 10 værste sager om overgreb mod børn 

ved ikke at opdage overgrebene og gribe ind i tide, skriver Jyllands-Posten.  

Sådan lyder konklusionen i den kulegravning, som socialminister Karen Hækkerup (S) 

bestilte hos Ankestyrelsen, da den såkaldte Rebild-sag blev kendt i januar.  

Ministeren har nu modtaget rapporten.  

»Den bekræfter desværre mine værste anelser«, siger Karen Hækkerup til Jyllands-Posten.  

Formanden for KL's børneudvalg, Jane Findahl, støtter ministerens initiativer, men mener, at 

der allerede er sket meget på området.  

 

Jeg vurderer, at Jane Findahl forsøger at reparere legitimiteten. 

Jane Findahl citeres for følgende” Det er enkeltsager, og der er sket mange forbedringer 

siden barnets reform i 2011” Hun omstrukturerer og forklarer (moralsk/kognitivt reparation) 
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”Socialrådgivere advarer mod retssager efter Brønderslevsagen”  

Uddrag af artikel fra Politikken 9. juni 2011. (Link 11) 

Ansvaret for udsatte børn er ledelsens, siger Socialrådgiverforeningen.  

Børn i udsatte familier risikerer, at socialrådgivere og sagsbehandlere vender dem ryggen af 

frygt for at blive retsforfulgt.  

Hun siger, at det ikke er socialrådgiverne, men kommunaldirektører og borgmestre, der er 

øverst ansvarlige for kommunernes indsats over for truede børnefamilier.  

Formand for Dansk Socialrådgiverforening Bettina Post advarer statsadvokaten i Nord - og 

Østjylland mod at indlede en eventuel retssag mod de sagsbehandlere i Brønderslev og 

Lolland Kommuner, der har beskæftiget sig med de 10 børn i Brønderslevsagen.  

Jeg vurderer, at Bettina Post hovedsagelig forsøger at reparere socialrådgivernes legitimitet. 

Bettina Post er citeret for følgende. ”Vælger man at gå efter de ansatte i kommunerne, 

risikerer vi, at ingen tør røre de her sager. Vi har allerede hørt om en socialrådgiver i 

Brønderslev, som får trusler på livet” Hun overvåger meninger (pragmatisk fastholdelse). 

”Socialrådgiverne er underlagt de beslutninger, som den øverste ledelse i kommunerne 

træffer, for eksempel hvor mange sager hver enkelt socialrådgiver skal sidde med, og hvor 

mange penge der bruges på anbringelser”. Hun retfærdiggør (moralsk reparation) ”Når 

man kigger bagud i sagen, kan det forekomme enkelt, at der skulle være grebet ind tidligere, 

og vi må alle spørge os selv, om vi ikke kan gøre det bedre” Hun beskytter ansvarligheden 

(moralsk fastholdelse) ”Men samtidig huske, at de her sager er yderst vanskelige, især hvis 

forældrene ikke ønsker at samarbejde” Hun forklarer (kognitivt reparation) 

7.5 Delkonklusion 2 

Primært har jeg undersøgt strategisk legitimitet i mit empiriske materiale. Undersøgelsens 

resultater holder jeg op om mod mine institutionelle antagelser, for derved at blive klogere på 

samspillet mellem organisationen og omverdenen.  

Jeg vurderer Børne- og Familieafdelingen til at have et stærkt institutionelt islæt. I analysen 

fremhæves flere eksempler på en stærk institutionel indlejring i form af modsatrettede 

rationaler og isomorfe processer. Bl.a. er artiklen fra Nordjyske medier, hvor direktør Søren 

Kjær fra Esbjerg udtaler sig om tavshedsbestemmelserne, et slående eksempel på 

modsatrettede rationaler og isomorfe processer, som fra et borgerperspektiv ikke giver 

mening holdt op mod overgreb på børn. Så selv om en Børne- og Familieafdeling, til enhver 

tid skal demonstrere, at den lever op til det omkringliggende samfunds værdier og normer, 

for at blive accepteret, kan institutionelle rationaler til tider spænde ben for intentionen i 

handlingen. 
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Jeg er blevet opmærksom på et mønster, som kan have betydning for legitimitets-

udfordringen.  Jeg har observeret, at der er forskel på udtalelserne, alt efter om de kommer 

fra det politiske niveau eller fra embedsmandsniveauet. 

Udtalerne fra de to ministre bevæger sig på den moralske banehalvdel og viser tydeligt, at de 

ikke har fokus på den kommunale legitimitet. Ministrene påpeger f.eks. den kommunale 

forpligtigelse til at ansætte de rigtige folk, ligesom de fremhæver ministeriets egne 

handlinger, derved forsøger begge ministre, at forbedre egen legitimitet. 

 

De faglige organisationer fremmer heller ikke kommunal legitimitet. Deres fokus er naturligt 

på socialrådgiverne og påpeger, at det er kommunaldirektører og borgmestre der er øverst 

ansvarlige for kommunernes indsats over for truede børnefamilier, underforstået at det ikke 

er socialrådgivernes arbejdsindsats, man kan angribe.  

Det kommunale politiske niveau bevæger sig i pragmatiske og moralske former for 

udtalelser, mens embedsmandsniveauet i langt højere grad bevæger sig i på det kognitive / 

institutionelle niveau. Politikerne bruger hele paletten af kategorierne fastholdelse, opnåelse 

og reparation, hvorimod embedsmændene i højere grad italesætter på et reparerende 

niveau. 

Netop den forskel er sandsynligvis medvirkende til, at ingen af grupperingerne får særlig 

gennemslagskraft i offentligheden og derfor ikke grundlæggende ændrer eller reparerer på 

legitimitetsudfordringen.  

Offentligheden har sandsynligvis ikke andre forventninger til politikere, end at de undskylder, 

retfærdiggør og taler om nye overvågningssystemer, mens embedsmandssystemet ved at 

bevæge sig ind på det kognitive/institutionelle niveau, netop taler ind i institutionelle 

rationaler og isomorfier, hvilket f.eks. kan ses i udtalelser om tavshedspligt, procedurer for 

underretninger eller økonomi. Embedsmandsniveauet er selv en del af institutionelle 

indlejringer, hvilket kan have betydning for deres mulighed for at høre (blind plet), at 

reparationsøvelsen ikke har effekt, men kun medfører stigende skepsis og mistillid, specielt 

fra den del af offentligheden, der ikke selv har personlig kontakt med de kommunale Børne- 

og Familieafdelinger og derfor ikke forstår sig på institutionelle logikker og systemer. 

 

Hvis jeg forfølger den konklusion betyder det, at vi som kommunale aktører skal anlægge en 

anderledes strategi i forhold til legitimitetsudfordringen for at skabe ny mening i 

offentligheden. Suchman nævner, at legitimitetsledelse bygger tungt på kommunikation, 

samtidig er det tydeligt at det institutionelle islæt har betydning for omverdenens fortsatte syn 

på afdelingens opgavehåndtering. Det betyder, at kommunikationen sandsynligvis skal 

foregå i en anden form og med et andet indhold end mit empiriske materiale udviser.  
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8. Samlet konklusion 

I min masterafhandling har jeg været optaget af, at undersøge om den kommunale 

legitimitet er udfordret, med udgangspunkt i mit eget arbejdsområde i Børne- og 

Familieafdelingen i Hvidovre Kommune. Jeg har en oplevelse af, at de mange 

vanskelige og udfordrende børnesager, der har været eksponeret i medierne gennem 

længere tid, er medvirkende til at underminere den kommunale legitimitet i relation til 

opgavehåndteringen i Børne- og Familieafdelingen, hvilket betyder, at jeg som chef 

ofte befinder mig på en ”brændende platform” både internt og eksternt. 

Jeg derfor valgt, at undersøge feltet ud fra en hypotese om, at særlige vanskelige 

børnesagers eksponering i medierne skaber legitimitetsudfordringer både internt og 

eksternt, ud fra et spørgsmål om, hvilken betydning den offentlige negative omtale, af 

en kommunal Børne- og Familieafdelings håndtering af komplekse børnesager har for 

afdelingens legitimitet, samt om det er muligt at indhente fornyet legitimitet?” 

 

Jeg har indledningsvis undersøgt om områdets kompleksitet har betydning for 

legitimitetsudfordringen, dernæst har jeg i to analyser undersøgt henholdsvis områdets 

seneste reformer, samt udtalelser som politikere og embedsmænd er blevet citeret for i 

konkrete sager.  

