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Indledning 
 

Rapporten indeholder en status på Svendborg Kommunes udviklingsarbejde, der er pågået i 

perioden maj 2018 – juni 2019. 

 

Svendborg Kommune påbegyndte i oktober 2017 et længerevarende Task Force forløb. 

Forløbet består først af en analyse af kommunens myndighedssagsbehandling og dernæst et 

udviklingsforløb på baggrund af analysen. Udviklingsforløbet har en varighed af et år, hvorefter 

kommunen fortsætter den igangsatte udvikling af området uden Task Forcens medvirken. 

 

Task Forcen er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, der i 2012 blev 

etableret af satspuljepartierne med det formål at yde rådgivning til kommuner, der ønsker at 

styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Task Forcens konkrete rådgivningsydelser tilrettelægges i 

dialog med kommunen. 

 

Task Forcen har siden 2012 gennemført rådgivningsforløb med kommuner omkring 

myndighedssagsbehandlingen på området for udsatte børn- og unge. I 2017 ændrede 

rådgivningsforløbet koncept, og Svendborg Kommune indgik i samarbejde med Task Forcen 

som pilot-kommune for dette koncept. Det har blandt andet betydet, at analysen af Svendborg 

Kommunes sagsbehandling har været anderledes tilrettelagt end førhen, struktureret omkring 

de fire pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen. Det har også betydet, at kommunen har 

modtaget mere processtøtte i form af workshop-dage i starten af forløbet og løbende i 

analysefasen har givet feedback på deres oplevelse af processen. Tidligt i udviklingsfasen 

ophørte Svendborg Kommunes rolle som pilot, med henblik på at koncentrere forløbet omkring 

kommunens egen udvikling. I overensstemmelse med det nye koncept afslutter Task Forcen 

samarbejdet med kommunen, efter at udviklingsfasen har været i gang i 1 år. 

 

Nærværende rapport udgør en status på Svendborg Kommunes udviklingsarbejde indtil nu. 

Statusrapporten er udarbejdet med afsæt i de anbefalinger, Task Forcen fremsendte til 

Svendborg Kommune i februar 2018. I statusrapporten findes derfor henvisninger til både start- 

og statusmåling af konkrete sager i kommunen, udført af Ankestyrelsen og VISO. Eftersom 

Svendborg Kommunes udviklingsplan strækker sig over 3 år, er det ikke forventningen, at 

kommunen vil være i mål med alle anbefalinger fra analyserapporten. 

 

Statusrapporten beskriver, som status på forløbet, hvilke områder Task Forcen vurderer, at 

kommunen har forbedret indsatsen indenfor, og hvilke områder det anbefales, at kommunen 

arbejder videre med fremover. Statusrapportens fokus er på indsatser, der har betydning for 

kvaliteten af kommunens sagsbehandling.  

 

De overordnede målsætninger i Svendborg Kommunes udviklingsplan for 2018 var: 

 at sikre lovmedholdelighed 

 at skabe en større systematik og ensartet faglighed i udarbejdelsen af børnefaglige 
undersøgelser, herunder ved at anvende ICS  

 at sikre inddragelse af netværket i udarbejdelse af handleplaner 

 at øge trivslen og arbejdsglæden blandt medarbejderne med henblik på at fastholde 
motivationen og opbakningen til udviklingsarbejdet 

 at sikre at ledelsen i familieafdelingen konsoliderer ledelsesgrundlaget. 
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Svendborg Kommune har udarbejdet en udviklingsplan for 2019 med overskriften ”Kvalitet i 
sagsbehandlingen og Tværgående samarbejde”. Fokus er her at skabe større systematik og 
kvalitet i sagsarbejdet, samt en større inddragelse af familien og netværket. Den foreløbige 
overskrift for udviklingsplanen for 2020 er ”Læring, justering og videreudvikling”. 

 

 

1.1 Statusrapportens datagrundlag 
 
En sagsgennemgang af 20 sager fremsendt af Svendborg Kommune 
20 sager, fremsendt af Svendborg Kommune, er vurderet af Ankestyrelsen og anvendes til at 
afdække kommunens styrker og udfordringer i sagsbehandlingen. Sagsgennemgangen tjener 
som en statusmåling til vurdering af, hvor langt kommunen er nået i arbejdet med forbedring af 
kvaliteten og lovmedholdeligheden i sagsbehandlingen ved afslutningen af samarbejdet med 
Task Forcen. Af de 20 sager er udvalgt 10 sager, som VISO har lavet en socialfaglig vurdering 
af. I bilag 1 ses en sammenfatning af resultaterne fra sagsgennemgangen. Da der er tale om et 
mindre antal af sager giver sagsgennemgangen ikke et repræsentativt billede af 
sagsbehandlingen i Svendborg Kommune, men et indblik i hvilke overordnede mønstre, der gør 
sig gældende for sagsbehandlingen i kommunen. 
 
Kommunens egen redegørelse fremsendt af Svendborg Kommune  
Som afslutning på Task Forcens indsats i kommunen har Task Forcen bedt kommunen om at 
udarbejde en samlet redegørelse, der beskriver de mål og delmål, kommunen havde sat sig, og 
som angiver, hvilke mål og delmål kommunen vurderer at have opnået, samt hvilke 
indsatsområder kommunen fortsat arbejder med. Kommunens redegørelse er et selvstændigt 
arbejdsdokument, der indgår som en del af datagrundlaget for Task Forcens samlede 
vurdering. Kommunens redegørelse er vedlagt som bilag 2. 
 

Task Forcens vurdering 
 

Task Force-forløbet i Svendborg Kommune har fra starten været præget af stor vilje til 

forandring og engagement for at løfte kvaliteten i sagsbehandling og kompetencer, både hos 

medarbejdere og i ledergruppen. Forløbet har dog også været præget af udefrakommende og 

organisatoriske omstændigheder. 

 

For det første har Svendborg Kommune undervejs i udviklingsfasen haft et efterslæb af gamle 

sager, hvorfor der skulle udføres genoprettende sagsbehandling. For det andet var der, i den 

indledende fase af udviklingsprocessen, stor udskiftning på leder- og teamlederniveau, og Task 

Forcens indtryk er, at Svendborg Kommune kom et godt stykke ind i udviklingsfasen, før 

ledergruppen fik etableret et fælles fagligt fundament for udviklingsarbejdet. Der er endvidere i 

udviklingsperioden sket en reorganisering af området, og der har været en høj grad af 

udskiftning blandt medarbejderne. For det tredje blev den socialfaglige metode ICS forenklet og 

justeret af Socialstyrelsen 2018, hvilket betød, at Svendborg Kommune først kunne rekvirere 

kurser og igangsætte re-implementering af ICS primo 2019.  
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Det er Task Forcens vurdering, at Svendborg Kommune, på baggrund af analyserapporten, har 

udført relevante udviklingsaktiviteter for at understøtte kvalitet i sagsbehandlingen på området 

for udsatte børn og unge. Udviklingsaktiviteterne opsummeres i nærværende rapport. 

 

Ankestyrelsens sagsgennemgang viser imidlertid en begrænset forbedring i forhold til 

lovmedholdelighed, og VISOs sagsvurdering viser ikke fremgang i kvaliteten af det socialfaglige 

arbejde i myndighedssagsbehandlingen.  

 

Som nævnt indledningsvist foretages statusmålingen 1 år inde i udviklingsfasen, og det er ikke 

forventningen, at kommunen vil have skabt resultater på alle udviklingsmål på sagsniveau. 

Fremgangen fra Svendborg Kommunes startmåling til statusmåling er dog efter Task Forcens 

vurdering beskeden, også set i forhold til de udviklingsaktiviteter kommunen beskriver i sin 

redegørelse.  

 

Svendborg Kommune giver i redegørelsen udtryk for en mere positiv opfattelse af kvaliteten af 

sagsbehandlingen end den, statusmålingen viser. Det er dog Task Forcens indtryk og 

vurdering, at kommunens tiltag for at hæve kvaliteten af sagsbehandlingen, herunder 

udarbejdelse af sagsgange, kompetenceudvikling og konsistent faglig ledelse, ikke er slået 

igennem i kommunens sagsbehandling. 

 

Det er på den baggrund Task Forcens vurdering, at der fortsat udestår et arbejde for Svendborg 

Kommune med fuldt ud at implementere de tiltag, der er arbejdet med i udviklingsfasen, og 

sikre, at nye kompetencer og arbejdsgange tilegnes, fastholdes og indgår som del af det 

daglige sagsarbejde i familieafdelingen. 

 

 

 

 

1.2 Task Forcens bemærkninger til Svendborg Kommunes 

redegørelse 
 

I de følgende kapitler gennemgår Task Forcen Svendborg Kommunes udviklingsaktiviteter og 

resultater. Kapitlerne følger alle den samme opbygning: Først en gennemgang af hvad Task 

Forcen fandt i sin indledende analyse, og hvad Task Forcen på den baggrund anbefalede. 

Dernæst kommunens redegørelse for hvilke udviklingstiltag, der er taget på området, og 

kommunens vurdering heraf. Herefter følger resultaterne fra statusmålingen og til sidst Task 

Forcens vurdering af Svendborg Kommunes progression på området. 

 

 

Sammenhæng mellem styring, faglig ledelse og praksis 

Task Forcens indledende analyse 

I den indledende analyse var det Task Forcens vurdering, at der i Svendborg Kommune forelå 

forskellige strategier og retningslinjer, som i stort omfang afspejlede relevant faglig viden på 

området for udsatte børn- og unge. Task Forcens analyse tegnede samtidig et billede af, at 

trods strategierne havde sat sig spor i praksis, og trods opbakning til dem på tværs af 

organisationen, var hverken strategier eller retningslinjer implementeret fuldt ud.  

 

Task Forcen vurderede, at det, at eksisterende retningslinjer, procedurer, værktøjer mv. ikke 

fulgtes systematisk, og det, at sagsbehandlernes kompetencer var forskellige og på forskelligt 
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niveau, var medvirkende til stor variation i kvaliteten i sagsbehandlingen. Flere sagsbehandlere 

gav i overensstemmelse hermed udtryk for, at de savnede kompetencer i den socialfaglige 

metode ICS, og indtrykket i analysen var, at der var flere forskellige faglige retninger i spil, og at 

sagsbehandlerne havde en høj grad af metodefrihed. Analysen viste samtidigt, at der var 

relevante socialfaglige og juriske kompetencer tilstede i familieafdelingen, som kunne bygges 

videre på. 

 

Analysen tegnede også et billede af, at der var udviklingspotentiale i forhold til hvordan den 

faglige sparring kunne understøtte en ensartet kvalitet i sagsbehandlingen. For det første fandt 

Task Forcen, at der i Svendborg Kommune ikke blev gennemført ledelsestilsyn, hvor den 

socialfaglige og juridiske kvalitet i sagsarbejdet blev vurderet systematisk. Der blev heller ikke 

gennemført sagsgennemgange. For det andet var der, trods teamledernes prioritering af at yde 

sparring, stor forskellighed i, hvordan teamlederne tilrettelagde mulighederne for faglig sparring. 

Adgangen til sparring, og strukturen herfor, varierede fra teamleder til teamleder. Task Forcen 

fandt også, at teamlederne i familieafdelingen ikke havde en fælles faglig retning, og at de 

havde vanskeligt ved at prioritere tid til at skabe dette.  

 

Task Forcens analyserapport viste derudover, at Svendborg Kommunes ledelsesinformation på 

området for udsatte børn og unge ikke var dækkende eller blev brugt systematisk som 

beslutningsgrundlag, men at det var planen at oparbejde valid ledelsesinformation, og at dette 

havde stor opmærksomhed. 

 

Task Forcens anbefalinger 

Task Forcen anbefalede, at Svendborg Kommune, som led i at sikre et ensartet og godt 

kvalitetsniveau i sagsbehandlingen, sørgede for, at alle sagsbehandlere har fik ensartet 

kompetence i grundlæggende sagsbehandling, herunder faglig styring og systematik i arbejdet 

med journalføring, udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og handleplaner samt i 

afholdelse af børnesamtaler. Task Forcen anbefalede derudover, at alle sagsbehandlere skulle 

have ICS-kompetence i form af viden om ICS og reel kompetence i at omsætte denne viden i 

praksis. 

 

En anden anbefaling var, at Svendborg Kommune etablerede fælles retningslinjer og 

arbejdsgange, som sagsbehandlerne kan tage afsæt i, og som kan understøtte, at 

lovgivningens krav til sagsbehandlingen overholdes. Task Forcen understregede, at det 

centrale i arbejdet med retningslinjer og arbejdsgange er, at det sker på en måde, så de reelt 

bruges og understøtter systematik og ensartet kvalitet i sagsbehandlingen. 

 
I forlængelse heraf anbefalede Task Forcen, at Svendborg Kommune udarbejdede og 

implementerede kvalitetsstandarder for sagsbehandlingen. Standarterne kunne f. eks. beskrive 

minimumkriterier for, hvad der forbindes med godt socialfagligt arbejde i familieafdelingen i 

Svendborg Kommune, så standarderne bliver en reel støtte for de faglige ledere og 

sagsbehandlere i forhold til at arbejde målrettet med ensartethed i sagsarbejdet. 

 

Task Forcen anbefalede også, at Svendborg Kommune udarbejdede og implementerede en 

strategi for kompetenceudvikling for det næste 1½ år, herunder en plan for oplæring af nye 

medarbejdere. Strategien skulle desuden indeholde en plan for, hvordan læring oparbejdes, 

fastholdes og omsættes, så alle sagsbehandlere oparbejder kompetence, der omsættes i en 

sagsbehandlingspraksis, som er lovmedholdelig og ensartet. 
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I forhold til den faglige sparring anbefalede Task Forcen, at Svendborg Kommune udarbejdede 

og implementerede en model for faglig sparring, og at teamlederne fortsat prioriterede 

tilgængelighed for sagsbehandlerne. Det blev også anbefalet, at kommunen skulle prioritere tid 

til teamledernes etablering af fælles faglig retning på tværs af teams.   

 
Task Forcen anbefalede dertil, at Svendborg Kommune udarbejdede og iværksatte dels en 

model for ledelsesinformation og dels et systematisk ledelsestilsyn. Det var også anbefalingen, 

at Svendborg Kommune på systematisk vis afholder sagsgennemgange. 

 

Som anbefalinger for selve udviklingsfasen opfordrede Task Forcen Svendborg Kommune til at 

formulere udviklingsplanen som en forlængelse af de eksisterende strategipapirer i kommunen 

og til at arbejde systematisk med implementering for at understøtte at politiker, beslutninger og 

retningslinjer implementeres ensartet. 

 

Svendborg Kommunes tiltag 

 

Udviklingsplanen 

Svendborg Kommune skriver i sin redegørelse, at den udarbejdede udviklingsplan blev 

udfærdiget i naturlig forlængelse af ”Strategiplanen for Familieafdelingen” (2015-2018). 

Udviklingsplanen strækker sig over 3 år. Ledelsen besluttede, at der udover Task Forcens 

anbefalinger skulle igangsættes tiltag indenfor økonomi, ledelse og organisering, herunder 

medarbejdertrivsel. 

 

Svendborg Kommune beskriver videre, at familieafdelingen i januar 2019 blev re-organiseret 

med en opdeling i to enheder. Formålet med re-organiseringen var at skabe mindre enheder og 

styrke det ledelsesmæssige set-up for dermed at skabe bedre vilkår for implementering af 

udviklingstiltagne. 

 

Kompetenceudvikling og retningslinjer 

I forhold til at højne sagsbehandlernes kompetence har Svendborg Kommune i forbindelse med 

Task Force-forløbet modtaget fire undervisningsdage om ”Systematik i sagsbehandlingen” i 

vinteren 2018 og to jura-oplæg med fokus på blandt andet §§ 48, 50 og 140 fra Ankestyrelsen i 

hhv. 2018 og 2019. Svendborg Kommune har i 2019 re-implementeret ICS som socialfaglig 

metode og modtog i den forbindelse et ICS-kursus for alle sagsbehandlere samt et for 

superbrugere. Begge kurser blev afviklet i vinteren 2019. Re-implementeringen omfattede også 

aktiviteter i foråret/sommeren 2019, hvor der blev arbejdet med udvalgte temaer indenfor den 

praktiske brug af ICS.  

 

Svendborg Kommune har ikke udarbejdet en egentlig strategi for kompetenceudvikling, udover 

de planlagte kurser og oplæg, der er beskrevet i udviklingsplanen. Kommunen vurderer, at 

disse kompetencetiltag er gennemført. 

 

Svendborg Kommune beskriver, at der er udarbejdet sagsgangsbeskrivelser, der skal 

understøtte sagsbehandlerne i systematisk sagsbehandling med fokus på at overholde 

lovgivning og med udgangspunkt i ICS. Disse er understøttet af udarbejdede sagsgange og 

aktivitetsplaner i DUBU. Der er også udarbejdet procedurer og understøttende materiale til 

sagsbehandlingen af sager, der forelægges for § 18-udvalget. 

 
Svendborg Kommune satte sig som mål i udviklingsplanen, at de ville udarbejde fælles 
retningslinjer, procedurer, kvalitetsstandarter m.m. Kommunen vurderer, at målet delvist er 
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opnået, og angiver, at der arbejdes videre med udarbejdelse af retningslinjer, procedure og 
kvalitetsstandarder i takt med implementeringen af ICS. 

