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I 2011 afsatte sat spulj eordførerne midler til et ablering en af en T ask Force på området udsatte børn
og ung e. T ask Forcen er et samarbejde mellem S ocialstyrelsen og Ankestyrelsen.
Formålet med T ask Forcen er at udv ikle kv aliteten af kommunernes sag sbehandling på området
udsatte børn og ung e g ennem dialog med og rådg ivning af kommunerne. T ask Forcens sigte er at
f remme læring og fag lig kapacitet sopbygning i kommunerne.
Dette materiale indg år som en del af det koncept, som T ask Forcen anv ender, når den g ennemfører
et læng erev arende udv ikling sf orløb i en kommune.
1 1 æsevejledning
.
L
Rapporten er bygg et op omkring t re kapit ler:
1. ræsent ation af T ask Forcen, analy sens f ormål og dat agrundlag et.
P
2. Resume af analy sens samlede konklusioner og anbefaling er.
3. ræsent ation af delanaly serne med tilhørende anbefaling er f or ti cent rale temaer:
P
litik og st rateg i
Po
T idlig opsporing og indsat s
de et i e
Un rr n ng r
ø efa li
de sø else
B rn g g un r g
a dleplan
H n
fte
E rværn
Det personrettede tilsyn
Afslut ning af sag er
Fag lig ledelse og sparring
L

edelsesinf ormation og styring

e delanaly se indeholder en kort int roduktion til det pågældende tema og T ask Forcens analy se
Hv r
med styrker, udf ordring er og anbefaling er. Anbefaling erne har til f ormål at peg e på initiativ er og
f okusområder, og danner afsættet f or A abenraa Kommunes mulig heder f or at udarbejde en
udv ikling splan f or området.
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nt tion af Task Forcen
1
.2 Præse a
Det ov erordnede f ormål med T ask Forcen er at underst øtte udv ikling en af kv aliteten i kommunernes
sag sbehandling på børneområdet g ennem rådg ivning af og dialog med kommunale ledere og
sag sbehandlere på børneområdet. T ask Forcen har således til f ormål at f remme læring og fag lig
kapacitet sopbygning i kommunerne. T ask Forcen kan st øtte kommunerne i at styrke kv aliteten i
deres sag sbehandling og dermed f orbedre grundlag et f or at t ræff e korrekte afg ørelser med
udg ang spunkt i børnenes behov, således kommunerne opnår st ørst mulig eff ekt af kommunens
sociale indsat ser f or børn og ung e.
T ask Forcen og dens y delser er et tilbud, som alle kommuner kan benytte sig af . Det er f riv illigt om og
i hv ilket omfang, kommunerne v il benytte sig af T ask Forcen. Det er enty digt kommunernes ansv ar at
ov erholde lovg ivning en på området. Det er og så kommunernes ansv ar at udarbejde og g ennemføre
en ev ent uel udv ikling splan på baggrund af T ask Forcens analy ser.
T ask Forcens y delser kan best å af enkelt st ående oplæg, der skal g iv e v iden om og indsigt i et
afgrænset tema. De kan og så best å af et læng erev arende f orløb, hvor T ask Forcen på baggrund af et
analy searbejde kan rådg iv e og g å i dialog med ledelse og sag sbehandlere i kommunerne med henblik
på at underst øtte udv ikling en af kv aliteten i sag sbehandling en på børneområdet. t læng erev arende
E
og sammenhæng ende udv ikling sf orløb v il samle relev ante rådg ivning stilbud på tværs af Ministeriet
f or ørn, ig estilling, Integration og S ociale Forholds instit utioner i en skræddersy et pakke til den
B
L
enkelte kommune.
T ask Forcen best år af et konsulent korps sammensat af medarbejdere f ra S ocialstyrelsen og
Ankestyrelsen. T ask Forcens y delser adskiller sig f ra de øvrig e opg av er, der i dag bliv er løst af
S ocialstyrelsen og Ankestyrelsen i f orhold til enkelt sag er, rådg ivning af borg ere eller proj ekter
v edrørende f orebygg else af vold og ov ergreb mv . De allerede eksisterende tilbud i Ankestyrelsen og
S ocialstyrelsen v il bliv e t ænkt ind som delelementer i et samlet udv ikling sf orløb efter behov og
relev ans. T ask Forcen v il dog ikke kunne involv eres i rådg ivning af borg ere.
T ask Forcen kan hj ælpe kommunerne med at sikre et helhedsorienteret perspektiv i deres arbej de og
løfte kv aliteten på området.
Denne rapport er result atet af T ask Forcens analy se af A abenraa Kommunes praksis på det
specialiserede børneområde. Formålet har været at bidrag e til læring og udv ikling i A abenraa
Kommune v ed at peg e på f orhold, der f remst år v elf ung erende og som sty rker kommunen, samt
hv ilke der er udf ordrende f or kommunen. Rapporten ser på mulig heden f or udv ikling eller f orbedring
af den dag lig e praksis eller de ret ning slinj er, der er lagt. Der v il bliv e t ag et udg ang spunkt i akt uel
v iden om nærværende og tidlig ere praksis i A abenraa Kommune set i et f remadrettet perspektiv . På
baggrund af analy sen og med udg ang spunkt i de identif icerede udf ordring er g iv er T ask Forcen en
række anbefaling er, som efterfølg ende kan adresseres i A abenraa Kommunes udv ikling splan.
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De analy ser og vurdering er der f oret ag es i analy sen, koncent rerer sig om de tidlig ere nævnte otte
cent rale temaer, jf . afsnit 1.4, og f oret ag es på baggrund af følg ende f em dimensioner:
Lovgivning : I analy sen vurderes det, om der er identif iceret f orhold i kommunen, som ikke f remst år i
ov erensstemmelse med gældende reg ler og praksis på området.
Kommunal divergens: Analy sen f remhæv er f orhold, hvor der er f remkommet div erg erende
oply sning er f ra kommunen. Det kan være div erg enser imellem f orskellig e grupper af interv iew ede
eller result ater af f orskellig e dat aindsamling smet oder. S om eksempelv is eksistens og kendskab til
ret ning slinj er eller kommunens praksis på et område.
Selvrapport ering: åde i selv ev aluering en og interv iew s f oret ag er repræsent anter f or kommunen
B
selv vurdering er af den kommunale praksis indenf or en række områder, som anv endes i analy sen.
Socialf ag lig vurdering: å baggrund af den akt uelt bedste v iden f oret ag er T ask Forcen, på relev ante
P
områder, en socialfag lig vurdering af kommunens praksis. Der analy seres og konkluderes alene på
f orhold, som underst øttes af akt uelt bedste v iden.
Deskript ion: I mindre udst rækning opnås ig ennem analy sen en v iden, hvor der ikke kan analy seres
eller drag es konklusioner ud f ra de ov ennævnte dimensioner. Disse f orhold g eng iv es deskriptivt i
analy sen. Formålet er at beskriv e f orhold i analy sen, som kommunen selv kan tillægg e vægt og
ev ent uelt vurdere relev ante f or det v idere arbejde med en udv ikling splan.
n ly n t
1
.3 A a se s emaer
T ask Forcens analy se er bygg et op om ti cent rale temaer. T emaerne er cent rale i f orhold til at sikre
kv alitet i sag sbehandling en og i indsat sen ov erf or børnene og deres familier. Derudov er er det i et
læring sperspektiv muligt f or T ask Forcen at bidrag e med både socialfag lig e og j uridiske analy ser og
vurdering er af kommunens indsat ser og initiativ er indenf or disse temaer. T emaerne er ikke
nødv endigv is dækkende f or alle områder, hvor der kan være et udv ikling sbehov . T emaerne kan
beskriv es således:
Polit ik og st rat egi ¸ politisk ej erskab og styring på området. I vurdering erne indg år blandt andet, om
der er udarbejdet en sammenhæng ende børnepolitik og øvrig e styring sdokumenter, omfang et af
politisk involv ering, om disse skaber sammenhæng mellem det f orebygg ende arbejde og indsat sen
ov erf or udsatte børn og ung e samt om disse er akt uelle.
T idlig indsat s  skrift lig st rateg i i kommunen f or arbejdet med den tidlig e indsat s. Det vurderes blandt
andet, om kommunen har met oder og redskaber til at opspore sårbare børn og ung e.
Underret ninger ¸ kommunens håndtering af underret ning er, om der er ret ning slinj er f or
håndtering en af underret ning er og om disse anv endes i praksis. ndelig vurderes det, om der følg es
E
op på, om ret ning slinj erne ov erholdes, og om der reag eres tilst rækkeligt hurtigt på underret ning er.
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Børnef ag lig e undersøgelser ¸ ret ning slinj er og f ælles redskaber i kommunen f or g ennemførelse af
den børnefag lig e undersøg else, samt til inddrag else af barn, familie og netværk. I det omfang det er
muligt, f okuseres endv idere på, hvorv idt børnefag lig e undersøg elser og børnesamt aler er udarbejdet
i ov erensstemmelse med reg ler og praksis samt hvorv idt det sikres, at der sker involv ering af relev ant
v iden og andre relev ante fag personer.
Handleplaner  ret ning slinj er f or og f ælles redskaber i kommunen til udarbejdelse af handleplaner,
om handleplanerne brug es som et aktivt redskab, og om barnet og familien inddrag es i
handleplansarbejdet. I det omfang det er muligt, vurderes det, hvorv idt handleplaner er udarbejdet i
ov erensstemmelse med reg ler og praksis.
Eft erværn ¸ ret ning slinj er i kommunen f or anv endelse af efterværn og f or samarbejdet v edrørende
efterværn, og hvorv idt ret ning slinj erne anv endes. I det omfang det er muligt, vurderes det, om der
v ed den ung es 16. år er udarbejdet en plan f or den ung es ov erg ang til voksen, om der t ræff es
beslut ning er v edr. efterværn v ed 17 ½ år, samt om der følg es op på kommunens anv endelse af
efterværn.
Det personrett ede t ilsyn  ret ning slinj er i kommunen f or planlægning og g ennemførelse af tilsynet,
og i hv ilket omfang de anv endes. Herudov er vurderes det, om der følg es op på kommunens
planlægning og g ennemførelse af det personrettede tilsyn, og om der er en samt ale med barnet i
f orbindelse med tilsynet.
Af slut ning af sager ¸ ret ning slinj er i kommunen f or, hvordan og hvornår man afslutter en sag, samt
om ret ning slinj erne er i ov erensstemmelse med god sag sbehandling spraksis på området.
Fag lig ledelse og sparring – ret ning slinj er f or, hvordan fag lig ledelse og sparring underst øtter
kv aliteten i sag sbehandling en, og hvorv idt disse ret ning slinj er er omsat til praksis. erudov er
H
vurderes det, om ledelsesst rukt ur og løbende opfølgning bidrag er til at sikre en ensartet
sag sbehandling .
Ledelsesinf ormat ion og styring – løbende af rapportering på væsent lig e fakt orer i arbejdet med
udsatte børn og ung e. V urdering erne bygg er på om de relev ante personer i kommunen har løbende
og sy stematisk adg ang til nøg let al, og om disse inf ormationer løbende anv endes til kv alitet ssikring og
f remadrettet styring .
t id
1
o l b
.4 De v ere f r ø
Med afsæt i T ask Forcens analy se og anbefaling er beslutter A abenraa Kommune, om de v il udarbejde
en udv ikling splan, som skal sætte rammen f or et udv ikling sf orløb i kommunen. Formålet med
udv ikling splanen er at f ormulere en klar målsæt ning med klare succeskriterier f or udv ikling sf orløbet.
Desuden skal der mellem kommunen og T ask Forcen være en f ælles f orst åelse af opg av en, og de
f orpligtelser begg e parter har i f orløbet.
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T ask Forcens bidrag i f orm af konkrete y delser, der kan tilby des i reg i af Ministeriet f or Børn,
i estilling, Integration og S ociale f orhold, v il bliv e udarbejdet i dialog med A abenraa Kommune.
Lg
T ask Forcen udarbejder på baggrund af udv ikling splanen en samarbejdsaft ale om det
udv ikling sf orløb, der skal sikre g ennemførelse af udv ikling splanen. S amarbejdsaft alen specif icerer
blandt andet, hv ilke ressourcer kommunen skal afsætte f or, at T ask Forcens y delser kan g ennemføres
efter intentionerne samt ev ent uelle y delser f ra andre lev erandører og akt ører i udv ikling sf orløbet.
S åledes kan de aft alte aktiv iteter ig ang sættes. I samarbejdsaft alen indg år desuden milepæle, der skal
g iv e mulig hed f or at st oppe eller j ustere udv ikling sf orløbet, hv is det vurderes, at de f orv entede
result ater ikke kan nås.
n ly n
ndlag
1
.5 A a se s gru
Analy sen baseres på f orskelligt dat amateriale, som ov erordnet kan kategoriseres i:
En sagsgennemgang af 20 sag er f remsendt af A abenraa Kommune. S ag erne er vurderet efter
principperne i Ankestyrelsens praksisundersøg elser og enkelt kommuneundersøg elser og
brug es til at kunne afdække, dokumentere og kv alif icere udf ordring er i sag sbehandling en til
brug f or T ask Forcens analy se og anbefaling er. ndelig brug es sag sg ennemg ang en som
E
grundlag f or en vurdering af f orbedring er i sag sbehandling en efter T ask Forcens og
kommunens eg en indsat s, hv is A abenraa Kommune vælg er at indg å i et udv ikling sf orløb i
samarbejde med T ask Forcen.
Skrift ligt mat eriale f remsendt af A abenraa Kommune. Ov ersigt ov er det f remsendte
materiale f remg år af v edlagte bilag 1. Materialesamling en indeholder nøg ledokumenter i
f orhold til arbejdsg ang e og org anisering af familiesag sbehandling en i A abenraa Kommune.
l
l
df ldt af A abenraa Kommune. Selv ev aluering en indeholder en række
En se veva uering u y
temaer, som T ask Forcen har vurderet kan hav e bety dning f or kommunens praksis på børne¸
og ung eområdet. Selv ev aluering en er udfy ldt af en række nøg lepersoner i org anisationen,
herunder sag sbehandlere, fag lig e og administ rativ e ledere, dist rikt sledere, kv alitet schef er,
j uridisk konsulent, administ rativ konsulent, pædagog isk konsulent og administ rativ e
konsulenter.
ø l t l med f okus på:
N gea
d et
e skab 2007¸ 2012
Bu g og r gn
dla , aldersopdelt, socioøkonomiske fakt orer mv .
ef lk i s
B o n ng grun g
Ant al v erserende sag er om udsatte børn og ung e, hvor ant allet af sag er
v edrørende børn med f unktionsnedsættelser opg øres særskilt.
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Ant al underret ning er
Ant allet af f orebygg ende f oranst alt ning er
Forebygg ende f oranst alt ning er f ordelt på f oranst alt ning sty pe
Ant al anbragte børn og ung e f ordelt på alder
Afg ørelser om anbring elser f ordelt på alder, tv ang smæssig e afg ørelser
Anbring elser
Anbragte indenf or eg en/ udenf or eg en kommune
Misbrug sbehandling
t ablerede efterværn
E

kke semist rukt urerede kvalit at ive gruppeint erviews med f orskellig e medarbejdere i
En ræ
A abenraa Kommune:
4 repræsent anter f ra ledergruppen i ørn og Familie
B
5 repræsent anter f ra kommunens samarbejdspart nere i f orm af
R
medarbejdere og ledere f ra skoler, sundhedsplej en, dagtilbud,
PP og
j obcenter
8 medarbejdere f ra udførerleddet herunder § 11¸rådg iv ere,
familieplej ekonsulenter, medarbejdere f ra familiehus og døgninstit ution
4 administ rativ e medarbejdere
8 myndig hedssag sbehandlere på børn og ung e¸området

De interv iew ede kan, uanset deres org anisat oriske placering, selv sagt kun udt ale sig om
udf ordring erne i sag sarbejdet set ud f ra deres eg et perspektiv . Det følg er heraf, at de f remhæv ede
problemstilling er ikke nødv endigv is f remst år lig e ty deligt eller bety delig e i alle dele af
org anisationen, og brug en af disse er derf or alene T ask Forcens ansv ar.

8/64

Dette kapitel indeholder et resume af hovedpointerne fra analysen og de anbefalinger, som Task Forcen
vurderer, er mest centrale for Aabenraa Kommune at handle på i forhold til en styrkelse af sagsbehandlingen
på det specialiserede børneområde.
1
esume
2.
R
Task Forcens analyse af Aabenraa Kommune viser, at kommunen har et betydeligt fokus på at styrke den tidlige
og forebyggende indsats. Aabenraa Kommune har ligeledes fokus på den økonomiske styring af området.
Aabenraa Kommune har udarbejdet en række politikker, styringsdokumenter og procedurebeskrivelser, som
skal understøtte sagsbehandlingen og arbejdet med udsatte børn og unge. Task Forcens analyse viser samlet
set, at styringsdokumenterne i en vis grad er implementeret og benyttes i hverdagen, og det er Task Forcens
vurdering, at en lang række af disse dokumenter er velbeskrevne og velbegrundede. Task Forcen vurderer dog
samtidigt, at enkelte af styringsdokumenterne, som eksempelvis anbringelsesgrundlaget og
serviceniveaubeskrivelsen for efterværn og udslusning, kan være uhensigtsmæssigt beskrevet i forhold til
intentionerne med lovgivningen på området. Analysen viser også, at måden, Aabenraa Kommune har valgt at
organisere sig på, kan give nogle udfordringer i forhold til overgange mellem afdeling er og forvaltninger.
Aabenraa Kommune har en målsætning om at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Det har betydet, at
kommunen i 2012 har valgt at implementere ICS som den fælles socialfaglige metode og i 2013 DUBU, som
understøttende IT system. Task Forcen vurderer, at det er positivt i forhold til at sikre kvalitet og ensartethed i
sagsbehandlingen. Analysen viser dog, at ICS på undersøgelsestidspunktet ikke var implementeret i en grad,
der bidrager til sagsbehandling af høj kvalitet.
Task Forcens analyse viser samlet set, at sagsbehandlingen ikke fungerer optimalt, og at der er behov for at
fokusere på, hvordan arbejdet kan tilrettelægges og gennemføres på en måde, der sikrer kvalitet i
sagsbehandlingen. Analysen viser også, at Aabenraa Kommune med ford el kan øge sit fokus på, hvordan
arbejdet med faglig ledelse og kvalitetssikring kan bidrage til, at opgaverne løses på den bedst mulige måde.
Analysen beskriver endvidere, at der i Aabenraa Kommune ofte er tale om, at sagsbehandlingen handler om
håndteringen af akutte sager. Det er Task Forcens vurdering, at denne praksis medfør er en risiko for, at sager,
der ikke er vurderet som akutte, håndteres på en uhensigtsmæssig måde i det daglige arbejde. Analysen viser
endvidere, at det kan betyde, at ikkeÝakutte sager når at udvikle sig til akutte sager, før der tages hånd om
dem.
Task Forcen har indhentet materialer og gennemført interviews i fj erde kvartal 2014. Der kan således have
været fortaget ændringer af både sagsbehandlingspraksis og organiseringen af arbejdet med udsatte børn og
unge siden da.
Task Forcens sagsgennemgang viser, at der i en stor andel af de gennemgåede sager er både
lovgivningsmæssige og sagsbehandlingsmæssige mangler i forhold til arbejdet med underretninger i primært
eksisterende men også nye sager, samt udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser og handleplaner.
Derudover ses det i en række sager, at der er passivitet i sagsbehandlingen. Det bemærkes endvidere i
sagsgennemgangen, at sagsbehandlingen i en stor del af sagerne bærer præg af manglende systematik og
dokumentation. Det er Task Forcens vurdering, at disse mangler og udfordringer i forhold til at sikre kvalitet i
sagsbehandlingen, kan have ført til utilstrækkelige indsatser overfor børn, unge og deres familier.
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Task Forcen har som en del af analysen gennemført en nøgletalsanalyse. Sammenfattet finder
nøgletalsanalysen at, Aabenraa Kommune pr. 1000 0Ý17Ýårige har:
Halveret antallet af afgørelser om anbringelse i perioden 2008Ý2012, men trods dette i samme periode
har øget antallet af anbragte med 8 %.
l t n tigning på 86 % i det årlige antal modtagne underretninger mellem 2009 og 2012.
Op eve e s
Hævet antallet af børn og unge, der modtager forebyggende foranstaltninger, med 139 % i perioden
2007Ý2012, mens kommunens udgifter til forebyggende foranstaltninger er steget med 97 %.
Desuden viser nøgletalsanalysen, at Aabenraa Kommune:
Har oplevet både større udgiftsvækst og større gennemsnitlig budgetoverskridelse end både
landsgennemsnittet og sammenlignelige kommuner henover perioden 2007Ý2012.
Havde et markant større antal 17½Ýårsafgørelser om efterværn pr. anbragte 15Ý17Ýårige i kommunen
ift. landsgennemsnittet og sammenlignelige kommuner i 2010Ý2012.
nb
lin
2.2 A efa ger
På baggrund af analysen giver Task Forcen hermed en række konkret e anbefalinger til, hvordan Aabenraa
Kommune med fordel kan udvikle området og imødekomme de udfordringer, som fremlægges i analysen.
Uddybninger af anbefalingerne fremgår under hvert tema i selve analysen.
Task Forcen anbefaler Aabenraa Kommune at:
Formulere klare mål og målbare mål i forlængelse af Sund pvækst, herunder at have fokus på
O
kvaliteten i både sagsbehandling og indsatser
Fokusere på sammenhæng mellem kvalitet i sagsbehandlingen, indsatserne og de politiske
målsætninger
lr tt d t t ærfaglige samarbejde
Må e e e v
Anvende en systematisk og central vurdering af underretninger på både nye og eksisterende sager
Prioritere den fortsatte implementering af ICS som en fælles faglig metode i sagsbehandlingen
Udarbejde faglige standarder for god sagsbehandling Ý som grundlag for den faglige ledelse
Prioritere kontinuerlige faglige ledelsestilsyn, som sikrer både kvalitet og lovmedholdighed i
sagsbehandlingen
Rette op på de sagsbehandlingsmangler, som konstateres i sagsmålingen
Sikre, at alle verserende børn og unge sager i kommunen er lovmedholdige.