8.1 Kompleksitetens betydning for legitimitetsudfordringen 

Områdets kompleksitet kan betegnes som et wicked problem, hvilket jeg har konkluderet ud 

fra eksempler og observationer, da der hverken fremstår enighed om løsningerne eller 

problemforståelsen. Det skal ikke forstås således, at der ikke er enighed om, at børn ikke 

skal udsætte for overgreb, men kompleksiteten i forhold til, hvad der fører til sådanne 

familiemæssige vanskeligheder, hvordan de forebygges og hvilke løsninger der er brugbare, 

er der både stor usikkerhed og uenighed om blandt aktørerne. Det har betydning for 

legitimitetsudfordringen, da det ikke længere er muligt for Børne- og Familieafdelingen, at 

træffe den rigtige beslutning i vanskelige børnesager.  

Samtidig er det umuligt, at fremkomme med en konkret handlingsanvisning til forbedring af 

den kommunale legitimitet, så længe feltets aktører er uenige og endnu ikke har erkendt 

afhængigheden af de andre aktører og dermed ønsket om, at indgå i et forpligtende 

samarbejde. Det er kommunerne der har mest at tabe ved det manglede samarbejde. 

Ændres opfattelsen af Børne- og Familieafdelingernes opgavehåndtering ikke, vil 

kommunerne forblive ”prygelknaben”, hvilket igen betyder, at afdelingerne fremstår mindre 

magtfulde og dermed mindre legitime.   
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8.2 De institutionelle rammers betydning for legitimitetsudfordringen 

Analysen af områdets seneste reformer viser et vist diskursskred. Diskursskred er i sig selv 

ikke et nyt fænomen, området har været i konstant diskursskred siden barndommen blev 

”opfundet”. Det interessante er observationen af en stigende hastighed i diskursskredne, i 

takt med en stigende lovgivningshastighed. Den stigende diskursskredhastighed og 

lovgivningshastighed kan udfordre Børne- og Familieafdelingens institutionelle rammer, da 

opfattelsen af hvad der er betydningsfuldt for børn og samtidig er så betydningsfuldt, at det 

udløser ny lovgivning, ændrer sig hurtigere end ny lovgivning kan nå at blive implementeret 

af afdelingens institutionelle rammer. Derved vil der være en konstant forskydning mellem 

beslutning og implementering, hvilke kan påvirke offentlighedens opfattelse, at et system der 

ikke lever op til lovgivningens krav, dermed udfordres Børne- og Familieafdelingens 

legitimitet.  

 

Kommunernes Børne- og Familieafdelinger indeholder et stærkt institutionelt islæt, som jeg 

bl.a. kan observere når embedsmandsniveauet udtaler sig i pressen. I en del af udtalelserne, 

forsøges med forklaringer der taler ind i institutionelle og ”fornuftige” rationaler. Intentionen er 

sandsynligvis, at reparere afdelingens/kommunens legitimitet. Desværre ”overskygger” det 

institutionelle rationale og der opstår en kommunikation, der fra et borgerperspektiv ikke 

giver mening i forhold til de meget alvorlige fortællinger om overgreb på børn, så på trods af 

at en Børne- og Familieafdeling, til enhver tid skal demonstrere, at den lever op til det 

omkringliggende samfunds værdier og normer for at blive accepteret, kan institutionelle 

rationaler til tider spænde ben for intentionen i handlinger og udtalelser. 

 

8.3 Lovgivers betydning for legitimitetsudfordringen 

Som tidligere nævnt er de seneste reformer præget af et vist diskursskred, samtidig kan jeg 

udlede stor forskel i retorikken i reformernes tekster. Sprogbruget bevæger sig fra at 

italesætte børn i en ressourceoptik, til at italesætte børn, som de allersvageste. 

Med udgangspunkt i et socialkonstruktivistisk tankesæt om at sproget definerer 

virkeligheden, vil ord som ressourcer og mestring, italesætte én virkelighed om børn, 

hvorimod sprogbrug som de allersvageste italesætter en anden virkelighed og dermed andre 

handlinger. Samtidig italesætter lovgiver i reformerne en kontrol og styringsdiskurs, ud fra et 

paradigme om, at kommunerne ikke lever op til deres ansvar og derfor skal styres 

strammere. Det er i spændet mellem de to definitioner af virkeligheden og 

styringsparadigmet, jeg observerer tildelingen af kommunal legitimitet. Når lovgiver vedtager 

reformer, som definerer virkeligheden med de beskrevne diskurstyper og samtidig fratager 

kommunerne handlekompetence, får det både betydning for den offentlige opfattelse af det 
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der kan beskrives som kommunernes inkompetence og medarbejdernes opfattelse af 

mestring af egen praksis. 

8.4 Mediekommunikationens betydning for legitimitetsudfordringen  

I analysen af artikler er jeg er blevet opmærksom på et mønster, som kan have 

betydning for legitimitetsudfordringen.  Jeg observerer forskel i udtalelserne, alt efter 

om det er det politiske niveau eller embedsmandsniveauet der udtaler sig. Politikernes 

udtalelser er moralsk funderet, mens embedsmandniveauet udtaler sig ud fra den 

institutionelle kontekst. Netop den forskel er sandsynligvis medvirkende til, at ingen af 

grupperingerne får særlig gennemslagskraft i offentligheden og derfor ikke 

grundlæggende ændrer eller reparerer på legitimitetsudfordringen.  

 

Samlet kan jeg konkludere, at den negative omtale af kommunernes Børne- og 

Familieafdelingers håndtering af særlige vanskelige børnesager udfordrer legitimiteten. 

Det ses både i håndteringen internt i Børne- og Familieafdelingen, i den kommunikative 

håndtering af pressesagerne, samt i tekster og diskurser i de seneste vedtagne 

reformer.  

8.5 Håndtering af legitimitetsudfordringen 

Igennem min afhandling er det blevet stadig tydeligere, at legitimitetsledelse bygger 

tungt på kommunikation både internt og eksternt. Samtidig har de institutionelle 

rationaler betydning for omverdenens fremadrettede syn på Børne- og 

Familieafdelingens opgavehåndtering.  

Suchman insisterer på at det er muligt, at arbejde strategisk med legitimitets- 

udfordringen. Analysen af artikler hvor politikere og embedsmænd har forsøgt sig med 

udtalelser og hvor intentionen sandsynligvis har været at forklare handlinger og 

reparere legitimitet, viser ikke stor effekt i forhold til at øge den kommunale legitimitet.  

Jeg er dog overbevist om, at der findes muligheder for at påvirke den tildelte legitimitet, 

selv om jeg ikke ser mange åbninger i arbejdet med min masterafhandling.  

Suchman er optaget af kommunikationsperspektivet og det er overvejende sandsynligt, 

at det er i kommunikative sammenhænge, det fremadrettet er muligt at påvirke 

legitimitetsudfordringen. Legitimitetsledelse hviler derfor tungt på den kommunikative 

udfordring både internt i Børne- og Familieafdelingen og i kommunikationen med andre 

aktører. En forudsætning er derfor at arbejde på at skabe enighed i problem-

forståelsen. Hvis jeg forfølger den konklusion betyder det, at vi som kommunale 

aktører skal anlægge en grundlæggende anderledes strategi for at skabe ny mening i 

offentlighedens forståelse af vores håndtering af komplicerede børnesager..  
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9. Perspektivering i et handlingsperspektiv 

”Kriser er en ledelsesmæssig vækstzone. Jo mere vi har krise, desto mere har vi brug for 

dialog. Og jo mere pressede vi er, desto mere har vi brug for at forstå, at vi er afhængige af 

hinanden. Man kan ikke få tulipaner til at gro ved at trække i dem”. (Majgaard, 2013) 

Jeg har valgt citatet fra Klaus Majgaard, som indramning af min problematik i relation til min 

konklusion om, at den kommunale og i særdeleshed Børne- og Familieafdelingers legitimitet 

er udfordret. Set fra min chefstol, befinder området sig i en krise. En krise der indtil videre har 

skabt stor kommunal handlingslammelse.  

 

Den ledelsesmæssige opgave i et legitimitetsperspektiv, må derfor være at skabe mening i 

hverdagen hos den enkelte medarbejder ved at håndtere det udefrakommende pres og 

samtidig arbejde strategisk med afdelingens legitimitet udadtil.  

Min masterafhandling viser tydeligt, at kommunikation er et væsentligt redskab, ligesom 

teorien om kompleksitet beskriver vigtigheden af, at erkende afhængigheden af andre 

aktører og dermed ønsket om, at indgå i forpligtende samarbejder. 

9.1 Interne strategier 

I et legitimitetsperspektiv bedømmes Børne- og Familieafdelingen på de handlinger der 

kommunikeres i offentligheden, ud fra den til enhver tid dominerende diskurs. Hvis legitimitet 

samtidig forstås, som en konstruktion, hvor der ikke findes objektive sandheder og 

forståelser, men alene konstruktioner, der skabes ud fra hvad der giver mening hos den 

enkelte, er Børne- og Familieafdelingen nødt til at tage udgangspunkt i egen praksis og 

udvikle sin egen lokale sandhed om, hvordan legitimitetsudfordringen håndteres, således at 

offentligheden fremadrettet får et mere positivt syn på opgavehåndteringen.  