 
Ledelsen oplever en større kvalitet i det skriftlige arbejde med børnefaglige undersøgelser og 
handleplaner og et skærpet fokus på overholdelse af tidsfrister og lovfastsatte sagsskridt i 
sagsbehandlingen. 

 

Faglig sparring og ledelsestilsyn 

I forhold til den faglige sparring beskriver Svendborg Kommune i sin redegørelse, at der sættes 

fokus på den faglige kvalitet i sagsbehandlingen gennem nærledelse og sagsgennemgange. 

Teamlederne prioriterer den daglig sparring, og der er faste teammøder en gang ugentligt.  

 

Svendborg Kommune beskriver, at der er sat rammer for den faglige retning mellem 

teamlederne, hvor der på teamledermøde en gang ugentligt sker sagsdrøftelse, og den faglige 

retning afstemmes. Medarbejdere har ifølge redegørelsen givet udtryk for, at de oplever mere 

nærledelse og mere faglig retning defineret af ledelsen. Ledelsen vurderer, at de har 

konsolideret ledelsesgrundlaget samt skabt en fælles faglig retning.  
 

Med hensyn til ledelsestilsyn beskriver Svendborg Kommune, at der udføres et ensartet 

ledelsestilsyn en gang i kvartalet, baseret på Socialstyrelsens anbefalinger og skema. 

 

Datakvalitet og ledelsestilsyn 

Med hensyn til ledelsesinformation vurderer Svendborg Kommune, at der er kommet en større 

datavaliditet i DUBU, så der kan udarbejdes valide nøgletal. Nøgletallene anvendes som afsæt 

for kommunikationen om udviklingen i familieafdelingen og som et redskab til den daglige 

styring i familieafdelingen. Der udarbejdes hvert kvartal en rapport over økonomiske og faglige 

nøgletal, der udgør en overordnet status på driften i familieafdelingen. Rapporten forelægges 

for Børn- og Ungeudvalget samtidigt med budgetopfølgningen.   

 

Statusmålingen 

Ankestyrelsens statusgennemgang viser, at der stadig er varierende praksis i Svendborg 

Kommunes sagsbehandling. Det vil sige, at nogle sager er af god kvalitet og lever op til lovens 

krav, mens det modsatte er tilfældet i andre sager. 

 

Ankestyrelsens statusmåling viser, at der er sket en begrænset positiv udvikling indenfor 

enkelte sagsskridt, men i flertallet af de gennemgåede sagsbehandlingsskridt er der fra 

startmålingen til statusmålingen status quo med hensyn til lovmedholdlighed.  

 

VISOs sagsvurdering viser en lignende tendens. Det er ligeledes VISOs vurdering, at der ses 

både en stor forskel på kvaliteten af sagsbehandlingen sagerne imellem og i 

sagsbehandlingens forskellige faser i forløbet af den enkelte sag. 

 

Det er ydermere VISOs vurdering, at de faglige redskaber, som sagsbehandlerne har tilegnet 

sig på kurserne om ICS, jura og systematik i sagsbehandlingen i Task Force-regi, ikke ses 

anvendt i sagsarbejdet. Sagsarbejdet med børnefaglige undersøgelser bærer i flere af sagerne 

præg af at være ufokuseret, og der ses i en del sager mangelfulde faglige begrundelser og 

overvejelser forud for iværksættelsen af den konkrete støtte. Handleplanerne i sagerne fremstår 

generelt meget begrænsede og med overordnede mål, der er vanskelige at følge op på. 

 

Der ses derudover manglende socialfaglig styring af sagsforløbene, hvor det ikke fremgår af 

journalen, hvilke faglige vurderinger, der ligger til grund for, at der handles, som der gør. 
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Task Forcens vurdering 

Task Forcen vurderer det positivt, at Svendborg Kommune har gennemført relevante tiltag for at 

ensarte og højne kvaliteten af sagsbehandlingen. Det er indtrykket, at der er blevet arbejdet 

målrettet med udarbejdelse af retningslinjer og arbejdsgange, og at især re-implementeringen af 

ICS siden årsskiftet har været – og fortsat er – et væsentligt omdrejningspunkt for 

familieafdelingen. Det er endvidere indtrykket, at ledelsen har arbejdet konstruktivt med at sætte 

en fælles retning, både hvad angår faglig retning og hvad angår ledelsesmæssig retning i 

forhold til faglig sparring og ledelsestilsyn.  

 

Set i lyset af, at Svendborg Kommune i forhold til statusmålingen kun i begrænset omfang har 

højnet ensartetheden og kvaliteten i sagsbehandling og lovmedholdelighed, er det samtidigt 

Task Forcens vurdering, at Svendborg Kommune ikke er i mål med implementering af 

arbejdsgange og kompetenceudvikling, der reelt understøtter en ensartet sagsbehandling af 

god kvalitet.  

 

Task Forcen vurderer videre, at kvalitetsstandarter, der tegner et klart billede af, hvad der 

forventes af sagsbehandlerne, ville kunne understøtte en ensartet og kvalificeret 

sagsbehandling. Dette er et arbejde, der endnu udestår i Svendborg Kommune, og som, efter 

Task Forcens forståelse, vil blive forfulgt det næste år.  

 

Task Forcen har ikke kendskab til, om Svendborg Kommune har udarbejdet en plan for, 

hvordan nye medarbejdere oplæres og oparbejder kompetencer. Task Forcens vurdering er, at 

dette også ville kunne bidrage til mere ensartethed og kvalitet i sagsbehandlingen. 

 

Task Forcen vurderer det positivt, at Svendborg Kommune udfører kvartalsvise ledelsestilsyn 

og sagsgennemgange, og opfordrer Svenborg Kommune til i endnu højere grad at bruge disse 

værktøjer i understøttelsen af en ensartet og faglig funderet sagsbehandling.  

 

Task Forcen vurderer det også positivt, at Svendborg Kommune har etableret en model for 

ledelsesinformation, og jævnligt forelægger nøgletallene for Børne- og Ungeudvalget. 

 

Udviklingsplanens fokuspunkter, med hensyn til økonomi, organisering og medarbejdertrivsel, 

falder udenfor Task Forcens domæne, og behandles derfor ikke i denne statusrapport. 

 

 

Tværfagligt samarbejde i den tidlige indsats 

Task Forcen vurderede i sin indledende analyse af Svendborg Kommune, at der var et stort 

ejerskab til det tidlige forbyggende arbejde, og at de forskellige fagpersoner udviste respekt for 

hinandens roller og kompetencer, herunder for de fremskudte rådgivere. De tværfaglige 

mødefora var etablerede, kendte og møderne blev afholdt. Møderne fungerede i 

udgangspunktet godt, dog tegnedes et billede af, at de tværfaglige mødefora ikke var fuldt ud 

udviklede og implementerede.  

 

Task Forcen anbefalede på den baggrund, at Svendborg Kommune fastholder de tværfaglige 

mødefora (konsultative møder, småbørnsfora og tværfaglige møder) og arbejder målrettet på at 

færdigudvikle og implementere møderne, herunder sikrer den overordnede koordinering af 

møderne i hele organisationen. Task Forcen anbefalede også, at Svendborg Kommune 

fastholdt fokus på at skabe gode rammer og fælles faglig retning for de fremskudte rådgivere. 
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Svendborg Kommune skriver i sin redegørelse, at en arbejdsgruppe på tværs af dagtilbud, 

skole og familieafdelingen har arbejdet med at revidere rammerne for de tværfaglige mødefora. 

Arbejdsgruppen besluttede at fastholde de konsultative møder i den nuværende form og at 

justere småbørnsfora og tværfaglige møder. De to sidstnævnte mødetyper kaldes nu 

tværfaglige møder, og der er udarbejdet nye og tydeligere rammer for mødernes form, struktur 

og indhold. Svendborg Kommune vurderer, at rollefordelingen på møderne er blevet mere klare, 

og at der er kommet større klarhed om målgruppen og formålet med møderne. Svendborg 

Kommune fortsætter arbejdet med at implementere møderne og med at sikre, at rammerne for 

møderne er kendte for samarbejdsparterne i almenområdet. 

 

Kommunens redegørelse indeholder ikke status i forhold til de fremskudte rådgivere. 

 

Task Forcen har ikke kendskab til det konkrete indhold af den nye ramme for de tværfaglige 

møder men vurderer det positivt, at Svendborg Kommune har haft fokus på at tydeliggøre 

rammerne for det tidlige tværfaglige samarbejde. 

 

 

Faglig udredning 

 

Underretninger 

Task Forcen vurderede i sin indledende analyse af Svendborg Kommune, at de vedtagne 

arbejdsgange ved underretninger i både nye og eksisterende sager var hensigtsmæssige. 

Vurderingen var yderligere, at arbejdsgangene ikke var fuldt ud implementerede endnu, og at 

de ikke var kendte af alle sagsbehandlere på tværs af teams. Task Forcen gennemgik 

kommunens brug af dialogbaserede underretninger og fandt at måden, hvorpå der blev arbejdet 

med underretningerne, var udfordret i forhold til lovmedholdlighed. Blandt andet blev der ikke 

rettidigt akutvurderet, og arbejdsgangene for de dialogbaserede underretningsmøder 

udfordrede både 4-månedsfristen for den børnefaglige undersøgelse og partshøring af børn og 

forældre. Task Forcen konstaterede endvidere, at arbejdsgangene ved underretning af vold og 

overgreb ikke var kendt af alle, hverken blandt sagsbehandlere eller i almenområdet. 

 

Task Forcen anbefalede derfor, at Svendborg Kommune fortsatte arbejdet med at implementere 

arbejdsgangene ved underretninger i både nye og eksisterende sager. Task Forcen anbefalede 

endvidere, at kommunen udarbejdede et skema eller udredningsværktøj til akutvurdering af 

underretninger, samt at kommunen sikrede, at beredskabsplanen for underretninger ved vold 

og overgreb blev formidlet til alle relevante parter. 

 

Svendborg Kommune beskriver i redegørelsen, at der gennem udviklingsforløbet har været 

arbejdet med implementeringen af arbejdsgangene for modtagelse, behandling og vurdering af 

underretninger. Dette blandt andet ved afholdelse af to ugentlige sagsmøder, hvor nye og 

verserende underretninger drøftes. Derudover foretages sasgennemgang hver 3. måned, og 

der benyttes ledelsestilsyn til at identificere udfordringer ved arbejdet, som der sættes 

systematisk ind overfor.  

 

Svendborg Kommune fravalgte ved starten af udviklingsforløbet brugen af dialogbaserede 

underretninger, blandt andet grundet uhensigtsmæssighederne i forhold til lovmedholdlighed.  

 

Svendborg Kommune fortæller yderligere i sin redegørelse, at beredskabsplanen vedrørende 

vold og overgreb er opdateret, og at teamlederne i henholdsvis Modtagelsen og Børneteams i 

efteråret 2019 afholder underretningsoplæg for alle dagtilbud og skoler. 
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Kommunen vurderer, at underretningsarbejdet er styrket, så der nu sker en hurtigere og 

tydeligere behandling af underretninger. 

 

Af VISOs sagsvurdering fremgår det, at Svendborg Kommune ved modtagelse af 

underretninger tager stilling til, om der skal iværksættes akutte foranstaltninger. Det bemærkes 

samtidigt, at der i akutvurderingen, såfremt der ikke sættes en akut foranstaltning i gang, ikke 

tages stilling til, om underretningen bør give anledning til, at der skal handles hurtigere eller 

anderledes i sagerne – som for eksempel at følge op på underretningen med et uanmeldt 

hjemmebesøg.  

 

Det er Task Forcens vurdering, at Svendborg Kommune har arbejdet målrettet med at 

implementere arbejdsgangene ved underretninger. 

 

Task Forcen vurderer endvidere, at Svendborg Kommune akutvurderer i underretninger. Task 

Forcen er ikke bekendt med, om der er udarbejdet et akutvurderingsværktøj til underretninger. 

 

Børnefaglig undersøgelse 

Task Forcens indledende analyse 

Af Task Forcens analyserapport fremgik det, at sagsgennemgangene viste store variationer i 

kvaliteten af de børnefaglige undersøgelser. Der var således eksempler på analyser og faglige 

vurderinger af høj kvalitet i de børnefaglige undersøgelser. Omvendt så man også eksempler 

på børnefaglige undersøgelser af ringe kvalitet. Analysen fremhævede som styrke, at der 

generelt i de gennemgåede sager blev indhentet relevant tværfaglig viden eller specialviden til 

brug for den børnefaglige undersøgelse. Undersøgelsesforløbene fremstod dog i flertallet af de 

gennemgåede sager som uklare og ustrukturerede og bar præg af manglende planlægning og 

mangelfuld socialfaglig styring. Derudover var det en central udfordring, at der i flere sager 

manglede en aktuel helhedsvurdering af barnets støttebehov, hvilket betød, at der var truffet 

afgørelser, der ikke var funderet i systematiske socialfaglige vurderinger. 

 

Analysen viste desuden, som tidligere nævnt, at sagsbehandlerne manglede kompetencer og 

sparring for at kunne drage bedre brug af ICS som socialfaglig metode i sagsarbejdet. Analysen 

viste også, at teamlederne brugte forskellige metoder i deres sparring omkring sager, og at 

teamledernes viden om ICS var varierende.  

   

Task Forcens anbefalinger 

Task Forcen anbefalede derfor, at Svendborg Kommune udarbejdede og implementerede 

retningslinjer for, hvornår der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, og   fortsatte 

arbejdet med at udarbejde og implementere fælles retningslinjer for arbejdet med børnefaglige 

undersøgelser. Task Forcen anbefalede også, at Svendborg Kommune sikrede, at alle 

sagsbehandlere har ICS kompetence – både viden om ICS og evne til at omsætte viden i 

praksis. 

 

Svendborg Kommunes tiltag 

Svendborg Kommune har i udviklingsperioden arbejdet med at understøtte kvaliteten i arbejdet i 

de børnefaglige undersøgelser ud fra flere tiltag. Der er blevet udarbejdet sagsgang og 

retningslinjer for arbejdet med den børnefaglige undersøgelse, og disse er blevet opdateret i 

forbindelse med lanceringen af DUBU 3.0 og forenklingen af ICS i foråret 2019. 
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Svendborg Kommune har, som tidligere nævnt, i forbindelse med Task Force-forløbet modtaget 

fire undervisningsdage omkring Systematik i sagsbehandlingen i vinteren 2018 og to jura-oplæg 

med fokus på blandt andet § 50 fra Ankestyrelsen i hhv. 2018 og 2019. 

  

Svendborg Kommune har i 2019 re-implemeteret ICS som socialfaglig metode og modtog i 

denne forbindelse et ICS-kursus for alle sagsbehandlere samt et for superbrugere i vinteren 

2019. Re-implementeringen omfattede også aktiviteter i foråret/sommeren 2019, hvor der 

arbejdes i dybden med udvalgte temaer indenfor den praktiske brug af ICS. 

 

Der er endvidere truffet beslutning om, at ICS konsekvent bruges, når der drøftes sager på 

teammøder. 

 

Svendborg Kommune følger op på tiltagenes indvirkning på sagerne via ledelsestilsyn og data-

træk fra DUBU. 

 

Svendborg Kommune satte sig ved udviklingsfasens start som mål, at 4-måneders fristen skulle 

overholdes i alle børnefaglige undersøgelser. Det er kommunens vurdering, at målet er opnået 

for nye sager i familieafdelingen. 

 

Svendborg Kommune vurderer videre, at der ses en mere systematisk tilgang til de 

børnefaglige undersøgelser, hvor der i højere grad anvendes ICS til formulering af 

problemstillinger og fokusområder. Det blev i udviklingsplanen sat som konkrete mål, at ICS-

tragtmodellen skulle anvendes til præcisering i alle børnefaglige undersøgelser, samt at der på 

teammøder skulle foretages en præcisering af problemstillingen i den børnefaglige 

undersøgelse, hver gang der træffes afgørelse om opstart af en undersøgelse. Svendborg 

Kommune vurderer, at disse mål er opnået.  

 

Med hensyn til at skabe en mere struktureret tilgang til undersøgelsesarbejdet satte Svendborg 

Kommune sig som mål, at der skulle foreligge en undersøgelsesplan i alle sager, hvor der 

igangsættes en børnefaglig undersøgelse, samt at alle sagsbehandlere skulle anvende planen 

som redskab til faglig styring og systematik. Svendborg Kommune vurderer, at man endnu ikke 

er i hus med disse mål, men at implementeringen er i gang, og at sagsbehandlerne anvender 

aktiviteterne i DUBU for styring og planlægning. 

 

Statusmålingen 

Ankestyrelsens sagsmåling viser, at der i Svendborg Kommune ikke ses en markant forbedring 

i forhold til kommunes arbejde med børnefaglige undersøgelser fra startmålingen og til 

statusmålingen. 

