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Indstilling til Cavlingprisen 2017
Undertegnede skal hermed indstille Ronja Pilgaard, DK Medier, der for kommunen.dk og dknyt.dk, har 
afdækket, hvordan kommunerne finansierer Tvinds socialpædagogiske opholdssteder for vanskeligt 
stillede unge og børn, mens ledelsen af Tvind er efterlyst af Interpol.

Det er lykkedes Ronja Pilgaard at afsløre en organisation, som ikke officielt er en organisation, og som bruger ufat-
teligt mange kræfter på at ”flyve under radaren”, hvilket Tvind er lykkedes med i mange år. Artiklerne efterlader 
samtidig et indtryk af et Socialtilsyn, der ikke fungerer. Dybest set burde de offentlige myndigheder selv have af-
dækket koncernen Tvinds nye sugerør i de offentlige kasser.

Artikelserien, som allerede efter kort tid har haft afgørende betydning, dokumenterer overordnet at:

• Landets kommuner betaler årligt 190 mio. kr. til bo- og 
opholdssteder, skoler mv., som kommunerne tror, drives 
som uafhængige og selvstændige bo- og opholdssteder. Men 
bo- og opholdsstederne drives i en koncernlignende struktur, 
hvor det er Tvinds egne folk, der er indsat som ledere, 
bestyrelsesmedlemmer etc. Samtidigt er Tvinds ledelse 
eftersøgt af Interpol.

• Bo- og opholdsstederne har afløst Tvinds efterskoler 
som adgang til offentlig finansiering af imperiet. Støtten til 
efterskolerne blev i 1996 fjernet ved lov, af den daværende 
undervisningsminister Ole Vig Jensen (R). De navngivne 
skoler i loven fik medhold i Højesteret i, at dele af loven var 
grundlovsstridig. Alligevel fik skolerne aldrig tilskuddet igen, 
da retten fastholdt, at skolerne bruger pengene på organisati-
onen Tvind i stedet for på skoledrift.

• Mens kommunerne sender millioner til Tvinds bo- og 
opholdssteder, er Tvind og søsterorganisationen UFF Hu-
mana i flere lande under mistanke for skattesvig og svindel. 
Heriblandt afventer en sag om hvidvaskning af millioner i 
Brasilien.

• De mange opholdssteder styres med en kompliceret 
juridisk konstruktion, som gør det muligt for Tvind at skjule, 
at der er en klar sammenhæng imellem bo- og opholdssteder-
ne og Tvinds lærergruppe.

• Bo- og opholdsstederne leverer ikke den hjælp til de 
anbragte unge og børn, som kommunerne stilles i udsigt.

• Både pårørende, ansatte, kommuner og anbragte er blevet 
forholdt oplysninger om, at der er tale om bo- og opholdsste-
der, som har tilknytning til Tvind.

• Der er blevet ændret i unge anbragtes journaler på mindst 
ét af opholdsstederne. Et forhold, som Socialtilsynet ikke selv 
har været i stand til at opdage.

• Der er sket et omfattende svigt i Socialtilsyn Midt, hvor 
whistleblowers ikke er blevet hørt, og kraftig kritik af 
vilkårene på mindst et opholdssted er blevet overhørt.
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Konsekvenserne af artikelserien er foreløbig at:

•  Stat og kommuner er blevet opmærksomme på Tvinds nye 
dræn i de offentlige kasser.

• Flere af landets kommuner sortlister nu Tvinds institu-
tioner, så de ikke i fremtiden finansierer Tvind. Det gælder 
blandt andet Slagelse, Aarhus og Høje-Taastrup, som 
tilsammen har betalt 54 mio. kr. til Tvinds bo- og opholdsste-
der, skoler mv. 

• Socialminister Mai Mercado (K) nu vil sikre gennemsig-
tighed på Tilbudsportalen, så kommunerne ved, hvem de 
handler med. 

• Socialtilsyn Midt er blevet opmærksom på store fejl i deres 
sagsbehandling og har skærpet kontrollen af både Tvind-in-
stitutionerne og andre institutioner.

Artikelserien begyndte kort før fristen for indstillinger til Cavling.

Her er link til det foreløbige materiale, og vi vil eftersende aviser og artikler til komiteen: goo.gl/BhJpX3

Vi tillader os at holde komiteen løbende orienteret om den fortsatte afdækning af sagen.
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