Ledelsesmæssigt har vi igennem en årrække forsøgt at strukturere os ud af dilemmaerne, 

ved at udarbejde standarder og kontrolsystemer, tilsyneladende uden synderlig effekt. 

Personsagerne præger stadig mediebilledet og Ankestyrelsens påpeger stadig en meget høj 

fejlmargin i sagsbehandlingen.  

Jeg mener det er nødvendigt med en kritisk, selvreflekterende undersøgelse af afdelingens 

institutionelle rationaler. Som ledelse må vi langt højere grad undersøge hvordan 

medarbejdernes dekobling giver mening, i stedet for at stramme kontrolsystemerne 

yderligere. Ledelsesmæssigt skal vi have fokus på den institutionelle kultur, hvor det 

tilsyneladende accepteres, at rådgiverne ikke ”når” deres arbejde. Vi skal i stedet skabe en 

mere tillidsbaseret kultur byggende på fællesskabet, der sikrer at medarbejdere går i dialog 

med deres ledere, når de har svært ved at overskue arbejdsopgaverne, i stedet for at befinde 

sig i egen selvreflektion. Det kræver en ledelse der udviser integritet, er autentiske og 

personlige i kontakten og som står på mål for medarbejderne, samtidig med at ledelsen 
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udstikker klare rammer og signalerer, det er i orden at begå fejl. Dermed bliver tillid et 

omdrejningspunkt i relationen mellem leder og medarbejder, som gerne skal være 

medvirkende til at skabe mere arbejdsglæde og dermed mere stolthed i arbejdet, hvilket ikke 

kan undgå gavne borgerbetjeningen. 

9.2 Eksterne strategier 

Eksternt er det en betydningsfuld præmis, at jeg møder alle aktører med den 

grundlæggende antagelse, at deres historier fortælles ud fra, det der giver mening i 

deres kontekster. I den optik har den klagende borgers historie lige så stor betydning, 

som rådgivernes oplevelse, ligesom journalistens vinkling af en historie, fortælles ud fra 

det der giver mening i hans forståelse af hvad der er på spil for udsatte børn og unge 

generelt.   

Børne- og Familieafdelingen må derfor fralægge sig offerrollen og i stedet ”mægtiggøre” sig 

området ved at indgå i et forpligtende samarbejde med alle aktører.  

Der er flere netværk, hvor vi kan gøre en forskel i en samarbejdskontekst. Jeg mener det vil 

være betydningsfuldt og give mening, at arbejde strategiske i følgende netværk:  

9.2.1 Netværkskontekster. 

Model 3: Netværkskontekster. 

 

Fremadrettet er det helt nødvendigt, at vi indgår i samarbejdsrelationer med borgere, 

samarbejdspartnere og diverse interesseorganisationer. Vi skal eksperimentere og blive 

medarbejdergruppen i 
tværfaglige netværk og 

forstærket 
samarbejdsrelationer 

Kl 

 Børne-og 
familienetværket 

Borgernetværk 

den kommunalpolitiske 
dagsorden 

kommunikationsnetværk 

Virtiuelle netværk 

sociale medier 
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dygtigere til at bruge de sociale interaktive platforme, da de tilbyder et åbent vindue til at 

tilegne ny viden og en anderledes forståelse af, hvordan borgeren oplever og forstår den 

offentlige myndighed, i forhold til borgernes oplevelse af, hvad der er god hjælp.  

 

På lokalt niveau skal vi prioritere, at egne medarbejdere er aktive i diverse tværfaglige 

netværk og samarbejdsrelationer og dermed skabe relationer til samarbejdspartnere, samt 

tydelighed i opgaven. 

 

Vi skal indgå i et kommunikationssamarbejde med den lokale presse og dermed understøtte 

en samarbejdsrelation som begge parter oplever gavnlig og udbytterig. Det betyder, at vi skal 

være ”mindre nærige” med oplysninger (også i enkeltsager) og mere proaktive i forhold til, at 

få udbredt de gode historier. 

 

På lokalpolitisk niveau skal vi, som administration, understøtte vores politikere til at tage 

ansvar for værdier og tilgange. Vi skal sikre at vores politikere er ordentlige klædt på omkring 

komplekse problemstillinger. Vi skal ligeledes sikre, at politikerne i langt højere grad får 

mulighed for, at tage stilling til strategier og langsigtede mål frem for enkeltsager, ved at 

opbygge en transparent organisation, hvor netop gennemsigtigheden kan bidrage til at skabe 

tillid til opgaveløsningen.  

 

Endelig skal vi bruge de tværkommunale netværk, der allerede eksisterer mere strategisk.  

Der eksisterer i dag et netværksbaseret samarbejde blandt regionens Børne- og 

Familiechefer. På det sidste møde i kredsen, blev det besluttet at Børne- og Familiecheferne 

etablerer et samarbejde om de udfordringer, de komplicerede børnesager italesætter. 

Gennem netværket ønsker vi at bruge vores stemme og dermed påvirke både 

mellemkommunale og ministerielle niveauer. 

 

Der er således ingen simple løsninger på legitimitetsproblematikken, men rigtig mange 

platforme, hvorfra det vil være muligt at påvirke legitimitetsudfordringen. 

 

10. Egen ledelsesmæssig udvikling 

Hele mit masterforløb har været en lang rejse ind i egen ledelsesmæssig udvikling.  

Jeg har i MPG- forløbet reflekteret min ledelsespraksis gennem teoretiske briller, hvilket har 

fokuseret og udfordret min ledelsespraksis gennem de sidste 2½ år. Alle mine 

delprojektopgaver har således afspejlet ledelsesmæssige dilemmaer, jeg har været optaget 

af i min daglige ledelseskontekst. Det har været medvirkende til, at jeg har fået et anderledes 
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og mere ”professionelt” syn på mine ledelsesudfordringer. Selve masterprojektet har givet 

mig en enestående mulighed for at fordybe mig i en problemstilling, som jeg er optaget af i 

min ledelsespraksis. Samtidig har det samlede masterforløb tilført mig  teoretiske og 

analytiske redskaber til at ”begribe” problemstillinger, hvilket har faciliteret min 

ledelsespraksis.  

 

I sommeren 2011 søgte jeg nye udfordringer og skiftede fra at være souschef i 

Familieafdelingen i Gladsaxe kommune, til at blive Børne- og Familiechef i Hvidovre 

kommune.  Jobskiftet kom ud fra et ønske om, i langt højere grad, at få mulighed for at 

påvirke det arbejdsfelt jeg virkelig brænder for. Jeg oplever at være ”klædt på” til at stå i front 

og afprøve den teoretiske viden, jeg har tilegnet mig om ledelse i den offentlige sektor 

igennem mit masterforløb i praksis.  

Det er i mit arbejde, som Børne- og Familiechef i Hvidovre kommune, jeg i perioder har en 

oplevelse af, at befinde mig på en ”brændende platform” når den offentlige håndtering af 

vanskelige børnesager italesættes i medierne. Den ”brændende platform” har været 

incitamentet for denne masterafhandling 

 

Jeg er igennem processen blevet optaget af betydningen af at arbejde målrettet og 

fokuseret med en problemstilling. De analyser jeg har udarbejdet i mit masterprojekt, 

har givet mig flere nye erkendelser. Jeg kan allerede på nuværende tidspunkt se 

effekten i min daglige ledelse. Jeg er i langt højere grad optaget af medarbejdernes og 

afdelingens trivsel, når vanskelige sager eksponeres i pressen. Jeg kikker kritisk på 

afdelingens institutionelle indlejringer og undersøger sammen med mine daglige ledere 

nye muligheder i implementering af ny lovgivning og i organiseringen. Jeg er optaget af 

min kommunikation med det politiske niveau og jeg er i gang med at udvikle et 

netværksbaseret samarbejde med regionens øvrige Børne- og Familiechefer, hvor 

netop områdets legitimitet er hovedomdrejningspunktet. 

 

På trods af at jeg har konkluderet, at den kommunale legitimitet i øjeblikket er 

udfordret, har jeg øje for mange arenaer, hvor jeg har mulighed for at påvirke og 

arbejde med legitimitetsproblematikken, således at det fremadrettet kan give mening 

både i et borgerperspektiv og i Børne- og Familieafdelingen.  
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Bilag 

 

Bilag 0 - Barnet og det sociale  

Udarbejdet med udgangspunkt i Tine Egelunds bog ”Beskyttelse af 

barndommen” kap. 2 

Tine Egelund skriver ”Det er ikke en udtømmende historisk redegørelse, for regulering af 

familieliv. Jeg tilstræber et kikkertsigte på skiftende tiders opfattelse af barndommens 

afvigelser. Teoretisk er Tine Egelund inspireret af Donzelot og Foucault syn.  