 

I startmålingen var der mange eksempler på sager, hvor Ankestyrelsen vurderede, at der 

manglende en opdateret børnefaglig undersøgelse. Der ses fortsat eksempler på sager, hvor 

der mangler en redegørelse for den aktuelle situation og en ny opdateret begrundet stillingtagen 

til det aktuelle støttebehov. Ankestyrelsen vurderer samlet set, at Svendborg Kommune i højere 

grad end tidligere får udarbejdet opdateringer af den børnefaglige undersøgelse. 

 

I forhold til overholdelse af 4-måneders fristen for udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser 

ses både i startmålingen og den aktuelle sagsgennemgang udfordringer for Svendborg 

Kommune i forhold til at overholde fristen. I den aktuelle sagsgennemgang ses flere eksempler 

end tidligere, hvor fristen ikke er overholdt. 
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Ankestyrelsen har desuden fundet, at Svendborg Kommune, både i startmålingen og den 

aktuelle sagsgennemgang i de børnefaglige undersøgelser, begrunder behovet for støtte og 

beskriver arten af foranstaltning i den børnefaglige undersøgelse. 

 

VISO vurderer, at de faglige redskaber, som sagsbehandlerne er blevet introduceret for til at 

formulere et præcist og konkret undersøgelsesfokus inden igangsættelsen af den børnefaglige 

undersøgelse, ikke anvendes. Det ses derfor i flere af sagerne, at undersøgelserne bliver for 

omfangsrige og ufokuserede. 

 

Der ses generelt en manglende socialfaglig styring af sagsforløbene, hvor det ikke fremgår af 

journalen, hvilke faglige vurderinger der ligger til grund for, at der handles, som der gør. Det er i 

flere af sagerne ofte underretninger eller andre begivenheder, der styrer sagen, fremfor løbende 

socialfaglige vurderinger af støttebehovet. 

 

Der er i de børnefaglige undersøgelser indhentet relevant tværfaglig viden og udarbejdet 

socialfaglige vurderinger, men de oplysninger, der anvendes, er i flere af sagerne så gamle, at 

de ikke længere kan betragtes som relevante og aktuelle.  
 

I flertallet af de gennemgåede undersøgelser foretages der ikke en reel analyse, men derimod 

en opsamling og en sammenfatning. Der ses i sagerne mangelfulde faglige begrundelser og 

overvejelser forud for iværksættelsen af den konkrete støtte. Afgørelserne er således ikke 

funderet i en faglig vurdering af barnets behov for støtte i forhold til forældrenes evne til at 

tilgodese dette behov. Dermed bliver det vanskeligt at vurdere, om der i sagerne bliver truffet de 

relevante afgørelser, og hvad der konkret ønskes opnået med foranstaltningerne.  

 

Task Forcens vurdering 
Det er Task Forcens vurdering, at Svendborg Kommune i mindre omfang har udvist fremgang i 

forhold til at hæve kvaliteten af udredningsarbejdet i de børnefaglige undersøgelser. Der er sket 

en fremgang i forhold til, at Svendborg Kommune i højere grad end tidligere får udarbejdet 

opdateringer af den børnefaglige undersøgelse. I forhold til overholdelse af 4-måneders fristen 

for udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser ses fortsat udfordringer. Hertil kommer, at 

undersøgelserne fremstår ufokuserede og omfangsrige, og at der anvendes uaktuelle 

oplysninger. I flere sager foretages der opsamling og sammenfatning frem for en reel analyse, 

og der ses mangelfulde faglige begrundelser forud for iværksættelsen af støtte og manglende 

socialfaglig styring. 

Task Forcen vurderer, at det er positivt, at Svendborg Kommune har udarbejdet retningslinjer 

og arbejdsgange for arbejdet med den børnefaglige undersøgelse. Det er dog samtidigt 

vurderingen, at disse i mindre grad er slået gennem i praksis i sagsbehandlingen.  

Task Forcens vurderer det positivt, at Svendborg Kommune har gennemført 

kompetencegivende aktiviteter for sagsbehandlerne. Det er dog Task Forcens vurdering, at 

kompetencerne ikke er slået igennem i sagsbehandlingen.  

 

Valg af indsats og opfølgning 

 

Valg af indsats efter § 52 

Task Forcens indledende analyse 
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Af Task Forcens analyserapport fremgik det, at der lå et væsentligt udviklingspotentiale i 

Svendborg Kommunes arbejde med handleplaner. Man så eksempler på manglende 

handleplaner i flere af de dengang gennemgåede sager, og i flere at de sager, hvor der lå en 

handleplan, var handleplanen først udarbejdet efter afgørelsen om foranstaltning var truffet. 

Dertil kom, at handleplanerne ofte var kortfattede og præget af overordnede og meget 

ukonkrete mål. De mål, der generelt fremgik i handleplanerne, gjorde det vanskeligt at vurdere, 

hvornår målet med indsatsen var opfyldt, og om indsatsen skulle reguleres.  
 

Analyserapporten fremhævede Svendborg Kommunes visitationsmøder som et godt forum for 

faglige og tværfaglige drøftelser. Rapporten beskrev dog også, at visitationsmødernes formål og 

rammer ikke var klare for alle, og at der desuden var flere ulemper ved tilrettelæggelsen af 

visitationsmøderne. Analysen viste også, at der var uklarhed omkring, hvorvidt der skulle 

foreligge en færdig børnefaglig undersøgelse og/eller en færdig handleplan forud for, at en sag 

kunne drøftes på et visitationsmøde. 

 

Task Forcens anbefalinger 

Task Forcen anbefalede, at Svendborg Kommune arbejdede med at forbedre kvaliteten af 

handleplanerne og sikrede, at der opstilles konkrete mål, som beskriver støttebehovet i 

handleplanen og understøtter, at handleplanen bruges som et aktivt styringsredskab i 

forbindelse med opfølgningen på indsatsen. 

 

Task Forcen anbefalede endvidere, at Svendborg Kommune genbesøgte kommissoriet og 

organiseringen af visitationsmøderne, og blandt andet sikrede, at arbejdsgangene i forbindelse 

med teammøder, visitationsmøder og opstartsmøder understøttede lovgivningens krav om, at 

børnefaglig undersøgelse og handleplan udarbejdes inden, der træffes afgørelse efter § 52.  

 
Svendborg Kommunes tiltag 
Svendborg Kommune har, som tidligere nævnt, i forbindelse med Task Force forløbet modtaget 

undervisning omkring Systematik i sagsbehandlingen, ICS og jura-oplæg fra Ankestyrelsen, 

hvor der blandt andet er undervist i udarbejdelsen af handleplaner og i at opstille konkrete og 

relevante mål. I redegørelsen fremhæver Svendbog Kommune ICS kurset, hvor medarbejderne 

blev trænet i at skabe en rød tråd mellem den børnefaglige undersøgelse og de konkrete mål i 

handleplanen. Svendborg Kommune beskriver videre, at teamlederne løbende har givet 

sparring i udarbejdelse af handleplaner, hvor de konkrete mål er blevet drøftet i forhold til 

problemstillingen i den børnefaglige undersøgelse. Det fremgår også af redegørelsen, at der 

gennem faglige drøftelser og præciseringer i sagsgange er kommet større fokus på, at der altid 

skal foreligge en foreløbig afgørelse, hvis der igangsættes foranstaltninger sideløbende med en 

børnefaglig undersøgelse. En indsats godkendes ikke ledelsesmæssigt, såfremt der ikke er en 

børnefaglig undersøgelse eller en foreløbig afgørelse og en handleplan.  

 
Det fremgår af kommunes redegørelse, at deltagerne på bevillingsfora oplever, at sagerne er 
bedre belyst, ligesom målene i handleplanen er mere specifikke.   

 

Svendborg Kommune beskriver endvidere, at der er oprettet to bevillingsfora. Ét, hvor der 

drøftes behov for støtte efter henholdsvis § 11 stk. 3 og forebyggende foranstaltninger efter § 

52 og ét, hvor der drøftes anbringelsesbevillinger. Rammerne for de forskellige bevillingsfora er 

justeret og beskrevet i sagsgange og retningslinjer, hvor det blandt andet fremgår hvad formålet 

for det enkelte bevillingsforum er, hvilket materiale der skal foreligge, og hvordan en indstilling 

skal udarbejdes. Anbringelsesbevillingsfora er justeret, så der kan indstilles til en 

bevillingsvurdering eller til drøftelse og sparring i en given sag.  
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Statusmålingen 

Ankestyrelsens statusmåling viser en beskeden fremgang i forhold til Svendborg Kommunes 

arbejde med handleplaner efter § 140.  

 

Sammenholdes Ankestyrelsens aktuelle sagsgennemgang med startmålingen, fremgår det, at 

der nu er færre eksempler på sager, hvor der ikke er udarbejdet en handleplan. Der er dog 

fortsat, som ved startmålingen, flere eksempler på, at handleplanen ikke er udarbejdet inden 

afgørelsen. Ankestyrelsen vurderer, at Svendborg Kommune skal have fokus på at udarbejde 

handleplaner inden afgørelsen, da manglende handleplaner eller en for sent udarbejdet 

handleplaner kan betyde, at formålet med indsatsen ikke er beskrevet eller er beskrevet for 

sent, og at der derfor ikke er udarbejdet præcise og målbare mål for indsatsen. Det betyder 

endvidere, at forældremyndighedsindehaver ikke præcist ved, hvad det er for en støtte, man 

giver samtykker til.   

 

Ankestyrelsen har endvidere vurderet, om kommunen i de gennemgåede sager har iværksat 

relevant og tilstrækkelig støtte til barnet eller den unge. Både i startmålingen og den aktuelle 

sagsgennemgang ses eksempler på sager, hvor det er usikkert, om der er iværksat en 

tilstrækkelig og relevant indsats til barnet. Dog ses der færre eksempler i den aktuelle 

sagsgennemgang end tidligere. Ankestyrelsen vurderer, at det fortsat er et opmærksompunkt 

for Svendborg Kommune at sikre, at der foretages en aktuel helhedsvurdering, og at der er 

sammenhæng mellem barnets aktuelle støttebehov og indsatsen. 

 
VISOs vurdering af handleplanerne er, at de er meget kortfattede, og i flere af sagerne ses det, 

at børnenes behov ikke er omformuleret til konkrete støttebehov i handleplanen. I flere af 

sagerne vurderes det, at væsentlige forhold og arbejdspunkter er formuleret meget sparsomt. 

VISO vurderer derfor, at det kan være vanskeligt at anvende handleplanerne som et 

styringsredskab i forhold til opfølgningen på indsatsen. 

VISO vurderer endvidere, at målene i de gennemgåede handleplaner fremstår for overordnede 

og derfor vanskelige at måle på. Ud fra de mål, der generelt set beskrives i handleplanerne, 

vurderes det som vanskeligt at vurdere, hvornår indsatsen har opfyldt målene, og hvornår 

indsatsen skal reguleres. Derudover beskrives det ikke i handleplanerne, hvem der har hvilket 

ansvar for, at det givne mål opfyldes, hvilke konkrete aftaler der er indgået, og hvordan man vil 

følge op på målene. I skemaerne fremgår der mulighed for at udfylde hvem, der har hvilket 

ansvar i forhold til målopfyldelsen, men punktet ses generelt ikke udfyldt. 

Task Forcens vurdering 

Det er Task Forcens vurdering, at det er positivt, at Svendborg Kommune har etableret nye 

bevilligsfora med klare retningslinjer, formål og rammer, og at dette kan kvalificere valget af 

indsats i en sag.  

 

I forhold til Svendborg Kommunes arbejde med handleplaner efter § 140 er det Task Forcens 

vurdering, at det er positivt, at der er færre eksempler på manglende handleplaner. Samtidigt er 

det Taks Forcens vurdering, at der stadig udestår et arbejde i at sikre, at handleplanerne 

udarbejdes, inden der træffes afgørelse om foranstaltning.  

 

Det er også vurderingen, at kvaliteten af handleplansarbejdet ikke er tilstrækkelig høj, og at der 

forsat bør arbejdes med at gøre målene i handleplanerne konkrete samt sikre, at de imødegår 

barnets støttebehov. 
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Valg af indsats efter § 11 stk. 3 

Task Forcens analyserapport tegnede et billede at, at der i Svendborg Kommune var uklarheder 

i forhold til, hvornår der iværksattes støtte efter § 11, stk. 3 og foranstaltninger efter § 52. 

Rapporten understregede dog samtidigt, at der på tidspunktet for analysen var iværksat flere 

tiltag for at tydeliggøre afgrænsningen mellem, hvornår de forskellige indsatser er relevante. Det 

var blandt andet ny praksis, at støtten ikke kunne igangsættes uden at være drøftet på 

teammøde. 

 

Task Forcen anbefalede Svendborg Kommune at fortsætte det igangværende arbejde med at 

klargøre snitfalden mellem tilbud efter § 11, stk. 3 og foranstaltninger efter § 52 og opfordrede til 

at involvere leverandørleddet og børne- og ungeteamene i processen. 

 

Svendborg Kommune har i udviklingsfasen holdt fast i de iværksatte tiltag i forhold til 

igangsættelse af støtte efter § 11, stk. 3. I redegørelsen beskriver Svendborg Kommune 

desuden, at der er etableret et bevillingsforum, hvor, blandt andet, indstillingen til støtte efter § 

11, stk. 3 drøftes. Bevillingsforummet laver en vurdering af indstillingen, hvorefter 

sagsbehandleren på baggrund af vurderingen træffer beslutning om eventuel støtte efter § 11, 

stk. 3.  

 

Ankestyrelsen vurderer i statusmålingen, at det tyder på, at Svendborg Kommune er blevet 

mere opmærksom på kun at tilbyde støtte efter § 11, stk. 3, når der er tale om en afgrænset 

problemstilling. Dette beror på, at Ankestyrelsen i den aktuelle sagsgennemgang vurderer, at 

Svendborg Kommune har tilbudt støtte, der imødekommer barnets eller den unges behov i de 

sager, hvor der er givet støtte efter § 11, stk. 3. I startmålingen var der et eksempel på en sag, 

hvor der er givet støtte efter § 11, stk. 3, selvom der var tale om en sag med flere komplekse 

problemstillinger.  

 

Task Forcen vurderer på den baggrund, at Svendborg Kommune i udviklingsfasen har højnet 

kvaliteten af sagsbehandlingen i forhold til at træffe beslutning om valg af indsats efter § 11, stk. 

3.  

 

Task Forcen vurderer det positivt for ensartetheden af tildelingen af støtte efter § 11, stk. 3, at 

indstillingen drøftes på teammøde og i bevillingsforum. 

 

Opfølgning 

Af Task Forcens analyserapport fremgik det, at der i Svendborg Kommune var udfordringer 

med at afholde opfølgningsmøder inden for fristerne fastsat i lovgivningen. Analysen viste, at 

der var en god kultur i forhold til på møderne at aftale dato for det næste møde, men at 

oplevelsen var, at opfølgningsmøderne relativt hyppigt blev aflyst, blandt andet i forbindelse 

med sagsbehandlerskift i en sag. Endvidere fremgik det af analysen, at sagsbehandlere og 

leverandører oplevede en uklar ansvarsfordeling i forbindelse med opstarts- og 

opfølgningsmøder. 

 

Task Forcen anbefalede, at Svendborg Kommune etablerede en klar arbejdsgang, der sikrede, 

at opfølgningsmøder planlægges og afholdes. Task Forcen anbefalede også, at der blev 

arbejdet med en klar rollefordeling i forbindelse med opstarts- og opfølgningsmøder, hvor det 

understreges over for alle parter, at det er sagsbehandlerne, der er tovholdere og mødeledere. 

Det var endvidere anbefalingen, at Svendborg Kommune etablerede en klar arbejdsgang for 

overlevering af foranstaltningssager ved sagsbehandlerskift. 
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Svendborg Kommune beskriver i redegørelsen, at sagsbehandlerne fortsat aftaler datoer for 

opfølgningsmøder forud, og at DUBU anvendes som styringsværktøj i forhold til at opstille 

datoer og danne overblik på sagsniveau omkring overholdelse af opfølgninger. 

 

Svendborg Kommune beskriver endvidere, at det er formidlet til samarbejdspartnere, at det er 

sagsbehandleren, der er tovholder og ansvarlig for afholdelse af opfølgningsmødet, og som 

indsamler nødvending og relevant viden til opfølgningen på handleplanen. 

 

Svendborg Kommune vurderer, at handleplanerne ses at være opdaterede og reviderede i 

sagsforløbet. Desuden at der ses flere indsatser, der afsluttes, og sager, der lukkes, når målene 

for handleplanen er opnået til forskel fra tidligere, hvor en indsats kunne fortsætte uden en 

opfølgning. 

 

Det fremgår endvidere af kommunes redegørelse, at der ikke er udarbejdet deciderede rammer 

for overlevering af sager ved sagsbehandlerskift, men at teamlederen er ansvarlig for at sikre 

overdragelsen. 

 

I forhold til opfølgning vurderer Ankestyrelsen på baggrund af statusmålingen, at Svendborg 

Kommune fortsat har udfordringer i forhold til at foretage opfølgningerne rettidigt.  

 

Både Ankestyrelsens startmåling og den aktuelle sagsgennemgang viser, at der ikke i 

tilstrækkelig grad bliver foretaget hverken rettidig 3- eller 6-måneders opfølgning i sagerne. 