Kapitlet præsenterer de ti delanalyser. Hver delanalyse indeholder indledningsvis en kort introduktion til det
pågældende tema, en præsentation af kommunen i forhold til temaet samt styrker og udfordringer i forhold til
kommunens praksis.
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Herefter følger Task Forcens samlede analyse af temaet og anbefalinger til, hvordan kommunen kan styrke
temaet gennem fokusområder og initiativer, der skal danne grundlag for kommunens udarbejdelse af en
udviklingsplan for området. Temaerne i analysen er p olitik og strategi, tidlig indsats og underretninger,
børnefaglige undersøgelser, handleplaner, efterværn, det personrettede tilsyn og til sidst afslutning af sager,
faglig ledelse og ledelsesinformation.
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3.

1

olitik og strategi
P

litik og st rateg i har f okus på politisk ej erskab og styring på området. V urdering erne bygg er på,
Po
om der er udarbejdet en sammenhæng ende børnepolitik, og om politikerne har været involv eret i
udarbejdelsen af politikken. Det afdækkes og så, om børnepolitikken skaber sammenhæng en
mellem det f orebygg ende arbejde og indsat sen ov erf or udsatte børn og ung e, og om den er
opdateret i f orhold til gældende lovg ivning . Derudov er vurderes på, om politikken er f ormidlet,
kendt og anv endt på området af de relev ante fag personer, samt om den er udmøntet i konkrete
ret ning slinj er f or sag sbehandling en. Afslut ning sv is bygg er vurdering en på, om der i
børnepolitikken er opsat mål f or kommunens arbejde på området, og om der følg es op på disse
mål.
Præsent at ion af A abenraa Kommunes polit ik og st rat egi
Aabenraa Kommunes byråd vedtog i 2012 en ny sammenhængende børneÝ, familieÝ og ungepolitik, der i
daglig tale kaldes Sund pvækst. Sund pvækst er udarbejdet af en bredt sammensat arbejdsgruppe med
O
O
ledelsesÝ og medarbejderrepræsentanter fra flere afdelinger og forvaltninger. Sund pvækst formulerer
O
kommunens grundlæggende værdier og holdninger, og forståelsen for arbejdet med børn og familier i hele
forvaltningsområdet.
Det er ifølge Sund pvækst Aabenraa Kommunes overordnede målsætning at skabe de bedst mulige
O
betingelser for, at alle børn kan vokse op i trygge, sunde og udviklende rammer og føle sig som en del af
fællesskabet.
I sammenhæng med og i forlængelse af Sund Opvækst er der udarbejdet delpolitikker og handleplaner, der
skal sikre implementeringen af de overordnede målsætninger, der er formuleret i børneÝ, familieÝ og
ungepolitikken. I handleplanerne fremgår, hvilke initiativer, der skal iværksættes på børneÝ, familieÝ og
ungeområdet, og hvordan de er i tråd med de overordnede målsætninger, der er beskrevet i Sund pvækst.
O
Sund opvækst er derudover suppleret af en handleguide målrettet almenområdet fra 2010 kaldet
Fællesskabets Børn, et anbringelsesgrundlag, serviceniveaubeskrivelser for aflastning og efterværn,
procedurebeskrivelser for sagsgange, et ydelseskatalog samt en kompetenceplan. Derudover har Aabenraa
Kommune i 2012 udarbejdet fælles strategi og administrationsgrundlag på tværs af direktørområderne, der
har til formål at sikre helhed og fælles prioriteringer på tværs af kommunen.
Aabenraa Kommune valgte i 2012 at implementere ICS som socialfaglig metode, og i sommeren 2013 at
implementere DUBU.
Anbringelsesgrundlaget er senest revideret og godkendt af BørneÝ og Familieudvalget i foråret 2013.
Anbringelsesgrundlaget er aldersopdelt, således der er udarbejdet særskilte anbringelsesgrundlag for 0 Ý
3årige, 4Ý14årige og 15Ý17årige.
Det fremgår af materialet, der blev forelagt BørneÝ og Familieudvalget i april 2013, at revisionen af
anbringelsesgrundlaget er begrundet med et ønske om at nedbringe udgifterne på anbringelsesområdet.
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Derudover fremgår det, at der skal arbejdes ud fra en målsætning om, at:
Ý
Ý
Ý

styrke familiernes iboende mestringsstrategier,
stabilisere hverdagslivet i hj emmet og
optimere den kommunale ressourceanvendelse.

Derudover fremgår det af anbringelsesgrundlaget, at anbringelse kun kan komme på tale, hvis mulighederne
for forebyggende foranstaltninger er udtømte. Desuden er der beskrevet en hierarkisk opdeling af, hvilk e
typer af anbringelser, der skal prioriteres. Endelig fremgår det af anbringelsesgrundlaget, at der to gange
årligt skal følges op på, om der stadig er et anbringelsesgrundlag for det enkelte barn eller den enkelte unge.
Serviceniveauerne for aflastning og efterværn er senest revideret i 2012 i sammenhæng med, at Aabenraa
Kommunes økonomiske politik for 2012 Ý 2016 trådte i kraft. Af serviceniveaubeskrivelserne fremgår det,
hvilke målgrupper, der kan modtage støtte i form af aflastning eller efterværn, og der er derudover
beskrevet et økonomisk loft for de forskellige former for aflastningsydelser. Begge serviceniveaubeskrivelser
er godkendt af kommunens BørneÝ og Familieudvalg ultimo 2012.
Der er udarbejdet 56 procedurebeskrivelser, der indeholder beskrivelser af både indholdet i lovgivningen,
opgavefordeling og arbejdsgangsbeskrivelser i forbindelse med diverse sagsbehandlingsskridt, eksempelvis
underretninger. Procedurebeskrivelserne opdateres løbende og er tilgængelige på kommunens intranet. Det
er samtidig, ifølge selvevalueringen, udmeldt fra ledelsens side, at medarbejderne skal prioritere akutte
opgaver og disse går forud for hensyn til opfyldelse af sagsbehandlingsfrister og formalia.
Ydelseskataloget indeholder beskrivelsen af række ydelser, og det er angivet, hvem målgruppen for ydelsen
er, hvilke forventninger der er til leverandøren af ydelsen og henvisning til lovgrundlaget for ydelsen. Det
fremgår af en række af ydelsesbeskrivelserne, at de senest er opdateret i 2008.
Der er udarbejdet kompetenceplaner for medarbejdere og ledere i Børn og Familie afdelingen. Planen trådte
i kraft 1. januar 2007.
I Fællesskabets Børn fra 2010 beskrives rammer og procedurer for, hvordan medarbejdere i almenområdet
skal agere, hvis der opstår bekymring for et barn eller ung. Derudover beskrives rammer og procedurer for
det tværfaglige samarbejde. Det beskrives, at det er Børnelinj en, der benyttes til at vurdere, om der grund til
bekymring for et barn.
T ask Forcens analyse af polit ik og st rat egi
I selvevalueringen fremgår det, at Aabenraa Kommune i nogen og i mindre grad vurderer at have et
hensigtsmæssigt styringsgrundlag på børneÝ og ungeområdet. Der er således ikke enighed blandt de, der har
foretaget selvevalueringen. Det fremgår endvidere af selvevalueringen, at Sund pvækst ikke er slået
O
igennem i det daglige arbejde. Det beskrives, at intentionerne er gode, men det kniber med gennemførelsen
grundet manglende ressourcer.
Det pointeres i selvevalueringen, at det først er i arbejdet med handleplanen for Sund pvækst og
O
delpolitikkerne, at der sættes mål, der kan måles på. Aabenraa Kommune oplyser samtidig i
selvevalueringen, at der i de centrale politiske styringsdokumenter ikke er defineret konkrete resultatmål for
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arbejdet med udsatte børn og unge, og der måles derfor kun på økonomiske resultater. Sund pvækst
O
beskrives som en hensigtserklæring, som er retningsgivende, mens det er budgettet, der beskrives som
resultatmålet.
I interviewene med både medarbejdere og ledelse gives der ligeledes udtryk for, at der i høj grad har været
fokus på at opnå målene for den forebyggende indsats og de økonomiske målsætninger om at nedbringe
udgiftsniveauet. Det fremgår endvidere af interviewene, at målsætningen om at nedbringe antallet af
anbringelser er blevet bredt formidlet, og at der er fokus på at nå denne målsætning. Nøgletalsanalysen
viser, at antallet af afgørelser om anbringelser har været faldende siden 2008, og at antallet af børn og unge,
der modtager forebyggende foranstaltninger er steget.
Det oplyses i interviewene, at der mangler retningslinj er for, hvad høj faglig kvalitet er i Aabenraa Kommune .
Dermed er det ikke muligt at sammenholde målene i Sund pvækst, anbringelsesgrundlaget og budgetter
O
med konkrete mål for kvaliteten i sagsbehandlingen eller indsatserne overfor udsatte børn og unge og deres
familier. I interviewene med sagsbehandlerne fremgår det, at det meget er op til den enkelte medarbejder
at definere kvaliteten i sagsbehandlingen, og at der derfor ikke ses en ensartet behandling af sagerne.
Der er blandt kommunens forskellige medarbejdergrupper et indgående kendskab til Fællesskabets Børn.
Det fremgår af både selvevalueringen og interviewene, at der er gjort en stor indsats for at øge kendskabet
til denne. edarbejderne i almenområdet angiver endvidere i interviewene, at Fællesskabets Børn bliver
M
brugt i det daglige arbejde.
Det fremgår af interviewene med medarbejderne og de faglige ledere, at de forskellige
procedurebeskrivelser er kendte blandt medarbejderne, men at de bruges ikke systematisk i det daglige
arbejde med sagsbehandlingen. Det er Task Forcens vurdering, at udmeldingen om at prioritere akutte sager
er kendt blandt medarbejderne. Det er samtidig Task Forcens vurdering, at der er risiko for, at udmeldingen
tilsidesætter procedurebeskrivelserne for sagsbehandlingen. Det er Task Forcens vurdering, at Sund
æk t og handleplanen for Sund pvækst overordnet set er velbeskrevne og velbegrundede. Det er
Opv s
O
samtidig Task Forcens vurdering, at målsætningerne beskrevet i Sund Opvækst ikke er kendt af
medarbejdere fra hverken almenområdet, i udførerleddet eller blandt sagsbehandlerne.
Task Forcen vurderer, at Aabenraa Kommune skal være opmærksom på, at de retningslinj er, der er angivet i
anbringelsesgrundlaget, fremstår som en udtømmende liste over, i hvilke situationer, der skal anbringes, og i
hvilke der ikke skal. Det skal altid bero på en samlet konkret og individuel vurdering af barnets og familiens
forhold, når et barn eller ung anbringes, da der kan være risiko for, at skøn ellers sættes under regel.
Det er Task Forcens vurdering, at Fællesskabets Børn er velbeskrevet og kendt i både almenområdet og
blandt sagsbehandlerne. Task Forcen vurderer dog, at Fællesskabets Børn med fordel kan revideres, da den
ikke er opdateret efter Barnets Reform og vergrebspakken.
O
Det er endvidere Task Forcens vurdering, at Aabenraa Kommunes overordnede målsætninger på området
ikke ses afspejlet i de underliggende styringsdokumenter s konkrete målsætninger for kvalitet i
sagsbehandlingen. Der ses en tæt opfølgning på antallet og typen af foranstaltninger, der iværksættes, men
der ses ikke en opfølgning på om sagsbehandlingen eller foranstaltningerne fører til de ønskede resultater
for børnene og de unge og deres familier, der er beskrevet i Sund pvækst.
O
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Styrker
Aabenraa Kommune har generelt et godt og solidt styringsgrundlag.
Sund Opvækst og Fællesskabets Børn er velbeskrevne og velbegrundede.
Der er i de øvrige styringsdokumenter fokus på at opnå målsætningerne om den tidlige indsats og
det forebyggende arbejde.
Der er tæt opfølgning på de økonomiske målsætninger.
Udf ordringer
Der mangler tæt opfølgning på, om der er sammenhæng mellem de politiske og økonomiske
målsætninger og kvaliteten i det daglige sagsarbejde.
Sund Opvækst og procedurebeskrivelserne bruges ikke systematisk i det daglige arbejde.
Udmeldingen om prioriteringen af akutte sager kan risikere at føre til en fast praksis i sagsarbejdet,
og der kan derved være risiko for, at procedurebeskrivelserne for sagsgangene tilsidesættes.
Der er uhensigtsmæssige formuleringer i Anbringelsesgrundlaget i forhold til regelgrundlaget om,
hvornår børn og unge skal anbringes.
T ask Forcen anbef aler, at A abenraa Kommune:
Formulerer klare mål og målbare mål i forlængelse af Sund pvækst, herunder at have fokus på
O
kvaliteten i både sagsbehandlingen og indsatserne
dat r r Fællesskabets Børn, så nyeste lovgivning ses afspejlet
Op e e
Har fokus på sammenhæng mellem kvalitet i sagsbehandlingen, indsatserne og de politiske
målsætninger
dat r r anbringelsesgrundlaget, så det er tydeligt, hvordan det hensigtsmæssigt omsættes til
Op e e
rak
p sis.
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idlig indsats
3.2 T

T ask Forcen f okuserer under dette tema på, hvorv idt kommunen har en skrift lig st rateg i f or
arbejdet med den tidlig e indsat s. V urdering erne bygg er på, om st rateg ien indg år i den
sammenhæng ende børnepolitik eller f indes på anden v is, og om kommunens org anisering
underst øtter en tidlig opsporing og indsat s. Herudov er vurderes det, om kommunen har met oder
og redskaber til at opspore sårbare børn og ung e, om der er beskrevne indsat ser f or en tidlig
indsat s, om st rateg i, met oder og indsat s er kendt i almenområdet og anv endes i praksis, samt om
kommunen følg er op på sit arbejde med tidlig indsat s.
Præsent at ion af A abenraa Kommunes t idlig e indsat s
Det er en målsætning i børnepolitikken Sund pvækst, at Aabenraa Kommune arbejder systematisk med
O
tidlig opsporing og indsats på børneområdet. Herunder at støtten til udsatte børn og unge skal ydes tidligt,
og der skal være sammenhæng, opfølgning og tæthed i kontakten til barnet eller den unge.
Ifølge handleplanen, som konkretiserer målene for børnepolitikken og er gældende for 2013 Ý2014, skal dette
ske ved implementering af fælles redskaber i almenområdet i forhold til de små børn mellem 0 og 6 år.
Redskaberne omfatter et trivselsskema til systematisk observation af alle børns trivsel og et overgangsskema
fra daginstitution til skole. Endvidere er iværksat forsøg med og afsat midler i 2013 til fremskudt indsats for
0Ý6årige i to skoledistrikter samt fremskudt indsats på skoleområdet i ét skoledistrikt. Proj ekterne skal
udvikle og understøtte metoder i den tidlige indsats i forhold til børn og unge, der viser begyndende tegn på
mistrivsel. Den fremskudte indsats indebærer mulighed for, at der kan iværksættes initiativer overfor børn,
hvor problemerne endnu ikke har vokset sig voldsommere, end at de kan håndteres med en fremskudt
indsats inden for 3Ý4 måneder.
I ydelseskataloget beskrives ydelser, som har til formål at yde en tidlig indsats til de små børn. Herunder
støtte til unge mødre samt forældre, som er i risiko for at reagere voldeligt overfor deres barn (Proj ekt Klar Ý
tilÝBarn). Rådgivning og konsulentbistand ydes af FamilieÝ og Ungecenteret.
Sundhedsplej en er organiseret i forvaltningen Sundhed og Omsorg. Det fremgår af oversigten over opgaver
og målsætninger for 2013 (forelagt BørneÝ og Familieudvalget i februar 2013), at sundhedsplej en skal
implementere trivselsvurderinger med udgangspunkt i trivselsskemaet. Der foreligger herudover ikke
beskrivelser i det skriftlige materiale om, hvordan sundhedsplej en arbejder med tidlig indsats. Det fremgår
af kommunens selvevaluering, at der er nedsat et Team 0 Ý3 år. Rammerne for teamets arbejde er beskrevet i
handleguiden Fællesskabets Børn.
Som led i kommunens strategi for den tidlige indsat er der i december 2013 etableret forsøg med
skole/hj emÝvejledere, som omfatter fire ud af 20 skoler. Skole/hj emÝvejlederne yder rådgivning efter § 11,
stk. 3. De fungerer som rådgivere på skolen vedrørende problemstillinger om konkrete børn og unge, men
har ikke myndighedsbeføj elser. En væsentlig funktion for rådgiverne er at vejlede om, hv ornår der skal
underrettes til Børn og Familie. Af årsrapporten fra PPR fra 2011 fremgår det, at LP Ýmodellen anvendes på
skoleområdet. Modellen fokuserer på de faktorer, som påvirker adfærdsÝ, trivselsÝ og læringsproblemer hos
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børn i skolen og understøtter dermed også tidlig opsporing. Ifølge oversigten over opgaver og målsætninger
for 2013 fremgår det endvidere, at LPÝmodellen ligeledes skal implementeres for relevante dele i
sundhedsplej en og på dagtilbudsområdet.
Den tidlige indsats på ungeområdet er organiseret i ungeindsatsen, som er et t værfagligt samarbejde på
tværs af tre forvaltninger – Jobcenter og Borgerservice, Sundhed og msorg og Børn og Skole. Indsatsen har
O
en række kommunale samarbejdsparter (streetworkere, Handicap og Psykiatri, PPR, produktionsskoler,
Familie og Ungecentret m.fl.) samt en række eksterne samarbejdsparter (politiet, støtteÝ og
kontaktpersonkorps m.fl.). I Sund pvækst fremhæves, at man dermed skal sikre , at der er helhed og
O
sammenhæng i indsatsen for den enkelte unge.
Det primære formål med ungeindsatsen er at øge andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse
samt at sænke andelen af unge kontanthjælpsmodtagere. En række af indsatserne i ungeindsatsen er
målrettet unge med behov for særlig støtte, for eksempel tilbud til unge gravide og unge mødre og
kontinuitet i hjælpen til unge med særlige behov fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Derudover har
jobcentret flere proj ekter rettet mod de 15Ý17Ýårige med fx virksomhedspraktik for unge, for at bringe dem i
stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Rammer og procedurer for det tværfaglige samarbejde er beskrevet i handleguiden Fællesskabets Børn. Her
fremgår det, at arbejdet er organiseret på tre niveauer:
Ý
Ý
Ý

Ledelsesniveau (Børn og Skole). Ledelse fra dagtilbud, skole, sundhedsplej e, PPR er repræsenteret.
Distriktsniveau (skoledistrikt). Socialrådgivere samt sundhedsplej e, PPR og dagtilbud er
repræsenteret.
Sagsbehandlingsniveau om konkrete bekymringer for et bestemt barn på baggrund af henvendelser
fra fagpersoner eller familien selv. Socialrådgiver, sundhedsplej erske, psykolog og eventuelt
familien er repræsenteret.

I forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser er der en selvstændig struktur, da området er
organiseret i et særligt distrikt, der dækker hele kommunen.
Retningslinj er for, hvornår og hvordan fagpersoner i normalområdet skal reagere på mistrivsel hos børn og
unge, er beskrevet i handleguiden Fællesskabets Børn fra 2010. Handleguiden er omdelt til ca. 3.000
medarbejdere i kommunen.
Guiden beskriver, at Børnelinj en skal anvendes som grundlag for opsporing af børn med begyndende
problemer i normalområdet. Her fremgår det hvilke signaler og problemstillinger, som frontpersonalet skal
være opmærksomme på samt, hvilke der bør løses inden for normalområdet og hvilke, der kræver
underretninger til Børn og familie.
Til borgere i kommunen er udarbej det pj ecen ”Kender du et barn der mistrives”. Pj ecen er fra 2009, og er ,
lige som handleguiden til fagpersoner, at finde på kommunens hj emmeside.
T ask Forcens analyse af t idlig indsat s
Samlet set vurderer Aabenraa Kommune i selvevalueringen, at kommunen i nogen grad lykkes med
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opsporing og tidlig indsats.
Ud fra det skriftlige materiale vurderer Task Forcen, at Aabenraa Kommune har fokus på proj ekter og
indsatser, der skal sikre opsporing og tidlig indsats for de mindre børn og skolebørn. Der er retningslinj er for
og igangsat flere forskellige tiltag, som har til formål at understøtte opsporing og tidlig indsats.
Task Forcen finder det positivt, at Aabenraa Kommune har iværksat flere tiltag, som på nationalt plan er
evalueret effektfulde i forhold til tidlig indsats. Herunder overgangsskemaer og trivselsskemaer, som
benyttes af sundhedsplej en og dagtilbud (evalueret af K RA) og tiltag med skole/hj emÝvejledere på to skoler
O
(afprøvet og evalueret af flere andre kommuner).
Der er fortsat proj ekter, som i praksis endnu ikke er implementeret, eller som ikke fungerer efter hensigten.
Både medarbejdere i forvaltningen og samarbejdsparter nævner eksempelvis, at 0Ý3 års teamet ikke har haft
den forventede tilgang af sager. Ledelsen er opmærksom på udfordringen i forhold til 0Ý3 års teamet, men
det fremgår ikke af det skriftlige materiale eller interviews, at der er fulgt op på eller overvej et ændret
strategi.
Det er Task Forcens vurdering, at den beskrevne organisering af og intentionerne med det tværfaglige
samarbejde understøtter arbejdet med tidlig opsporing og indsats. Der er således tværfaglige fora og fokus
på at afhjælpe begyndende udfordringer og mistrivsel hos børn og unge inden problemerne bliver for
omfattende.
Det er imidlertid også Task Forcens vurdering, at det tværfaglige samarbejde i praksis ikke i alle tilfælde
fungerer efter hensigten. I forhold til de tværfaglige teams oplever medarbejderne, at der kan være en
tendens til, at møderne vedrører verserende sager frem for en drøftelse af tidlige problemer.
Task Forcen vurderer endvidere, at der ikke er samme fokus på tidlig indsats og opsporing i ungeteamet som
for førskolebørn og skolebørn, hvilket bekræftes af kommunen i selvevalueringen og inte rviews.
Ungeteamet fremhæver i interviewet et tæt samarbejde med streetworkerne, som kontakter ungetemaet,
hvis de oplever unge med udfordringer, men inddragelsen af ungeteamet sker imidlertid ad hoc i de
tværfaglige fora, og der er således ikke en systematisk opfølgning i de tværfaglige møder.
De unge 15Ý17Ýårige, som er tilknyttet proj ekt med arbejdspraktik, kan have problemer ud over de
skolemæssige, som kan føre til underretninger fra proj ektet til myndighedsrådgiver. Men der gives i
interview eksempler på unge, som har problemer med omfattende skolefravær, misbrug eller andet, uden at
der foreligger en børnefaglig undersøgelse. Task forcen vurderer på den baggrund, at opsporingen og
koordineringen af ungeindsatsen kan styrkes.
I forhold til handleguiden Fællesskabets Børn vurderer Task Forcen, at denne og Børnelinj en er kendt e og
formidlet til medarbejdere i almenområdet. Dog er handleguides til fagpersoner og borgere ikke fuldt
opdateret i forhold til nyeste lovgivning.
Styrker
Der arbejdes i Aabenraa Kommune på mange forskellige niveauer i forhold til tidlig indsats – der er
et bredt fokus hos samarbejdsparter på den tidlige indsats.

18/64

Der er iværksat adskillige tiltag og anvendes redskaber med dokumenteret effekt (for eksempel er
trivselsskema, overgangsskema vurderet effektfulde af K RA).
O
Almenområdet anvender Børnelinj en til at kategorisere alvorsgrad af problemer.
dfordringer

U

Formålet med de tværfaglige teammøder er uklare for myndighedssagsbehandlerne i forhold til, om
det er et forum for drøftelse af verserende sager eller sager med bekymring, som ønskes drøftet,
inden det bliver en sag.
Der er ikke det forventede antal henvendelser til 0Ý3 års teamet, hvilket kan indikere, at den tidlige
opsporing ikke fungerer efter hensigten.
Der er ikke fast praksis for, hvordan der arbejdes systematisk med opsporing og tidlig indsats i
ungeteamet, og der sker ikke en optimal koordinering i forhold til unge med behov for støtt e.
T ask Forcen anbef aler, at A abenraa Kommune:
lr tt r d t ærfaglige teammøder, så der er klare retningslinj er for, hvilke typer sager der skal
Må e e e v
drøftes, og hvornår Børn og familie er en aktør
Prioriterer implementeringen af Team 0Ý3 år
Koordinerer indsatsen med den tidlige og opsporende indsats overfor unge med Ungeindsatsen.
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3.3

U

nderretninger

T ask Forcen f okuserer under dette tema på, hvorv idt kommunen har en skrift lig st rateg i f or
arbejdet med underret ning er, herunder hvordan der følg es op på underret ning er. V urdering erne
bygg er på, om kommunen har ret ning slinj er f or underret ning er, og om ret ning slinj erne er
f ormidlet og kendt blandt de relev ante fag personer i org anisationen. Det vurderes og så, om
kommunen har redskaber til at håndtere underret ning er, og om disse anv endes i praksis.
Præsent at ion af A abenraa Kommunes arbej de med underret ninger
Aabenraa Kommune har oplevet en stor stigning i antallet af underretninger de seneste år. Det har betydet
en fokuseret indsats på underretningsområdet med ændret organisering, udarbejdelse af skriftligt materiale,
retningslinj er og løbende statistisk overvågning af området.
odtagelse og visitering af underretninger er forskelligt organiseret. I Tinglev – som varetager
M
sagsbehandling for 0Ý15Ýårige – har der siden 2010 været etableret en central modtagelse og visitering af
underretninger. Kallemosen, som varetager sagsbehandling for unge samt børn og unge med
funktionsnedsættelser, har ikke en central modtagelse af underretninger.
Kommunen har en fælles mailboks til underretninger (uanset aldersgruppe). ailboksen overvåges og
M
administreres i hverdagene af en administrativ medarbejder, som ligeledes sender kvitteringsskrivelse til
underretter. Den administrative medarbejder udsender dagligt en oversigt over indkomne underretninger til
modtagelsesteam og til rådgivere. Modtagelsesteamet behandler alene underretninger i nye sager.
I 2012 omhandlede over halvdelen af alle underretninger børn og unge, som havde en eksisterende sag.
Disse fordeles til den enkelte sagsbehandler. Dog sendes underretninger vedrørende familier og børn med
anden etnisk baggrund end dansk direkte til en specialiseret rådgiver.
Der foreligger retningslinj er for modtagelsesteamet i Tinglev, som er det centrale team, der modtager
underretninger på børn og unge mellem 0 og 15 år. Procedurebeskrivelsen er opdateret i oktober 2013 og
indeholder blandt andet beskrivelse af sagsgang for visitering for underretninger i både nye sager og
eksisterende sager, håndtering af akutte underretninger, sagsoverlevering til foranstaltningsteam og
specialteam. Der er procedurer for, hvem der håndterer en underretning i en fraværende sagsbehandlers
sag. Herudover er der taget stilling til, at hvis der modtages underretning på en sag, som er lukket inde n for
de sidste 3 måneder, skal den videresendes til den tidligere rådgiver. Hvis der er gået mere end 3 måneder,
skal den udredes af modtagelsesteamet.
Der udarbejdes halvårlig ledelsesinformation om underretninger, som forelægges det politiske niveau.
Handleguiden Fællesskabets Børn beskriver, hvilke problemstillinger, som skal udløse en underretning til
Børn og familie. Der er endvidere udarbejdet en pj ece til borgere om, hvornår og hvordan de skal underrette
om et barn, samt en beredskabsplan for håndtering af vold og seksuelle overgreb.
Aabenraa Kommune har prioriteret at ansætte og opnormere med tre familievejledere i
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myndighedsafdelingen, som yder rådgivning og vejledning efter servicelovens § 11, stk. 3. Det er prioriteret
at have en rådgiver, som alene varetager familierådgivning for familier med anden etnisk baggrund end
dansk. Der foreligger procedurebeskrivelse for rådgivning efter § 11, hvor det fremgår, at FamilieÝ og
Ungecenteret yder rådgivning efter § 11, stk. 4, mens det er forvaltning ens familievejledere, der yder
rådgivning efter § 11, stk. 3. Det fremgår endvidere, at målgruppen for § 11, stk. 3 er ”sager der er på
”vippen” til en børnef aglig undersøgelse og hvor det vurderes at et kortvarigt f orløb vil kunne af hj ælpe
,
vanskelighederne i f amilien og sagen heref ter kan af sluttes”

. Et kortvarigt forløb opgøres til 6Ý8 måneder.

T ask Forcens analyse af underret ninger
Aabenraa Kommune giver i selvevalueringen udtryk for, at kommunen i høj grad oplever, at underretninger
håndteres hensigtsmæssigt, og at der er opmærksomhed på lovgivningen. Det fremgår, at der er et ønske
om at etablere en modtagelsesenhed i handicapÝ og ungeteamet.
Det er Task Forcens vurdering, at Aabenraa Kommune har et omfattende skriftligt materiale, som indeholder
mange relevante retningslinj er og dokumenter om kommunens behandling af underretninger om udsatte
børn og unge. Handleguiden Fællesskabets Børn har til formål at sætte dagsordenen for frontpersonalets
arbejde med underretninger. Guiden vurderes at beskrive væsentlige og relevante emner og situationer,
som frontpersonalet skal forholde sig til – opmærksomhedspunkter for tandplej en er for eksempel specifikt
beskrevet. Det beskrives, hvordan Børnelinj en skal anvendes til at vurdere, hvornår en bekymring bør udløse
en underretning fra normalområdet.
Guiden er dog ikke fuldt opdateret med ændringer som følge af Barnets Reform. For eksempel nævnes
mulighederne for at udveksle oplysninger efter SEL § 49a ikke i guiden. Muligheden for at anvende § 49a er
dog nævnt i en intern retningslinj e og bekræftes anvendt i PPR. På baggrund af interviewene vurderer Task
Forcen, at handleguiden er et kendt redskab blandt kommunens leverandører og samarbejdsparter. Guiden
er omdelt til alle medarbejdere, og den anvendes aktivt af rådgivere og ledelse ved dialog med leverandører
og samarbejdsparter.
På baggrund af interviewene med sagsbehandlere og den faglige ledelse vurderer Task Forcen, at der er en
uensartet opfattelse i normalområdet af, hvornår der skal underrettes. Derudover er det Task Forcens
vurdering, at der mangler tydelige faglige retningslinj er for, hvordan alvoren i en underretning i praksis skal
vurderes, når den modtages i forvaltningen, herunder om der skal påbegyndes en børnefaglig undersøgelse.
darbejderne giver udtryk for, at der er klare retningslinj er for reaktion ved akutte situationer som vold og
Me
overgreb, og de er kendte blandt medarbejderne.
Aabenraa kommune beskriver, at de har en central modtagelse af underretninger. De t fremgår dog, at der er
flere undtagelser herfra. Der foreligger detalj erede sagsgangsbeskrivelser for behandling af underretninger
for 0Ý15Ýårige, som vurderes at være kendte af sagsbehandlerne. Det er imidlertid uklart i det skriftlige
materiale, hvordan sagsgangene er for handicapÝ og ungeteamet. Det er Task Forcens vurdering, at den
differentierede organisering giver risiko for, at underretninger behandles forskelligt, hvilket bekræftes af
interviewpersoner.
Af Ankestyrelsens sagsgennemgang fremgår det, at der i flere sager (8) ikke handles hurtigt og relevant på
alvorlige underretninger. I tre sager giver det anledning til, at Ankestyrelsen udtaler kritik. Det vurderes, at
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der er handlet for langsomt på gentagne underretninger – underretningsmødet er afholdt for længe efter
underretningen er foretaget, og der er ikke hurtigt nok iværksat en undersøgelse af behovet for støtte. Det
fremgår af kommunens retningslinj er og bekræftes af modtageteamet, at en ny underretning som
udgangspunkt skal afklares af modtagelsesteamet inden for fire uger. Ifølge interviews er der imidlertid ikke
en systematisk opfølgning på, om fristen overholdes.
Der skal på baggrund af en indledende udredning tages stilling til, om der eksempelvis skal udarbejdes en
børnefaglig undersøgelse, eller om der skal visiteres til rådgivning efter § 11. Task Forcen vurderer, at det er
positivt, at der er klare retningslinj er for, hvem der har kompetence til at træffe afgørelse om børnefaglig
undersøgelse, og at det af sagsbehandlerne bekræftes, at dette er implementeret.
Det er Task Forcens vurdering, at de reviderede kriterier for anbringelse uden for hj emmet, som er beskrevet
i kommunens anbringelsesgrundlag, samt den prioriterede målsætning om, at færre børn og unge skal
anbringes, kan have en afsmittende virkning på, hvordan der reageres og handles på underretninger i
Aabenraa Kommune. Der er således risiko for, at kriterierne kan have betydning for, hvordan alvoren af
underretninger vurderes, samt hvornår der er behov for foranstaltning. Herunder hvornår der træffes
afgørelse om en børnefaglig undersøgelse og hvornår, der visiteres til rådgivning efter § 11, stk. 3.
Task Forcen vurderer, at der i Tinglev er opmærksomhed på de nye krav som følge af vergrebspakken – det
O
er positivt, at der allerede inden lovens ikrafttræden er taget stilling til og besluttet en sagsgang for
eksempelvis at kunne overholde 24 timers kravet for vurdering af underretninger. Kravet om at en anden
sagsbehandler skal vurdere underretningen i en eksisterende sag, var ikke på tidspunktet for interviewene
implementeret, men sagsbehandlerne var opmærksomme på kravet.
Det er Task Forcens vurdering, at den tidlige opsporing og indsats, som sker i normalområdet, ikke i
tilstrækkelig grad følges op af Børn og Familie. Det fremgår af sagsgennemgangen, at der ikke i alle tilfælde
reageres tidligt på underretninger. Der er ventetid på udredning og afklaring af behovet for støtte i
Forebyggelsesteamet, og der er venteliste på indsatser. Vanskelighederne hos børn og familier når at blive
akutte, inden der reageres. Denne vurdering understøttes af interviews og sagsgennemgang.
Task Forcen finder det positivt, at der indsamles og udarbejdes detalj eret statistik om underretninger, samt
at der er praksis, for at det forelægges det politiske niveau. ed ønsket om fokus på den tidlige ind sats og
M
de helt små børn, vil det dog være en fordel, hvis det af materialet registreres, hvor mange underretninger,
der kommer fra sundhedsplej en.
Task Forcen bemærker, at det i procedurebeskrivelsen om rådgivning efter § 11, stk. 3 fremgår, at såkaldte
statusmøder efter tre måneder mellem familievejleder og rådgiver, der har til formål at følge indsatserne
tæt, er sat i bero. Udmeldingen er gældende for Kallemosen (handicapÝ og ungeteamet), mens der
gennemføres statusmøder hver 3. måned i Tinglev (0Ý15årige) Sagsbehandlernes oplevelse er, at der ikke
foregår en systematisk tilbagemelding på indsatsen af §11Ýforløb. Da § 11, stk. 3 jævnfør
procedurebeskrivelsen ydes i sager som er ”på vippen” til en børnefaglig undersøgelse , vurderer Task
,
Forcen, at det er væsentligt, at indsatserne følges løbende og tæt i alle vejledningsforløb.
Styrker
Der er besluttet og implementeret en sagsgang for, hvordan underretninger skal vurderes indenfor
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24 timer.
Der er procedurer for, hvem der skal behandle en underretning, som modtages i en fraværende
sagsbehandlers sag.
Beslutningen om at igangsætte en børnefaglig undersøgelse varetages af modtagelsesteamet, så
der ikke skal påbegyndes ny udredning i foranstaltningsteamet.
Har et detalj eret statistisk overblik over indkomne underretninger, og området følges politisk.
Udf ordringer
Der reageres ikke hurtigt og relevant på underretninger i alle sager.
Håndteringen af underretninger afhænger af barnets eller den unges alder, etnicitet og i
forhold til, om der er tale om en ny eller en eksisterende sag.
Der er differentieret opfølgning på effekten af indsatser iværksat efter § 11, stk. 3.
T ask Forcen anbef aler, at A abenraa Kommune:
dat r r handleguides til både fagpersoner og borgere, så de beskriver seneste lovgivning
Op e e
(Barnets Reform og vergrebspakken), herunder muligheden for brug af § 49 a
O
Anvender samme systematiske, centrale vurdering af underretninger i eksisterende sager som i nye
sager, så der etableres en fælles behandling og visitering af underretninger, herunder sikrer at de
nye lovkrav i vergrebspakken implementeres
O
Implementerer tæt og systematisk opfølgning på alle indsatser efter § 11.
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3.4