 

Diskurser i et historisk perspektiv. 

År Barnet Det sociale 

Før 1700 

tallet 

Det lille barn bliver betragtet 

som dyrisk (indtil 3-4 års 

alderen)  

 

Barnet bliver svøbt, så den lille 

bylt ikke forstyrrer kvindernes 

arbejde 

I danske lov fra 1683 hedder det: 

”Ligge Forældrene deris egne Børn ihiel af 

Forsømmelse stande iligemaade aabenbare 

Skrifte og give noget til de Fattige første Gang. 

Skeer det anden Gang, da straffis de som det 

gjort haver, på sin Formue, eller Liv efter sagens 

beskaffenhed og Omstændighederne” 

Begyndelsen 

af 1800 tallet  

Børn bliver en synlig kategori 

adskilt fra voksne 

Den borgerlige mor træder ind 

på scenen 

 

Underklassens børn betegnes 

som farlige, fattige, moralsk 

fordærvede og kriminelle  

 

Der opstår hittebarns 

problematikker 

To udviklinger griber ind i hinanden ved 

overgangen til industrialiseringen. 

Befolkningsbegrebet opstår (befolkningens værdi 

for samfundet (fremme folkesundheden) og sikre 

mennesker til produktionen og militæret. 

Behovet for børnearbejde mindskes 

 

1708 – De danske fattigdomsforordninger. 

I indledningsparagraffen nævnes de omstrejfende 

og fattige børn. 

 

Forarmelsen er en trussel mod et liberalt samfund 

– Fattigdom kan skabe social uro. 

1800 tallet 

 

Man taler om barnet i fare 

(udsættes for overlast) eller 

det farlige barn (truer den 

samfundsmæssige orden) 

 

Børn bliver anbragt i 

familiepleje på landet 

1814 - Almen skolegang for alle børn i Danmark 

 

1830 - Filantropiske selskaber opstår b. la: 

Kristelig forening for vildfarende børns redning. 

Foreningen af 1837 til forsømte og forvildede 

børns frelse og Christian 4 og den kongelige 

opfostringsanstalt 

 

1840- Børn under 10 år bliver straffri 

 

1873 - Forbud mod børns deltagelse i farligt 

arbejde i industrien. 

Begyndelsen 

af 1900 tallet 

De fattiges børn opleves som 

småkriminelle og omstrejfende 

 

1905 - Social lov om beskyttelse af børn 

(sammenblanding af børneværn og 

samfundsværn) 
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Drengebørn bliver 

institutionsanbragt til 

opdragelse og oplæring 

 

 

Filantropien står for skabelse af børneinstitutioner 

og børneanstalter 

 

Det bliver muligt at studere børn 

(kundskabsproduktion om børn) 

1900 – 1940 Det vanartede barn (moralsk 

optik) blev erstattet af det 

psykopatiske barn (medicinsk 

optik)  

 

Årsagerne til børns problemer 

forandres fra at blive opfattet 

som samfundsrelaterede til 

forældrenes manglende evne 

til at dressere deres børn 

1933 - Den danske socialreform (Steinke) var 

tilhænger af” tidens videnskabelige sandheder” og 

så en begrænsning i ”undermålere” som 

socialpolitisk mål (racehygiejne) 

 

De lægelige specialer (psykiatrien og pædiatrien) 

præger opfattelsen af børns problemer 

 

Lægevidenskaben bestræber sig på at skabe bred 

profylakse på det sociale felt. 

1940 – 1960 Psykoanalysen introduceres: 

”Problembørn er alle ofre for 

ulykkelige familieforhold og for 

afvisende, overanstrengte og 

ukyndige forældre” 

 

Problemerne individualiseres 

til børnenes sjæl og ikke i 

deres sociale klasse 

Velfærdsstaten opstår og ”den farlige klasse” 

ophører med at være farlig. 

 

Fattigdom og underklasse forsvinder som 

årsagsforklaring 

Psykoanalysens indtog (fra anstalt til behandling) 

 

 I 1960erne ændres børnelovene med tanker på 

forebyggelse   

 

1960 - 1980 Problemer omkring børn 

individualiseres i takt med at 

flere børn tilbringer deres dag i 

daginstitutioner  

 

Socialt udsatte børn er ofre for 

deres forældres medicinske og 

psykologiske forstyrrelser 

Børneforsorgen har altid kendt til 

børnemishandling, tidligere var det en sag for det 

strafferetslige system. 

 

1962 -Kempes artikel ”The Battered child 

syndrome” – Børnemishandling defineres som et 

medicinsk problem og et udslag af forældrenes 

psykiske patologi. 

 

Ideen om en mulig udryddelse af mishandling ved 

en forøget viden introduceres. 

Børnemishandling/omsorgssvigt betragtes som et 

problem der kan forebygges og behandles. 

 

1976 - Bistandsloven indføres. 

1976 - Kari Killen retter fokus på børns rettigheder 

i nordisk regi. 

1980 – 2000 Normer om hvad børn skal 

kunne og hvordan forældre 

skal indgå i relation til dem  

 

Professionalisering af 

børneforsorgen har medført, at 

det er en selvfølgelighed, at 

familiers konflikter er 

eksperters domæne. 

1993: Skærpelse af retssikkerheden for forældre 

og børn (børn over 15 år tilbydes advokatbistand) 

 

1993: Bistandslovens børneregler introducerer 

ambulante behandlingstilbud 

 

Ideen om af institutialisering har forandret 

anbringelsesstederne men ikke antallet af 

anbragte børn (antallet har været stabilt i 50 år) 
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1998: Serviceloven erstatter bistandsloven 

 

Socialt arbejde er under forandring – der 

fokuseres mere på handlinger og mindre på 

psykologi. 

2000 - 2013 Børn ses som selvstændige 

individer med egne rettigheder  

2006- Anbringelsesreformen 

2011- Barnets Reform 

2012- Overgrebspakken  

2013 - Tilsynsreformen 
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Bilag 1 

 

 

 Publiceret: 18. September 2012 09:00  

 

 A-Å  

Det har været et nederlag for Tobias at gå i almindelig folkeskole. Han er flere gange gået et år om i skolen og mangler nu 

endnu et år, før skole og forældre mener, at Tobias er klar til en ungdomsuddannelse. Men Hvidovre Kommune vil ikke betale. 

FORÆLDRE I TVIST MED KOMMUNEN: 

De vil ikke betale for Tobias 11. skoleår 

Tobias Lintrup går på specialskole på Frederiksberg og har brug for et år mere i alm. skole 

for ikke at ligge samfundet til last i fremtiden, mener skolen og Tobias forældre. Hvidovre 

kommune er ikke enige 

Tobias er lige fyldt 17 år. Faktisk burde han være færdig med sin folkeskole, hvis han havde haft evnerne til at gå den 

slagne gang som andre på hans alder. 

http://hvidovre.lokalavisen.dk/
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Men Tobias er ikke som alle andre. 

Han har diagnosen ADHD med specifikke indlæringsvanskeligheder. En sygdom, der betyder, at 

Tobias gennem livet har måttet kæmpe med sig selv og sine omgivelser. 

Tobias har gået ti år i skole. Han har ifølge sine forældre og sin skole brug for et 11. skoleår for at 

have en chance i samfundet. Men Hvidovre Kommune vil ikke betale. Og nu er sagen røget i 

ankenævnet. 

Kunne ikke magte ham 

Tobias blev som børnehavebarn bidt af en pædagog, i ren afmagt over, at hun ikke kunne håndtere 

ham. I skolen blev nederlaget endnu større, ifølge hans forældre: 

- Efter en episode, hvor en lærer tog hårdt fat om Tobias hals for at afholde ham og en 

klassekammerat fra en slåskamp, valgte vi at tage ham ud af skolen. Vi havde for mange gange 

oplevet, at lærerne ikke ville og ikke kunne håndtere ham, endsige undervise ham. Og da man tyede 

til vold, endnu engang, blev det for meget for os, fortæller Tobias mor, Pia Lintrup. 

Familien valgte trods protester fra folkeskolen at give Tobias hjemmeundervisning, samtidig med at 

familien flyttede fra Hvidovre til Frederiksberg. Her startede Tobias i en specialgruppe på en 

almindelig folkeskole, hvor man afkodede hans behov. Senere fik han diagnosen ADHD. 

- Vi valgte i 2007 at søge om plads på den private specialskole Vikasku, hvor man er vant til at 

undervise elever med Tobias¿ udfordringer. Det har vi været virkelig glade for - og det har Tobias 

også, siger Pia Lintrup, der oplever, at hendes søn i tiden på Vikasku har fået en helt anden ro og en 

helt anden tid til at lære. 