Ankestyrelsen vurderer, at det fortsat er et opmærksomhedspunkt for Svendborg Kommune at 

foretage kontinuerlige opfølgninger, så det sikres, at indsatsen modsvarer barnets aktuelle 

behov og situation. Manglende rettidig opfølgning kan have den konsekvens, at der ikke hurtigt 

følges op på, om den iværksatte foranstaltning har den ønskede effekt, eller om der er behov 

for at ændre indsats eller mål for indsatsen.  

 

I forhold til det personrettede tilsyn viser begge Ankestyrelsens sagsgennemgange, at 

Svendborg Kommune foretager tilsynssamtaler med barnet mindst 2 gange årligt.  

 

VISOs vurdering af opfølgningsmøderne er, at Svendborg Kommune, trods overskridelse af 

tidsfristen, laver grundige opfølgninger med noter og referater fra møderne. Det ses ikke at 

handleplanerne justeres på baggrund af de nye aftaler, der kommer fra opfølgningsmøderne. 

  

Generelt i forhold til opfølgningsarbejdet vurderer VISO, at handleplanerne og angivelsen af mål 

for indsatser, også i disse sager, er for overordnede. Dette gør det vanskeligt at vurdere, om, 

hvordan og hvornår målene for indsatsen er nået. 

 

Det er Task Forcens vurdering, at kvaliteten i Svendborg Kommunes opfølgningsarbejde ikke er 

højnet, og at der for Svendborg Kommune fortsat forestår et arbejde med at sikre, at 

opfølgninger sker rettidigt. 

 

 

 

Inddragelse 

Task Forcens indledende analyse 

Task Forcen konkluderede i sin analyse af Svendborg Kommunes inddragelse af barn, forældre 

og netværk, at der var stor variation i, hvordan der blev arbejdet med inddragelse. Analysen 

viste, at der manglede fælles retningslinjer for inddragelsesarbejdet. Man så eksempler på god 

inddragelse og kompetencer hertil, men analysen viste overordnet, at der blandt 
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sagsbehandlerne generelt var manglende kendskab og kompetencer til at anvende de 

eksisterende metoder til inddragelse. Sagens primære parter – barn og forældre – sås 

inddraget i hovedparten af de gennemgåede sager, mens der i kommunen var begrænset fokus 

på inddragelsen af det øvrige netværk. Analysen viste også, at der var god opbakning og vilje 

på tværs af organisationen til at arbejde med inddragelse. 

 

Task Forcens anbefalinger 

Task Forcen anbefalede i forbindelse med analyserapporten, at Svendborg Kommune 

udarbejdede og implementerede retningslinjer for hvornår og hvordan sagsbehandlerne 

forventes at inddrage barnet, familien og det øvrige netværk. Task Forcen anbefalede dertil, at 

kommunen kompetenceudviklede medarbejderne i henhold til de udarbejdede retningslinjer om 

inddragelse.  

 

Svendborg Kommunes tiltag 
Svendborg Kommune har i sin udviklingsplan især haft fokus på den dimension af inddragelse, 

der har med inddragelse af barnets netværk at gøre. Svendborg Kommune beskriver i sin 

redegørelse, at der er udarbejdet et oplæg kaldet ”Den røde tråd i sagsbehandlingen”, hvoraf 

det fremgår, hvornår det forventes at netværket inddrages i sagsarbejdet i familieafdelingen. 

Task Forcen har ikke kendskab til, om oplægget indeholder retningslinjer for inddragelse af barn 

og forældre.  

 

Svendborg Kommune har igen sat fokus på temaet ”Inddragelse” i deres udviklingsplan for 

2019, blandt andet med et kursus i ”Inddragende metoder” i efteråret 2019. 

 

Statusmålingen 

Af Ankestyrelsens statusmåling fremgår det, at der forsat er udviklingspunkter på de målte 

parametre i forhold til inddragelse. 

 

Både i Ankestyrelsens startmåling og den aktuelle sagsgennemgang ses der eksempler på 

udfordringer i forhold til inddragelse af både barnet og forældrene i forbindelse med den 

børnefaglige undersøgelse. Ankestyrelsen vurderer, at Svendborg Kommune fortsat skal være 

opmærksom på, at barnets perspektiv bliver belyst og anvendt i forbindelse med den 

børnefaglige undersøgelse, og at forældrene inddrages i sagsforløbet frem til afgørelsen.   

 

I forhold til inddragelse er det desuden fortsat en udfordring for Svendborg Kommune at 

overholde reglerne om afholdelse af børnesamtaler. Ankestyrelsen vurderer, at Svendborg 

Kommune fortsat skal være opmærksom på, at tale med barnet og inddrage barnets holdning 

inden der træffes afgørelse om valg af indsats.   

 
VISO vurderer, at der overordnet set er stor forskel på, hvordan der arbejdes med inddragelse 

af barnet og forældrene i de enkelte sager i Svendborg Kommune. Sagsvurderingen viser, at 

der ikke arbejdes med en fast systematik eller metode i forhold til at inddrage barnet, familien 

og netværket i sagsbehandlingen.  

I størsteparten af sagerne ses det, at både barnet og forældrene er inddraget i flere dele af 

sagsbehandlingen.  

I forhold til børnesamtaler ses det ikke i sagerne, at der forinden er taget stilling til formålet med 

afholdelse af samtalerne med barnet, ligesom der ikke sker en socialfaglig vurdering af barnets 

udsagn til brug for den videre sagsbehandling. 
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Det fremgår ikke af nogen af sagerne, at man har inddraget familiens private netværk. Der er 

ikke taget stilling til inddragelse af barnets øvrige private netværk, hverken i forhold til 

afdækning og udredning af barnets situation eller i forbindelse med valg af indsats eller løsning 

af de beskrevne problemer. 

Inddragelse af viden fra andre professionelle rundt om familien sker primært gennem 

statusudtalelser eller på deres eget initiativ og via underretninger. Der ses ikke en anvendelse 

af netværksmøder.  

 

Task Forcens vurdering 

Task Forcen vurderer det positivt, at Svendborg Kommune har beskrevet retningslinjer for, 

hvornår det forventes, at netværket inddrages i sagsarbejdet i familieafdelingen. Det fremgår 

dog ikke af nogen af de gennemgåede sager, at man har inddraget familiens private netværk. 

 

Task Forcen vurderer, at Svendborg Kommune ikke har udvist fremgang i forhold til at hæve 

kvaliteten af inddragelsesarbejdet i sagsbehandlingen. Der er fortsat udfordringer i forhold til at 

afholde børnesamtaler efter § 48 på korrekt vis, ligesom der fortsat er eksempler på 

udfordringer i forhold til inddragelse af både barnet og forældrene i forbindelse med den 

børnefaglige undersøgelse.  

 

Task Forcen er ikke bekendt med, om Svendborg Kommune har udarbejdet retningslinjer for 

hvornår og hvordan sagsbehandlerne forventes at inddrage barn og forældre. 

Sagsgennemgangen viser, at der ikke arbejdes med en fast systematik eller metode i forhold til 

at inddrage barnet, familien og netværket i sagsbehandlingen, ligesom der ikke ses en 

anvendelse af netværksmøder. 

 

Task Forcen ser det som positivt, at der fremadrettet er fokus på at arbejde med inddragelse i 

Svendborg Kommune. Task Forcen opfordrer i den forbindelse Svendborg Kommune til, 

foruden det planlagte fokus på netværksinddragelse, at fokusere på kvaliteten og ensartetheden 

i sagsbehandlingen i forhold til inddragelse af barn og forældre. 

 

1.3 Task Forcens anbefalinger 
 

I overensstemmelse med planlægningen pågår udviklingsarbejde i Svendborg Kommune 

endnu, og udviklingsplanen løber frem til 2020.  

 

På baggrund af de forhold, som er beskrevet i statusrapporten, herunder særligt resultaterne i 

Ankestyrelsens og VISOs sagsgennemgang, anbefaler Task Forcen, at Svendborg Kommune 

arbejder målrettet med at skabe kvalitet i sagsbehandlingen på sagsniveau. 

 

 Herunder anbefales det, at Svendborg Kommune: 

 

 arbejder målrettet og systematisk med at implementere de retningslinjer og 

arbejdsgange, der er udarbejdet i udviklingsforløbet, så sagsbehandlere reelt gør brug 

af dem, og de derved kan understøtte en ensartet kvalitet. 

Herunder især: 
o fortsat fokus på implementering af ICS – hvordan bringes redskaber og begreber i 

brug så de understøtter den socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen. 

o fortsat fokus på præciseringen af problemstillingen i de børnefaglige undersøgelser 
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o fortsat fokus på processen og planlægningen af de børnefaglige undersøgelser 

o fortsat fokus på overholdelse af 4-måneders fristen ved udarbejdelse af de 

børnefaglige undersøgelser, og at der i undersøgelser og opdateringer af 

undersøgelser redegøres for de aktuelle forhold 

o fortsat fokus på at undersøgelserne munder ud i en socialfagligt funderet 

helhedsvurdering af barnets aktuelle støttebehov 

o at udarbejde konkrete mål i handleplanerne, og bringe handleplanen i spil som 

aktivt styringsredskab. 

 udarbejder faglige kvalitetsstandarter for myndighedssagsbehandlingen og anvender 

dem som et aktivt styringsredskab 

 har fokus på inddragelse af det private netværk i sagsbehandlingen 

 kvalificerer sagsbehandlernes metoder og kompetencer i forhold til inddragelse af barn 

og forældre, blandt andet i forbindelse med forberedelse og afholdelse af 

børnesamtalen efter § 48 

 fortsat følger op på lovmedholdelighed og kvaliteten i sagerne via ledelsestilsyn og 

anvender resultater til udvikling og læring 

 udarbejder en plan for, hvordan nye medarbejdere oplæres og oparbejder 

kompetencer. 
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Bilag 1: Sagsgennemgange 
 

Sammenfatning af resultaterne af den 
juridiske sagsgennemgang 
 

 

Baggrund  
I 2017 gennemførte Ankestyrelsen, som et led i Task Forcens analyse af Svendborg 

Kommunes sagsbehandlingskvalitet, en sagsgennemgang af 20 sager om børn og unge med 

behov for særlig støtte. Task Forcens analyse af kommunens praksis på området udmøntede 

sig i en række anbefalinger, som Svendborg Kommune har arbejdet videre med i et 

udviklingsforløb i samarbejde med Task Forcen.  

 

Som afslutning på udviklingsforløbet og herunder samarbejdet mellem Task Forcen og 

Svendborg Kommune, har Ankestyrelsen i 2019 gennemført en sagsgennemgang af 20 af 

kommunens verserende sager. Sagsgennemgangen har til formål at give en pejling af den 

aktuelle sagsbehandlingskvalitet på baggrund af kommunens udviklingsforløb og igangsatte 

initiativer på området. Sagsgennemgangen giver eksempler på styrker og udviklingspunkter i 

sagsbehandlingen, som kommunen kan bruge i læringsøjemed. Derudover sammenholdes 

resultaterne fra den aktuelle sagsgennemgang med sagsgennemgangen gennemført ved start, 

for at give en indikation på udviklingen i kommunens sagsbehandling i forhold til specifikke 

sagsbehandlingsskridt. Ved sagsgennemgangen har Ankestyrelsen vurderet, om lovkrav 

indenfor udvalgte temaer er overholdt. Gennemgangen tager således udgangspunkt i en juridisk 

vurdering.  

 

For hele analysen gælder det, at der tages forbehold for, at sagsgennemgangen omfatter 20 

sager. Det begrænsede datagrundlag betyder, at de gennemgåede sager ikke kan ses som 

repræsentative for kvaliteten i hele kommunens sagsstamme.  

 

Ankestyrelsens sagsgennemgang 
Ankestyrelsen har ved sagsgennemgangen fokuseret på de 4 temaer, der tilsammen udgør 

Task Forcens kvalitetsbegreb: 

 

 Inddragelse af barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver 

 Faglig udredning 

 Valg af indsats 

 Opfølgning. 

 

Derudover har Ankestyrelsen fokuseret på særlige styrker og opmærksomhedspunkter i 

sagsbehandlingen. 

 

Ankestyrelsen har vurderet sagsbehandlingen i perioden fra den 29. april 2018 til den 29. april 

2019. 
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Ankestyrelsen har ved sagsgennemgangen taget udgangspunkt i den samme metode, som blev 

anvendt ved startmålingen. For nærmere uddybning af metoden henvises til analyserapporten 

dateret 6. februar 2018, bilag 2, datakilder og metodebilag. 

 

Hovedkonklusioner 

Ankestyrelsens sagsgennemgang viser, at der i forhold til de fire pejlemærker fortsat er 

varierende praksis i Svendborg Kommunes sagsbehandling. Der ses dog samtidig en indikation 

af, at der er sket en begrænset positiv udvikling i kvaliteten af sagsbehandlingen inden for 

enkelte sagsskridt. I nedenstående er udvalgte forhold fremhævet.  

 

Inddragelse 

I forhold til temaet ’inddragelse’ er det fortsat en udfordring for Svendborg Kommune at 

overholde reglerne om afholdelse af børnesamtaler. Ankestyrelsen vurderer, at Svendborg 

Kommune fortsat skal være opmærksomme på, at tale med barnet og inddrage barnets 

holdning, inden der træffes afgørelse om valg af indsats.   

 

Faglig udredning  

Ankestyrelsen vurderer, at der i den aktuelle sagsgennemgang fortsat er sager, hvor der ikke er 

udarbejdet opdatering af tidligere børnefaglig undersøgelse. Dog ses der flere sager med 

eksempler på opdaterede børnefaglige undersøgelser i den aktuelle sagsgennemgang. 

Herudfra er der indikationer på, at der er sket en forbedring i forhold til tidligere. Det er imidlertid 

fortsat en udfordring for kommunen at overholde 4-måneders fristen.   

 

Valg af indsats 

I forhold til temaet ’valg af indsats’ er der i den aktuelle sagsgennemgang ét eksempel på en 

sag, hvor der ikke er udarbejdet en handleplan. Dette indikerer, at Svendborg Kommune er 

blevet mere opmærksomme på at udarbejde handleplaner. Der er fortsat udfordringer i forhold 

til at udarbejde handleplanerne før afgørelsen træffes. 

  

Opfølgning 

Svendborg Kommune har på baggrund af sagsgennemgangen fortsat udfordringer i forhold til at 

foretage opfølgningerne rettidigt. Dette gælder både for 3- og 6-måneders opfølgningerne.  

 

I nedenstående tabel ses en oversigt over Ankestyrelsens vurdering af mangler i sagerne.  

         

Tabel 1: Sagsbehandlingsmangler i afgørelsessager 

Kvalitetspejlemærke Sagsbehandlingsskridt Antal sager med 

mangler 

Inddragelse Utilstrækkelig inddragelse af barnet i sagsforløbet 4 ud af 14 

Utilstrækkelig inddragelse af 

forældremyndighedsindehaver i sagsforløbet 

2 ud af 14 

Reglen i § 48 børnesamtale er ikke opfyldt 6 ud af 14 

Faglig udredning Børnefaglig undersøgelse mangler 2 ud af 14 

Opdatering af tidligere børnefaglig undersøgelse, der 

vedrører aktuelle foranstaltninger mangler 

2 ud af 14 

Børnefaglig undersøgelse ikke udarbejdet inden 4 

måneder 

6 ud af 7 

Børnefaglig undersøgelse mangler en begrundet 

stillingtagen 

1 ud af 10 
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Børnefaglig undersøgelse er ikke afsluttet før afgørelsen  

er truffet 

3 ud af 7 

Valg af indsats Handleplan mangler 1 ud af 14 

Handleplan er ikke udarbejdet inden afgørelsen 5 ud af 11 

Tilbudt støtte efter § 11, stk. 3 kan imødekomme behov 3 ud af 3 

Ikke tilstrækkelig og/eller relevant støtte til barnet  2 ud af 20 

Opfølgning 3 måneders opfølgning er ikke overholdt 2 ud af 2 

6 måneders opfølgning er ikke overholdt 2 ud af 3 

Personrettet tilsyn er ikke overholdt 0 ud af 2 

 

Fordeling af sager 
Dette afsnit skitserer kort, hvordan de sager, Svendborg Kommune har indsendt, fordeler sig på 

forskellige sagstyper. Svendborg Kommune har indsendt: 

 

 14 sager, hvor der i måleperioden er truffet afgørelse om en foranstaltning efter 

servicelovens § 52 

 3 sager, hvor der ikke er truffet afgørelse om en foranstaltning, men tilbudt en indsats 

efter servicelovens § 11, stk. 3 

 3 sager, hvor der før måleperioden er truffet afgørelse om anbringelse.  

 

I de 14 sager, hvor der er truffet afgørelse om en foranstaltning, er afgørelserne truffet i 

perioden fra november 2018 til og med marts 2019. 5 ud af de 14 sager er nye sager oprettet i 

måleperioden. 

 

De sager, Ankestyrelsen har modtaget og gennemgået, fordeler sig som vist i tabel 2. 