ørnefaglige undersøgelser

B

T emaet s f okus er på, hvorv idt der er f ælles ret ning slinj er og redskaber f or g ennemførelse af den
børnefag lig e undersøg else, børnesamt alen og til inddrag else af barn, familie og netværk. Der
f okuseres endv idere på, hvorv idt den børnefag lig e undersøg else er i ov erensstemmelse med reg ler
og praksis, samt hvorv idt det sikres, at der sker involv ering af relev ant v iden og andre relev ante
fag personer. ndelig er der f okus på, om den børnefag lig e undersøg else g ennemføres, når der er
E
t ag et beslut ning herom.
Præsent at ion af A abenraa Kommunes arbej de med børnef ag lig e undersøgelser
Af Sund pvækst fremgår det at ”alle børn har ret til en tryg opvækst med gode udviklingsmuligheder og
,
O
nære og ansvarlige voksne der kan give omsorg af støtte.” For de børn der har behov for særlig støtte fra
kommunen, skal den kommunale indsats baseres på barnets behov og ressourcer, og de ressourcer der er til
stede i familie og netværk, skal tænkes ind i indsatsen. Den samlede indsats skal samtidig have fokus på
anerkendelse af barnet, trivsel og inklusion i de daglige fællesskaber.
Af handleplanen til Sund pvækst beskriver kommunen, at ICSÝmetoden er implementeret for at
O
understøtte, ”at forståelsen af barnets udvikling og trivsel sker med blik for interaktion og samspil med
barnets udviklingsmuligheder”. ICSÝmetoden skal samtidig være med til at understøtte en fælles faglig
praksis i sagsbehandlernes undersøgelsesarbejde med udsatte børn og unge, dette oplyses i kommunens
selvevaluering. Aabenraa Kommune har implementeret ICSÝmetoden i efteråret 2012 og DUBU i
foråret/sommeren 2013.
Retningslinj erne for sagsbehandlernes arbejde med børnefaglige undersøgelser er beskrevet i
procedurebeskrivelsen til myndighedsafdelingen. Heraf fremgår det, hvilke temaer sagsbehandleren skal
afdække som led i undersøgelsen, tidsfrist for udarbejd elsen, samt hvornår der bør udarbejdes et
supplement til en eksisterende undersøgelse. I retningslinj erne er det fremhævet, at der ikke kan
igangsættes en foranstaltning, uden der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, medmindre der opstår
et akut behov.
Arbejdsgangene for undersøgelsesarbejdet er organiseret forskelligt, alt efter hvilken målgruppe barnet
tilhører. rganisering og snitflader omkring udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse i afdelingen i
O
Tinglev er beskrevet i en særskilt procedurebeskrivelse. Heraf fremgår det, at det er modtagerteamet der
har beslutningskompetencen til at træffe afgørelse om, at der skal påbegyndes en børnefaglig undersøgelse.
Når der er truffet beslutning om, at der skal påbegyndes en undersøgelse, overgår sagen til Team
Forebyggelse, som har ansvaret for selve udarbejdelsen af undersøgelsen. Team Forebyggelse har også
ansvaret for en eventuel indstilling til afgørelse om foranstaltninger. Afdelingen i Kallemosen har ikke en
særskilt modtagelse, og det kan således være den samme sagsbehandler, som træffer afgørelse om
iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse og gennemfører den efterfølgende. For denne afdeling er der
ikke en særskilt procedurebeskrivelse for arbejdsgangene omkring udarbejdelsen af en børnefaglig
undersøgelse.
Det fremgår af et særskilt ydelseskatalog, at myndighedssagsbehandleren kan bestille en delundersøgelse til
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den børnefaglige undersøgelse hos kommunens leverandører. Delundersøgelsen kan være en
forældreevneundersøgelse eller hvis ”der er behov for at foretage grundige observationer for at afgøre
,
hvilken indsats familien skal tilbydes”.
Aabenraa Kommune har endvidere en særskilt procedurebeskrivelse for afholdelse af børnesamtaler. Heraf
fremgår det, at samtalen skal sikre, at barnet eller den unge får mulighed for at fortælle sin egen oplevelse af
situationen, samt at kommunen får kendskab til barnets mening om den foranstaltning, der påtænkes.
Af retningslinj erne fremgår det ikke, hvilke faglige kriterier der skal ligge til grund for at vurdere, hvornår der
bør påbegyndes en børnefaglig undersøgelse.
T ask Forcens analyse af børnef ag lige undersøgelser
I selvevalueringen vurderer kommunen samlet set, at der kun i mindre grad er en tilfredsstillende
arbejdsgang i forhold til udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser.
I selvevalueringen angiver kommunen, at ICS understøtter, at der arbejdes ud fra en fælles
undersøgelsespraksis. Interviewet med medarbejdere fra udførerleddet bekræfter, at undersøgelsesarbejdet
og indhentelse af statusnotater i dag understøttes af DUBU. Interview med myndighedssagsbehandlere og
faglig ledelse tegner ligeledes et billede af, at ICSÝmetoden er kendt blandt medarbejderne, som alle har
været på kursus. Men der gives udtryk for, at metoden ikke bliver anvendt som en fælles faglig systematisk i
undersøgelsesarbejdet. Både medarbejdere og faglig ledelse giver således udtryk for, at der er behov for at
styrke medarbejderne i at anvende ICS som en fælles metode til at udarbejde de børnefaglige undersøgelser.
En af årsagerne til den manglende implementering af ICSÝmetoden er, ifølge medarbejderne, at
implementeringen af DUBU har overskygget det systematiske arbejde med ICS som et fælles fagligt
arbejdsredskab. Dette begrundes med, at der siden indførelsen af DUBU har været fokus på at få lagt
sagerne ind i systemet, og mindre fokus på, hvordan ICS kan implementeres som metode.
En anden årsag til, at procedurebeskrivelserne og ICSÝmetoden ikke er bærende for undersøgelsesarbejdet
er, ifølge medarbejderne, at de faglige retningslinj er for undersøgelsesarbejdet træder i baggrunden på
grund af prioritering af akutte sager. Dette resulterer ifølge medarbejderne i manglende overholdelse af
tidsfrister for udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og iværksættelse af foranstaltninger i verserende
sager. At sagsbehandlernes prioritering af akutte opgaver og hensyn til barnets behov går forud for hensyn
til opfyldelse af sagsbehandlingsfrister og formalia, bekræftes ligeledes i kommunens selvevaluering. Heraf
fremgår det endvidere, at der er en sagspukkel for udarbejdelse af manglende børnefaglige undersøgelser i
det team, som er ansvarlig for dette.
Sagsmålingen bekræfter en manglende systematik og lovmedholdighed i de gennemgåede sager. I halvdelen
af sagerne mangler en børnefaglig undersøgelse eller et supplement til en tidligere udarbejdet undersøgelse,
der vedrører den aktuelle foranstaltning. I sager hvor der foreligger en børnefaglig undersøgelse, er der
eksempler på, at undersøgelsen ikke opfylder de indholdsmæssige krav, herunder en begrundet stillingtagen
til, om og hvilken foranstaltning der bør iværksættes. Derudover viser sagsmålingen, at den børnefaglige
undersøgelse ikke er afsluttet inden for 4Ýmånedersfristen i hovedparten af sagerne (5 ud af 6 sager).
Interview med myndighedssagsbehandlere bekræfter, at det kun er i særtilfælde , at 4Ýmånedsfristen for
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udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser overholdes.
Task Forcen finder det problematisk, at de lovbestemte sagsbehandlingsskridt ved udarbejdelse af
børnefaglige undersøgelser nedprioriteres, da de er en helt afgørende faktor for at sikre, at forvaltningen
rettidigt afdækker barnets behov og sikrer, at der iværksættes den rette foranstaltning.
Sagsmålingen viser endvidere, at der i størstedelen af de gennemgåede sager har været en systematisk
inddragelse af barnets forældre i sagsforløbet. I de gennemgåede sager har der dog ikke været den samme
grad af inddragelse af barnet. I 6 ud af 12 sager er der ikke gennemført en børnesamtale, inden der er truffet
afgørelse om den aktuelle foranstaltning. Det ses endvidere i 6 ud af 12 sager, at der ikke foreligger
samtykke fra alle relevante parter inden afgørelsen. Årsagen til manglende børnesamtale og samtykke inden
afgørelsen skyldes ifølge myndighedssagsbehandlerne, at det i nogle tilfælde kan være svært at drøfte den
påtænkte foranstaltning med barnet eller den unge og forældrene, før der er klarhed over, hvilken
foranstaltning visitationsudvalget godkender. Derfor kan der være sager, hvor sagsbehandlerne vælger at
drøfte foranstaltning med barnet eller den unge og forældre, efter at der er truffet afgørelse på
visitationsudvalget.
Det er Task Forcens vurdering, at den manglende rettidighed for afholdelse af børnesamtale og indhentelse
af samtykke kan være en konsekvens af proceduren og praksis for sagsfremstilling til visitationsudvalget.
Task Forcen vurderer, at der ikke er en hensigtsmæssig arbejdsgang for udarbejdelsen af de børnefaglige
undersøgelser. Det er problematisk, at akutte sager kan betyde, at det ikke prioriteres at udarbejde
undersøgelserne i de sager, hvor der er krav herom. Derudover kan de manglende undersøgelser betyde , at
der ikke kan udarbejdes konkrete og retningsanvisende handleplaner, hvorfor det kan blive vanskeligt at
sikre, at barnet eller den unge modtager den bedst mulige foranstaltning.
Styrker
Der er udarbejdet faglige retningslinj er og beskrevet en arbejdsfordeling for medarbejderne i
Tinglev.
Der er fokus på, at DUBU implementeres.
Kommunen har valgt at implementere ICS og alle medarbejdere har været på kursus i metoden.
Der er fokus på systematisk inddragelse af forældrene i sagsforløbet.
Udf ordringer
Børnefaglige undersøgelser afsluttes ikke inden for 4Ýmånedersfristen.
Der er ikke udarbejdet børnefaglige undersøgelser i alle de sager, hvor der er krav herom.
Fokus på akutte sager medfører, at faglige retningslinj er for undersøgelsesarbejd et nedprioriteres.
ICS er ikke implementeret som fælles faglig metode blandt medarbejdere.
anglende inddragelse af barnets holdning til den påtænkte foranstaltning, før der træffes
M
afgørelse.
anglende rettidig indhentelse af samtykke fra forældre forud for afgørelse.
M
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T ask Forcen anbef aler, at A abenraa Kommune:
Prioriterer at faglige retningslinj er og sagsbehandlingsfrister i alle sagsskridt og for alle målgrupper
for udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse
Fokuserer yderligere på at få ICS implementeret som en fælles faglig metode for
undersøgelsesarbejdet
Sikrer en arbejdsgang, hvor det er muligt at udarbejde undersøgelser og afholde børnesamtale i alle
sager, hvor der er krav herom
Udarbejder og iværksætter en genopretningsplan for de manglende børnefaglige undersøgelser.
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3.5

H

andleplaner

T emaet f okuserer på, om der er f ælles redskaber til udarbejdelse af handleplaner, samt om
handleplanerne brug es som et aktivt redskab. ndv idere er der f okus på, om der følg es op på
E
handleplanerne, og om det er klart beskrev et, hv ad f ormål og mål med indsat sen er. Derudov er
baseres vurdering en på, om der lav es handleplaner i relev ante sag er, om barnet og familien
inddrag es og endelig, om der er udarbejdet ret ning slinj er v edrørende udlev ering af handleplan til
børnene og deres familier samt til de sociale tilbud.
Præsent at ion af A abenraa Kommunes arbej de med handleplaner
Retningslinj erne for myndighedssagsbehandlerens arbejde med handleplaner er beskrevet i
procedurebeskrivelsen for myndighedsafdelingen. Heraf fremgår det, at handleplanen skal være med til at
sikre, at formålet med foranstaltningen er beskrevet, samt at der er klare mål for indsatsen. Handleplanen
skal endvidere være styrende for den løbende opfølgning på og evaluering af indsatsen. I
procedurebeskrivelsen fremhæves det, at sagsbehandleren altid skal udarbejde en handleplan, inden der
træffes afgørelse om foranstaltninger efter servicelovens § 52. Endvidere fremgår det, at udarbejdelsen af
handleplanen skal ske i samarbejde med barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaveren.
En beskrivelse af rammerne for handleplansarbejdet for anbragte unge fremgår af kommunens
”Serviceniveau for udslusning og efterværn”. Heri beskrives det at anbragte unge skal have udarbej det en
,
langsigtet handleplan fra det 16.år.
T ask Forcens analyse af arbej det med handleplaner
I selvevalueringen vurderer kommunen, at arbejdet med handleplaner kun i mindre grad fungerer efter
hensigten.
Af selvevalueringen fremgår det, at ICS og DUBU understøtter et ensartet metodisk grundlag for arbejdet
med handleplaner i Aabenraa Kommune.
Sagsmålingen viser, at der mangler handleplaner i 6 ud af 11 sager, hvor der er krav herom. I yderligere 2
sager er handleplanen ikke udarbejdet, inden der er truffet afgørelse i sagen. I selvevalueringen beskriver
kommunen, at der ofte ikke er tid til at udarbejde tilfredsstillende handleplaner på grund af en stor
arbejdsbelastning i det team, som har ansvaret for udarbejdelsen af handleplaner i Tinglev.
Det fremgår af interviewene, at hvis der ikke foreligger en børnefaglig undersøgelse, vil der ofte også mangle
en handleplan i sagen. Endvidere giver medarbejdere og ledere udtryk for, at der ikke altid udarbejdes
handleplan forud for fremlæggelse af sagerne på visitationsmøderne. edarbejderne finder det vanskeligt
M
at færdiggøre handleplanen, inden der er truffet endelig afgørelse om valg af foranstaltning. Der er, ifølge
interviewene, ikke praksis for at afvise at træffe en afgørelse om foranstaltning, selvom der mangler en
handleplan, men visitationsudvalget kan notere, at den skal udarbejdes efterfølgende.
Task Forcen vurderer, at Aabenraa Kommunens praksis for fremlæggelse af sager for visitationsudvalg kan
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være uhensigtsmæssig i forhold til at sikre udarbejdelsen af handleplaner i alle sager.
I de sager, hvor der er udarbejdet en handleplan for indsatsen, viser sagsmålingen, at størstedelen af
handleplanerne samlet set opfylder kravene i servicelovens § 140. I hovedparten af de gennemgåede sager
er der opstillet konkrete mål for at indsatsen. Sagsgennemgangen tegner dog samtidig et billede af, at der er
forskelligartet praksis for udarbejdelse af handleplaner, hvilket også bekræftes af interviewene med
medarbejdere.
I Kallemosen giver myndighedssagsbehandlerne udtryk for, at DUBU har hjulpet med at konkretisere de
enkelte mål, samt at tydeliggøre, hvem der har ansvaret for de forskellige mål, og hvornår handleplanen skal
opdateres. I Tinglev efterspørges mere undervisning og fælles faglighed blandt medarbejdere, særligt i
forhold til udarbejdelse af målbare mål samt hjælp til at bruge handleplanen mere aktivt i styringen af
indsatsen.
Det er dog en fælles oplevelse blandt myndighedssagsbehandlere, at undervisning i ICSÝmetoden og
indførelse af handleplansredskabet i DUBU har betydet, at handleplanen i dag i høj ere grad anvendes som et
styringsredskab for indsatsen, end det var tilfældet før implementeringen af DUBU. Det bekræfter
medarbejdere fra udførerleddet, som giver udtryk for, at opfølgningen i dag i høj ere grad tager
udgangspunkt i de konkrete mål i handleplanen. edarbejderne i udførerleddet oplever samtidigt, at
M
handleplanen som hovedregel justeres ved alle opfølgninger i de sager, hvor der foreligger en handleplan.
I selvevalueringen oplyser kommunen, at Børn og Familier inddrages ved udarbejdelse af handleplaner og
ved opfølgningsmøder. Interview med medarbejderne giver dog indtryk af, at der ikke er en ensartet praksis
for inddragelse af børn og unge og deres familier ved udarbejdelsen af handleplaner. I Kallemosen giver
myndighedssagsbehandlere og faglig ledelse udtryk for, at de lægger stor vægt på at inddrage den unge i
udarbejdelse af konkrete og relevante mål i handleplanen. Af interviewene fremgår det dog samtidig, at
medarbejdere fra Kallemosen oplever at modtage sager, hvor den unge ikke har været vant til samme form
for inddragelse tidligere. Endvidere sker der overdragelse af sager mellem Tinglev og Kallemosen, hvor der
ikke foreligger en handleplan i sagen.
Det er Task Forcens samlede vurdering, at arbejdet med handleplaner e r styrket efter indførelsen af ICS og
DUBU, men at der fortsat er et udviklingsarbejde i forhold til at sikre , at der findes handleplaner i alle sager,
hvor der er krav herom, samt en ensartet praksis for inddragelse af barnet eller den unge og familien i
udarbejdelsen af handleplanen. Det er endvidere Task Forcens vurdering, at manglende børnefaglige
undersøgelser og handleplaner kan betyde, at matchet mellem barnets behov og indsat s sker på et
utilstrækkeligt fagligt grundlag. Derudover kan det resultere i en utilstrækkelig opfølgning og styring af
indsatsen.
Styrker
darbejderne og udførerleddet oplever, at ICS og DUBU har styrket anvendelse af handleplanen
Me
o
s m styringsredskab for indsatsen.
Der er fokus på inddragelse af de unge ved udarbejdelse af handleplaner i ungeteamet.
Når handleplanerne foreligger, anvendes de som hovedregel som et aktivt redskab ved opfølgning.
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Udf ordringer
Der foreligger ikke handleplaner i alle sager, hvor der er krav herom, og der er ikke kvalitetssikring
af, at der udarbejdes handleplaner i alle sager.
darbejdere giver udtryk for, at der ikke er tid til at udarbejde tilfredsstillende handleplaner.
Me
T ask Forcen anbef aler, at A abenraa Kommune:
Laver en plan for udarbejdelse af manglende handleplaner i de sager, hvor der er krav herom
Iværksætter undervisning af sagsbehandlerne i formulering af konkrete mål for indsatsen
Sikrer en systematisk inddragelse af barn, ung og familie i arbejdet med handleplaner
ndrer praksis for at træffe afgørelser om foranstaltning, uden der ligger en handleplan i sagen
Æ
Laver kvalitetssikring af, at der udarbejdes handleplaner i alle sager, hvor der er krav herom.
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fterværn

3.6

E

T ask Forcen vurderer under dette tema, om der er ret ning slinj er f or anv endelse af efterværn og
f or samarbejdet mellem de f orskellig e akt ører i f orbindelse med efterværn. Desuden vurderes om
ret ning slinj erne er f ormidlet og kendt af de relev ante fag personer i org anisationen. Endelig
vurderes det, om der v ed den ung es 16. år er lav et en plan f or den ung es ov erg ang til voksen, om
der t ræff es beslut ning er v edrørende efterværn v ed 17 ½ år samt om der følg es op på kommunens
anv endelse af efterværn.
Præsent at ion af A abenraa Kommunes arbej de med eft erværn
Aabenraa Kommune har i Sund pvækst formuleret et mål om, at overgangen til voksentilværelsen skal
O
være så god som mulig for de unge. Kommunen vil skabe de bedst mulige betingelser for, at kommunens
unge gennemfører en ungdomsuddannelse og bliver aktive, sunde og selvforsørgende medborgere, der
oplever sig som del af et fællesskab. Kommunen har også en målsætning om at reducere antallet af unge,
som modtager kontanthjælp. Man vil derfor give alle unge i Aabenraa Kommune adgang til relevante
uddannelsesÝ eller uddannelsesforberedende tilbud og bedst mulig støtte til at gennemføre en ordinær
ungdomsuddannelse.
Det overordnede politiske mål i Sund pvækst er, at udgangspunktet for alle unge er normalsystemet og
O
eventuel kommunal hjælp i videst muligt omfang skal tage udgangspunkt i normalsystemet og barnet eller
den unges hverdag og netværk i øvrigt. I forlængelse af Sund pvækst er der udarbejdet procedurer, som
O
kan sikre sammenhæng og kontinuitet i forhold til unges overgang til det 18. år.
Kommunen har formuleret et serviceniveau for efterværn og udslusning, som gælder for 2012Ý14 og som er
godkendt af BørneÝ og Familieudvalget i september 2012. Kommunen fremhæver i serviceniveauet at ”en
,
forlængelse af barndommen ved fortsat anbringelse gavner ikke den unge”. Der nævnes i serviceniveauet at
,
der kan ydes:
Ý
Ý
Ý
Ý

støtte til, at den unge får en ordentlig bolig, som den unge selv kan betale
støtte så den unge kan lærer at klare ting i hverdagen, fx husholdning og økonomihåndtering
støtte der mindsker risikoen for, at den unge isolerer sig
støtte med henblik på at skabe netværk, som den unge kan bruge og støtte til at bevare eller
genskabe relationer til den unges egen familie indtil støtten ikke længere opfylder sit formål eller
senest når den unge fylder 23 år.