- Han har sænket sine skuldre. Har fundet ud af, at han ikke kun er til besvær. Vi som forældre 

oplever, at vi ikke hele tiden skal have skældud, fordi vores søn er udadreagerende. Det er en enorm 

lettelse ikke konstant at være et nødvendigt onde, både for ham og for os, siger hun. 

Indlæringsvanskelighederne betyder dog, at Tobias før sommeren ikke var i stand til at tage en 9. 

klasses eksamen.  

Han har - ifølge familien og skolen - behov for et år mere i skole for at klare eksamen, blive rustet til en 

ungdomsuddannelse og styrke sine sociale kompetencer. 

- Det, vi ønsker for vores søn er, at han som voksen kan forsørge sig selv og ikke skal forsørges af 

samfundet. Han skal have en uddannelse og et job. Det får han kun, hvis han kan gennemføre en 

uddannelse. Og der er lidt vej endnu - men han er på vej, siger Pia Lintrup, der klandrer Hvidovre 

Kommune for i Tobias skolestart ikke at anerkende, at han aldrig skulle have været elev i en 

almindelig folkeskole. 

- Vi mener klart, at inklusionen er årsagen til den situation, vi nu står med. Man burde meget tidligere 

have tilbudt Tobias et specialtilbud og ikke forsøgt sig med at inkludere ham i en almindelig klasse  

Der er jo ingen optagelseskrav på Teknisk Skole. Hvorfor ikke lade Tobias fortsætte i 

uddannelsessystemet uden 9. klasseeksamen? 

- Selvom der ikke er faglige krav på Teknisk Skole, så skal man stadig være i stand til at gennemføre. 

Hele samfundsstrukturen er jo bygget op på, at du kan tage imod en besked og læse en tekst. Det 

mener vi ikke Tobias er så parat til, som han bør være, siger hans mor, som udtrykker, at hendes søn 

har hænderne godt skruet på og sagtens kan se sig selv med et håndværk i fremtiden. 

- Han har været i praktik som guldsmed. Det var han meget glad for .... 

Får lov at gå gratis 

Vikaskus daglige leder, Jesper Blichfeld, er enig. Han og skolens bestyrelse har ind til videre besluttet 

at give Tobias lov til at gå på skolen, selvom Hvidovre Kommune har smækket kassen i. 

- Vi vil ikke bare overlade vores børn og unge til en fremtid, der ikke passer til dem. Og jeg mener 

ikke, Hvidovre Kommunes tilbud passer til Tobias. Vi kender vores elever og ved, hvad de har behov 

for, siger Jesper Blichfeld, som ikke ønsker at sige mere konkret om Tobias situation af etiske årsager. 

Men generelt vil han gerne konstatere, at Tobias ikke er alene. 

- Tobias situation er speciel, men langt fra enestående. Vi ser flere og flere unge, som man forsøger at 

inkludere i den almindelige folkeskole, men som bliver tabt på gulvet, fordi hverken de - eller skole og 

klassekammerater - kan håndtere inklusionen, siger Jesper Blichfeld. 
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Nogle vil måske sige, at du som privat virksomhed selvfølgelig gerne vil beholde Tobias for at tjene 

nogle penge? 

- Det handler ikke om penge, for så havde vi jo ikke valgt at lade Tobias gå her gratis, siger Jesper 

Blichfeld.  

Han ser for ofte, at elever med diagnose uden uddannelse ender med at blive sofakartofler, fordi de 

ikke får de rette tilbud. 

Kassen lukket 

Hvidovre Kommune har valgt at sige nej til at betale for Tobias 11. skoleår.  

Man er enig med forældrene og Vikasku i, at Tobias i fremtiden skal kunne forsørge sig selv - men 

hvordan man skal nå det mål, er man til gengæld ikke enige om. 

I børne- og ungeforvaltningen vil man ikke udtale sig i Tobias sag, fordi sagen er anket til det sociale 

nævn. 

Men man vil gerne sige generelt, at man ikke umiddelbart giver midler til 11. skoleår. 

- Vi behandler naturligvis alle sager individuelt, også i dette tilfælde. Men generelt betaler vi ikke for 

11. skoleår, siger Susan Bjerregaard, børne- og familiechef.  

Der er da hvert år børn, der går et år om i folkeskolen? 

- Ja, men så går de ret ofte også ud af 9. klasse. Og så betyder det generelt ikke lige så meget, om 

der er 24 eller 25 børn i en klasse, siger Susan Bjerregaard. 

Så det handler om penge? At et privat specialtilbud koster - mange - flere penge? 

- Nej, det handler ikke om penge, det handler om målet. Det handler om overvejelser omkring, at den 

unge kan klare en form for ungdomsuddannelse efter de 10 års undervisningspligt, som vi har i 

Danmark. Og det er fra gang til gang en vurderingssag hos os  

STU eller jobcenter  

Hos Hvidovre Kommune tilbyder man bl.a. STU-forløb (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Og 

jobcentret kan også være den unge behjælpelig. 

- Efter Ungepakken blev indført, blev det muligt for jobcentrene at arbejde med de 15-17 årige. Og det 

er vores mål, at den unge skal kunne klare sig i samfundet uden at ende på overførselsindkomst, siger 

Susan Bjerregaard, der mener, det er fint, at man har en instans som ankenævnet, der kan afgøre en 

tvist som denne mellem borger og kommune. 

- Vi må jo rette os efter ankenævnet afgørelse. Vi ser sagen fra et generelt lys, med de ressourcer, vi 

har til rådighed, og forældrene ser sagen fra deres barns synspunkt. Det er helt forståeligt. Men vi har 

truffet en afgørelse, og den har vi naturligvis truffet, fordi vi mener, at det er den rette afgørelse, siger 

børne- og familiechefen. 

Sagen er anket før sommerferien. Sagsbehandlingen må maksimalt tage fire måneder i ankenævnet. 

Tvisten mellem familien Lintrup og Hvidovre Kommune nærmer sig dermed en afgørelse.ark 
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Bilag 2 

 

 

 

Publiceret: 30. Maj 2012 09:00 

 

Paw Lauritsen og Jonas Schjøtt bor under samme tag efter Paw blev smidt ud hjemmefra. Paw lider af spastisk lammelse og er 

desuden meget udadreagerende. Alligevel er det ok for Hvidovre Kommune, at drengen bor hos familien, der selv har fire døtre. 

DE HAR GIVET HANDICAPPET SENG AT SOVE I: 

"Paw er blevet svigtet gennem hele sit 
liv" 

Familien Schjøtt mener, at Hvidovre Kommune opfører sig passivt i forhold til ung 

handicappet dreng. Kommunen selv mener, man har gjort hvad man kan 

Paw Lauritsen kom ind i vores liv i sommeren 2011   

Sådan starter familien Schjøtt et brev, de for få måneder siden har sammenfattet, fordi de er rystede 

over den mangel på hjælp, der er tilbudt en lokal daværende 17 årig spastisk lammet dreng, som 

familien har taget i deres varetægt, efter han blev smidt ud hjemmefra.  

http://hvidovre.lokalavisen.dk/
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For selvom Paw Lauritsen bor under familien Schjøtts tag, er der hverken psykisk støtte eller 

økonomisk hjælp at hente hos Hvidovre Kommune.  

Her har man vendt tommelfingeren opad til det faktum, at Paw Lauritsen bor hos familien Schjøtt, men 

betegner det som en privat aftale mellem Paws mor og familien.  

Familien undrer sig over, at det er ok for Hvidovre Kommune, at Paw Lauritsen bor hos dem. De har 

nemlig deres at slås med. Aya Schjøtt er diagnosticeret med handikappene Tourettes, ADHD, OCD og 

Asperger. Familien har selv fire døtre, hvoraf den ene har diagnosen infantil autisme. Jonas Schjøtt 

arbejder selv som nattevagt på et hjem for autister.  

- Gennem et års tid er det langsomt gået op for os, at Paw i årevis havde været udsat for svigt, både 

fra familien og fra Hvidovre Kommune, siger Jonas Schjøtt, der i ét væk indberettede børnenes - Paw 

Lauritsen og hans lillebror - situation til Hvidovre Kommune.  

- Hele familien har i lange perioder været hos os i døgnets vågne timer. Og det gik op for os, at den 

var helt gal derhjemme. Paw styrede familiens økonomi, og både han og hans lillebror var ladt i 

stikken, siger Jonas Schjøtt, der også oplevede et massivt alkoholmisbrug i Paws hjem.  

Situationen eskalerede ifølge Jonas Schjøtt og endte med vold og trusler i Paws hjem.  