 

Tabel 2: Fordeling af sagstyper efter bestemmelser i serviceloven 

  Antal sager 

Anbringelse § 52, stk. 3 nr. 7 6 

Familiebehandling § 52, stk. 3, nr. 3 5 

Kontaktperson § 52, stk. 3, nr. 6 3 

Konsulentbistand efter § 11, stk. 3 3 

Opfølgning. Afgørelsen om anbringelse er truffet før måleperioden, og der måles 

kun på opfølgning 3 

I alt 20 

 

I sagerne er der også en spredning i forhold til alder. Der er 2 sager, hvor barnet er 0-3 år, 2 

sager, hvor barnet er 4-7 år, 12 sager, hvor barnet er 8-14 år og 4 sager, hvor barnet er 15-17 

år.  
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Inddragelse af barnet eller den unge og 
forældremyndighedsindehaver 
I de 14 sager, hvor der er truffet afgørelse om en foranstaltning, og som ikke er 

opfølgningssager, har Ankestyrelsen vurderet, om der, i måleperioden og frem til afgørelsen, 

har været relevant og tilstrækkelig inddragelse af barnet eller den unge og 

forældremyndighedsindehaver i sagsforløbet.  

 

Inddragelse af barnet eller den unge 

I forhold til inddragelse af barnet eller den unge foretages der en samlet vurdering bl.a. på 

baggrund af: 

 inddragelse i forbindelse med modtagelse af eventulle underretninger 

 om der er afholdt en samtale i forbindelse med udarbejdelse af den børnefaglige 

undersøgelse 

 om barnets eller den unges holdning til den begrundede stillingtagen fremgår af den 

børnefaglige undersøgelse 

 om der er afholdt en børnesamtale forud for afgørelsen. 

 

I 2 sager er inddragelse af barnet fravalgt. I den ene sag er der tale om et ufødt barn og i den 

anden sag en baby. Ud af de resterende 12 sager har Ankestyrelsen vurderet, at barnet i høj 

grad er inddraget i 1 sag, i nogen grad er inddraget i 7 sager, og i ringe grad er inddraget i 4 

sager.  

 

Fælles for de 4 sager, hvor barnet er inddraget i ringe grad, er, at der ikke er afholdt en 

børnesamtale, der opfylder betingelserne i § 48. Enten er samtalen ikke afholdt, afholdt efter 

afgørelsen eller der er ikke talt om den konkrete foranstaltning. I 2 af sagerne er der desuden 

ikke udarbejdet en børnefaglig undersøgelse eller en opdatering, hvorfor der ikke er afholdt en 

samtale efter § 50, stk. 3. I de øvrige 2 sager, hvor der er udarbejdet en aktuel børnefaglig 

undersøgelse, fremgår barnets eller den unges holdning til den begrundede stillingtagen ikke af 

undersøgelsen, eller undersøgelsen er først færdig efter afgørelsen. Der har i øvrigt i alle 4 

sager været meget sparsom kontakt til barnet eller den unge fra måleperiodens begyndelse til 

afgørelsen træffes.  

 

Inddragelse af forældremyndighedsindehaver 

I forhold til inddragelse af forældremyndighedsindehaver foretages en samlet vurdering af, om 

der er sket inddragelse i forbindelse med følgende: 

 modtagelse af eventuelle underretninger 

 om der er sket inddragelse i forbindelse med udarbejdelse af den børnefaglige 

undersøgelse 

 om forældremyndighedsindehavers holdning til den begrundede stillingtagen fremgår af 

den børnefaglige undersøgelse 

 om der i øvrigt er sket inddragelse af forældremyndighedsindehavere.  

 

Ud af de 14 sager har Ankestyrelsen vurderet, at forældremyndighedsindehaver har været 

inddraget i høj grad i 4 sager, i nogen grad i 8 sager, og i ringe grad i 2 sager.  

 

I de 2 sager, hvor der er sket en ringe grad af inddragelse af forældremyndighedsindehaver, er 

inddragelsen af barnet eller den unge også ringe. I én af sagerne er der udarbejdet en 

børnefaglig undersøgelse, og forældremyndighedsindehavers holdning til den begrundede 

stillingtagen fremgår af undersøgelsen. Der har derudover i måleperioden været kontakt til 
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forældremyndighedsindehaver to gange på baggrund af modtagne underretninger og en gang 

har forældremyndighedsindehaver deltaget i et netværksmøde. Der er imidlertid tale om en sag 

med et højt bekymringsniveau, hvor der i måleperioden modtages flere bekymrende 

underretninger og oplysninger fra samarbejdsparter, bl.a. om forældre med alkohol problemer 

og stor bekymring for den unges trivsel og store skolefravær. Det er på baggrund af det høje 

bekymringsniveau Ankestyrelsens vurdering, at inddragelsen er ringe til trods for, at der i 

perioden ses kontakt til forældremyndighedsindehaver.    

  

Vurdering – Fortsat udviklingspunkt i forhold til inddragelse i sagsforløbet 

Både i startmålingen og den aktuelle sagsgennemgang ses der eksempler på udfordringer i 

forhold til inddragelse af barnet og forældremyndighedsindehaver i sagsforløbet frem til 

afgørelsen. Ankestyrelsen vurderer, at Svendborg Kommune fortsat skal være opmærksom på 

at inddrage børn/unge og forældre i sagsforløbet.    

 

Børnesamtaler 

Ankestyrelsen har vurderet, at servicelovens bestemmelse i § 48 om afholdelse af en 

børnesamtale er overholdt i 8 ud af de 14 sager, hvor der er truffet afgørelse om en 

foranstaltning, og som ikke er opfølgningssager. Kommunen har således ikke gennemført 

børnesamtalen i overensstemmelse med bestemmelsen i 6 sager.  

 

I 4 ud af de 6 sager er der talt med barnet eller den unge om foranstaltningen – men først efter 

at afgørelsen er truffet. I én sag om kontaktperson er der ikke talt med den unge om den 

aktuelle foranstaltning, der træffes afgørelse om, men derimod om en anden foranstaltning. I én 

sag om familiebehandling er der talt med den unge om en modtaget underretning, men der er 

ikke talt med den unge om den konkrete foranstaltning.  

 

Vurdering – Fortsat udviklingspunkt i forbindelse med børnesamtale 

Både i startmålingen og den aktuelle sagsgennemgang ses der eksempler på udfordringer i 

forhold til at afholde en børnesamtale forud for afgørelsen. Ankestyrelsen vurderer, at 

Svendborg Kommune fortsat skal være opmærksom på, at tale med barnet og inddrage barnets 

holdning, inden der træffes afgørelse om valg af indsats. Manglende overholdelse af reglerne 

om afholdelse af børnesamtalen kan have den konsekvens, at barnet eller den unge ikke støtter 

op om den bevilligede indsats.  

 

Faglig udredning 
I de 14 sager, hvor der er truffet afgørelse om en foranstaltning, og hvor der ikke er tale om 

opfølgningssager, har Ankestyrelsen vurderet, om der foreligger en aktuel børnefaglig 

undersøgelse eller opdatering, og om den i givet fald opfylder udvalgte lovkrav.  

 

Aktuel børnefaglig undersøgelse 

Ankestyrelsens sagsgennemgang viser, at der er udarbejdet en aktuel børnefaglig 

undersøgelse i 7 sager. Der er udarbejdet en opdateret børnefaglig undersøgelse, der vedrører 

de aktuelle forhold, i 3 sager. Der foreligger således en børnefaglig undersøgelse, eller en 

opdatering, der vedrører de aktuelle forhold i 10 ud af de 14 sager.  

 

I 2 sager er der ikke udarbejdet en børnefaglig undersøgelse. Det fremgår af begge sager, at 

der tidligere er iværksat foranstaltninger i sagerne. Af den ene sag fremgår det, at der muligvis 

er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse i 2014, men den er ikke fremsendt. I den anden sag 

fremgår der ikke oplysninger om en tidligere undersøgelse. Det er på denne baggrund lagt til 
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grund, at der i ingen af sagerne er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse forud for de nye 

afgørelser om henholdsvis familiebehandling og behandling til den unge efter § 52, stk. 3, nr. 3.  

 

I 2 andre sager er der tidligere udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, men der burde have 

været udarbejdet en opdatering, der vedrører de aktuelle forhold. Der er i begge sager gået 

over to år siden den børnefaglige undersøgelse blev udarbejdet. I én af sagerne er der 

udarbejdet en børnefaglig undersøgelse i 2015. Denne konkluderede, at der var behov for 

massiv støtte i hjemmet. Efterfølgende blev der iværksat bl.a. familiebehandling og aflastning. 

Det ses ikke, at der forud for afgørelsen om anbringelse i februar 2019 er udarbejdet en 

opdatering af undersøgelsen med aktuelle oplysninger om den unge og 

forældremyndighedsindehavers forhold samt oplysninger fra skole og fra de foranstaltninger, 

der har været iværksat i den mellemlæggende periode.  

 

Vurdering – Flere eksempler på aktuelle børnefaglige undersøgelser 

I startmålingen var der mange eksempler på sager, hvor Ankestyrelsen vurderede, at der 

manglende en opdateret børnefaglig undersøgelse. Der ses fortsat eksempler på sager, hvor 

der mangler en redegørelse for den aktuelle situation og en ny opdateret begrundet stillingtagen 

til det aktuelle støttebehov. Dog vurderer Ankestyrelsen, at Svendborg Kommune i højere grad 

end tidligere får udarbejdet opdateringer af den børnefaglige undersøgelse. Kommunen skal 

dog fortsat være opmærksom på at udarbejde aktuelle børnefaglige undersøgelser, da 

manglende aktuel børnefaglig undersøgelse kan betyde, at det er usikkert, hvorvidt der er 

iværksat den rette støtte til barnet eller den unge. 

 

4-måneders fristen 

I de 7 sager, hvor der er udarbejdet en aktuel børnefaglig undersøgelse, har Ankestyrelsen 

vurderet, om 4-måneders fristen er overholdt. I 1 sag er tidsfristen for udarbejdelsen af den 

børnefaglige undersøgelse overholdt. I de 6 øvrige sager er fristen ikke overholdt. Fristen er i de 

6 sager overskredet med mellem 14 dage og 1 måned, i 1 sag, mellem 1 og 2 måneder i 2 

sager, mellem 2 og 6 måneder i 2 sager og mere end 6 måneder i 1 sag.  

 

Vurdering – Fortsat udviklingspunkt i forhold til 4-måneders fristen 

Både i startmålingen og den aktuelle sagsgennemgang ses udfordringer for Svendborg 

Kommune i forhold til at overholde 4-måneders fristen for udarbejdelse af den børnefaglige 

undersøgelse. I den aktuelle sagsgennemgang ses flere eksempler end tidligere, hvor fristen 

ikke er overholdt. Ankestyrelsen vurderer, at det fortsat er et opmærksomhedspunkt for 

Svenborg Kommune at sikre, at 4-måneders fristen overholdes, da manglende overholdelse af 

4-måneders fristen betyder, at der ikke hurtigt nok foreligger en undersøgelse med en samlet 

helhedsvurdering af støttebehovet. Det kan få den konsekvens, at barnets eller den unges 

forhold forværres i perioden, hvor undersøgelsen bliver udarbejdet.  
 

Begrundet stillingtagen 

Ankestyrelsen har desuden undersøgt, om der i de 10 sager, hvor der foreligger en 

børnefaglige undersøgelse eller en opdateringen af en tidligere udarbejdet børnefaglig 

undersøgelse, er udarbejdet en begrundet stillingtagen til, om der skal iværksættes støtte og i 

bekræftende fald af hvilken art. 

 

9 ud af de 10 sager indeholder en begrundet stillingtagen. I 1 sag har kommunen ikke 

udarbejdet en begrundet stillingtagen til foranstaltningen. 
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Vurdering – Fortsat eksempler på, at der foretages begrundet stillingtagen  

Både i startmålingen og den aktuelle sagsgennemgang fremgår det, at Svendborg Kommune 

begrunder behovet for støtte, og beskriver arten i den børnefaglige undersøgelse. I den aktuelle 

sagsgennemgang ses et eksempel på, at den begrundede stillingtagen ikke er tilstrækkelig.  

 

Afslutning af børnefaglig undersøgelse inden afgørelse 

Ankestyrelsen har endvidere undersøgt, om den børnefaglige undersøgelse eller opdateringen 

af en tidligere udarbejdet undersøgelse er færdig, inden afgørelsen er truffet. 

 

I 3 ud af de 10 sager er der truffet afgørelse om akut eller foreløbig støtte, hvorfor der ikke var 

krav om, at den børnefaglige undersøgelse var afsluttet inden afgørelsen. 

 

I 3 ud af de resterende 7 sager er den børnefaglige undersøgelse ikke afsluttet, inden 

foranstaltning er iværksat. Det er Ankestyrelsens vurdering, at den børnefaglige undersøgelse 

burde have været afsluttet i de 3 sager. 

 

Vurdering – Fortsat udviklingspunkt i forhold til afslutning af den børnefaglige undersøgelse 

inden afgørelse 

Når vi sammenholder startmålingen og den aktuelle sagsgennemgang, tegner der sig et billede 

af, at Svendborg Kommune stadig har udfordringer i forhold til at få afsluttet den børnefaglige 

undersøgelse, inden der træffes afgørelse om en foranstaltning. Ankestyrelsen vurderer, at det 

fortsat er et opmærksomhedspunkt for Svendborg Kommune at sikre, at der foreligger en aktuel 

beskrivelse af barnets behov og ressourcer, inden der træffes afgørelse. Manglende afslutning 

af den børnefaglige undersøgelse, før der træffes en afgørelse, kan bl.a. betyde, at 

sagsbehandler er forudindtaget i forhold til den allerede valgte foranstaltning, samt at 

handleplanen ikke er udarbejdet på baggrund af den aktuelle helhedsvurdering.  

 

Valg af indsats 
I de 14 sager, hvor der er truffet afgørelse om en foranstaltning, og som ikke er 

opfølgningssager, har Ankestyrelsen vurderet, om der er udarbejdet en handleplan, og om 

denne opfylder udvalgte lovkrav. 

 

Aktuel handleplan 

Ankestyrelsens sagsgennemgang viser, at der er udarbejdet handleplaner i 13 ud af de 14 

sager, hvor der er truffet afgørelse om en foranstaltning. I 1 sag er der ikke udarbejdet en 

handleplan, men det burde der have været. I sagen er der truffet afgørelse om kontaktperson i 

februar 2019. Det fremgår, at der er indkaldt til et opstartsmøde i marts. Det ses ikke, om dette 

møde er afholdt. Det ses desuden ikke, at der er udarbejdet en handleplan for indsatsen. 

 

Vurdering – Flere eksempler på udarbejdelse af handleplaner  

Når vi sammenholder den aktuelle sagsgennemgang med startmålingen, fremgår det, at der er 

færre eksempler med sager, hvor der ikke er udarbejdet en handleplan. Dette indikerer, at 

Svendborg Kommune er blevet mere opmærksomme på at beskrive formålet med indsatsen i 

en handleplan.   

 

Udarbejdelse af handleplan inden afgørelse 

I 11 ud af de 13 sager, hvor der foreligger en handleplan, er der krav om, at handleplanen skal 

udarbejdes inden afgørelse. I 2 sager er der tale om en akut anbringelse, hvorfor der ikke er 

krav om, at der skal være udarbejdet en handleplan, inden der træffes afgørelse.  
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I 6 ud af de 11 sager, hvor der er krav om at udarbejde en handleplan inden afgørelse, er 

handleplanen udarbejdet, inden afgørelsen er truffet. I 5 sager er handleplanen først udarbejdet, 

efter afgørelsen er truffet.  

 

I 1 af de 5 sager har Ankestyrelsen vurderet, at der foreligger særlige forhold, der betyder, at 

den manglende rettidige udarbejdelse af handleplanen ikke har haft væsentlig betydning for 

barnet eller den unge og indsatsen. Der er tale om en sag, hvor der er truffet en ny afgørelse 

om at fortsætte den allerede iværksatte foranstaltning. Der forelå en handleplan i forhold til den 

tidligere afgørelse, og der blev udarbejdet en ny aktuel handleplan en uge efter den nye 

afgørelse. På den baggrund er det Ankestyrelsens vurdering, at den manglende handleplan på 

afgørelsestidspunktet ikke har haft væsentlig betydning for den unge og/eller for indsatsen. 

 

Vurdering – Fortsat udviklingspunkt i forhold til at udarbejde handleplanen inden afgørelse 

I Svendborg Kommune var det en udfordring at udarbejde handleplanen inden afgørelsen ved 

startmålingen. Dette billede gør sig fortsat gældende. Ankestyrelsen vurderer, at Svendborg 

Kommune skal have fokus på at udarbejde handleplaner inden afgørelse, da manglende 

handleplaner eller en for sent udarbejdet handleplaner kan betyde, at formålet med indsatsen 

ikke er beskrevet eller er beskrevet for sent, og at der derfor ikke er udarbejdet præcise og 

målbare mål for indsatsen. Det betyder endvidere, at forældremyndighedsindehaver ikke 

præcist ved, hvad det er for en støtte, man giver samtykker til.   

 

Vurdering af sager, hvor der er givet tilbud efter servicelovens § 11, stk. 3 

I 3 af de 20 fremsendte sager har kommunen tilbudt støtte efter servicelovens § 11, stk. 3.  

