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Høring vedr. udkast til lovforslag om ændring af Serviceloven - En tidlig forebyggende ind-
sats m.v. (herefter lovudkastet). 
 

Gennem vores vifte af frivilligbaserede sociale indsatser bryder Røde Kors social isolation i det danske 

samfund. Vi åbner døre til vores eget foreningsfællesskab og til det øvrige civilsamfund.  

 

Røde Kors og Ungdommens Røde Kors har en lang række aktiviteter for udsatte børn og unge. For 

udsatte børnefamilier arbejder Røde Kors psykosocialt med udgangspunkt i familiernes behov og res-

sourcer. Det gør vi gennem vores i alt 31 familienetværk, hvor hvert netværk udgøres af et kontinu-

erligt forløb over typisk 6 – 12 måneder. I Røde Kors er fokus derfor på tidligt at styrke familierne i at 

mestre og gribe samfundets muligheder, herunder at bakke op om forældrenes støtte til deres børns 

skolegang og deltagelse i de netværksmuligheder, som lokalsamfundet tilbyder.  

 

Et vigtigt element i lovudkastet vedrører støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for 

særlig støtte. Røde Kors tilbyder hjælp til deltagelse i fritidsaktiviteter i form af hjælp med ansøgning 

til økonomisk støtte til betaling af fritidskontingent og udstyr. I et ofte tæt samarbejde med kommu-

nerne og deres tilbud tilbyder Røde Kors støtte og vejledning for det enkelte barn til at komme i gang 

med en fritidsaktivitet.  

 

På den baggrund har Røde Kors følgende bemærkninger til lovudkastet  

 

Vedr. kommunalbestyrelsens ansvar for at tilrettelægge en tidlig og forebyggende indsats (lovudka-

stets nr. 2)  

 Røde Kors er enig lovforslagets sigte, nemlig at styrke en tidlig forebyggende indsats bl.a. 

ved at sætte mere målrettet ind og ved at skabe overensstemmelse mellem de forebyggende 

indsatser i kommunerne og de muligheder kommunalbestyrelsen har for at yde økonomisk 

støtte hertil. Røde Kors hilser også tydeliggørelsen og præciseringerne i lovudkastet velkom-

men.  

 

 Røde Kors er tilfreds med, at den foreslåede formulering i § 11, stk. 3 ikke er udtømmende, 

da det giver mulighed for kommunerne til at vælge netop de forebyggende tilbud, der bedst 

kan understøtte barnets trivsel. Det giver en større mulighed for sammenhængende og tvær-

gående indsatser.  

 

Røde Kors støtter udsatte børn og unge, gennem en forebyggende indsats, der styrker hele 

familien. Forskningen peger på, at en helhedsorienteret tilgang har den største virkning for 
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barnets trivsel.  Derfor er vi tilfredse med, at den foreslåede § 11, stk. 3 også rummer mulig-

heden for, at kommunen kan inddrage hele familien i et forebyggende sigte.  

 

 Det fremgår af lovudkastets særlige bemærkninger (afsnit 2.1.3), at kommunalbestyrelsen 

med ændringen af § 11 her får mulighed for at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til 

børn og unge. Og at den støtte kan gå til betaling af eksempelvis udstyr eller kontingent. Rø-

de Kors hilser denne mulighed velkommen, og peger på, at der her sendes et vigtigt signal til 

kommunerne og til civilsamfundet. Den mulighed for støtte til fritidsaktiviteter mere tydeligt 

bør fremgå tydeligere i selve lovudkastet.  

 

Her ligger ligeledes en vigtig udfordring for ministeriet, kommunerne og for civilsamfundet til 

sammen at dele viden og erfaringer fra inklusionen af udsatte børn og unge i det frivillige for-

eningsfællesskab. Røde Kors ønsker derfor, at de nye regler bakkes op af konkrete vidensde-

lingstiltag m.m.  

 

Fritidsaktiviteter for anbragte børn og unge (lovudkastets nr. 3) 

 Røde Kors er ligeledes tilfreds med, at kommunalbestyrelsen med lovforslaget (ny § 52a, stk. 

2) fremadrettet kan beslutte at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter under anbringel-

sen uden for hjemmet.   

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Anders Ladekarl 