- Paw blev smidt ud efter nytår, og han skulle selvfølgelig ikke bare stå på gaden eller akut placeres et 

sted, han ikke var tryg. Så vi gav ham en seng at sove i. Vi var alligevel allerede dybt involverede, 

bl.a. som bisiddere ved møder med kommunen. Selvfølgelig kontaktede vi Hvidovre Kommune for at 

berette, at Paw var smidt ud hjemmefra. Og man spurgte, om han kunne blive et par dage hos os, 

siger Aya Schjøtt.  

Men dage blev til uger og uger til måneder. I fem måneder har Paw Lauritsen boet hos familien 

Schjøtt.  

Paw har oplevet for mange svigt  

Paw Lauritsen har tidligere været elev på Grennessminde, en skole for unge med 

indlæringsvanskeligheder, men er blevet smidt ud i april måned på grund af vold mod en anden elev. 

Så nu er han hos Schjøtt hele døgnet uden nogen form for supervision.  

- Vi har aldrig officielt lavet en aftale med hverken Hvidovre Kommune eller Paws mor om, at Paw kan 

bo her, indtil han bliver tilbudt et bosted. Men vi kunne da ikke drømme om at sætte ham udenfor og 

lukke døren, selvom man da direkte har sagt til os, at det ikke er vores ansvar. Det svigt har Paw 

oplevet lidt for ofte. Det skal han ikke opleve her hos os, siger Jonas Schjøtt.  

Han fortæller, at drengen har truet med selvmord og været voldsomt deprimeret.  

Paw har grundet sit handicap ondt i hele kroppen, når han sover. Så Paw fik - efter han blev smidt ud 

hjemmefra - 2.000 kr. af Hvidovre kommune til en ny seng, der nu står hos familien Schjøtt.  

Derudover siger Hvidovre Kommune, at man intet yderligere kan stille op, fordi Paws mor har haft 

forsørgerpligten over sin søn, indtil han fyldte 18 år i maj.  

- Paw har brug for specialsko og specialmad og havde desuden hverken dyne, pude eller tøj med sig. 

Vi har ikke selv bedt om støtte til disse ting, men det har Paw, uden held, siger Aya Schjøtt.  

Hvidovre Kommune siger, at Paws mor har bistået med kostpenge til ham, da hun havde 

forsørgerpligten?  
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- De penge har hverken vi eller Paw set noget til, siger Jonas Schjøtt.  

Vi må mandsopdække ham  

Familien Schjøtt mener ikke, at man indenfor deres fire vægge har kapacitet og ressourcer til at tage 

sig af Paw i en længere periode.  

- Vi har ikke forudsætningerne for at tage os af Paws behov i døgndrift. Vi klikker bare med ham og 

har også sagt til ham, at vores hjem er hans hjem, og det er her, han kan komme på ferier og på 

weekend, når han får et sted at bo. Men vi må mandsopdække ham i døgndrift, efter han blev smidt 

ud fra Grennessminde...  

Familien oplever, at Hvidovre Kommune ikke forstår, hvem og hvad de har med at gøre på trods af 

tydelige indberetninger om Paws færden og fortid.  

- Paw har en voldsom adfærd rundt omkring i byen. Han mistede desuden sin far for tre år siden, og 

Paws mor er syg. Men Paw er ikke blevet tilbudt hjælp i forhold til den sorg, han bærer med sig   

- Paw er meget impulsstyret. Han forstår ikke personlige grænser, han kan se et venligt smil som en 

seksuel opfordring. Paw kan også være voldsom overfor dyr. Alligevel finder vi ingen forståelse for, at 

Paw har de handicaps og de mentale udfordringer, han har. Det bliver nærmest negligeret i vores 

samtaler med kommunen. Men man bliver jo ikke smidt ud fra et sted som Grennessminde, hvis ikke 

man har et svært sind?, spørger Aya Schjøtt reflekterende.  

Mange vil sikkert tænke: Hvordan tør I have Paw boende sammen med jeres fire døtre?  

- Vi mandsopdækker ham døgnet rundt, og han har aldrig været voldsom herhjemme. Der er sket en 

enorm forandring med Paw, siden han kom her. Her er der ro på, og vi taler rigtig meget. Det styrker 

os i vores tro på, at Paws voldsomhed skyldes de svigt, han har været udsat for gennem livet og ikke 

hans handicap. Så vi har ikke en frygt indenfor vores fire vægge. Problemet er alle de andre steder, 

siger Aya Schjøtt.  

Paw Lauritsen er i et stykke tid kommet i en udenbys fritidsklub for handicappede unge. Her har hans 

færden været begrænset, da han har udvist aggressiv adfærd. Men nu har kommunen opsagt 

tilbuddet pr. 1. juni.  

- Det fik Paw at vide over telefonen og blev selvfølgelig både meget ked af det og også forvirret. På 

fritidstilbuddet var personalet meget kompetente og meget vigtige i Paws liv. De forstod Paw og hans 

virkelighed, hvilket han ikke møder ret mange steder. Og nu forsvinder det så også  

- Vi har fået besked på, at Paw, der fyldte 18 år i maj, nu skal søge om kontanthjælp. Vi har klaget til 

borgmester Helle Adelborg og netop fået brev om, at man arbejder på at få plads til Paw på et 

kombineret STU- og boforløb på Thorshøjgård. Men borgmesteren skriver også, at man mener, at 

Hvidovre Kommune har handlet korrekt i sagen. Hvis dette forløb er korrekt, så må der være rigtig 

mange børn og unge, der tabes på gulvet hver dag!, siger familien.  

Vi gør hvad vi kan" 

- Vi kan altid blive bedre til at sagsbehandle, men vi har altid haft en plan for Paw, siger 

Hvidovre Kommune 

Hvidovre Avis har fået fuldmagt af Paw Lauritsen til, at Hvidovre Kommune må kommentere på hans sagsbehandling. 

Redaktionen har derfor holdt møde med ældre- og handicapchef, Anne Moebius og børne- og familiechef Susan Bjerregaard. 
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Og der er ingen tvivl om, at Paw er et kendt ansigt hos dem.  

Er Paw Lauritsens sag behandlet korrekt?  

- Vi har gjort, hvad vi kan med den lovhjemmel, der er til rådighed. Paw har, siden han flyttede 

hjemmefra, fået 2.000 kr., til en ny seng, men vi har ikke kunnet hjælpe med flere penge, fordi Paws 

mor indtil maj, hvor han fyldte 18 år, havde forsørgerpligten over ham. Hun har sørget for kostpenge til 

ham, og Paw har selv fået sin børneydelse... - Men man kan altid sagsbehandle bedre. Vi har lært 

meget af Paws sag, siger Susan Bjerregaard, der i flere omgange har været i kontakt med Paw og 

med familien Schjøtt, siden Paw flyttede ind hos familien.  

Der er vel altid mere, man kunne gøre. Man kunne f.eks. have sat Paw i pleje hos familien Schjøtt?  

- Vi har set det som en privat aftale mellem Paws mor, Paw og familien Schjøtt, at Paw fik lov til at bo 

hos dem, indtil vi kunne finde et andet tilbud til ham. For det er jo det, han har behov for, siger Susan 

Bjerregaard og nævner desuden, at familien Schjøtt sandsynligvis aldrig ville være blevet godkendt 

som plejefamilie.  

Det virker lidt modsigende, at kommunen ikke ser det som en mulighed at gøre Schjøtt til plejefamilie 

grundet deres udfordringer, man samtidig finder det ok, at Paw bor her som led i en privat aftale?  

- Derfor har vi også tilbudt Paw og hans mor, at Paw kunne få lov at bo på vores lokale tilbud Porten, 

indtil han fik tilbud om et sted, hvor han både kan tage sig en uddannelse og samtidig bo. Men alle 

takkede nej til Porten  

- Vi har også tilbudt familien Schjøtt at finde et tilbud til Paw her og nu, så de ikke længere skulle have 

ham boende. Men det afviste de. Så vi har tilbudt både Paw og familien at håndtere situationen. Vi 

kan ikke tvinge nogen til noget, siger Susan Bjerregaard.  

- Det er i øvrigt aldrig let at finde et tilbud. Det skal være et tilbud, der passer præcis til Paw. Bostedet 

skal sige ja til at modtage ham - og Paw skal også sige ja, siger Anne Moebius.  

Jonas Schjøtt: Hvorfor afviste I at lade kommunen tage ansvaret og lade dem finde et midlertidigt 

tilbud til Paw, når I ikke selv mener, I kan opfylde hans behov?  

- Fordi de eneste akutte tilbud, ville være uvisse og tvivlsomme, som eksempelvis en seng hos den 

sociale døgnvagt. Det er rigtigt, at ingen har holdt en skyder mod os. Det har været vores eget valg at 

have ham boende af den årsag, at alternativet slet ikke var godt nok. Paw har et skrøbeligt sind og er 

gang på gang blevet svigtet. Det svigt skulle han ikke opleve her...  