Det fremgår af serviceniveau for efterværn og udslusning, at det forventes at anbringelsesstedet forud for
den unges 18 års fødselsdag, har bistået den unge med oplæring i husførelse, økonomihåndtering, opsparing
m.m., så etablering i selvstændig bolig er mulig, og at forældrene aktivt medvirker til at forberede den unge
til voksenlivet.
Ifølge serviceniveauet ydes efterværn til anbragte og tidligere anbragte, hvis det bidrager til, at den unge får
en bedre overgang til voksenlivet. Og det fremhæves i Serviceniveauet, at det er afgørende, at der sker en
udvikling i den unges liv i perioden med efterværn. Tildelingen af efterværn skal ske ud fra en samlet
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vurdering af alle forhold omkring den unge.
Aabenraa Kommunes serviceniveau for efterværn beskriver, at anbragte unge med handicap, der ifølge
handleplanen skal flytte til en institution for voksne, ikke er omfattet af muligheden for efterværn.
Derudover fremgår det, at unge, hvorom Børn og Familie vurderer, at efterværn ikke vil være tilstrækkelig til
at støtte den unge i overgangen til en selvstændig voksentilværelse, heller ikke kan tilbydes efterværn.
Aabenraa Kommune henviser i sin selvevaluering til, at retningslinj erne for tildeling af efterværn udledes af
anbringelsesgrundlaget for Aabenraa Kommune 2013 Ý14.
Kommunens organisering indebærer, at unge skifter sagsbehandler, ved afslutning af 9. klasse, typisk når
den unge er 16 år. I anbringelsessager overgår unge til ungeindsatsen, når de unge er fyldt 16 år, uanset
klassetrin. Når den unge fylder 18 år, overgår de til voksenÝ og handicapforvaltningen Sundhed og msorg.
O
Det fremgår af kommunens indsendte nøgletal, at der har været en stor stigning i antallet af unge, der
modtager efterværn. Opgørelsen viser, at typen af efterværn, der tildeles , primært er en fast kontaktperson
og døgnophold i efterværn.
T ask Forcens analyse af arbej det med eft erværn
Aabenraa Kommune vurderer i selvevalueringen, at der er en fælles praksis for arbejdet med efterværn, og
at dette sikres via visitationsmøderne for enten dagÝ eller døgntilbud.
Der var i interviewene forskellige vurderinger af denne praksis. Flere af de interviewede, som har plads i
visitationsudvalget, gav udtryk for, at der tildeles efterværn, når det er relevant. I interviewet med lederne
gives som eksempel, at man kan ’holde hånden under’ de 19Ýårige med en kontaktperson, selvom de unge
ikke opfylder kriterierne for efterværn, hvis man i Børn og Familie vurderer, at der ikke er tilstrækkelig støtte
i voksensystemet. Dette billede bekræftes delvist af interview med voksen Ý og handicapenheden, som
oplever, at Børn og Familie er meget fleksible i forhold til at forlænge efterværn, hvis de unge ikke er klar til
at stå på egne ben.
På den anden side gives der fra primærsektoren udtryk for, at der kan være en oplevelse af, at man i Børn og
Familier er kritiske over for at iværksætte foranstaltninger sent i den unges liv – fx en 17Ýårig Ý ud fra en
betragtning om, at foranstaltningen så vil have mindre effekt i forhold til børn, som er tidligere i deres
udviklingsforløb..
Det er derfor Task Forcens vurdering, at der ikke er en fælles forståelse på tværs af Børn og Familie af,
hvornår der skal tildeles efterværn, samt hvornår der er grundlag for en social indsats i regi af
socialforvaltningen.
Ankestyrelsen har i en tidligere principafgørelse vurderet, at man ikke på forhånd kan afgrænse målgruppen
for efterværn alene på baggrund af den unges handicap. Tildelingen af efterværn skal gives i forhold til, om
den unge vil kunne få noget væsentligt ud af at komme i efterværn i forhold til at få en selvstændig
voksentilværelse. Men der er ikke krav om, at den unge skal blive helt selvhjulpen senest ved det fyldte 23.
år. Det er derfor Task Forcens vurdering, at Aabenraa Kommune har en stram fortolkning af målgruppen for
efterværn.
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Aabenraa Kommunes serviceniveau for efterværn og udslusning præciserer, at unge, der er eller har været
anbragt uden for hj emmet på eget værelse, kollegium eller kollegielignende opholdssted, skal have tilbudt
kontaktperson frem til det 19. år, hvis de ikke tilbydes døgnophold. Til gengæld beskriver serviceniveauet
ikke § 76, stk. 5 om, at unge, der umiddelbart inden det fyldte 18. år er eller var anbragt uden samtykke fra
forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, jf. § 58, skal tilbydes støtte i form af en
kontaktperson frem til det fyldte 23. år, hvis de unge ikke tilbydes opretholdelse af døgnophold.
Kommunen beskriver i serviceniveauet, hvad der kan gives støtte til, og i selvevalueringen nævnes fem
konkrete tilbud. Task Forcen henleder kommunens opmærksomhed på, at der med Barnets Reform er
indført en mere fleksibel efterværnsordning, hvorfor der ikke kan opstilles en udtømmende liste.
Det fremgår af selvevalueringen, at samarbejdet med voksen Ýhandicapforvaltningen opleves vanskeligt og at
medarbejderne derfra ikke møder frem til overdragelsesmøder, når de unge er 17½ år, hvor det drøftes om
der er grundlag for at tildele efterværn og hvad der skal ske fremadrettet.
Det er Task Forcens vurdering, at Aabenraa Kommune generelt har en udfordring i forhold til manglende
børnefaglige undersøgelser og handleplaner, som også berører unge i efterværn. Det fremgår af interviews
med medarbejderne, at der i mange tilfælde mangler handleplaner på de unge, når sage rne overgår til
ungeindsatsen. Det medfører, at der er et efterslæb på handleplaner vedrørende de unge Ý hvoraf nogle
tildeles efterværn, og det kan derfor være vanskeligt at følge op på indsatsen og dermed sikre, at
efterværnet fører til de ønskede resultater for den unge.
Styrker
Der er i Sund pvækst fokus på unges overgang til voksenlivet.
O
Efterværn er en prioriteret indsats i Aabenraa Kommune.
Der er en udbygget tilbudsvifte i forhold til uddannelse og arbejdsmarked, som kan støtte de unge i
overgangen til voksentilværelsen.
Der gives udtryk for et godt samarbejde mellem ungeteam og jobcentret og for inddragelse af de
unge.
Udf ordringer
Der er ikke en ensartet forståelse af brugen af efterværn.
uligheden for mere fleksibelt brug af efterværn, som formuleret i Barnets Reform, er ikke
M
beskrevet i serviceniveauet.
Der er en stram fortolkning af målgruppen for efterværn.
anglende handleplaner i sagerne kan betyde, at det er vanskeligt at følge op og vurdere, om
M
efterværnet fører til den ønskede udvikling for den unge.
Det fremgår af selvevalueringen, at samarbejdet med voksenÝhandicapforvaltningen ikke fungerer
optimalt.
T ask Forcen anbef aler, at A abenraa Kommune:
Sikrer, at der er en fælles forståelse på tværs af kommunen af, hvornår der tildeles efterværn
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Anvender efterværn mere fleksibelt
Anvender en mindre stram fortolkning af målgruppen for efterværn, som fx ikke på forhånd
udelukker unge med funktionsnedsættelser fra at få efterværn
Sikrer, at der er udarbejdet børnefaglige undersøgelser og handleplaner i alle sager, så efterværn
tildeles ud fra fagligt dokumenteret grundlag
Sikrer en systematisk opfølgning på, om efterværn har den ønskede effekt.
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on tt t tilsyn
3. 7 Pers re e
I f orhold til det personrettede tilsyn vurderer T ask Forcen, om der er ret ning slinj er f or planlægning
og g ennemførelse af tilsynet, og om ret ning slinj erne er f ormidlet og kendt af de relev ante
fag personer i org anisationen. erudov er vurderes det, om der følg es op på kommunens
H
planlægning og g ennemførelse af personrettede tilsyn, og om der er en samt ale med barnet i
f orbindelse med tilsynet. ndelig vurderes det, om der følg es op på målene i handleplanen i
E
f orbindelse med tilsynet, og herunder om konklusionerne på tilsynet f remg år klart af sag sakterne.
Præsent at ion af A abenraa Kommunes personrett ede t ilsyn
Der foreligger ikke konkrete retningslinj er for, hvordan det personrettede tilsyn skal gennemføres. I
procedurebeskrivelsen for afholdelse af børnesamtalen er det kort beskrevet, at sagsbehandleren skal
afholde en samtale med barnet minimum 2 gange om året i forbindelse med det personrettede tilsyn. Det
fremgår endvidere, at samtalen så vidt muligt skal finde sted uden tilstedeværelse af ansatte på
anbringelsesstedet.
ga fordelingen mellem myndighedssagsbehandler og familieplej ekonsulent fremgår af
Op ve
procedurebeskrivelsen for ”anbringelse uden for hj emmet”. Heri er det beskrevet
at det er
,
myndighedssagsbehandler, som varetager det personrettede tilsyn, og efterfølgende har ansvaret for at
revidere handleplanen ved opfølgningen. Familieplej ekonsulenten fører tilsyn med plej efamilien, og er
ordstyrer ved opfølgningsmøderne. Ved anbringelse på døgninstitution eller opholdssted er det en
medarbejder fra anbringelsesstedet, som er ordstyrer ved opfølgningsmødet.
T ask Forcens analyse af det personrett ede t ilsyn
I selvevalueringen vurderer kommunen, at den samlede tilsynspraksis i nogen grad fungerer, og sikrer
kvalitet i indsatsen. Det beskrives, at det personrettede tilsyn gennemføres forud for opfølgningsmødet,
hvor der følges op på målene i handleplanen.
Af selvevalueringen fremgår det endvidere, at der er forskellige opfattelser af, hvorvidt tidsfristerne for
tilsynsbesøgene overholdes. Det bekræftes af interviewene med myndighedssagsbehandlerne, at
prioriteringen af akutte sager kan medføre, at tidsfristerne ikke overholdes i alle sager. Det er dog
myndighedssagsbehandlernes vurdering, at tidsfristerne for gennemførelse af tilsynet overholdes i
størstedelen af anbringelsessagerne, men der foretages ikke nogen systematisk opfølgning herpå.
Interviewene med myndighedssagsbehandlerne og medarbejdere fra udførerleddet bekræfter, at det er
myndighedssagsbehandlerne, der som hovedregel varetager det personrettede tilsyn, og afholder samtale
med barnet. De interviewede myndighedssagsbehandlere fortæller, at de er opmærksomme på at tale med
barnet, uden at personalet fra anbringelsesstedet er til stede. Derudover fortæller medarbejderne, at de er
opmærksomme på at tilbyde barnet en bisidder ved samtalen.
Det fremgår af interviewene med myndighedssagsbehandlerne og familieplej ekonsulenterne, at der er en

35/64

løbende dialog mellem de to parter, og familieplej ekonsulenterne er opmærksomme på at inddrage barnets
sagsbehandler, hvis de får kendskab til relevant viden om barnet ved et driftsorienteret tilsynsbesøg.
yndighedssagsbehandlerne som er placeret tæt på familieplej ekonsulenterne i Tinglev, oplever det som en
M
tyrk
s e, at der kan foregå tæt sparring og erfaringsudveksling i hverdagen i forhold til udviklingen i barnets
behov. yndighedssagsbehandlere giver dog samtidig udtryk for, at der ikke er en ensartet praksis for,
M
hvordan familieplej ekonsulenten inddrages i forberedelsen af det personrettede tilsyn.
ed interview med myndighedssagsbehandlere giver enkelte medarbejdere udtryk for, at det for nogle
målgrupper af børn kan være svært at vurdere, hvornår børnesamtalen bør gennemføres , og hvornår
barnets holdning kan tilvej ebringes på anden vis, som f.eks. observation. Interviewene med medarbejdere
fra udførerleddet bekræfter, at sagsbehandlerne, som gennemfører det personrettede tilsyn, kan have
forskellige opfattelser af, hvornår der kan afholdes en samtale alene med barnet. Derudover oplever
medarbejdere i udførerleddet, at det i nogle tilfælde kan være barnet, som ikke ønsker en samtale alene
med sagsbehandler. I de tilfælde efterspørges det blandt medarbejdere i udførerleddet, at
myndighedssagsbehandlerne gør mere for at opbygge en tillidsfuld relation til barnet.
V

yndighedssagsbehandlerne giver udtryk for, at de er opmærksomme på at anvende handleplanerne som
M
t
e aktivt redskab i opfølgningen. Som det fremgår af kapitlet om handleplaner, foreligger der ikke
handleplaner og børnefaglige undersøgelser i alle de sager, hvor der er krav herom. Derudover foreligger der
ufærdige handleplaner i nogle sager.
Det er Task Forcens vurdering, at manglende handleplaner og børnefaglige undersøgelser udgør en risiko
for, at der ikke følges systematisk op på, om indsatsen har en positiv effekt for barnet og bidrager til at nå
formålet med indsatsen.
Styrker
Der er et tæt samarbejde og tydelig arbejdsdeling mellem myndighedssagsbehandler og
familieplej ekonsulent.
Sagsbehandlerne har fokus på at anvende handleplanen som et aktivt redskab i det personrettede
tilsyn.
Udf ordringer
Der er ikke ensartede kriterier for, hvordan barnets holdning tilvej ebringes ved tilsynsbesøg.
anglende handleplaner giver utilstrækkeligt grundlag for systemati sk opfølgning på barnets
M
udviklingsbehov i forbindelse med tilsynet.
rholder ikke tidsfrister for gennemførelse af tilsyn i alle anbringelsessager.
Ove
T ask Forcen anbef aler, at A abenraa Kommune:
Får tydeliggjort faglige retningslinj er for gennemførelse af tilsynet
Sikrer, at der er udarbejdet handleplaner i alle sager, så der kan følges op på om foranstaltningen
matcher barnet eller den unges behov for støtt e.
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l tning af sager
3.8 Afs u
I temaet afslut ning af sag er vurderer T ask Forcen, om der er ret ning slinj er f or, hvordan og hvornår
man lukker en sag, og om ret ning slinj erne er f ormidlet og kendt af de relev ante fag personer i
org anisationen. Herudov er vurderes det, om ret ning slinj erne anv endes i praksis, om der følg es op
på ov erholdelse af dem samt om de er i ov erensstemmelse med god sag sbehandling spraksis på
området.
Præsent at ion af A abenraa Kommunes af slut ning af sager
Af procedurebeskrivelse for sagsgangen mellem myndighedsafdelingen og Familiecenteret fremgår det, at
der skal afholdes et afsluttende møde mellem familien, rådgiver, behandler samt familiecenterets ledelse, så
alle er klar over, hvornår ydelsen stopper. Det er endvidere beskrevet, at det er Familiecenterets opgave
skriftligt at orientere samarbejdsparter om afslutning.
Sagsbehandlerne oplyser ved interview, at det er sagsbehandlerne, som har kompetence til at afslutte sager.
T ask Forcens analyse af A abenraa Kommunes af slut ning af sager
I selvevalueringen vurderer kommunen, at der både i høj grad og i nogen grad er et hensigtsmæssigt fokus
på at afslutte sager. Det fremgår, at der ikke er et systematisk overblik over, hvilken fase de enkelte sager
befinder sig i, men at der med indførelsen af DUBU er forventning om, at der ikke længere vil være passive
sager i systemet.
Sagsmålingen viser, at der er indsendt sager som værende aktive, hvor Aabenraa Kommune ikke længere er
handlekommune, og hvor sagen derfor burde være afsluttet i Aabenraa Kommune. I ni ud af de 20 sager, har
Ankestyrelsen bemærkninger til kommunens håndtering af sagsafslutning. Der er eksempler på sager, som
holdes åbne, uden der er aktivitet i sagerne og i nogle tilfælde på trods af, at det er vurderet, at der ikke er
behov for foranstaltninger.
Interviews med sagsbehandlere bekræfter, at der kan være en tendens til at holde sager åbne for længe –
også sager, hvor der ikke er truffet beslutning om en foranstaltning.
Task Forcen vurderer, at der bør være større opmærksomhed på sager, hvor der ikke er iværksat
foranstaltning. Behovet for støtte skal afklares hurtigst muligt. Det kan være uhensigtsmæssigt for familien
og det professionelle netværk omkring barnet/den unge, hvis der er en opfattelse af, at forvaltningen
arbejder aktivt med sagen, uden at dette reelt sker.
Ifølge sagsbehandlere og udførerleddet er det praksis, at de r afholdes en samtale med forældrene og barnet,
inden en sag afsluttes. Sagsmålingen viser imidlertid enkelte eksempler på sager, som er afsluttet, men hvor
det ikke er dokumenteret, om forældrene er oplyst herom.
På baggrund af interviews med samarbejdsparterne vurderes det endvidere, at der ikke er praksis for – på
trods af procedurebeskrivelser herfor Ý systematisk at inddrage/orientere samarbejdsparter ved afslutning af
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en sag.
Det er Task Forcens overordnede vurdering, at der ikke er en fælles praksis for, hvornår og hvordan en sag
skal afsluttes. Derudover er det Task Forcens vurdering, at manglende undersøgelser og handleplaner kan
vanskeliggøre vurderingen af, om målene med en given foranstaltning er nået, og om sagen derfor kan
lukkes.
tyrker

S

Aabenraa Kommune har valgt at implementere DUBU, og vil bruge det aktivt.
Udf ordringer
Sager holdes åbne, selvom det er vurderet, at der ikke er behov for foranstaltning.
Der er ikke en fælles praksis for afslutning af sager.
Der sker ikke systematisk orientering af samarbejdsparter, når en sag lukkes.
T ask Forcen anbef aler, at A abenraa Kommune:
Har løbende har fokus på, om der er sager, som bør afsluttes
Sikrer, at det ved afslutning af alle sagstyper gøres til praksis, at det professionelle netværk og
familien orienteres om afslutning af sagen.
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li l d l o
in
3.9 Fag g e e se g sparr g

de temaet fag lig ledelse og sparring er der f okus på, hvordan fag lig ledelse og sparring bidrag er
Un r
til at sikre kv aliteten i sag sbehandling en. V urdering erne bygg er på, om kommunerne har
ret ning slinj er f or fag lig ledelse og sparring, og hvorv idt disse ret ning slinj er er omsat til praksis. Det
afdækkes og så, hvorv idt der er en ledelsesst rukt ur med en klar og g ennemsigtig placering af
opg av er og ansv ar. Derudov er vurderes det, hvordan den fag lig e ledelse og sparring bidrag er til at
sikre en ensartet sag sbehandling baseret på et f ælles fag ligt grundlag . Afslut ning sv is bygg er
vurdering en på, hvordan der løbende følg es op på kv aliteten i sag sbehandling en.
Præsent at ion af A abenraa Kommunes arbej de med f ag lig ledelse og sparring
Børn og Familie er delt i tre afdelinger med hver sin afdelingsleder. To myndighedsafdelinger i henholdsvis
Tinglev og Aabenraa, og en tilbudsafdeling i Tinglev, hvor familieplej ekonsulenterne hører til. I Tinglev er
man organiseret efter et sagsforløb, med modtagelse af underretninger, forebyggende foranstaltninger og
anbringelsessager. I Kallemosen er man organiseret efter målgruppen, med et handicapÝ og et ungeteam.
Aabenraa Kommune har ifølge handleplanen for Sund pvækst implementeret ICSÝmetoden for at
O
understøtte, ”at forståelsen af barnets udvikling og trivsel sker med blik for interaktion og samspil med
barnets udviklingsmuligheder”. ICS metoden skal være med til at understøtte en fælles faglig pr aksis i
sagsbehandlernes undersøgelsesarbejde. Udover ICS er de udarbejdede handleplaner,
procedurebeskrivelser, anbringelsesgrundlag og serviceniveaubeskrivelserne retningsangivende for
sagsbehandlingen, og hvad der forventes heraf.
Det fremgår af materialer og interviewene, at den faglige ledelse og sparring foregår i de enkelte teams, via
visitationsmøderne for dagÝ og døgnforanstaltninger, ad hoc i konkrete sager og ved sagsgennemgang, men
Aabenraa Kommune har ikke udarbejdet skriftlige retningslinj er for faglig ledelse og sparring.
De enkelte myndighedsteams holder teammøder, hvor der gives gensidig sparring på sager, ligesom
møderne bruges til at formidle ny viden om området. Kommunen har både i Tinglev og i Kallemosen forsøgt
at afsætte ressourcer til fagpersoner, som har til opgave at give sparring til de enkelte teams i konkrete
sager, blandet andet ud fra ICSÝtrekanten. De faglige ledere giver ad hoc sparring i enkeltsager, når
medarbejderne efterspørger det.
Tre gange om året er der ekstern supervision i de to teams ved en psykolog. Derudover er der mulighed for
faglig sparring med familieplej ekonsulent og psykolog, som har kontor i Tinglev.
Kommunen har visitationsudvalg for henholdsvis dag Ý og døgnforanstaltninger. Visitationsudvalgene
arbejder på baggrund af det vedtagne anbringelsesgrundlag og serviceniveauer. På møderne deltager den
ledende psykolog, skoleforvaltningen, chefen for Børn og Familier og den relevante faglige leder. Derudover
kan der være deltagere fra dagtilbudsafdelingen.
Endelig gennemgås alle anbringelsessager halvårligt med henblik på at vurdere, om der er et
anbringelsesgrundlag, og med fokus på opfølgning, handleplan og tilsyn. Derudover gennemgår de faglige
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ledere årligt ti sager med udgangspunkt i Ankestyrelsens skabelon for praksisundersøgelser, som en
stikprøvekontrol i forhold til lovmedholdighed.
T ask Forcens analyse af A abenraa Kommunes arbej de med f ag lig ledelse og sparring
Aabenraa kommunen vurderer i sin selvevaluering, at der i nogen eller i mindre grad er en hensigtsmæssig
faglig ledelse og sparring på børneÝ og ungeområdet.
Aabenraa Kommune beskriver i selvevalueringen, at sagsbehandlerne ikke ses over skuldrene i det daglige
arbejde, og det er sagsbehandlerne, der har ansvaret for kvaliteten i sagsbehandlingen. Ifølge interviewene
med medarbejdere og ledere anvendes ICS endnu ikke som en fælles faglig metode i sagsbehandlingen eller i
de faglige tilbagemeldinger på sagsarbejdet. Dette begrundes med, at der siden indfør elsen af DUBU har
været fokus på at få lagt sagerne ind i systemet, og mindre fokus på, hvordan ICS kan implementeres som
metode.
Kommunen oplyser i selvevalueringen, at visitationsmøderne sikrer en ensartet sagsbehandling på området.
Dette bekræftes ikke af interviewene med myndighedssagsbehandlerne, hvor det beskrives, at d er ikke er
krav om, at en sag skal have været drøftet med en leder, inden det behandles på visitationsmøde, og det er
sjældent, at sagsbehandlerne oplever at modtage tilbagemelding på indhold og kvalitet på det
dokumentationsgrundlag, der er forelagt for visitationsudvalget.
Aabenraa Kommune har valgt, at de faglige ledere ikke deltager på teammøder, og siden 2013 har der ikke
været mulighed for at få sparring fra de udnævnte fagpersoner på disse møder, da der har været
sygemelding og manglende ressourcer. Det fremgår også af interviewene med såvel medarbejdere som
ledere og i selvevalueringen, at der efterspørges mere faglig ledelse, og at der i organisationen er en
oplevelse af, at der primært styres i forhold til budgetter og økonomi. Derudover fremgår det af interview
med ledelsen, at det daglige arbejde er præget af akutte sager, hvorfor der ikke afsættes tid til at give
løbende og systematisk sparring på sagerne. edarbejderne giver til gengæld udtryk for, at de oplever en
M
tilgængelig og synlig faglig afdelingsledelse. Det sker dog ad hoc – og ifølge afdelingslederne kan
medarbej derne ’stå i kø’ ved deres dør for at efterspørge sparring .
De faglige ledere giver udtryk for, at de vurderer, at det er en styrkelse af området, at man har organiseret
sig med et anbringelsesÝ og et modtagelsesteam. Til gengæld kan de forebyggende teams opleve sig overset
og nedprioriteret, og opleve et stort arbejdspres i at håndtere de øvrige sager. Dett e understøttes af, at der i
de to teams mangler at blive udarbejdet et større antal børnefaglige undersøgelser, og at den samlede
ledelse ikke har en plan for genopretning heraf. Task Forcen vurderer, at der er behov for at udarbejde en
genopretningsplan for de manglende børnefaglige undersøgelser.
Der gives i interviewene udtryk for, at det er en omfattende ledelsesmæssig opgave at prioritere sager og
problemstillinger løbende. Lederne har ikke fagkonsulenter eller andre til at aflaste dem, ved fx at opdatere
lovhenvisninger, procedurer og kompetenceplaner. Lederne oplever derfor, at det er en udfordring at holde
sig opdateret med forskning og lovgivning, og at man ikke i særlig høj grad får fulgt op på de initiativer, der
sættes i værk i afdelingerne.
På baggrund af interviewene med medarbejdere og ledelse er det Task Forcens vurdering, at der ikke har
været tilstrækkelig fokus på faglig ledelse og sparring. Det er Task Forcens vurdering, at Aabenraa Kommune
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med fordel kan prioritere dette område. Særligt i forhold til at få opbygget et egentligt og kontinuerligt
ledelsestilsyn, der har fokus på den faglige kvalitet. Derudover er det Task Forcens vurdering, at der bør
opbygges en systematisk struktur for, hvordan der kan ydes faglig sparring. Det er derudo ver Task Forcens
vurdering, at behovet for konkret faglig sparring skal ses i sammenhæng med, at der ikke er fælles, faglige
standarder for sagsbehandlingen.
Styrker
Aabenraa Kommune har besluttet at implementere og anvende ICS og DUBU.
Der er udarbejdet grundige procedurebeskrivelser for sagsbehandlingen.
Der er adgang til sparring ved psykolog, PPR m.m.
Udf ordringer
Der mangler et forum for den faglige ledelse, hvor hele teamet kan deltage.
Lederne deltager ikke i teammøder, hvor der skal være sparring på sagerne.
Sagsbehandlerne modtager ikke systematisk feedback på deres sagsbehandling efter
visitationsmøderne.
Visitationsmøderne bruges ikke til at vurdere k valiteten af sagsbehandlingen.
Der gives ikke systematisk sparring i forhold til indholdet i undersøgelser, handleplaner m.m.
Fagpersonerne er ikke til rådighed.
T ask Forcen anbef aler, at A abenraa Kommune:
Udarbejder faglige standarder for god sagsbehandling som grundlag for den faglige ledelse
Prioriterer implementeringen af ICS som ramme for sagsbehandlingen, herunder bruger den
socialfaglige metode som grundlag for faglig sparring
Gennemgår funktionsbeskrivelser for de faglige ledere i forhold til, hvordan de sikrer kvalitet i de
enkelte sagsbehandlingsskridt, herunder brugen af de særligt udnævnte fagpersoner.
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3.