 

Kommunen har i 2 af sagerne, indenfor kort tid, vurderet, at der var tale om en afgrænset 

problemstilling, og på denne baggrund tilbudt støtte efter § 11, stk. 3 i form af henholdsvis et 

forløb i hjemmet og psykologsamtaler.  

 

I den sidste sag har kommunen, helt relevant, vurderet, at der var behov for at udarbejde en 

børnefaglig undersøgelse. Under udarbejdelsen kommer barnet i en mere positiv udvikling, og 

det vurderes, at der ikke er behov for en indsats efter § 52. Der tilbydes et forløb efter § 11, stk. 

3.  

 

Ankestyrelsen har foretaget en vurdering af, om den tilbudte støtte imødekommer barnets eller 

den unges behov. Vurderingen er foretaget på baggrund af de oplysninger, der forelå i de 3 

sager, da tilbuddet blev givet. I alle 3 sager har Ankestyrelsen vurderet, at den tilbudte støtte, 

efter § 11, stk. 3, kan imødekomme behovet. 

 

Vurdering – Flere eksempler på tilbud om relevant støtte efter § 11, stk. 3 

I den aktuelle sagsgennemgang vurderer Ankestyrelsen, at Svendborg Kommune har tilbudt 

støtte, der imødekommer barnets eller den unges behov, i de sager, hvor der er givet støtte 

efter § 11, stk. 3. I startmålingen var der et eksempel på 1 sag, hvor der var givet støtte efter § 

11, stk. 3, selvom der var tale om en sag med flere komplekse problemstillinger. Ankestyrelsen 

vurderer, at det tyder på, at Svendborg Kommune er blevet mere opmærksomme på kun at 

tilbyde støtte efter § 11, stk. 3, når der er tale om en afgrænset problemstilling. 

 

Den aktuelle indsats til barnet eller den unge 

Ankestyrelsen har i de 20 fremsendte sager vurderet, om kommunen har iværksat relevant og 

tilstrækkelig støtte til barnet eller den unge.  
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Ankestyrelsen har, på baggrund af de foreliggende oplysninger, vurderet, at kommunen har 

iværksat relevant og tilstrækkelig støtte til barnet eller den unge i 18 ud af de 20 sager.  

 

I 2 sager har Ankestyrelsen vurderet, at det er usikkert, om kommunen, ved sagsmålingens 

afslutning, har iværksat en relevant og tilstrækkelig støtte til barnet eller den unge, og har derfor 

oprettet sagerne som egendriftsager efter § 65 i serviceloven. I den ene sag er der tale om 

manglende helhedsvurdering. I den anden sag vurderer Ankestyrelsen, at der ikke er 

sammenhæng mellem det beskrevne støttebehov og den indsats, der er bevilget. 

 

Eksempel på en sag hvor Ankestyrelsen vurderer, at det er usikkert, om der er iværksat relevant 

og tilstrækkelig støtte: 

Der er tale om en familie, der har været kendt i forvaltningen i flere år. Der er formentlig 

udarbejdet en børnefaglig undersøgelse i 2014, men denne ses ikke af sagen. Det fremgår af 

sagen, at der tidligere har været iværksat omfattende familiebehandling uden den ønskede 

effekt. Den unge, der nu er blevet 14 år, har tidligere gået på 3 forskellige skoler og har været 

på julemærkehjem. Der er i december 2017 udarbejdet en PPV (denne ses ikke af sagen). I 

december 2018 modtages en underretning fra skolen, og efterfølgende holdes en 

børnesamtale, hvor den unge giver udtryk for ikke at trives, være trist og blive mobbet. Den 

unge gider ikke livet og ser selvmordsvideoer. Skolepsykologen finder, at den unge har 

udfordringer, bl.a. følelsesmæssigt og med adfærdsregulering.  

 

Det ses ikke, at der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, eller at der er truffet afgørelse 

om, at der skal udarbejdes en undersøgelse, før der træffes afgørelse om familiebehandling. 

Det er Ankestyrelsens vurdering, at der ikke er foretaget en helhedsvurdering af det aktuelle 

støttebehov forud for afgørelsen. Det er desuden vores vurdering, at det på baggrund af de 

foreliggende oplysninger er usikkert, om der er iværksat relevant og tilstrækkelig støtte, hvorfor 

sagen oprettes som en egendriftsag.   

 

Den anden sag beskrives nedenfor under afsnittet ’Styrker og opmærksomhedspunkter i 

sagsbehandlingen’, idet Ankestyrelsen vurderer, at der også er andre udfordringer i 

sagsbehandlingen i den gældende sag. 

 

Vurdering – Fortsat udviklingspunkt i forhold til sammenhæng mellem støttebehov og indsats 

Både i startmålingen og den aktuelle sagsgennemgang ses eksempler på sager, hvor det er 

usikkert, om der er iværksat en tilstrækkelig og relevant indsats til barnet. Dog ses der færre 

eksempler i den aktuelle sagsgennemgang end tidligere.  

 

I startmålingen var der eksempler på sager, hvor der primært var tale om manglende aktuelle 

helhedsvurderinger af barnets støttebehov, hvorfor det var usikkert, om der var iværksat 

relevant og tilstrækkelig støtte. I den aktuelle sagsgennemgang er der tale om sager, hvor der 

mangler en helhedsvurdering af barnets behov samt manglende sammenhæng mellem det 

beskrevne støtte behov og den indsats, der er bevilget. Ankestyrelsen vurderer, at det fortsat er 

et opmærksompunkt for Svendborg Kommune at sikre, at der foretages en aktuel 

helhedsvurdering, og at der er sammenhæng mellem barnets aktuelle støttebehov og 

indsatsen. 

 
Opfølgning 
Svendborg Kommune er specifikt blevet bedt om at indsende 3 sager om anbringelse, hvor 

afgørelsen er truffet på så tidligt et tidspunkt, at Ankestyrelsen kan vurdere, om der er sket 

opfølgning som fastsat i serviceloven. 
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Sagsgennemgangen viser, at 3 måneders opfølgningen for 1 sag ikke er relevant, da 

opfølgningen ligger før måleperioden. For de 2 andre sager er der ikke foretaget en rettidig 

opfølgning efter 3 måneder. 

 

I 1 af de 3 sager er der foretaget opfølgning efter 6 måneder. I de 2 andre sager er der ikke fulgt 

op rettidigt efter 6 måneder.  

 

Vurdering – Fortsat udviklingspunkt i forhold til opfølgning 

Både startmålingen og den aktuelle sagsgennemgang viser, at der ikke i tilstrækkelig grad bliver 

foretaget hverken rettidig 3 eller 6 måneders opfølgning i sagerne. Ankestyrelsen vurderer, at 

det fortsat er et opmærksomhedspunkt for Svendborg Kommune at foretage kontinuerlige 

opfølgninger, så det sikres, at indsatsen modsvarer barnets aktuelle behov og situation. 

Manglende rettidig opfølgning kan have den konsekvens, at der ikke hurtigt følges op på, om 

den iværksatte foranstaltning har den ønskede effekt, eller om der er behov for at ændre 

indsats eller mål for indsatsen.  
 

Personrettet tilsyn 

Sagsgennemgangen viser, at der i 2 sager er afholdt samtaler med barnet eller den unge 

mindst to gange årligt. I den sidste sag er det ikke relevant, da der ikke er gået et år ved 

måleperiodens slutning.  

 

Vurdering – Fortsat overholdelse af det personrettede tilsyn 

Begge sagsgennemgange viser, at Svendborg Kommune foretager tilsynssamtaler med barnet 

mindst 2 gange årligt.  

 

Styrker og opmærksomhedspunkter i sagsbehandlingen 
På baggrund af Ankestyrelsens vurdering af de enkelte lovgivningsmæssige krav til de konkrete 

afgørelser og indsatser har Ankestyrelsen i alle sager foretaget en vurdering af det samlede 

sagsforløb, herunder om der er særlige styrker eller særlige opmærksomhedspunkter i forhold 

hertil. 

 

Styrker i sagsbehandlingsforløbet 

Ankestyrelsen har vurderet, at der ikke ses særlig styrker i sagsbehandlingen i de 20 sager. 

 

Opmærksomhedspunkter i sagsbehandlingsforløbet 

Ankestyrelsen har vurderet, at der i 3 ud af de 20 sager har været tale om særlige 

opmærksomhedspunkter i forhold til sagsbehandlingen. Der er tale om manglende 

helhedsvurderinger og langsommelighed i sagsbehandlingen.  

   

Eksempel på en sag hvor Ankestyrelsen vurderer, at sagsbehandlingen bærer præg af 

langsommelighed, og hvor det vurderes, at der på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke 

er overensstemmelse mellem det beskrevne støttebehov og den iværksatte støtte 

Der er tale om en sag, hvor kommunen har haft kendskab til familien siden 2010. Der blev 

udarbejdet en børnefaglig undersøgelse i 2016. Efterfølgende har der været iværksat 

familiebehandling og psykologsamtaler til den nu 14-årige.  

 

Det er Ankestyrelsens vurdering, at sagsbehandlingen i måleperioden bærer præg af 

langsommelighed. Trods flere underretninger, bl.a. fra psykologen, og bekymrende oplysninger 
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om mistrivsel, skolefravær, træthed, og derudover alkoholmisbrug og psykiske vanskeligheder 

blandt forældremyndighedsindehaver, tager det måneder før der reageres og følges op.  

 

Derudover vurderer Ankestyrelsen, at der ikke er sammenhæng mellem det beskrevne 

støttebehov og den indsats der er bevilget. I den opdaterede børnefaglige undersøgelse 

vurderes det, at de udfordringer, der ses, kan løses i hjemmet, såfremt indsatsen er med særligt 

fokus på den unges trivsel og udvikling. Det vurderes, at forældremyndighedsindehavers 

alkoholindtag og psykiske tilstand gør det vanskeligt at varetage omsorgen for den unge, 

herunder at tilbyde trygge og stabile rammer. Familiebehandling har ikke hjulpet, og det 

konkluderes af kommunen, at forældremyndighedsindehaver ikke har udviklingspotentiale. 

Trods dette vurderer kommunen, med afsæt i den unges alder, at den rette indsats bør finde 

sted i hjemmet. Da Ankestyrelsen på baggrund af de foreliggende oplysninger vurderer, at det 

er usikkert, om der er iværksat relevant og tilstrækkelig støtte, er sagen taget op af 

Ankestyrelsen af egen drift.   

 

Vurdering – Fortsatte udviklingspunkter i det samlede sagsbehandlingsforløb 

Der ses eksempler på sager med manglende aktuelle helhedsvurderinger og langsommelighed 

i sagsbehandlingen, både i startmålingen og den aktuelle sagsgennemgang. Dog ses der færre 

eksempler på ovenstående opmærksomhedspunkter i den aktuelle sagsgennemgang. 

Ankestyrelsen vurderer trods dette, at Svendborg Kommune fortsat skal have fokus på at sikre 

sagsforløb, hvor der foretages aktuelle helhedsvurderinger med udgangspunkt i faglige 

vurderinger, og at der ikke opstår unødig langsommelighed i sagsforløbet. 
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VISOs socialfaglige vurdering 
 

VISO har gennemgået 10 sager, der er valgt ud, fordi der foreligger børnefaglige undersøgelser 

i dem alle. Tre af dem er opfølgningssager, hvor VISO alene har vurderet, om handleplanen 

anvendes som aktivt redskab i opfølgningen, herunder hvordan der følges op på indsatsen.  

 

VISOs socialfaglige vurderinger af sagerne tager udgangspunkt i de fire pejlemærker, der 

tilsammen udgør Task Forcens kvalitetsbegreb: 

 

 Inddragelse 

 Faglig udredning 

 Valg af indsats 

 Opfølgning 

 

VISO har vurderet sagerne ud fra samme metode, som blev anvendt ved startmålingen. For 

nærmere uddybning af metode henvises til analyserapporten dateret 6. februar 2018, bilag 2, 

datakilder og metodebilag. 
  

Hovedkonklusioner 

Samlet set viser VISOs socialfaglige vurdering af de 10 sager følgende: 

 

 Overordnet set er der en stor variation i kvaliteten af sagsbehandlingen i de 

gennemgåede sager. Der ses både en stor forskel på kvaliteten af sagsbehandlingen 

sagerne imellem og i sagsbehandlingen i de forskellige faser i forløbet af den enkelte 

sag. 

 Sagsbehandlingen bæger præg af langsommelighed. Det bevirker, at de oplysninger, 

der anvendes i de børnefaglige undersøgelser, bliver uaktuelle, hvilket indebærer en 

risiko for, at børn og familier ikke får den rette hjælp og i tide, da der ej heller bliver 

taget stilling til, om der bør iværksættes sideløbende foranstaltninger. 

 De faglige redskaber, som sagsbehandlerne har tilegnet sig på kurset om systematik i 

sagsbehandlingen i Task Force-regi, anvendes ikke. Eksempelvis anvendes der ikke 

tragtning
1
 løbende i sagsbehandlingen eller i undersøgelserne. Én af undersøgelserne 

er fokuseret, men ikke decideret tragtet. 

 Der ses ikke, at der fra sagsbehandlers side tages stilling til inddragelse af barnets eller 

den unges øvrige netværk. 

 Der ses en manglende socialfaglig styring af sagsforløbene, hvor det ikke fremgår af 

journalen, hvilke faglige vurderinger der ligger til grund for, at der handles, som der gør. 

Det er i flere af sagerne ofte underretninger eller andre begivenheder, der styrer sagen, 

fremfor løbende socialfaglige vurderinger af støttebehovet. I flere af sagerne er der 

ligeledes langstrakte forløb, hvor der ikke foreligger faglige vurderinger af, hvorfor 

sagsforløbet er gået i stå, eller hvorfor der handles, som der gør.  

 Der er i de børnefaglige undersøgelser indhentet relevant tværfaglig viden. De er meget 

omfangsrige og de indhentede oplysninger sorteres eller vægtes ikke. 

                                                   
1
 Tragtmodellen er et redskab fra ICS-metoden, som skærper fokus på de væsentligste problemstillinger i sagen.  
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 I undersøgelserne er der ikke en reel analyse, men derimod en opsamling og 

sammenfatning. De oplysninger, der anvendes, er i flere af sagerne så gamle, at de 

ikke længere kan betragtes som relevante og aktuelle.  

 Der foreligger handleplaner i de fleste af sagerne. Handleplanerne fremstår meget 

begrænsede, og barnets behov omformuleres ikke til konkrete støttebehov. Derudover 

er målene i handleplanerne generelt overordnede, hvilket ikke gør det muligt at følge op 

på dem. 

 I de tre opfølgningssager foretages tætte opfølgninger med en inddragelse af både 

barn/den unge og anbringelsesstedet. Det vurderes dog, at målene i handleplanerne 

kunne være mere konkrete og målbare, så indikationerne for målopfyldelse bliver mere 

præcise.  

 

I det følgende uddybes resultaterne af VISOs socialfaglige vurdering under hvert af de fire 

pejlemærker. 

 

Inddragelse 

VISO vurderer på baggrund af den socialfaglige gennemgang af syv af de ti sager, at der 

overordnet set er stor forskel på, hvordan der arbejdes med inddragelse af barnet eller den 

unge og forældrene i de enkelte sager. Det fremgår ikke af nogen af sagerne, at man har 

inddraget familiens private netværk. Sagsgennemgangen viser, at der ikke arbejdes med en 

fast systematik eller metode i forhold til at inddrage barnet eller den unge, familien og netværket 

i sagsbehandlingen.  

Inddragelse af barnet eller den unge og forældrene 
I størsteparten af sagerne ses det, at barnet eller den unge og forældrene er inddraget i flere 

dele af sagsbehandlingen. Dette ses bl.a. i form af orientering til forældrene omkring 

iværksættelse af de børnefaglige undersøgelser og i form af samtaler med barnet eller den 

unge og forældrene i forbindelse med udarbejdelsen af disse undersøgelser.  

Inddragelse af det øvrige netværk 
Der er ikke taget stilling til inddragelse af barnets eller den unges øvrige netværk – hverken i 

forhold til afdækning og udredning af barnets eller den unges situation eller i forbindelse med 

valg af indsats eller løsning af de beskrevne problemer. 

I en enkelt sag ses det dog, at morens tidligere plejefamilie af egen drift fylder meget i 

samarbejdet med sagsbehandleren og her bliver partsrepræsentanter for moren. Her ville 

sagsbehandlerens faglige vurderinger i sagen have været væsentlige, da det i sagen kommer til 

at fremstå, som om plejefamiliens perspektiv kommer til at fylde mere end psykologens 

vurdering af morens manglende forældreevne i forældrekompetenceundersøgelsen. Det 

betyder efter VISOs vurdering, at det bliver usikkert, om plejefamiliens indsats kan kompensere 

i et tilstrækkeligt omfang for morens manglende følelsesmæssige og personlighedsmæssige 

kompetencer.  

Faglig udredning 

VISO har primært forholdt sig til den faglige udredning i forbindelse med udarbejdelserne af de 

børnefaglige undersøgelser. 