Susan Bjerregaard: I siger, at I altid kan sagsbehandle bedre, og at Paws sag dermed også kunne 

være håndteret anderledes, siden han blev smidt ud af sin mor og dernæst fra Grennessminde. Er der 

noget, I skulle have gjort anderledes, når I kigger tilbage?  

- Ja, jeg ville nok have insisteret lidt fastere på, at Paw og hans mor havde taget imod tilbuddet om 

Porten, indtil vi havde fundet et fast sted til ham at bo. Jeg medgiver, at det havde været en midlertidig 

løsning, men det havde været en god midlertidig løsning for Paw, siger Susan Bjerregaard.  

Hvis Paw havde været en 12 årig dreng, havde Hvidovre kommune da ikke taget en helt anden form 

for ansvar i en sag som denne?  

- Jo, der er meget stor forskel på at være 12 år og være 17 år. Hvis sagen havde drejet sig om en 12 

årig, ville vi have taget hånd om situationen med et børneperspektiv og ikke et ungdomsperspektiv. 

Når man er over 15 år, er man også part i egen sag, siger Susan Bjerregaard.  
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De fleste 17 årige ville være i stand til at klare sig selv i eks. en ungdomsbolig, hvis de blev smidt ud 

hjemmefra. Er Paw Lauritsen en normalt fungerende 17 årig?  

- Nej, overhovedet ikke. Vi kan forstå, at familien Schjøtt ikke tror, vi er klar over, hvilke udfordringer, 

Paw har. Det er vi fuldt ud klar over. Og vi vil gerne understrege, at vi altid har haft planer for Paw. 

Men der er stadig stor forskel på at være 12 år og være 17 år som Paw, siger Susan Bjerregaard.  

Kan I forstå, at en familie som familien Schjøtt, der siden årsskiftet har haft Paw boende, finder 

kommunens tiltag som noget stillestående?  

- Ja, det kan vi godt forstå, for i den optimale verden var der gået to dage fra Paw blev smidt ud 

hjemmefra, til vi havde fundet en permanent løsning. Men så hurtigt går det desværre ikke, siger 

Susan Bjerrregaard og pointerer, at kommunen først i februar blev bekendt med, at Paw var smidt ud 

hjemmefra.  

Familien har også antydet, at I har forsøgt at trække tiden, fordi Paw nærmede sig sin 18 års 

fødselsdag og dermed blev myndig?  

- Det vil jeg gerne understrege, at det har intet på sig. Det her handler ikke om penge. I øvrigt er 

Hvidovre Kommune i sidste ende én stor kasse. Så om børne- og familieafdelingen skulle betale eller 

om socialforvaltningen står med en udgift det er underordnet, siger begge ledere.  

Familien Schjøtt siger, at du, Susan Bjerregaard, i et møde med dem og Paw har undskyldt op til flere 

gange?  

- Den undskyldning vil jeg gerne stå ved. Den handlede dog ikke om, at vi ikke gør, hvad vi kan, for at 

finde et sted til Paw. Den handlede om, at familien flere gange havde henvendt sig til forvaltningen 

uden, at man har fået svar tilbage. Hvis det er tilfældet, vil jeg altid undskylde. For det må naturligvis 

ikke ske. Alle skal have kvitteringer på de indberetninger, de foretager 

Hvidovre Kommune har nu fundet et tilbud til Paw på Thorshøjgård, hvor han både kan tage en 

uddannelse - en såkaldt STU - og samtidig bo. Paw skal dog selv sige ja tak til tilbuddet, før det bliver 

en realitet. Hvidovre Avis har spurgt Susan Bjerregaard, om Hvidovre Kommune gennem årene har 

stillet spørgsmålstegn ved Paw Lauritsens families formåen som forsørgere for et barn med spastisk 

lammelse. Hvidovre kommune har dog ikke nået at vende tilbage med svar på disse spørgsmål, før 

redaktionens deadline.  

Hvidovre Avis har søgt aktindsigt i sagen. ark  
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Bilag 3 
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Direktør Søren Kjær mener ikke, at rebild kommune kunne have reageret anderledes i 

forhold til Grete Horn-Jeppesen. Arkivfoto: Grete Dahl  

19. januar 2012 10:40 Af Asbjørn With asbjoern.with@nordjyske.dk  

opdateret 03. oktober 2012 11:21  

Kunne ikke have reageret anderledes. 

Dengang var tavshedsbestemmelserne noget strammere, siger direktør i Rebild kommune 

Søren Kjær  

mailto:asbjoern.with@nordjyske.dk
http://nm.adservinginternational.com/click.php?raw=18243|3887|
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REBILD: Statsadvokaten for Nord- og Østjylland har 17. januar rejst tiltale mod en familiefar 

for seksuelle overgreb mod syv af sine egne børn og yderligere to børn, som han ikke er i 

familie med. 

Grete Horn-Jeppesen fortæller til NORDJYSKE Medier, hvordan hun sammen med en række 

kolleger flere gange forsøgte at få Rebild Kommune til at reagere i forhold til en mistanke om 

incest mod et barn i familien. 

For Grete Horn-Jeppesen blev det et møde med det, hun oplevede som en tavs forvaltning 

og i sidste ende med en suspension på grund af brudt tavshedspligt. 

Kommunens forklaring 

I følge direktør i Rebild Kommune, Søren Kjær, skyldes Grete Horn-Jeppesen suspension 

ikke, at hun gik til Nordjyllands Politi. 

- At anmelde et forhold til politiet vil ikke blive betragtet som et brud på tavshedspligten. 

Direktøren giver en anden forklaring på Rebild Kommunes håndtering af Grete Horn-

Jeppesens sag, som kulminerede med en skriftlig advarsel i august 2010. 

- Suspensionen og den efterfølgende skriftlige advarsel skyldes det forhold, at Grete Horn-

Jeppesen videregav en elevmappe til en udenforstående i form af en tidligere kollega, siger 

Søren Kjær. 

Grete Horn-Jeppesen har gennem hele forløbet fastholdt, at hun aldrig har udleveret 

fortrolige oplysninger til andre end Nordjyllands Politi. 

Kommunen handlede 

Søren Kjær henviser til sagens meget alvorlige karakter, og Rebild Kommunes skærpede 

tavshedspligt i sager om incest. 

Derfor hverken kan eller vil han sige, hvad Rebild Kommune har gjort på baggrund af de 

underretninger, som Grete Horn-Jeppesen var med til at skrive. 

Han understreger dog, at der blev sat tiltag i værk, og at kommunen ifølge ham ikke kunne 

have reageret anderledes. 

- På baggrund af de første underretninger blev der holdt møder mellem familieafdelingen og 

skolen. Her blev skolen orienteret om, hvilke tiltag der blev sat i værk, siger Søren Kjær. 

Han gør opmærksom på, at det med Barnets Reform er blevet noget lettere at holde 

samarbejdspartnere orienteret om forløbet af en sådan sag, end det var da disse 

begivenheder fandt sted. 

- Dengang var tavshedsbestemmelserne noget strammere, siger Søren Kjær. 

Han håber, at alle medarbejdere i Rebild Kommune fortsat vil reagere, hvis de oplever børn, 

som ikke trives, som de skal. 

- Vi anerkender bestemt, og vil også opfordre til, at medarbejderne tænker i og agerer for at 

varetage børnenes ve og vel.  
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Bilag 4 

Esbjerg-borgmester: De finder ikke noget på os 

Af Merian Garde Gräs, Berlingske Nyhedsbureau  

30. april 2012, 19:07  

Socialministeren vil sende et hold eksperter til Esbjerg for at undersøge kommunens 

børnesager efter en gruopvækkende incestsag. 

Efter at det i 2010 kom frem, at en mand fra Esbjerg havde seksuelt misbrugt 10 børn gennem 

flere år, endevendte Esbjerg Kommune i efteråret alle sine børnesager. Nu vil 

Socialministeriet gøre det samme - men der er ikke noget at komme efter, fastslår 

borgmesteren. 

- De finder ikke noget, som vi ikke selv har fundet på nuværende tidspunkt. Og skulle de gøre 

det, så er det godt, at det bliver fundet, for vi vil ikke hænges ud som nogen, der ikke har styr 

på tingene, siger borgmester Johnny Søtrup (V). 

Han indrømmer, at der ikke var styr på tingene, da kommunen overså de mange overgreb, der 

kostede en 41-årig mand syv års fængsel. Flere af overgrebene kunne formentlig have været 

undgået, da blandt andet skoler og SFO advarede kommunen om, at der kunne foregå 

overgreb. Men advarslerne blev ikke taget alvorligt af Esbjerg Kommune, og så kunne 

manden fortsætte overgrebene. 