10 edelsesinformation og styring
L

de temaet ledelsesinf ormation og styring er der f okus på, hvordan der løbende af rapporteres
Un r
på væsent lig e fakt orer i arbejdet med udsatte børn og ung e. V urdering erne bygg er på, om de
relev ante personer i kommunen har løbende og sy stematisk adg ang til nøg let al om aktiv iteter,
budg et, målgrupper mv . Derudov er vurderes det, hvordan kommunen brug er nøg let allene til
løbende at sikre kv aliteten i sag sbehandling en og i indsat serne. ndelig bygg er vurdering en på,
E
hvordan kommunen benytter nøg let allene st rateg isk til f remadrettet at sikre økonomisk og fag lig
sty ring .
Præsent at ion af A abenraa Kommunes arbej de med ledelsesinf ormat ion og styring
Det fremgår af et notat udarbejdet i Aabenraa Kommunes Børn og Skole forvaltning fra januar 2007, at
ledelsesinformation på Børn & SkoleÝområdet i Aabenraa Kommune skal være afrapportering på forhold, der
vedrører ledelsesÝ og styringsopgaverne. Ledelsesinformationen har til formål at understøtte den
overordnede politiske og administrative ledelse på området og synliggøre sammenhængen mellem de
politisk fastsatte mål, som formuleret i den sammenhængende børnepolitik.
Det fremgår endvidere, at ledelsesinformationen ikke kun skal koncentrere sig om økonomibaseret
information (regnskab), men også bør indeholde informationer om øvrige forhold, så ledelsesinformationen
skaber et samlet styringsÝ og beslutningsgrundlag for den overordnede politiske og administrative ledelse af
området.
Aabenraa Kommune har i 2012 udarbejdet en strategi for direktionen, der indeholder en række strategiske
overvej elser om, hvordan Aabenraa Kommune kan:
Ý
Ý
Ý

Skabe helhed og resultater i Aabenraa Kommune
Give grundlag for læring og prioritering
Give et fælles ledelsessprog.

Et af de strategiske temaer er ”Den økonomisk ansvarlige organisation”. I beskrivelsen af temaet fremgår
det, at en forudsætning for at optimere anvendelsen af ressourcer, er troværdig ledelsesinformation, som
muliggør tæt og systematisk opfølgning på aktiviteter og resultater på alle niveauer. Derudover fremgår det,
at det er af afgørende betydning, at beslutningsgrundlag er baseret på valide data. Det fremgår også, at
Aabenraa Kommune skal udarbejde metoder for benchmarking, prognoser, forecasts og effektmålinger.
Det fremgår af handleplanen for Sund pvækst, at der skal foretages to evalueringer af, om Sund pvækst Ý
O
O
og de initiativer, der igangsættes på baggrund af denne Ý fører til de ønskede resultater. Den første
evaluering skal gennemførers i efteråret 2014.
Af materialet, som er sendt til Task Forcen ses det, at d er følges op på budgettet på alle udvalgsmøder og
der foretages budgetkontrol to gange om året. Derudover afrapporteres der løbende på antallet og typen af
underretninger, antal sager og typen af foranstaltninger, der er iværksat. Der udarbejdes tillige
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statusrapporter på de forskellige initiativer, der er igangsat i kommunen.
Det fremgår endvidere, at der i Børn og Familie afdelingen gennemføres et udtræk på de enkelte
sagsbehandleres sager. Disse udtræk bruges til at udarbejde statistikker om udgiftsniveauer,
foranstaltningstyper, underretninger mv. Derudover foretages der to gange om året en gennemgang af
samtlige anbringelsessager med henblik på at undersøge, om anbringelsesgrundlaget fortsat er til stede i
sagerne. Resultatet af sagsgennemgangen afrapporteres til BørneÝ og Familieudvalget. Der foretages ikke en
tilsvarende systematisk gennemgang af sager, hvor der er tale om andre typer af foranstaltninger.
Derudover gennemgår de faglige ledere årligt ti sager, med udgangspunkt i Ankestyrelsens skabelon for
praksisundersøgelser, som en stikprøve kontrol i forhold til lovmedholdighed.
Endelig fremgår det i en række af de procedurebeskrivelser, der er udarbejdet for medarbejderne i Børn og
Familie, hvilke data, der skal indsamles og hvem der er ansvarlig for denne indsamling.
T ask Forcens analyse af A abenraa Kommunes arbej de med ledelsesinf ormat ion og styring
Af selvevalueringen fremgår det, at Aabenraa Kommune i nogen grad oplever at have det nødvendige
ledelsesinformationssystem til at sikre en løbende faglig og økonomisk styring og udvikling på børneÝ og
ungeområdet. Det fremgår endvidere af selvevalueringen, at der Ý udover gennemgangen af
anbringelsessagerne Ý ikke indsamles data med henblik på den faglige styring af området.
Det fremgår samtidig af selvevalueringen, at der er en forventning om, at man med indførelsen af DUBU får
mulighed for at trække data, der kan bruges til den faglige styring.
I interviewene med medarbejdere og ledelse beskrives det, at der er og har været stærkt fokus på de
økonomiske nøgletal og afrapporteringen af disse. Dette fokus har været tydeligt kommunikeret til både
medarbejdere og de faglige ledere i Børn og Familie. Det fremgår endvidere, at både sagsgennemgangen af
anbringelsessager og brugen af statistikker, eksempelvis på antallet af foranstaltninger, i høj grad benyttes til
at sikre den økonomiske styring af området. Den information, som BørneÝ og familieudvalget modtager,
indeholder således omfattende tekstafsnit og skemaer med budget Ý og regnskabstal, hvor sammenhængen
mellem udgifter og indsatser forklares. Der afrapporteres ligeledes løbende om risikoen for et eventuelt
merforbrug samt forklaringer herpå.
Det fremgår ligeledes af interviewene med ledelsen og medarbejderne, at der i gennemgangen af
anbringelsessagerne ikke er fokus på, hvordan sagsbehandlingen er gennemført, men alene om der fortsat
er et anbringelsesgrundlag baseret på de oplysninger, der er til stede i sagen, og den viden som
anbringelsessted og sagsbehandler har om sagen. Det er alene i gennemgangen af de 10 udvalgte sager med
udgangspunkt i Ankestyrelsens skabelon for praksisundersøgelser, at der er fokus på, om sagerne er
lovmedholdelige.
Det fremgår endvidere af interviewene med ledelsen, at nøgletallene ikke bliver brugt internt i Børn og
Familie til at udvikle området, men primært bruges til at afrapportere på forbrug og status på
budgetoverholdelse til direktionen og BørneÝ og Familieudvalget. Der bliver således ikke brugt viden fra
ledelsesinformationen i den faglige ledelse af området.
Det er Task Forcens vurdering, at Aabenraa Kommune i høj grad har overblik over og adgang til en række
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detalj erede og centrale nøgletal i forhold til økonomi, antallet af sager, foranstaltningstyper, underretninger
og antal klager. Det er Task Forcens vurdering, at disse data kan bidrage positivt til at styre området.
Task Forcen vurderer derudover, at de overordnede retningslinj er for ledelsesinformation, beskrevet i
kommunens strategiske overvej elser for styring af området i Aabenraa Kommune, er velegnede og
velbeskrevne. Det er ligeledes Task Forcens vurdering, at Aabenraa Kommune kan benytte de indhentede
nøgletal til at udvikle konkrete indsatser på området.
Task Forcen vurderer, at Aabenraa Kommune med fordel kunne udvide proceduren for sagsgennemgang to
gange årligt til også at indeholde sager, hvor der er truffet afgørelse om andre typer af foranstaltninger end
anbringelse.
Det er samtidigt Task Forcens vurdering, at Aabenraa Kommunes overordnede retningslinj er ikke
tilstrækkeligt er blevet omsat til en praksis, der indeholder konkrete operationelle og målbare mål for
kvaliteten i den kommunale opgaveløsning. Task Forcen vurderer, at Aabenraa Kommune med fordel kan
udvikle et koncept, hvor de eksisterende nøgletal sammenholdes med de data om kvaliteten i
sagsbehandlingen, som eksempelvis kan trækkes i DUBU.
Styrker
De overordnede retningslinj er for brugen af ledelsesinformation er velbeskrevne og velbegrundede.
Der indhentes en lang række centrale og detalj erede nøgletal.
Der er truffet beslutning om at trække data fra DUBU med det formål at styrke kvaliteten i
sagsbehandlingen.
Der foretages sagsgennemgang af samtlige anbringelsessager to gange årligt.
Udf ordringer
Der foretages ikke en komplet sagsgennemgang af andre typer af sager end anbringelsessager.
Der er ikke tilstrækkelig fokus på at vurdere kvaliteten i sagsbehandlingen i indsamlingen af
ledelsesinformationerne.
Der ses ikke en entydig sammenhæng mellem de data, der indsamles, og den faglige ledelse af
området generelt og kvaliteten i sagsbehandlingen specifikt.
T ask Forcen anbef aler, at A abenraa Kommune:
Sammenholder eksisterende nøgletal med data om kvaliteten i sagsbehandlingen
Udarbejder en strategi for, hvordan nøgletallene kan bruges i den daglige ledelse af området
Har fortsat fokus på implementeringen og brugen af DUBU.
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1 ntroduktion
4.
I
I den indledende analysefase har Task Forcen indhentet en række nøgletal hos Aabenraa Kommune og har
suppleret disse med nøgletal fra nationale registre.
Formålet med nøgletalsanalysen er at tegne et billede af status på kommunens arbejde på børneÝ og
ungeområdet og rammesætte kommunen i forhold til landets øvrige kommuner. Dette sker ved at
sammenholde nøgletallene på tre dimensioner: 1) studere udsving og afvigelser i kommunens nøgletal over tid,
2) sammenholde nøgletallene med kommunens egne målsætninger på området og 3) sammenligne niveauer
og udviklinger med tilsvarende i de øvrige kommuner – herunder en gruppe af udvalgte sammenlignelige
kommuner.
Task Forcen sammenligner nøgletallene fra Aabenraa Kommune med landsgennemsnittet for disse nøgletal,
men sammenligninger med landsgennemsnittet er ikke altid hensigtsmæssige, da kommuner kan have meget
forskellige forudsætninger i forhold til størrelse, befolkningstal og andre demografiske og socioøkonomiske
faktorer. Derfor har Task Forcen identificeret 4 sammenlignelige kommuner for Aabenraa Ko mmune:
Haderslev Kommune
Frederikshavn Kommune
Hjørring Kommune
Norddjurs Kommune
De sammenlignelige kommuner er udvalgt efter Økonomi Ý og Indenrigsministeriets socioøkonomiske indeks,
befolkningstal, areal og andel af befolkningen i bymæssig bebyggelse. Disse kommuners nøgletal er sammen
med Aabenraa Kommunes nøgletal blevet opsummeret til en såkaldt referencegruppe, som på lige fod med
landsgennemsnittet, vil blive brugt som sammenligningsgrundlag i nøgletalsanalysen.
Danmarks Statistiks nøgletal vedrørende forebyggende foranstaltninger var ved tidspunktet for indsamlingen af
data ikke opgjort for 2012. Derfor er det udelukkende Aabenraa Kommunes egne nøgletal, som indgår i
analysen af forebyggende foranstaltninger i 2012.
4.2

ocioøkonomiske nøgletal

S

Kilde: noegletal.dk
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Aabenraa Kommune havde pr. 1. januar 2014 58.970 indbyggere, hvilket placerer kommunen nogenlunde
omkring gennemsnittet for landets kommuner. Indbyggertallet er faldet knap 2 % siden 2007. . Kommunen
breder sig over 940,63 km2, hvilket gør det til en af landets største kommuner målt på areal.
Befolkningstætheden er 64 indb/km2, hvilket er et godt stykke under landsgennemsnittet. På det
socioøkonomiske indeks scorer Aabenraa kommune 1,03 i 2012, hvilket betyder at kommunen har et lidt
høj ere udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
Bruttodriftsudgifterne til anden social service er faldet siden 2010, men har i hele perioden 2007 Ý2012 været
høj ere end landsgennemsnittet. Aabenraa Kommune har en lavere andel børn af enlige forsørgere end
landsgennemsnittet, og et lavere antal anmeldte tilfælde af tyverier, indbrud og vold pr. 1000 indbygger end
resten af landet Ý kriminaliteten i kommunen har været faldende siden 2007.
Antallet af 0Ý17Ýårige i kommunen har været svagt faldende alle år siden 2007, og er i perioden 2007Ý2012
faldet med ca. 1000 personer – svarende til 8 %.
En analyse af anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune udarbejdet af K RA i 2013 har vist, at børn og unge i
O
Aabenraa Kommune i gennemsnit er mere socialt udsatte end børn og unge i Danmark generelt samt specifikt i
forhold til tre sammenlignelige sønderjyske kommuner. Analysen beroede på K RA’s beregning af
O
gennemsnitlig anbringelsesrisiko1, som i Aabenraa Kommune viste sig at være 16 % høj ere end
landsgennemsnittet (K RA, 2013).
O
4.3

agsbehandling

S

Kilde: A abenraa Kommune

Afdelingen havde mellem december 2008 og januar 2013 i gennemsnit 1476 aktive børnesager2. Sagsantallet er
faldet 12 % i denne periode. Den 2. januar 2013 var der 1409 sager, hvoraf de 15 Ý17Ýårige unge var
repræsenteret næsten tre gange så ofte som de 0Ý3Ýårige børn.
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Aabenraa Kommune oplyser, at faldet i sagsantallet i løbet af 2010 i høj grad kan tilskrives et øget fokus
oprydning. Det medførte, at en del sager blev lukket,
fordi de ikke reelt var aktive.
Børn og familie afdelingen i Aabenraa kommune havde i
2012 sagsbehandlere for 31,7 årsværk til rådighed.
Disse var fordelt på 39 ansatte. Antallet af sag er pr.
sagsbehandler, var høj est i 2010, men er nedbragt i takt
med faldende sagsantal og stigende bemanding i
perioden.
Af diagrammet til højre ses, at antallet af sager vedr. 4Ý
14Ýårige er faldet siden juni 2010, mens antallet af sager
vedr. de øvrige aldersgrupper har været stabile.
Kilde: A abenraa Kommune

Kilde: A nkestyrelsen og A abenraa Kommune

I perioden 2009Ý2012 er der generelt i hele landet sket en stigning i antal underretninger om børn og unge
under 17 år. Det er en tendens, som Aabenraa Kommune også følger. På fire år steg antallet af underretninger i
kommunen med 76 %. Tal fra Aabenraa Kommune viser, at over halvdelen af de indkomne underretninger
modtaget i perioden har vedrørt allerede eksisterende sager – i 2010 var denne andel størst, da den udgjorde
hele 69 %.
I Aabenraa Kommune er antallet af afgørelser om anbringelse pr. 1000 0Ý17Ýårige halveret fra 5,8 i 2008 til 2,9 i
2012. Det følger en landsdækkende udvikling, hvor der generelt træffes færre afgørelser om anbringelse, men
faldet af antallet er mere markant i Aabenraa Kommune end resten af landet. Aldersgennemsnittet for de børn
og unge, der træffes afgørelser om anbringelser om, er fra 2007 til 2012 faldet fra 11,78 år til 11,32 år. Et
niveau, der er lidt lavere end referencegruppen, men høj ere end landsgennemsnittet.
I 2012 blev 62 % af Aabenraa Kommunes anbringelser iværksat på et anbringelsessted inden for kommunen.
Denne andel har i gennemsnit været 66 % henover perioden 2007Ý2012.
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4.4 A r ge se

Kilde: A nkestyrelsen og A abenraa Kommune

Af Aabenraa Kommunes anbringelsesgrundlag (2012) fremgår det at:

Det er en grundholdning at anbringelse
,
å
s vidt muligt skal undgås. En anbringelse er en dr amatisk indgriben i en f amilies liv og skal altid være sidste
,
udvej .