Der tages ved modtagelse af underretninger stilling til, om der skal iværksættes akutte 

foranstaltninger. Det besluttes konsekvent, at der ikke skal iværksættes akutte foranstaltninger. 
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Det begrundes typisk med, at der er et eksisterende sagsforløb i gang, men der tages ikke 

stilling til, om indholdet i underretningen er så alvorligt, at der bør handles hurtigere og/eller 

anderledes i sagen. Det fremgår ikke af sagerne, hvad den sagsbehandler, der har sagen, 

vurderer på baggrund af underretningen. Det er VISOs vurdering, at en hensigtsmæssig faglig 

vurdering i flere af sagerne ville have været et hurtigt uanmeldt hjemmebesøg som følge af de 

bekymrende forhold i hjemmet. Eksempelvis omkring forældres overdrevne alkoholforbrug og 

heraf manglende varetagelse af børnenes basale behov for mad og hygiejne.   

VISO vurderer, at der i flere af sagerne mangler en faglig styring af sagsforløbene. Det fremgår 

ikke af sagsmaterialet, hvilken faglig vurdering der ligger til grund for, at der handles, som der 

gør. I flere af sagerne vurderes det således, at det er underretninger, akutte begivenheder eller 

forældrenes initiativ, der styrer sagen, fremfor en socialfaglig vurdering af barnets eller den 

unges behov. I flere af sagerne er der endvidere meget langstrakte sagsforløb, hvor der ikke 

foreligger faglige vurderinger af, hvorfor sagsforløbet er gået i stå, eller hvorfor der handles, 

som der gør. 

Det ses af sagsgennemgangen, at sagsbehandlingen i forbindelse med udarbejdelsen af de 

børnefaglige undersøgelser er ufokuseret og langsommelig.  

Et eksempel er en sag, hvor en familierådgiver, der i flere år har været på sagen, er bekymret 

for, om forældrene har tilstrækkelige kompetencer til at udvikle sig. De samtaler, der har været 

afholdt med barnet eller den unge og forældre i forbindelse med udarbejdelsen af 

undersøgelsen, har været afholdt 1,5 år før undersøgelsens afslutning. Udtalelsen fra skolen er 

godt et år gammel, og der henvises til en PPV fra 2012. Det er efter VISOs vurdering alt for 

uaktuelle oplysninger at bygge en faglig vurdering på. Der bliver i undersøgelsen ikke lavet en 

egentlig analyse, men alene en opsummering af enkelte elementer af sagen. I undersøgelsen 

bliver forældrekompetencedelen ikke afdækket nærmere, og den viden, der er fra 

familierådgiveren, bliver ikke holdt op mod barnet eller den unges behov for støtte. Det er 

forældrenes ønske, at der bliver sat ind med en kontaktperson til barnet eller den unge, hvilket 

den faglige vurdering også konkluderer. Sagen bærer præg af langsomlighed og en manglende 

helhedsvurdering, hvilket fører til mål, der alene handler om adfærd og følelser, barnet eller den 

unge skal forandre og bearbejde.  

Der ses i sagerne mangelfulde faglige begrundelser og overvejelser forud for iværksættelsen af 

den konkrete støtte. Afgørelserne er således ikke funderet i en faglig vurdering af barnets eller 

den unges behov for støtte i forhold til forældrenes evne til at tilgodese dette behov. Dermed 

bliver det vanskeligt at vurdere, om der i sagerne bliver truffet de relevante afgørelser, og hvad 

der konkret ønskes opnået med foranstaltningerne.  

Generelt set vurderer VISO, at der langt tidligere i sagsforløbene burde have været en samlet 

socialfaglig helhedsvurdering af barnets eller den unges behov for støtte.  

Metodisk fundament bringes ikke i spil 
Sagsbehandlerne er blevet introduceret for metoder til at formulere et præcis og konkret 

undersøgelsesfokus inden igangsættelsen af den børnefaglige undersøgelse. Det drejer sig om 

metoder i tragtning på kurset om systematik i sagsbehandlingen og via introduktion til den nye 

ICS-håndbog. Denne metode kommer dog ikke i anvendelse i nogen af sagerne. En af 

undersøgelserne er fokuseret, men ikke decideret tragtet. Undersøgelserne bliver derfor alt for 

omfangsrige og ufokuserede. En tragtning kan desuden udbredes og anvendes i hele forløbet i 

forbindelse med den børnefaglige undersøgelse, handleplanen og opfølgningen. 
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Skabelonerne til brug for den faglige udredning og udarbejdelsen af de børnefaglige 

undersøgelser er bygget op omkring anvendesen af ICS. I de gennemgåede undersøgelser 

anvendes skabelonen, men de begreber, der understøtter systematikken og forståelsen af ICS, 

anvendes ikke konsekvent i selve undersøgelserne. 

Der er i flere af sagerne usikkerhed omkring anvendelsen af begreberne og metoden, og det 

ses bl.a. ved at det er vanskeligt at formulere barnets eller den unges behov på en forståelig og 

gennemskuelig måde. Derudover ses det i flere af sagerne, at den børnefaglige undersøgelse 

bliver mere omfattende end nødvendigt, og undersøgelsens beskrivelser forekommer meget 

lange og uoverskuelige.  

Indhentelse af viden til brug i udredning 
VISO har vurderet, hvordan der indhentes viden til brug for udredningerne, og hvordan denne 

viden anvendes i de børnefaglige undersøgelser, samt hvordan der udarbejdes analyser og 

faglige vurderinger i de børnefaglige undersøgelser. 

I flere af sagerne ses det, at der indhentes tværfaglig viden i forbindelse med udarbejdelsen af 

de børnefaglige undersøgelser. Der indhentes bl.a. viden fra institution, skole og øvrige 

relevante fagpersoner såsom familiebehandlere eller kontaktpersoner, der er involveret i sagen. 

I et par af sagerne er der desuden udarbejdet psykologiske undersøgelser af forældrene som 

supplement til beskrivelserne og vurderingerne af forældrenes mulighed for at tilgodese og 

støtte børnenes/de unges behov.  

Brugen af oplysningerne fra andre fagpersoner og sagsbehandlerens egne samtaler med 

forældre og barn/den unge er i undersøgelserne af meget uensartet kvalitet. Der er flere 

børnefaglige undersøgelser, hvor de forskellige indhentede informationer er direkte kopieret ind 

i undersøgelsen. Det betyder, at hele samtaler eller udtalelser ikke bliver vurderet og sorteret i 

forhold til deres relevans for undersøgelsen. Indholdet af sagsbehandlerens egne samtaler er 

heller ikke fokuseret i forhold til et formål. Derfor er der mange forskellige typer af oplysninger, 

der bliver sat ind i undersøgelserne. Der fremgår derfor mange mindre relevante oplysninger, 

der ikke anvendes i undersøgelserne.  

Modsat er der i flere af undersøgelserne felter i skabelonerne, som ikke er udfyldt, eller hvor der 

er skrevet ”ikke relevant”. For at kunne forstå fravalget, vurderer VISO, at det havde været 

hensigtsmæssigt, hvis problemstillingen enten var blevet tragtet forinden, og der henvises til 

denne, eller at der alternativt henvises til, hvor i undersøgelsen oplysningerne i stedet er 

skrevet. 

I de gennemgåede sager er både barnet eller den unge og forældrene inddraget i 

beskrivelserne. Der afholdes samtaler med både barnet eller den unge og forældrene, som er 

angivet i udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse. Der er meget få observationer i 

forbindelse med disse samtaler. Der mangler en faglig vurdering af samtalerne. 

Observationerne og sagsbehandlerens faglige vurdering kan være væsentlige for at forstå, 

hvad der sker under disse samtaler og for at forstå deres forandringspotentialer og reaktioner 

på de stillede spørgsmål.     

Barnets eller den unges øvrige netværk er generelt ikke inddraget i beskrivelserne af barnet 

eller den unge.  
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I de gennemgåede sager er der generelt ikke taget stilling til en egentlig planlægning af 

undersøgelsens forløb. Undersøgelsesforløbene fremstår derfor i flere af sagerne uklare eller 

ustrukturerede. Der tages således sjældent aktivt stilling til, hvem der skal indhentes 

oplysninger fra, hvordan oplysningerne skal indhentes, og hvornår der skal gøres hvad.  

Samlet set vurderer VISO, at der er udfordringer med kvaliteten af de børnefaglige 

undersøgelser. Der er en tendens til, at barnets eller den unges alder og samarbejdet med 

forældrene tillægges alt for stort fokus. For eksempel anvender sagsbehandlerne kun i meget 

begrænset omfang viden fra børnene om forældrenes betydelige alkoholforbrug. Barnets eller 

den unges alder og samarbejdet med forældrene bør ikke være i fokus, hvis det betyder, at 

barnets eller den unges behov glider i baggrunden og ikke bliver mødt. Manglende anvendelse 

af viden om børn i alkohol/misbrugsfamilier og for stort fokus på forældresamarbejde kan i 

værste fald være til skade og risiko for de konkrete børn og unges udvikling. Der ses i disse 

sager løbende aktiviteter, som er styret af udefrakommende begivenheder/underretninger i 

sagen, men der er fra sagsbehandlers side ikke et direkte fokus på barnets eller den unges 

behov og eventuelle risiko for fejludvikling. 

De børnefaglige undersøgelser er for længe om at blive startet op eller færdiggjort. Det betyder i 

sidstnævnte tilfælde, at der undervejs ikke bliver taget stilling til, om oplysningerne fortsat er 

relevante, hvis disse eksempelvis er mere end et eller flere år gamle. VISO vurderer, at 

bekymringsniveauet er så højt i perioden, hvor flere af de børnefaglige undersøgelser pågår, at 

der med fordel kunne have været sat ind med sideløbende foranstaltninger. 

Analyse/faglig vurdering 
VISO har i sagsgennemgangen fundet flere sager med undersøgelser, der bygger på tværfaglig 

viden om barnet eller den unge. Denne viden bliver i analysen og vurderingen ikke konsekvent 

holdt op mod relevant viden om barnets eller den unges situation og udfordringer. Der er derfor 

kun en enkelt sag, hvor der er en egentlig fagligt argumenteret analyse i de børnefaglige 

undersøgelser. 

I de fleste af felterne i skabelonerne, hvor der skulle have været en analyse, har indholdet mest 

karakter af en sammenfatning eller opsummering af sagen. Uden en egentlig analyse mangler 

undersøgelserne en teoretisk og erfaringsbaseret viden. Denne viden kunne have været brugt 

til at forstå situationen omkring barnet eller den unge og familien og dermed være med til at 

kvalificere den faglige vurdering. De faglige vurderinger fremstår derfor ubegrundet og uklare, 

og der er ofte flere forhold, der ikke tages stilling til. Her er det efter VISOs vurdering 

nødvendigt, at sagsbehandleren i den faglige vurdering beskriver, hvad der er problemet, og 

hvad der skal til for, at problemet kan løses. Det er derfor hensigtsmæssigt, at det klart fremgår 

af undersøgelsen, hvilke forandringer sagsbehandleren konkret vil se efter (også hos 

forældrene), og hvad sagsbehandleren vurderer, der skal til, for at barnet eller den unge får det 

bedre. 

I flere af sagerne er den børnefaglige undersøgelse ikke udarbejdet inden for tidsfristen.  Det 

fremgår ikke, hvad der sker, eller hvorfor der ikke sker noget. Her vurderer VISO, at en 

planlægning af undersøgelserne ville have været hensigtsmæssig og afgørende for at sikre 

fremdrift i sagsbehandlingen. 

Valg af indsats 

I de fleste sager er der udarbejdet faglige udredninger, der gør det muligt at pege på indsatser 

for barnet eller den unge. I flere af sagerne mangler dog en samlet helhedsvurdering af barnets 
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eller den unges behov for støtte, hvilket gør det vanskeligt at vurdere, om der peges på den 

rette og relevante indsats. 

I en af sagerne opsummeres det eksempelvis i analysen og den faglige vurdering, at forældrene 

er udfordret i forhold til alkohol, økonomi, sygdom og et højt konfliktniveau. Det vurderes, at 

barnets eller den unges bekymrende udvikling og adfærd skydes påvirkningerne i hjemmet. Der 

har tidligere været forsøgt familiebehandling uden en længerevarende effekt. Det vurderes, at 

den forælder, som barnet eller den unge bor hos, grundet dennes alkoholindtag og egne 

psykiske vanskeligheder, ikke kan varetage omsorgen og sikre trygge og stabile rammer for 

barnet eller den unge. Barnet eller den unge er påvirket af forælderens alkoholforbrug og 

ønsker at bo et andet sted. Barnet eller den unge kan ikke bo hos den anden forælder. Det 

vurderes, at forældrene ikke har et udviklingspotentiale i forhold til at kunne tage vare på sig 

selv og børnenes behov. Dette fører til en vurdering af, at indsatsen bør finde sted i hjemmet 

med afsæt i barnets eller den unges alder (14 år). Barnet eller den unge kan få en voksenstøtte, 

der kan støtte barnet eller den unge i at træffe de rigtige beslutninger. Ud fra de 

problemstillinger, der er afdækket, stemmer valget af indsats ikke overens med det behov, der 

beskrives, og her kommer barnet eller den unges alder til at styre valget af indsats. VISO 

vurderer, at det her er af afgørende betydning, at det af den faglige vurdering fremgår, hvordan 

det konkrete barns/unges udvikling og behov tilgodeses med den valgte indsats. 

I alle sagerne, bortset fra én, foreligger der en handleplan for den aktuelle foranstaltning. Disse 

handleplaner er meget kortfattede og i flere af sagerne ses det, at børnenes behov ikke er 

omformuleret til konkrete støttebehov i handleplanen. I flere af sagerne vurderes det, at 

væsentlige forhold og arbejdspunkter kun er formuleret meget sparsomt. VISO vurderer derfor, 

at det kan være vanskeligt at anvende handleplanerne som et styringsredskab i forhold til 

opfølgningen på indsatsen. 

VISO vurderer endvidere, at målene i de gennemgåede handleplaner fremstår alt for 

overordnede og derfor vanskelige at måle på. Ud fra de mål, der generelt set beskrives i 

handleplanerne, vurderes det som vanskeligt at vurdere, hvornår indsatsen har opfyldt målene, 

eller om indsatsen skal reguleres. Derudover beskrives det ikke i handleplanerne, hvem der har 

hvilket ansvar for, at det givne mål opfyldes, hvilke konkrete aftaler der er indgået, og hvordan 

man vil følge op på målene. I skemaerne fremgår der mulighed for at udfylde hvem, der har 

hvilket ansvar i forhold til målopfyldelsen, men punktet ses generelt ikke udfyldt. 

Opfølgning 

Tre af de ti sager, som VISO har vurderet er opfølgningssager, og her har VISO alene foretaget 

en socialfaglig vurdering af selve opfølgningen i sagerne. 

I alle tre sager er der foretaget en opfølgning. Der er foretaget en samlet socialfaglig opfølgning, 

efter foranstaltningen er iværksat. Der er en løbende kontakt med både barnet eller den unge 

og dennes anbringelsessted. VISO vurderer, at der sker en grundig opfølgning, og der skrives 

fyldestgørende notater/referater fra opfølgningsmøderne. VISO vurderer, at sagsbehandlerne 

på baggrund af den viden og de aftaler, der fremkommer på møderne, burde justere målene i 

handleplanerne, så de involverede parter kunne få fremsendt opdaterede handleplaner.    

Generelt i forhold til opfølgningsarbejdet vurderer VISO, at handleplanerne og angivelsen af 

målene for indsatsene, også i disse sager, er alt for overordnede. Dette gør det vanskeligt at 

vurdere, om, hvordan og hvornår målene for indsatsen er nået. VISO vurderer således, at der 
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også i de tre opfølgningssager kunne arbejdes på at gøre handleplanerne og målbeskrivelserne 

konkrete og målbare, så indikationerne på målopfyldelsen bliver præcise. 

Derudover ses det i den ene af opfølgningssagerne, at det kommer til at handle om, hvorvidt 

den unge er inden for målgruppen for efterværn eller ej. Denne vurdering ændres adskillige 

gange. Årsagen til de skiftende faglige vurderinger handler mest om, hvorvidt den unge forstår, 

hvad et efterværn indebærer, og om hvorvidt den unge vil samarbejde omkring et muligt 

efterværn. Den unges holdning til et efterværn skifter også, hvilket er en åbenlys del af den 

unges psykiatriske vanskeligheder. Den faglige vurdering (målgruppevurderingen) bliver derfor 

mere bundet op på, om den unge vil samarbejde omkring et muligt efterværn, end hvorvidt det 

kan tilgodese den unges behandlingsbehov/behov for støtte. Formålet og målet med et 

efterværn fremgår ikke tydeligt nok af sagens akter og ej heller for den unge. Det er VISOs 

vurdering, at den unge godt kan/må skifte holdning, så længe formålet med et efterværn stadig 

kan opfyldes. 
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Bilag 2: Svendborg Kommunes afsluttende 
redegørelse 
 

 

1. Politik, strategi og ledelsesinformation 

Task Forcen har i analyserapporten anbefalet, at Svendborg  Kommune: 

 Formulerer Udviklingsplanen i naturlig forlængelse af og som en fortsættelse af 

Strategiplanen for Familieafdelingen (2015-2018) og Svendborg-modellen. 

