
 
 
 

 
 

 

Folketingets Lovsekretariat 

Medlem af Folketinget Pernille Bendixen (DF) har d. 09.05.16 stillet følgende spørgs-

mål nr. S 1100 til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 1100: 

”Hvad er ministerens holdning til postnummerlotteriet i sager om forældrebetaling ved 

anbragte børn, og mener ministeren, at det er frivilligt for en kommune, om den vil 

opkræve betaling fra forældrene?” 

Svar: 

Jeg mener, at det er vigtigt at fastholde, at alle forældre ikke alene har en omsorgs-

pligt over for deres børn, men også en økonomisk forpligtelse. Det gælder også, selv-

om ens barn er anbragt uden for hjemmet.  

 

Forældres betaling for opholdet, når deres børn er anbragt uden for hjemmet, er regu-

leret i bekendtgørelse nr. 712 af 19. juni 2013 om betaling for ophold i anbringelses-

steder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for 

unge i alderen 18 til og med 22 år (betalingsbekendtgørelsen).  

 

Hovedreglen i de gældende regler er, at forældrene har pligt til at bidrage til udgifterne 

ved opholdet, når deres barn anbringes uden for hjemmet. Det mener jeg, er et grund-

læggende fornuftigt princip. Forældre, hvis indkomstgrundlag ikke overstiger 131.700 

kr., kan ikke opkræves betaling. Derudover er der faste regler for, hvor meget kom-

munerne kan opkræve i betaling. 

 

Kommunerne har endvidere mulighed for helt eller delvist at fritage forældrene for 

egenbetaling af en række forskellige årsager, herunder såfremt opholdet har et ud-

præget behandlingssigte. 

 

Som minister er det dog min opfattelse, at der skal sikres en langt mere ensartet an-

vendelse af reglerne, end vi ser i dag. Jeg synes ikke, at der skal være så store for-

skelle på tværs af kommunerne på dette område. 

 

Det er det, som mit ministerium arbejder på nu, så vi får lavet en grundig og gennem-

tænkt løsning. Jeg forventer, at kunne have en ny model klar inden årets udgang.  
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