Ud fra nøgletallene ses det, at Aabenraa Kommune i årene 2007 Ý2012 er lykkedes at nedbringe antallet
af afgørelser om anbringelse, men ikke antallet af anbragte.
ll 2007Ý2012 er antallet af anbragte i Aabenraa Kommune steget 13 %. I hele perioden har kommunen
Me em
haft et høj ere antal anbragte pr. 1000 0Ý17Ýårige end i resten af landet og referencegruppen. Det til trods for,
at der siden 2008 har været et markant fald i antallet af afgørel ser om anbringelser af børn og unge i Aabenraa
Kommune. Task Forcen kan ikke entydigt fortolke betydningen af dette, men en mulig forklaring kan være, at
de anbringelsesforløb, som Aabenraa Kommune iværksætter, har en forholdsvist længere varighed end i resten
af landet. Faldet i antal afgørelser i Aabenraa Kommune kan altså skyldes et tilsvarende lavt antal ophør i
anbringelser. En lignende tendens kan i mindre skala ses i referencegruppen. Der skal gøres opmærksom på, at
data for 2007Ý2008 på antal anbragte og antal afgørelser om anbringelse, udelukkende er fra Ankestyrelsens
anbringelsesstatistik.
Ifølge Aabenraa Kommunes sammenhængende børneÝ, familieÝ og ungepolitik ønsker Aabenraa Kommune at
indtænke de ressourcer, der er til stede i familie og netværk, i den kommunale indsats. I nøgletallene kan en
del af denne indsats måles på andelen af anbringelser, der sker i netværksfamilie indenfor eller udenfor
slægten. Denne andel er i Aabenraa Kommune steget siden 2007 og var i 2012 ca. 6 %. Niveauet et lidt lavere
end landsgennemsnittet, men høj ere end i referencegruppen. Målt pr. 1000 0 Ý17Ýårige i kommunen er
anvendelsen af netværksplej efamilier også steget markant siden 2007, og nåede et niveau i 2011 og 2012, der
var høj ere end både referencegruppen og landsgennemsnittet.
Ifølge Ankestyrelsens anbringelsesstatistik blev der i Aabenraa Kommune i 2012 iværksat 38 anbringelser af
børn og unge i alderen 0Ý17 år. Nedenfor ses de iværksatte anbringelsesforanstaltninger fordelt på
aldersgrupper. Der blev i 2012 ikke iværksat anbringelser i kommunale plej efamilier.
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Kilde: Danmarks Statistik

Sammenlignet med referencegruppen og landsgennemsnittet er der en række væsentlige afvigelser i de
præsenterede fordelinger. I Aabenraa Kommune var plej efamilieanbringelser i 2012 relativt en hyppigere
anvendt anbringelsesform for børn op til 11 år end i referencegruppen og resten af landet. Hvad angår de 12 Ý
17Ýårige, var den procentvise fordeling af iværksatte anbringelsesforanstaltninger i 2012 stort set identisk set
på tværs af Aabenraa Kommune, referencegruppen og landsgennemsnittet, når det gjaldt de fire mest
anvendte typer: døgninstitution, almindelig plej efamilie, eget værelse og opholdssted. Største afvigelse i
forhold til gruppen af 12Ý17Ýårige kunne ses i andelen af anbringelser i kostÝ/efterskole, hvor Aabenraa
Kommune havde en mindre andel end referencegruppen, mod til gengæld at have en større andel
netværksanbringelser i denne aldersgruppe end både referencegruppen og landsgennemsnittet.

Kilde: Danmarks Statistik A nkestyrelsen og A abenraa Kommune
,

Aabenraa Kommunes samlede udgifter til anbringelser af børn og unge er faldet siden 2009, og ligger
afhængigt om man opgør beløbet pr. anbragt eller pr. 0 Ý17Ýårige i kommunen hhv. under eller over
landsgennemsnittet.
K RA’s analyse fra 2013 konkluderede, at Aabenraa Kommune i 2011 havde 5 % høj ere udgifter på
O
anbringelsesområdet, end hvad man skulle forvente ud fra kommunens sociale og demografiske forhold. I
forhold til det sammenligningsgrundlag Task Forcen har udvalgt, placerer Aabenraa Kommune sig dog midt
imellem landsgennemsnittet og referencegruppen, hvad angår udgifter til anbringelse pr. 0 Ý17Ýårige.
Trods et relativt beskedent fald i udgift pr. anbragt i
Aabenraa Kommune siden 2007, har fordelingen af
anbringelser på foranstaltningstyper været meget
varierende. Andelen på døgninstitutioner og kostÝ
/efterskole er i perioden 2007Ý2012 faldet med hhv.
13 % og 88 %, mens andelen af anbragte i almindelig
plej efamilie og netværksplej efamilie er steget med
hhv. 14 % og 44 %, derudover har der siden 2011
været 3Ý4 % anbragt i kommunale plej efamilier.
I perioden er der også sket store svingninger i
anvendelsen af eget værelse og kommunalt
døgntilbud, mens andelen af anbringelser på
opholdssteder har været nogenlunde stabil.
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Dertil ses det af Aabenraa Kommunes egne nøgletal, at den gennemsnitlige pris pr. helårsperson anbragt på
døgninstitution mellem 2010 og 2012 er blevet nedbragt fra 767.000 kr. til 660.000 kr.
ld
o d lin o nb in l
4.5 A ersf r e g f r a r ge ser

Kilde: A nkestyrelsen

Det er ifølge Aabenraa Kommunes sammenhængende børneÝ, familieÝ og ungepolitik en høj prioritet, at der
arbejdes systematisk med tidlig opsporing og indsats på børneområdet, samt at støtten til udsatte børn og
unge ydes tidligt.
Både i Aabenraa Kommune og referencegruppen har den yngste aldersgruppe (0 Ý5 år) siden 2010 udgjort en
større andel af det samlede antal anbragte end i resten af landet. Aabenraa Kommunes anbragte er generelt
forholdsvist unge, og gennemsnitsalderen for anbragte børn er lavere i Aabenraa kommune (11,7 år.) end i
resten af landet (12 år).
Af nedenstående diagrammer ses dog, at Aabenraa kommunes aldersprofil på anbringelser alligevel er præget
af mange ældre og færre mindre børn i forhold til, hvad der modtages underretninger.

Kilde: A abenraa Kommune og A nkestyrelsen
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I 2012 var de børn og unge, der blev underrettet om i Aabenraa Kommune, i gennemsnit3 9,6 år.
Gennemsnitsalderen for de børn og unge under 18 år, der havde en aktiv sag i Børn og Familie, var 10,2 år ved
udgangen af 2012.
De børn og unge, der enten fik truffet afgørelse
om anbringelse, var anbragt eller modtog
forebyggende foranstaltning i 2012, var generelt
ældre end aldersgennemsnittet for de børn og
unge, der havde en aktiv sag i forvaltningen.
Dette er illustreret i søjlediagrammet til højre,
hvor også udviklingen i aldersgennemsnittene fra
2011Ý2012 kan ses.

4.6

fterværn

E

Kilde: A nkestyrelsen Danmarks Statistik og A abenraa kommune
,

Ifølge Aabenraa Kommunes sammenhængende børneÝ, familieÝ og ungepolitik arbejder Aabenraa Kommune på
at gøre overgangen til voksentilværelsen så god som mulig for den enkelte unge. Kommunen vil herunder rette
et særligt fokus på overgangen ved det 18. år.
fanget af Aabenraa Kommunes samlede efterværnsindsats er ifølge nøgletallene for 2007 Ý2011 øget i
Om
a
s mme takt som referencegruppen og landsgennemsnittet. Aabenraa Kommunes egne nøgletal for 2012 viser,
at udviklingen er fortsat i 2012 med en stor stigning i særligt anvendelsen af fast kontaktperson for den unge i
efterværn. Stigningen kan formentlig i høj grad tilskrives, at serviceniveauet for efterværn og udslusning i
Aabenraa Kommune i 2012 blev ændret, så plej efamilien nu kan ansættes som kontaktperson i efterværn, efter
den unge er flyttet.
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Siden 2009 er der sket en stor stigning i antal 17½Ýårsafgørelser om efterværn i forhold til antallet af anbragte
15Ý17Ýårige i Aabenraa Kommune, så kommunens niveau på dette område nu er markant høj ere end
landsgennemsnit og referencegruppe.
nd o n t ltninger
o by
4. 7 F re gge e f ra s a

Kilde: Danmarks Statistik og A abenraa kommune

Det fremgår af Aabenraa Kommunes Anbringelsesgrundlag for både 2012 og 2013 Ý2014 at kommunen ønsker,
at forebyggende foranstaltninger grundigt overvej es som alternativ til anbringelse.
Det ses af nøgletallene, at kommunen i høj grad er lykkedes med at hæve indsatsen på forebyggelsesområdet.
Fra 2007 til 2011 har Aabenraa Kommune oplevet mere end en fordobling i antallet, der modtager
forebyggende foranstaltninger. g målt pr. 0Ý17Ýårige var det både høj ere end referencegruppen og
O
landsgennemsnittet i 2011. Sammenlignes dette med Aabenraa Kommunes iværksatte anbringelser i 2012, ses
også en fordeling, hvor forebyggende indsatser efter hensigten udgør langt størstedelen af de indsatser, der
tildeles årligt.
I Aabenraa Kommune bliver de forebyggende foranstaltninger i de
fleste tilfælde givet til børn og unge mellem 12 og 17 år, og i
færrest tilfælde til 0Ý5Ýårige. Aldersgennemsnittet for børn og unge
i Aabenraa Kommune, der modtager forebyggende
foranstaltninger, er steget fra 11,1 år i 2007 til 11,9 år i 2012. Det
er lavere end både referencegruppen og landsgennemsnittet.
Aldersgennemsnittet er beregnet på baggrund af antal personer
fordelt på de tilgængelige aldersgrupper, hvori der indgår
aldersgruppen 18+, som landsdækkende modtager 14 % af de
forebyggende foranstaltninger. Aabenraa Kommunes aldersprofil
på forebyggende foranstaltninger er yngre end referencegruppen
og landsgennemsnittet uanset om den ældste aldersgruppe regnes
med.
abenraa Kommune har med Ungeindsatsen og ”Sund Opvækst”
algt
at prioritere forebyggelse højt og inddrage de ressourcer, der
v
er til stede i fx erhvervslivet. Som del i at realisere dette, har
Aabenraa Kommune tilbudt Praktikophold med udbetaling af
godtgørelse. Det ses i nøgletallene afspejlet ved, at der siden 2009
A

Kilde: Danmarks Statistik
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har været en større anvendelse af praktikophold som forebyggende forans taltning end i resten af landet,
hvilket særligt kunne ses i 2010.
Nøgletallene viser, at Aabenraa Kommune i 2007Ý2012 har oplevet en væsentlig økonomisk opprioritering af
forebyggende foranstaltninger. Fra 2007 til 2012 er den andel af det samlede forbrug på området, der går til
forebyggende foranstaltninger, steget fra 19 % til 28 %. Det er et niveau, der er høj ere end refe rencegruppen,
men lavere end landsgennemsnittet. Målt i udgifter til forebyggende foranstaltninger pr. 1000 0 Ý17Ýårige er
Aabenraa Kommune i samme periode steget til et niveau, der er høj ere end både referencegruppe og
landsgennemsnittet.
Fra 2011 til 2012 ser der dog et lille fald i både budget og forbrug på forebyggende foranstaltninger – både i
absolutte tal og relativt i forhold til det samlede forbrug.

4.8

konomi

Ø

Kilde: Danmarks Statistik

I Aabenraa kommunes sammenhængende børneÝ, familieÝ, og ungepolitik fremgår det, at Aabenraa Kommune
vil fremme et økonomisk helhedsperspektiv på sin virksomhed, samtidig med at der fastholdes fokus på
budgetoverholdelse i den enkelte enhed og økonomisk an svarlighed. g ifølge kommunens selvevaluering
O
oplever Aabenraa Kommune i høj grad, at budgetopfølgning og afrapportering på økonomien er
hensigtsmæssig.
I perioden 2007Ý2012 har Aabenraa Kommunes budget på området for udsatte børn og unge i gennemsnit
været overskredet med 15 %. I samme periode er budgetterne steget med samlet 27,5 %. Den største stigning
var på 14 % i 2008, mens der i de følgende år er set betydeligt mindre stigninger.
Fra 2007 til 2009 steg det samlede forbrug for hele børneÝ og ungeområdet pr. 0Ý17 årig i Aabenraa Kommune
med 36 %, og har siden været stabilt. I 2012 var forbruget under referencegruppens niveau, men over
landsgennemsnittet.
I foråret 2010 vedtog BørneÝ og familieudvalget ”Plan for budgetbalance”, som skulle nedbringe
anbringelsesudgifterne med 33 mio. kr. fra marts 2010 til december 2011, svarede til en reduktion på 24 % af
det daværende udgiftsniveau. Det lykkedes ikke til fulde, og af nøgletallene ses det, at mens udgifter til
døgninstitutionsanbringelser planmæssigt blev nedbragt frem til 2011, steg udgifterne til plej efamilier og
opholdssteder, og i 2012 vendte udviklingen i forbruget på døgninstitutioner igen, og steg til 2007Ýniveau.
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Af interview med Aabenraa Kommunes familiechef fremgik det, at afdelingen Børn og Familie har modtaget
tillægsbevillinger alle årene siden 2007. I årene 2010Ý2012 modtog anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune
hhv. 31 mio., 13,5 mio. og 8,4 mio. kr. i tillægsbevillinger svarende til mellem 9Ý30 % af budgettet.
Tillægsbevillingerne er blevet givet i flere omgange henover årene, og trods dette har afdelingen hvert år
overskredet både oprindelige og korrigerede budgetter på anbringelsesområdet. I april 2013 blev
anbringelsesområdet tilført tillægsbevilling på 10,4 mio. kr.
Aabenraa Kommunes udgiftsvækst og budgetoverholdelse i perioden 2008 Ý2012 er opsummeret i
nedenstående diagram – både for hvert år og samlet set over perioden sammenlignet med referencegruppen
og landsgennemsnittet. Bemærk, at negativ budgetoverholdelse her svarer til budg etoverskridelse.

Kilde: Danmarks Statistik

Af figuren ses det, at Aabenraa henover perioden både har haft større udgiftsvækst og gennemsnitlig
budgetoverskridelse end både referencegruppen og resten af landet.
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onklusioner fra Ankestyrelsens vurdering af 20 sager om børn og unge med behov for særlig støtte fra
Aabenraa Kommune
K

Kapitlet gennemgår resultatet af Ankestyrelsens vurdering af 20 sager om børn og unge med behov for særlig
støtte fra Aabenraa Kommune.
1
aggrund og metode
5.
B
Som led i Task Forcens analyse af Aabenraa Kommune har Ankestyrelsen gennemført en sagsgennemgang af 20
verserende sager om børn og unge med behov for særlig støtte. Målingen giver en pejling af den aktuelle
sagsbehandlingskvalitet og bidrager til at kvalificere Task Forcens analyse og anbefalinger på området.
Målingen udgør samtidig en ”baseÝline” for en sagsgennemgang der gennemføres ved udviklingsforløbets
,
afslutning.
Udover Ankestyrelsens sagsgennemgang har VIS – den nationale Videns og Rådgivningsorganisation, som er
O
en del af Socialstyrelsen Ý gennemgået fem af de tyve sager. Sagerne har været anonymiserede. VISO’s
gennemgang bidrager med en socialfaglig vurdering af sagerne.
Det skal understreges, at Ankestyrelsen er selvstændig myndighed i forhold til sagsgennemgangen, mens
VISO’s rolle er af mere rådgivende karakter i forhold til Task Forcens samlede analyse.
Ankestyrelsen anmodede i oktober 2013 Aabenraa Kommune om tilfældigt at udvælge og indsende 20 sager
efter følgende kriterier:
14 sager, hvor der senest er truffet afgørelse om en foranstaltning efter servicelovens § 52 (fordelt på
sager om anbringelse, aflastning, familiebehandling og kontaktperson).
6 verserende sager, hvor der ikke er truffet afgørelse om en foranstaltning, men hvor d er er modtaget
flest underretninger inden for de seneste to år (der kan være sager, hvor der er givet tilbud efter § 11).
ed gennemgang af de indsendte sager har Ankestyrelsen konstateret, at afgørelsen i to sager omhandler
ændring af anbringelsessted og ikke afgørelse om anbringelse. Da afgørelsen om anbringelse er truffet inden
for de seneste år har Ankestyrelsen vurderet afgørelsen om anbringelse fremfor afgørelsen om ændret
anbringelsessted. Én sag er indsendt som afgørelse om familiebehandling, men støtten gives som tilbud efter §
11, stk. 3. Én sag er lukket i juni 2013 og dermed ikke længere verserende i Aabenraa Kommune. I en anden sag
er familien udvandret til Tyskland i november 2012, men sagen er indsendt som aktiv i Aabenraa Kommune.
V

Samlet set fordeler de indsendte sager sig, som vist i tabel 5.1.
T abel 5.1 Sage rnes fo rde ling på afgø re lsesty pe

Antal sager
Sager med afgørelse i alt
Anbringelse

13

Familiebehandling

2

5
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Aflastning

3

Kontaktperson

3

Sager uden afgørelse i alt
Konsulentbistand efter § 11 stk. 3

7

Ingen afgørelse om foranstaltning eller intet tilbud efter § 11
I alt

5

2
20

Ankestyrelsen har foretaget en juridisk og socialfaglig vurdering af de skriftlige akter i sagerne. Der er anvendt
et måleskema for sagsgennemgangen, som følger Ankestyrelsens koncept for praksisundersøgelser. Der er
brugt en manual, der sikrer en ensartet måling af sagerne.
For så vidt angår afgørelsessagerne er der i forhold til den aktuelle afgørelse vurderet på centrale
lovgivningsmæssige krav. Herunder:
den børnefaglige undersøgelse efter servicelovens § 50 (om den foreligger, om tidsfriste r er overholdt
samt de indholdsmæssige krav)
handleplanen efter servicelovens § 140 (om den foreligger, om tidsfrister er overholdt samt de
indholdsmæssige krav)
børnesamtale efter servicelovens § 48
samtykke til foranstaltningen
Herudover har Ankestyrelsen vurderet, om der i sagsbehandlingsforløbet har været særligt problematiske
forhold, som kan begrunde kritik. Herunder om sagen har været præget af:
gentagne overtrædelser af lovgivningen
manglende og/eller langsomme reaktioner på underretninger
passivitet i sagsbehandlingen
forkert fokus i forhold til barnets egentlige problemstillinger
for meget fokus på forældresamarbejde i forhold til fokus på barnets trivsel
manglende konfliktfyldt samarbejde internt og/eller eksternt
manglende inddragelse af børnefaglig ekspertise
manglende/forkert faglig vurdering i sagsbehandlingen
manglende stillingtagen til eventuelle søskende
ISO – det nationale Videns og Rådgivningsorganisation, som er en del af Socialstyrelsen Ý har gennemgået fem
anonymiserede sager og bidraget med en socialfaglig vurdering af sagerne. VIS ’s vurdering har fokuseret på
O
følgende emner:
V

baggrund for oprettelse af sagen
inddragelse og sparring
børnesamtalen
kvalitet i den børnefaglige undersøgelse
handleplan/foranstaltning
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t i ti
n
5.2 Karak er s k af sager e
Størstedelen af de fremsendte sager har været verserende i Aabenraa Kommune mellem 0 og 4 år. Enkelte
sager har været aktive i mellem fem og seks år, se tabel 5.2.
abel 5.2 Sagernes fordeling på, hvor længe sagen har været oprettet

T

Antal år sagen har verseret i Aabenraa Kommune
Under 1 år
1Ý2 år
3Ý4 år

Antal sager
5
6
7

5Ý6 år
Antal sager i alt

2
20

Det bemærkes, at kommunen i nogle sager har haft kendskab til barnet/familien inden, at der er sket
oprettelse af sagen i forhold til den aktuelle afgørelse/underretning. I enkelte sager er der sket genåbning af en
tidligere aktiv sag.
Sagerne omhandler børn og unge i aldersgruppen 0Ý17 år. De fleste børn er i aldersgruppen 8Ý14 år, mens et
mindre antal af sagerne omhandler børn under 8 år, se tabel 5.3.
abel 5.3 Sagernes fordeling på barnets/den unges alder

T

Barnets alder
0Ý3 år
4Ý7 år
8Ý14 år
15Ý17 år
Antal sager i alt

Antal sager
4
0
13
3
20

Note: I sager med afgørelse er alderen opgj ort på afgørelsestidspunktet I øvrige sager er alderen opgj ort pr
t b
.
. 1. ok o er 2013

n
ty l n
d in
l d
5.3 A kes re se s sam e e vur er g
Samlet set vurderer Ankestyrelsen, at de lovgivningsmæssige og/eller sagsbehandlingsmæssige krav ikke er
opfyldt i 17 af 20 sager.
Den primære årsag til Ankestyrelsens kritik er, at den seneste afgørelse ikke er truffet i overensstemmelse med
gældende lovgivning. Afsnit 5.3.1 uddyber årsagerne til, at afgørelserne ikke er lovmedholdelige.
Herudover har Ankestyrelsen i en række sager (både sager med og uden afgørelse) vurderet, at
sagsbehandlingsforløbet har været præget af et eller flere kritisable forhold – herunder gentagne
overtrædelser af lovgivning, langsom reaktion på alvorlige underretninger, passivitet i sagsbehandlingen. Afsnit
5.5 giver konkrete eksempler og uddyber årsagerne.
Tabel 5.4 viser hvilke årsager, der samlet set giver anledning til Ankestyrelsens kritik.
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T abel 5.4 A nta l sage r me d krit ik og å rsage r

rsag til kritik (der kan være mere end én anledning til kritik i hver sag)

Antal sager

Heraf eneste
anledning til kritik

Seneste afgørelse er ikke i overensstemmelse med regler og praksis
Gentagne overtrædelser af loven

12

5

5

0

anglende og/eller langsom reaktion på alvorlige underretninger
M
Passivitet i sagsbehandlingen