- Sagen har jo skærpet opmærksomheden hos både ledelse og rådgivere, og der er nu ekstra 

fokus på området. Skulle der komme ting frem, som viser sig at være vældigt graverende, så 

kan det godt være, at der kan komme yderligere konsekvenser, siger Johnny Søtrup, der dog 

ikke vil love, at der kommer til at rulle flere hoveder på rådhuset. 

Ifølge socialrådgiver og lektor på Aalborg Universitet, Karin Kildedal, bør kommunerne være 

bedre til at placere ansvaret for sagerne om omfattende misbrug af børn. 

- Det er i orden, at man begynder at placere et ansvar for så dårligt et fagligt arbejde, som der 

har været tale om i nogle af de her sager, siger Karin Kildedal og påpeger, at de 

gruopvækkende børnesager i det mindste bør have en forebyggende effekt. 

- Kommunerne skal blive mere opmærksomme på, at det faglige arbejde skal være i orden. 

Altså, hvis man bliver fejlopereret på et hospital, får man jo erstatning, og sådan er det ikke i 

de her sager - her går det bare ud over børnene, siger Karin Kildedal til Berlingske 

Nyhedsbureau. 

Esbjerg-borgmesteren mener, at kommunen har lært af sagen og nu har fået rettet op på den 

dårlige sagsbehandling. 

- Der er ingen undskyldning for dårlig og mangelfuld sagsbehandling, og derfor er vi ligeså 

interesserede i at få vendt hver eneste sten. Vi har kun én interesse, og det er, at det her ikke 

gentager sig, siger Johnny Søtrup. 
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Bilag 5 

Udvalgsformand i Esbjerg: Jeg ville gerne skrue tiden 

tilbage 

Formanden for Børne- og familieudvalget i Esbjerg kalder hændelsesforløbet omkring 

Esbjerg-manden "yderst kritisabelt". 

DR-nyheder  - 29. Apr. 2012 kl. 21:46  

Skrevet af: Hilmar Vester  

Formanden for Børne- og familieudvalget i Esbjerg Kommune, Hans Erik Møller beklager 

hele forløbet omkring den såkaldte Esbjerg-mand, som han kalder "yderst kritisabelt". 

Hans Erik Møller siger, at han først blev gjort bekendt med at der var en sag om pædofili efter 

et år, og han vidste heller ikke, at manden havde været varetægtsfængslet i al den tid. 

- Jo mere vi har gravet os ned i sagen, jo værre er den, sagde Hans Erik Møller til 

21Søndag.Hans Erik Møller afviser, at han har forsøgt at feje sagen ind under gulvtæppet. 

Han henviser til, at han bad forvaltningen komme med en dybtgående undersøgelse. 

- Men det tager altså lang tid at få vendt hver sten i en sag som denne, siger 

udvalgsformanden. 

Han hilser det velkommen, at socialministeren nu sender et særligt hold til Esbjerg for at 

gennemgå sagsbehandlingen i kommunen. 

- Jeg håber så sandelig, at vi har fået ryddet op, siger Hans Erik Møller, der på kommunens 

vegne "virkelig beklager" hele hændelsesforløbet. 

- Hvis det var muligt at skrue historien tilbage og gøre det om, så ville jeg meget gerne have 

gjort det, men det kan jeg ikke, slutter Hans Erik Møller. 
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Bilag 6 - Ekstrabladet d. 7. juni 2011 

Ministeren: Vi skal gøre det bedre 

Socialminister Benedikte Kiær taler ud om Brønderslev-sagen til 
ekstrabladet.dk: - Den har vist, at vores sociale sikkerhedsnet 
ikke er helt tæt, siger hun 

Af: David Andersen  

  

Brønderslev-sagen har fyldt meget i Benedikte Kiærs tid som socialminister. (Polfoto/Jens Dresling) 

Der har været hård kritik af både kommuner og socialminister Benedikte Kiær efter 

Brønderslevsagen, som i går endte med, at forældrene blev dømt for bl.a. vold, vanrøgt og 

voldtægt af deres 10 børn.  

Kiær erkender nu, at Brønderslev-sagen har vist, at det sociale sikkerhedsnet ikke er helt tæt, men 

understreger samtidig, at det går den rette vej efter en lang række stramninger.  

- Hvis sikkerhedsnettet var helt tæt, ville disse sager ikke dukke op. Vi skal altid arbejde på at 

gøre det bedre, siger socialministeren til ekstrabladet.dk.  

Eksperter hjælper med de svære sager 

Hun står bag en ny reform, som allerede er trådt i kraft, og som skal gøre det markant nemmere 

for kommuner og ankestyrelsen at hjælpe børn, der bliver misbrugt eller vanrøgtet.  

mailto:david@eb.dk?subject=Ang.%20Ministeren:%20Vi%20skal%20gøre%20det%20bedre%20(1567485)
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Blandt andet er der oprettet en task force af eksperter, der rejser rundt i landet og hjælper 

kommunerne med de sværeste sager. Desuden er der giver øgede beføjelser til ankestyrelsen, som 

kan gå aktivt ind i sagerne, hvis kommunerne tøver for længe.  

- Nogle kommuner gør det rigtig godt, og andre mangler et godt stykke vej, siger Benedikte Kiær.  

Dagbøder til sløsede kommuner 

Derfor har ankestyrelsen beføjelse til at straffe kommunerne med dagbøder, hvis de ikke handler 

effektivt nok, og dagbøderne vil fortsætte til der er rettet op på fejlene.  

- Men det er stadig op til kommunerne at ansætte de rigtige folk til opgaven, siger hun.  

Brønderslev-sagen var en af de første rapporter, som landede på ministerens skrivebord, da hun 

overtog posten efter Karen Ellemann i 2010.  

En god udvikling 

- I det tilfælde valgte jeg selv at gå ind i sagen. Jeg gav kommunerne (Lolland, Skanderborg og 

Brønderslev, red.) muligheden for at få besøg af et læringsteam fra ankestyrelsen. Det sagde de 

heldigvis ja til, siger Kiær med en slet skjult hentydning til, at det ikke havde været smart af 

kommunerne at sige nej.  

Sagen har fyldt meget for ministeren, som håber, at de nye tiltag vil bremse andre sager som den, 

før de når at gå så vidt.  

- Jeg noterer mig med glæde, at flere of flere medborgere er begyndt at underrette kommunerne 

om omsorgssvigt i stedet for at kigge den anden vej og tænke 'det angår ikke mig'. Det er en god 

udvikling, siger benedikte Kiær til ekstrabladet.dk. 
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Bilag 7 

 

 

Foto: Marie Hald  

Minister: Husk jeres ansvar, borgmestre 

Af Mads Mostrup Jensen, Berlingske Nyhedsbureau  

30. april 2012, 19:56  

Socialminister Karen Hækkerup minder landets kommunalpolitikere om, at de har ansvaret 

for at undgå alvorlige børnesager. Der er brug for en kulegravning af incestsagen i Esbjerg, 

understreger hun. 

En række rædselsfulde sager om børnemisbrug har domineret de danske medier i de seneste 

år. Der er brug for omfattende forbedringer af systemet omkring børnesagerne, mener 

socialminister Karen Hækkerup (S), men der er også brug at styrke de enkelte kommuners 

faglige indsats. 

Det er baggrunden for, at ministeren nu lancerer en omfattende undersøgelse af Esbjerg 

Kommunes håndtering af sagen, hvor 10 børn blev misbrugt af den samme mand. 

- Selve sagsbehandlingen skal blive bedre, særligt i Esbjerg og Rebild Kommuner. Derfor 

tager vores læringsteam til Rebild, mens Esbjerg må underlægges en større kulegravning af 

deres sagsbehandling i børnesager. Det er første gang, at vi tager dette redskab i brug, 

fortæller ministeren. 

http://www.b.dk/nationalt/minister-husk-jeres-ansvar-borgmestre
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Fra Esbjerg-borgmester Johnny Søtrup (V) lyder meldingen, at kommunen allerede har 

kulegravet sagen og at der således ikke er mere at komme efter. Men Karen Hækkerup 

benytter sig af lejligheden til at minde om, at det er borgmestre og kommunalpolitikere, der 

har det endelige ansvar for at undgå de omfattende børnesager. 

- Det er ikke kun et spørgsmål om administration, og det går ikke at fralægge sig sit politiske 

ansvar. Det gælder i alle sager, om det er Esbjerg, Rebild, Kolding eller et fjerde sted, siger 

socialministeren. 

Gerningsmanden i den såkaldte Esbjerg-sag blev sidste år idømt syv års fængsel. 

 

 
 
 
 
 
 
 