3

0

3

0

Forkert fokus i forhold til barnets problemstillinger

1

0

For meget fokus på forældresamarbejde i forhold til fokus på barnets trivsel
anglende/konfliktfyldt samarbejde internt og/eller eksternt
M
anglende inddragelse af børnefaglig ekspertise
M
anglende/forkert faglig vurdering
M
anglende stillingtagen til søskende
M
Antal sager med kritisable forhold i alt

3

0

0

0

0

0

3

1

0

0

Å

17

Der er overvej ende flere årsager til Ankestyrelsens kritik i den enkelte sag. I 5 sager er eneste årsag, at den
seneste afgørelse ikke er lovmedholdelig, mens der i 12 sager er fundet anledning til også at kritisere forhold i
det forudgående sagsbehandlingsforløb.
I tre af de 20 sager har Ankestyrelsen ikke fundet anledning til at kritisere sagsbehandlingsforløbet. Der er ikke
truffet afgørelse om en foranstaltning i nogen af de tre sager.
Dokumentation

Ankestyrelsen bemærker, at sagsbehandlingen i en stor del af sagerne bærer præg af især manglende
systematik og dokumentation. I flere sager kan Ankestyrelsen konstatere en meget mangelfuld journalføring. I
flere sager er der store ”huller” af op til et års varighed hvor der ikke er ført j ournal til trods for , at der i flere af
,
sagerne er iværksat foranstaltninger, afholdt møder mv. Desuden ses det i et stort antal sager, at journalen
føres for eksempelvis ½ år ad gangen. Der mangler i flere sager dokumentation for, at der er truffet afgørelse,
hvornår denne er truffet samt efter hvilken bestemmelse. Endvidere mangler dokumentation for sagsskridt i
sagen. Der er endvidere en enkelt sag med sag sakter, der vedrører et helt andet barn.
d
l
1
5.4 Sager me afgøre se ( 3 sager)
Der er samlet set truffet afgørelse om en foranstaltning efter servicelovens § 52 i 13 sager.
Heraf vurderer Ankestyrelsen, at den seneste afgørelse i 12 sager ikke opfylder alle de lovgivningsmæssige
krav.
I én sag er afgørelsen truffet i overensstemmelse med lovgivningen. Afgørelsen vurderes at være truffet akut,
og der var derfor ikke lovkrav om at udarbejde børnefaglig undersøgelse og handleplan forud for afgørelsen.
Ankestyrelsen har dog konstateret en række andre kritisable forhold i denne sag.
Tabel 5.5 viser, hvilke årsager der er lagt til grund for Ankestyrelsen vurdering af de sager, hvor der er truffet en
ikke lovmedholdelig afgørelse.
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T abel 5.5 Å rsage r t il ikke ko rre kt afgø re lse
Å

rsag (der kan være mere end én årsag)

Antal sager

Børnefaglig undersøgelse mangler

2

Supplement til tidligere undersøgelse, der vedrører aktuelle foranstaltning, 4
mangler
Børnefaglig undersøgelse er ikke afsluttet inden for 4 måneder

4

Børnefaglig undersøgelse er ikke afsluttet inden foranstaltning

2

Børnefaglig undersøgelse opfylder ikke indholdsmæssige krav

4

Handleplan mangler

6

Handleplanen er ikke udarbejdet inden afgørelse

2

Handleplanen opfylder ikke de indholdsmæssige krav

0

Børnesamtale er ikke afholdt inden afgørelse

6

Samtykke fra alle relevante parter mangler
Antal ikke korrekte afgørelser i alt

6
12

En af de primære årsager til Ankestyrelsens vurdering er, at der i flere sager mangler en børnefaglig
undersøgelse eller et supplement til en tidligere udarbejdet børnefaglig undersøgelse, der vedrører den
aktuelle foranstaltning, der er truffet afgørelse om. I de sager, hvor den børnefaglige undersøgelse er
udarbejdet, er den ikke udarbejdet inden for fire måneder eft er, at kommunen er blevet opmærksom på
behovet for støtte, eller også er den ikke udarbejdet inden, der er truffet afgørelse.
Der er endvidere eksempler, hvor Ankestyrelsen vurderer, at den børnefaglige undersøgelse ikke opfylder de
indholdsmæssige krav. Der mangler i disse børnefaglige undersøgelser blandt andet en begrundet stillingtagen
til, om der skal iværksættes en foranstaltning samt hvilken foranstaltning, der skal iværksættes. Den
begrundede stillingtagen er væsentlig del af undersøgelsen, da den udgør konklusionen på det udredende
arbejde. Undersøgelsen og dens konklusioner er endvidere grundlaget for, at indsatsen kan beskrives
uddybende i handleplanen.
d n
d nd
tninger ( sager)
l
5.5 Sager u e afgøre se me u erre
7
7
ag
d
ikk
truff
t
afgør
o
n
foran
taltning
ft
l
r
r
r
r
r
I s e e e
e
e
e se m e
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e e se vicelovens § 52. I to af sagerne gives der
tilbud efter servicelovens § 11 i form af familievejleder, mens en af sagerne er lukket. Aabenraa Kommune er
bedt om at udvælge sagerne efter, at der er modtaget flere underretninger i sag erne.
I 4 af de 7 sager finder Ankestyrelsen, at sagsbehandlingsforløbet har været kritisabelt.
Ankestyrelsen vurderer i tre sager, at der burde være udarbejdet en børnefaglig undersøgelse – eller
supplement til en tidligere undersøgelse – for at vurdere støttebehovet.
I én sag er der i oktober 2013 afsluttet en børnefaglig undersøgelse. Denne burde have været udarbejdet langt
tidligere. Allerede i 2009 nævner kommunen selv, at der bør udarbejdes en børnefaglig undersøgelse.
I 3 af de 7 sager finder Ankestyrelsen ikke anledning til at udtale kritik. Den ene sag er lukket.
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ti inddragelse af forældre og barnet/unge
y t
5.6 S s ema sk
For alle 20 sager har Ankestyrelsen vurderet i hvilken grad, forældre og barnet/den unge er blevet inddraget
systematisk i sagsforløbet. Resultatet viser, at der generelt er god inddragelse af forældrene, mens børnene
ikke inddrages i det omfang, som de burde.
Systematisk inddragelse af forældre

I 17 ud af 20 sager vurderer Ankestyrelsen, at forældrene enten i høj grad eller i nogen grad e r inddraget
systematisk i sagsforløbet, se tabel 5.6. Der har overvej ende været en god og løbende kontakt til forældrene. I
et enkelt tilfælde bemærkes det dog, at forældrene har været meget styrende i forhold til kontakten.
T abel 5.6 I hvo r høj g ra d e r fo ræ ldre ne inddraget syste mat is k i sagsfo rlø bet

Antal sager
I høj grad
I nogen grad

9
8

I ringe grad
Nej

3

Ikke relevant
I alt

0

0
20

I de sidste tre sager vurderer Ankestyrelsen, at der i ringe grad har været inddragelse af forældrene. I en sag er
der meget sparsom kontakt til forældrene på trods af, at forvaltningen har kendt til drengen siden før fødslen,
der er modtaget flere underretninger, og der er udarbejdet børnefaglig undersøgelse. I en sag skyldes den ringe
inddragelse, at moderen har været svær at fastholde i samarbejdet til trods for, at der er indkaldt til mange
møder.
Systematisk inddragelse af barnet/den unge

I 18 sager har det været relevant at inddrage barnet/den unge i sagsforløbet. I 6 sager vurderer Ankestyrelsen,
at barnet ikke har været inddraget systematisk, mens det er sket i ringe grad i 4 sager.
T abel 5.7 I hvo r høj g ra d e r ba rnet/ de n unge syste mat is k inddraget i sagsfo rlø bet

Antal sager
I høj grad
I nogen grad

2

I ringe grad
Nej

4

Ikke relevant
I alt

2

6
6
20
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5. 7

ddybning af særligt problematiske forhold i sagsbehandlingen (for
alle gennemgåede sager)
U

Som det fremgik af tabel 5.2 har Ankestyrelsen i en række sager vurderet, at de har været præget af passivitet,
forkerte faglige vurderinger samt manglende og/eller langsommelig reaktion på underretninger. Nedenfor
gives konkrete eksempler på de enkelte kritikpunkter, som begrunder Ankestyrelsens vurdering.
G

ent agne overt rædelser af lovgivningen

Personoplysninger, der kan identificeres, er blændet
efter dialog med Task Forcen. Christian L. Hansen

Der bliver flere gange i en periode over fire år truffet afgørelse om for skellige foranstaltninger
(aflastning, familiebehandling, kontaktperson, støtte i hj emmet og anbringelse) for et 12 Ýårigt barn,
med henvisning til en børnefaglig undersøgelse udarbejdet da barnet var 4 år. Der er ikke udarbejdet
en ny børnefaglig undersøgelse eller et supplement til undersøgelsen. Der ses desuden ikke at være
afholdt børnesamtaler forud for nogen af afgørelserne, ligesom der i forbindelse med flere af
afgørelserne ikke ses at være udarbejdet handleplaner.
Efter en akutanbringelse i efteråret 2011 blev der efter fire måneder udarbejdet et tillæg til en
tidligere udarbejdet børnefaglig undersøgelse. På baggrund af d enne blev det vurderet, at der skulle
ske hj emgivelse, iværksættes kontaktperson og familiebehandling. Forholdene ændrede sig
væsentligt, og den unge forblev anbragt. I det videre sagsforløb ses der ikke udarbejdet nye tillæg til
den børnefaglige undersøgelse. Der blev i sommeren 2012 udarbejdet en handleplan, denne ses
efterfølgende ikke at være revideret i forbindelse med hj emgivelse og fornyet anbringelse. Helt fra
den første anbringelse må forældrene samtykke til foranstaltningen betvivles, forældrene har desuden
flere gange ønsket den unge hj emgivet, uden at dette har givet anledning til at foretage en vurdering
af, om der fortsat forelå et samtykke til anbringelse.
Der blev i efteråret 2012 truffet afgørelse om akut anbringelse, der ses ikke efterfølg ende at være
udarbejdet en børnefaglig undersøgelse eller en handleplan i forbindelse med den 7 måneder lange
anbringelse. Der ses ikke at være truffet afgørelse om hj emgivelse, og der ses ikke at være afholdt en
børnesamtale forud for hj emgivelsen. Samtykket til anbringelsen fremgår ikke af sagen.
Langsom reakt ion på underret ninger
I en periode på et år (fra efterår 2008 til efterår 2009) modtages 4 underretninger fra fagpersoner.
Forældrene samtykker i foråret 2009 til, at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. Denne
ses ikke påbegyndt. I starten af 2011, giver forældrene fornyet samtykke til udarbejdelse af en
børnefaglig undersøgelse. På et møde i sommeren 2011 tales der igen om udarbejdelse af en
undersøgelse. I perioden juni 2012 til december 2012 modtager kommunen 4 underretninger. I januar
2013 og igen i maj 2013 træffes der afgørelse om, at der skal udarbejdes af en børnefaglig
undersøgelse. Undersøgelsen blev færdiggjort i oktober 2013.
Der modtages i efteråret 2012 en underretning fra skolen, hvor der udtrykkes stor bekymring for den
unge. Der afholdes samtale med forældrene i starten af 2013. Her konkluderes det, at der er tale om
et barn og en familie, der har behov for hjælp. Det besluttes fire måneder senere, at der skal
udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. Denne beslutning bliver først journaliseret i efteråret 2013.
Det fremgår ikke af sagen, om sagsbehandleren har haft kontakt til den unge på 16 år. Der ses ved
Ankestyrelsens sagsgennemgang i november 2013 ikke at være påbegyndt en børnefaglig
undersøgelse.
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Passivit et i sagsbehandlingen
Kommunen træffer i forsommeren 2013 afgørelse om, at der skal udarbejdes en børnefaglig
undersøgelse. Der bliver samtidig truffet foreløbig afgørelse om at bevilge kontaktperson til den unge,
som har psykiske problemer og et meget stort skolefravær. Foranstaltningen iværksættes ikke
umiddelbart herefter og først 2½ måned senere sendes der anmodning til Familie og Ungecentret med
en liste over ønsker/behov til kontaktpersonen.
I foråret 2011 vurderer kommunen, at der var tale om et barn med særlige behov, og på et møde med
den ene af forældrene orienteres der generelt om børnefaglige undersøgelser. I en periode på over et
år – fra november 2011 til december 2012 – bliver der ikke noteret noget på sagen til trods for, at der
er beskrivelser af et barn, der ikke er i trivsel. I marts 2013 – næsten to år efter kommunens
indledende vurdering Ý træffes der afgørelse om, at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse.
Denne afsluttes i slutningen af august 2013.
På baggrund af en underretning beslutter kommunen en måned senere, at der skal udarbejdes en
børnefaglig undersøgelse. På trods af viden om, at moderen drikker og at barnet er meget overladt til
sig selv, er der lange perioder, hvor der intet sker i sagen afbrudt af forløb, hvor det forsøges at opnå
kontakt med mor. oderen udebliver ofte fra møder og er svær at træffe telefonisk. Den børnefaglige
M
undersøgelse afsluttes i sommeren 2012 – næsten 2½ år efter, at kommunen har modtaget
underretning. Sagsforløbet er også efterfølgende præget af, at moderen udebliver fra det ene møde
efter det andet.
For meget f okus på f orældresamarbej det
Der har været kendskab til familien siden 2005, hvor der blev udarbejdet en børnefaglig undersøgelse.
Der har over årene været iværksat forskellige hjælpeforanstaltninger og også været lange perioder,
hvor der ikke har været iværksat foranstaltninger. Fokus i sagsbehandlingen har i høj grad været på
forældrenes ønsker, når de ikke længere ønskede hjælp, stoppede denne uden, at der blev foretaget
en vurdering af barnets behov for hjælp.
Familien havde i en lang periode frem til sommeren 2011 tilknyttet en familiebehandler. Hjælpen
standses da moderen ikke længere ønsker støtte, selvom familiebehandler udtrykker bekymring for
børnene. Frem til efteråret 2012 var der sporadisk kontakt til moderen, der selv løbende vurderede, at
hun ikke havde behov for støtte. oderen vurderer i efteråret 2012, at der igen er behov for støtte.
M
Der er i hele forløbet meget fokus på forældresamarbejdet. Det var moderen der bestemte, hvornår
der var behov for støtte. Der ses ikke i tilstrækkelig grad, at have været foretaget en vurdering af den
unges behov for støtte.
Der har siden foråret 2009 været kontakt med forældrene, og det er flere gange vurderet, at barnet
havde behov for støtte, og at der skulle udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. Kommunen har haft
meget fokus på at skabe et samarbejde med forældrene, samtidig med at barnets trivsel forværres
markant gennem forløbet.
ang lende/f orkert f ag lig vurdering

M

Familien flytter til Aabenraa Kommune i sommeren 2010. Der modtages en mellemkommunal
underretning. Det fremgår heraf, at der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, der konkluderer,
at der er et anbringelsesgrundlag. Aabenraa Kommune iværksætter famili ekonsulentstøtte og i
efteråret 2010 vurderes det, at forældrene er i besiddelse af gode forældreevner, og at de tilgodeser
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børnenes basale behov, hvorfor hjælpen standses. I foråret 2012 modtages der underretning om vold i
hj emmet. oderen har været indlagt, og har igen taget ophold på et krisecenter med børnene. Der
M
modtages efterfølgende flere underretninger, og faderen anmeldes til politiet for vold mod børnene
og moderen. Det vurderes at være en forkert faglig vurdering, at der ikke ved modtagelsen af de nye
alvorlige underretninger blev udarbejdet et tillæg til den tidligere udarbejdede børnefaglige
undersøgelse.
Kommunen vurderer i januar 2013, at der var tale om en ung, der har behov for særlig støtte. Der
bliver fire måneder senere besluttet, at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. Det
almindelige skolesystem kan ikke rumme den unge, der i eftersommeren begynder på efterskole, som
familien selv har fundet. Forældrene bliver rådgivet om muligheden for at søge økonomisk hjælp. Det
vurderes at være udtryk for en forkert faglig vurdering, at der ikke bliver udarbejdet en børnefaglig
undersøgelse. Ved at udarbejde en børnefaglig undersøgelse afdækkes behovet for hjælp, herunder
om støtte i form af et efterskoleophold er tilstrækkeligt til at afhjælpe den unges problemer, samt om
der er behov for opfølgning. Endvidere vurderes det, at være en forkert faglig vurdering, når der ikke
tales med en ung på 16 år.
Der er siden februar 2011 modtaget mindst 9 underretninger om bekymring for barnet, herunder flere
fra fagpersoner. Kommunen har desuden modtaget lægelige oplysninger om forældrene, der
sammenholdt med underretningerne giver anledning til bekymring. Der ses ikke at være reageret
relevant på underretningerne, og der er ikke udarbejdet en børn efaglig undersøgelse. Familien har
modtaget støtte i form af familiekonsulent. Familiekonsulenten oplyser i eftersommeren 2013, at den
igangsatte indsats ikke er tilstrækkelig til at sikre trivsel og udvikling for familiens 4 børn. Dette ses
ikke at give anledning til en fornyet vurdering af støttebehovet, og der aftales et nyt opfølgningsmøde
med familiekonsulenten i december 2013. Det findes at være en forkert faglig vurdering, at der ikke
reageres på underretningerne og udarbejdes en børnefaglig undersøg else, samt at der ikke reageres
på oplysningerne om, at den iværksatte foranstaltning ikke sikrer barnets trivsel.

d in
o i l
li
5.8 S c a fag g vur er g af fem sager
VISO har g ennemg ået f em af de 20 sag er. å baggrund af de f em sag er konkluderer VISO følg ende ud
P
f ra en socialfag lig v inkel:
I

nddragelse af barnet/ den unge:
Sagerne viser forskelligartet praksis i forhold til kontinuerligt og systematisk inddragelse af barnet/
den unge. I nogle sager inddrages større børn slet ikke, og i andre sager inddrages barnet hyppigt.
Børnesamtalen vægtes – og fremgår i flere af sagerne – men er dog fraværende i enkelte tilfælde.
Børneperspektivet er i nogle sager meget utydeligt – det bliver forældrenes motivation (eller mangel
på samme), som bliver afgørende for, hvorledes der sagsbehandles i sagen.
I en enkelt sag forsøger kommunen i en periode på 4 år, at etablere samarbejde med en alkoholiseret
forælder – som gang på gang udebliver fra aftaler/møder – til stor skade for barnet.
I 2 ud af de 5 sager er der tale som svære overgrebsproblematikker i forhold til seksuelle overgreb
mod barnet. Der ses ikke i sagerne, at kommunen har taget stilling til
betydningen/udredningen/behandlinger heraf.
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ournalføring/ dokument at ion:
I mange af sagerne ses lange perioder i sagshistorikken, h vor sagen holdes åben – uden der reelt er
aktivitet eller etableret foranstaltninger
Den løbende journalføring svigter i flere sager. Flere af sagerne har store huller på over 1 år – andre
opdateres tilbage i perioder på op til ½ år. ange dokumenter mangler endvidere dato.
M
I enkelte sager ses manglende opfølgning på underretninger. Nogle sager bæger præg af, at der fra
bekymringen opstår, til der træffes beslutning om udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse, går for
lang tid.

Børnef ag lig undersøgelse:
I en af sagerne henvises til en § 38 undersøgelse udfærdiget for 8 år siden – da barnet var 4 år. Barnet
er fornyligt anbragt.
Supplement til den børnefaglige undersøgelse ses ikke systematisk anvendt, når der kommer nye
oplysninger i sagen – herunder i tilfælde af, at socialrådgiver vurderer anderledes i forhold til indsats
og tiltag i familien
Undersøgelsesforløbene varer typisk lidt over 4 måneder.
Der ses i en enkelt sag inddragelse af andre fagpersoner i undersøgelsesforløbet – helt konkret en
samspilsvurdering i familiehusregi, som delelement til undersøgelsen.
Flere af undersøgelserne er ikke indeholdt begrundet stillingtagen til foranstaltning og forældrenes
holdning til sagsbehandlers vurdering mangler
Generelt er der manglende stillingtagen til behov for nærmere udredning af barnets/den unges
vanskeligheder.
I en af sagerne ses, at der på hensigtsmæssig og relevant måde træffes beslutning om foranstaltning,
imens den børnefaglige undersøgelse udarbejdes, med baggrund i familiens akutte behov.
Handleplaner:
Handleplanerne er i mange tilfælde uden dato. Der er ikke udviklingsmål for alle relevante dele i
handleplanen. De mål, der beskrives er i sagerne brede og overordnede. I flere tilfælde er det ikke
angivet, hvem som er ansvarlig for at arbejde med målene i handleplanen.
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