 Udarbejder og implementerer en model for ledelsesinformation 

 På tværs af igangsatte initiativer arbejder systematisk med implementering, herunder at 

styrke kommunikationen mellem ledelseslagene, således at viden er delt, forventninger 

er afstemte, og der er en fælles opfattelse mellem direktør, chefer og ledere af 

implementeringsgrad.  

 

Kommunen bedes opridse, hvilke konkrete udviklingstiltag og aktiviteter 
kommunen har iværksat for at imødekomme anbefalingerne 

Ledelsen i Familie og Uddannelse og Familieafdelingen var nye da Task Force udviklingen blev 

igangsat.  

Ledelsen besluttede, at der udover Task Forcens anbefalinger, der i høj grad beror på social 

faglig udvikling,  skulle igangsættes tiltag indenfor økonomi, ledelse og organisering. 

Under udviklingsperioden har der været udskiftning i ledelsen i Familieafdelingen, hvilket har 

givet anledning til at justere organiseringen af Familieafdelingen. I Januar 2019 blev 

Familieafdelingen re- organiseret, med en opdeling i to enheder. Familieafdelingen 

Centrumpladsen, hvor modtagelsen, børneteams, handicapgruppen og plejefamiliekonsulenter 

er forankret, samt Familieafdelingen Ungekontakten, hvor Ungeteamet er forankret. 

Administrationen i Familieafdelingen blev flyttet til en central stab.  

Formålet med re-organiseringen var at skabe mindre enheder og styrke det ledelsesmæssige 

set-up for dermed at skabe bedre vilkår for implementering af udviklingstiltagne.  

Familieafdelingen har udarbejdet en udviklingsplan for 2018, der har til hensigt at efterkomme 

og udvikle praksis på baggrund af anbefalingerne fra Task Force. Udviklingsplanen er godkendt 

af Task Force på møde 4. maj. 2018.  

Det overordnede formål med udviklingsplanen er, at sikre lovmedholdighed i sagsbehandlingen.  

Udviklingsplanen er et styringsredskab, der skal bruges i den løbende udvikling og forankring af 

Familieafdelingens praksis. 

De overordnede målsætninger i udviklingsplanen for 2018 var 

 Sikre lovmedholdighed 

 En større systematik og ensartet faglighed i udarbejdelsen af en børnefaglig 
undersøgelse, herunder anvendelse af ICS.  

 Inddragelse af netværket i udarbejdelse af handleplaner 

 At øge trivslen og arbejdsglæden blandt medarbejderne, så motivationen og 
opbakningen til udviklingsarbejdet fastholdes 

 At ledelsen i Familieafdelingen konsoliderer ledelsesgrundlaget 
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Udviklingsplanen er Formuleret i naturlig forlængelse af og som en fortsættelse af 
Strategiplanen for Familieafdelingen (2015-2018)  

For 2019 er der udarbejdet en Udviklingsplan med overskriften : Kvalitet i sagsbehandlingen og 
Tværgående samarbejde. Udviklingsplanen opstiller mål for det videre arbejde med Task Force 
anbefalingerne. Fokus  i udviklingsplanen for 2019 er, at skabe større kvalitet i sagsarbejdet og 
systematikken, samt en større inddragelse af familien og netværket.  
 

Ledelsesinformation er udarbejdet i ”Nøgletal for Familieafdelingen”der  udgør en overordnet 
status på driften af Familieafdelingen. Rapporten er opdelt i økonomiske- og faglige nøgletal.  
 
Der udarbejdes en version af ” Nøgletal for Familieafdelingen” hvert kvartal i forbindelse med 
budgetopfølgningerne. Rapporten forelægges for Børn- og Ungeudvalget samtidigt med 
budgetopfølgningen.   

 

Som en del af udviklingen på trivselsområdet er der genneført fælles temadag omkring trivsel i 
Familieafdelingen. Der er igangsat fælles supervision med ekstern supervisor. Supervisionen  
er igangsat oktober 2018 evalueret januar 2019. Supervisionen fortsætter indtil sommeren 
2019, hvor der evalueres igen.   

I december 2018 blev der gennemført en APV (Trivselsundersøgelse). Der ses en fremgang på 
trivslen på næsten alle måle-parametre.  Det videre arbejde med trivslen på baggrund af 
undersøgelsen har været drøftet med AMR, TR og ledelsen. Det enkelte team har udarbejdet 
en handleplan for trivslen, med udgangspunkt i forkusområder fra trivselsundersøgelsen. Der er 
aftalt kvartalsvis opfølgning på handleplanerne for trivsel 
 

 

Kommunen bedes redegøre for status på arbejdet med anbefalingerne under 
temaet Politik og strategi. Hvilke mål og delmål er opnået og hvilket arbejde 
resterer? 

 
 Se ovenfor 
 

Kommunen bedes redegøre for, i hvilken grad og hvordan udviklingstiltagene 
har medført en styrkelse af kvaliteten af kommunens sagsbehandling på børne- 
og ungeområdet. 

Det er vanskeligt at sige i hvilken grad udviklingstiltagen i samarbejde med Task Force, direkte 
har medført styrkelse af kvaliteten idet Familieafdelingen startede en proces på flere parametre 
samtidig med task force. 
Der er en forbedring på trivslen i Familieafdelingen jf.  APV fra december 2018. 
Medarbejderne gav i APV fra december 2018 udtryk for, at de oplever mere nærledelse og 
mere faglig retning defineret af ledelsen. Dette refereres også på Trivelsesmøder der afholdes 
mellem ledelsen og TR/AMR. 
 
Der er en større sikkerhed omkring de økonomiske prognoser, og merforbruget er mindre end 
tidligere år.  
Der er en større datavaliditet i DUBU, så der kan udarbejdes valide nøgletal der kan anvendes 
som afsæt for kommunikationen om udviklingen i Familieafdelingen, og som et redskab til den 
daglige styring i Familieafdelingen.  
  

Eventuelle kommentarer og uddybende bemærkninger 
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2. Faglig ledelse og sparring 

Task Forcen har i analyserapporten anbefalet, at Svendborg  Kommune: 

 Beslutter hvilke af de eksisterende faglige værktøjer og metoder sagsbehandlerne skal 

anvende, og hvornår. 

 Kvalitetssikrer og re-implementerer eksisterende procedurer og retningslinjer, samt 

sikrer, at de afspejler den nye udviklingsplan, som udformes i foråret 2018.  

 Fortsat prioriterer teammøderne, og at teamlederne er tilgængelige for 

sagsbehandlerne.  

 Prioriterer tid til, at teamlederne etablerer fælles faglig retning på tværs af teamene. 

 Udarbejder og implementerer følgende: 

 Kvalitetsstandarder for myndighedssagsbehandlingen på udsatte børn og 

ungeområdet i Svendborg Kommune.   

 En strategi for kompetenceudvikling for det næste 1½ år, herunder et program 

for oplæring af nye medarbejdere.   

 En model for ledelsestilsyn, herunder et årshjul for, hvornår der afholdes 

sagsgennemgang i 2018 og 2019. 

 En model for faglig sparring.  

 En plan for re-implementering af ICS.  
 

Kommunen bedes opridse, hvilke udviklingstiltag og aktiviteter kommunen har 
iværksat for at imødekomme anbefalingerne 

 
Der er udarbejdet sagsgange og aktivitetsplaner i DUBU.  
 
Der er udarbejdet sagsgangsbeskrivelser, der skal understøtte sagsbehandlerne i en 
systematisk sagsbehandling med fokus på at overholde lovgivning og med udgangspunkt i ICS. 
Sagsgange er ved at blive opdateret som følge af ny DUBU version og forenklingen af ICS.  
 
Gennem nærledelse og sagsgennemgange skabes der fokus på den faglige kvalitet i 
sagsbehandlingen. 
 
Der er faste teammøder en gang ugentligt.  
Teamlederne prioriterer den daglig sparring og teammøderne. 
 
Der er udarbejdet procedure og understøttende materiale til sagsbehandlingen af sager der 
foreligges for § 18 udvalget. Udvalget har meddelt, at de ser en større kvalitet i sagerne der 
forelægges for udvalget.  
 
Planen for kompetenceudvikling er gennemført.   
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Der er udarbejdet en ramme for Ledelsestilsyn. Ledelsestilsyn på sagsniveau udarbejdes en 
gang i kvartalet efter Socialstyrelsens anbefalinger og skema.  
 
Der er sat rammer for den faglige retning mellem teamlederne, hvor der på teamledermøde en 
gang ugentligt sker sags drøftelse, og den faglige retning afstemmes.  
 

Kommunen bedes redegøre for status på arbejdet med anbefalingerne under 
temaet Falig ledelse og sparring. Hvilke mål og delmål er opnået og hvilket 
arbejde resterer? 

De konkrete mål for ledelseskompetencer- og tilsyn i Udviklingsplan 2018 er:  
 

- Målet er opnået, når ledelsen har konsolideret ledelsesgrundlaget samt skabt en 
fælles faglig retning.  
Ledelsen vurderer at målet er opnået.   

- Målet er opnået, når der er udarbejdet fælles retningslinjer, procedurer og 
kvalitetsstandarter m.m. 
Ledelsen vurderer at målet er delvist opnået. Der arbejdes videre med udarbejdelse 
af retningslinjer, procedure og kvalitetsstandarder i takt med implementering af ICS.  

- Målet er opnået, når der føres et ensartet ledelsestilsyn i sagerne. Ledelsen vurderer 
at målet er opnået.  

 

Kommunen bedes redegøre for, i hvilken grad og hvordan udviklingstiltagene 
har medført en styrkelse af kvaliteten af kommunens sagsbehandling på børne- 
og ungeområdet. 

Ledelsen oplever en større kvalitet i det skriftlige arbejde med Børnefaglig undersøgelser og 
Handleplaner. I indstillinger til  anbringelsesfora, ses Børnefaglige undersøgelser med en klar 
problemformulering og fokuseret tilgang, og handleplaner med definerede mål. 
 
Medarbejderne har på MED- og Trivelsesmøder givet udtryk for, at de oplever at det er ledelsen 
der sætter den faglige retning, og at ledelsen er afstemt omkring forventinger til medarbejderne 
på tværs af teams.  
 
Der er skærpet fokus på overholdelse af tidsfrister, herunder udarbejdelse af Børnefaglige 
undersøgelser og Handleplaner  både hos medarbejdere og ledelse. 
Lovpligtige tidsfrister bliver i højere grad overholdt, ligesom lovfastsatte sagsskridt i 
sagsbehandlingen, som fx børnesamtale, genvurdering af underretninger i sager med 
foranstaltninger i højere grad effektueres.  
 

Eventuelle kommentarer og uddybende bemærkninger 
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3. Tværfagligt samarbejde 

Task Forcen har i analyserapporten anbefalet, at Svendborg  Kommune: 

 

 Fastholder de tværfaglige mødefora (KIM, Småbørnsfora og Tværfaglige møder) – 

samtidig med, at der arbejdes målrettet på at håndtere de udviklingspunkter analysen 

viser, herunder at sikre overordnet koordinering af møderne i hele organisationen. 

 Fastholder fokus på at skabe gode rammer og fælles faglig retning for de fremskudte 

rådgivere. 

 

Kommunen bedes opridse, hvilke udviklingstiltag og aktiviteter kommunen har 
iværksat for at imødekomme anbefalingerne 

Svendborg Kommune har med en arbejdsgruppe på tværs af dagtilbud, skole og 
Familieafdelingen arbejdet med at revidere rammerne for de tværfaglige mødefora. 
Arbejdsgruppen besluttede, at fastholde KIM- møderne i den nuværende form, og at  justere 
Småbørnsfora og tværfaglige møder.  
 

Kommunen bedes redegøre for status på arbejdet med anbefalingerne under 
temaet Tværfaglig samarbejde. Hvilke mål og delmål er opnået og hvilket arbejde 
resterer? 

Der er udarbejdet Ny fælles betegnelse for Tværfaglige møder og Småbørnsfora, hvor begge 
møder fremadrettet kaldes Tværfaglige møder.  

Formålet med en fælles betegnelse er at skabe konsensus i de forebyggende fora, hvor der 

drøftes børn og unge, hvis trivsel og udvikling er truet, og som derfor har behov for en 

tværfaglig forebyggende indsats, der ikke alene kan afhjælpes ved den almindelige, lokale 

indsats.  

Ud over den fælles betegnelse er der  udarbejdet  en ny ramme for Tværfaglige møder med 

beskrivelser af; 

Målgruppe og formål 

Forældreindragelse 

Deltager kreds 

Forventninger til deltagere.  

Mødestyring 

Struktur for mødeindkaldelse og dagsorden 

Vurdering af bekymring og videre tiltag, herunder hvornår en bekymring kan drøftes på et 

tværfagligt møde og hvornår der skal underettes.  

 

Kommunen bedes redegøre for, i hvilken grad og hvordan udviklingstiltagene 
har medført en styrkelse af kvaliteten af kommunens sagsbehandling på børne- 
og ungeområdet. 

Der er kommet et større fokus på, hvilke borgere der drøftes på Tværfaglige møder, således at 
borgere med en sag i Familieafdelingen ikke drøftes.  
Rollefordelingen er blevet mere klar.   
Det er blevet en forudsætning at Familierne deltager på møderne og at møderne har et 
inddragende fokus. 
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Der er sket et fald i sagstal, og en større bevidsthed om hvad der skal arbejdes med i det tidlige 
tværfaglige forebyggende arbejde.  

Eventuelle kommentarer og uddybende bemærkninger 

På evalueringsmødet i januar 2019 er det aftalt at den enkelte skoleleder og dagtilbudsleder 
sikrer at rammerne for de tværfagligemøde genformidles, og arbejder på sikre overholdelsen af 
de fastsatte rammer for mødet.  
 

 

4. Underretninger 

Task Forcen har i analyserapporten anbefalet, at Svendborg  Kommune: 

 

 Fortsætter arbejdet med målrettet at implementere arbejdsgang ved underretninger i 
både nye og eksisterende sager. 

 Udarbejder og implementerer et skema eller udredningsværktøj til akutvurdering af 
underretninger.  

 Beslutter, om man fortsat vil bruge dialogbaserede underretninger – og i så fald sikrer, 
at arbejdsgangene gøres lovmedholdelige og er klare for alle involverede.  

 Sikrer, at beredskabsplanen for underretninger om vold og overgreb formidles til alle 
relevante parter, både på almenområdet og i Familieafdelingen. 

 

Kommunen bedes opridse, hvilke udviklingstiltag og aktiviteter kommunen har 
iværksat for at imødekomme anbefalingerne 

 
Arbejdsgangen for modtagelse, behandling og vurdering af underretninger er implementeret 
over de sidste 1 ½ år.  
Dette pågår ved på 2 ugentlige sagsmøder hvor 

 Alle nye underretninger gennemgås inden yderligere handling foretages. Her 
drøftes hvor hurtigt underretninger skal behandles, og tid prioriteres, sager 
omfordeles hvis nødvendigt.  

 Sager hvor der pågår sagsbehandling drøftes med henblik på afklaring af 
sagen i forhold til lukning, retur til almenområdet  ( evt. rådgivning om Åben 
Anonym Rådgivning / Fremskudt Socialrådgiver ), vurderes i målgruppen for 
§ 11.3. indsats, eller afgørelse om BFU.  

 Alle vurderinger der vurderes akut drøftes samme dag med nærmeste 
ledelse eller anden teamleder.  

 Sagsgennemgang med alle medarbejdere hver 3. md. efter ens skabelon. 
Sagerne gennemgås og det sikres af der er flow, og der udarbejdes plan for 

de få sager der er i længere afklaringsforløb.  
 
Ved ledelsestilsyn identificeres de udfordringer der er, senest at der er for ringe skriftlighed fra 
vurdering af underretning, til sagen indstilles til § 11.3. indsats. Dette er der aftalt procedure  
frem til de kommende ledelsestilsyn.  
 
Dialogbaserede underretningsmøder er afløst af tværfaglige møder , og netværksmøder 
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vedrørende borgere med en sag i Familieafdelingen.  Disse bemandes på skoleområdet af 
medarbejderne i Modtagelsen og i dagtilbudsområdet af Fremskudte Socialrådgivere. Der er 
udarbejdet nyt mødekoncept i samarbejde med almenområdet. Den ændrede/opdaterede 
mødemodel er implementeret i skoleåret 2018/19.  
Af notatet fremgår tydeligt, hvem der har ansvar for at underretning fremsendes, hvis dette 
bliver resultatet af mødet.  
 
Beredskabsplanen vedr. vold og overgreb er opdateret. Der rådgives i det daglige til alle om 
reglerne, og der vil vil i efteråret 2019 blive gennemført underretningsoplæg for alle dagtilbud og 
skoler v. teamleder i Modtagelsen/Børneteams.  

 
 
 

Kommunen bedes redegøre for status på arbejdet med anbefalingerne under 
temaet Underretninger. Hvilke mål og delmål er opnået og hvilket arbejde 
resterer? 

Der har ikke været opstillet konkrete mål i udviklingsplan 2018. Aktiviteter er beskrevet ovenfor.  

Kommunen bedes redegøre for, i hvilken grad og hvordan udviklingstiltagene 
har medført en styrkelse af kvaliteten af kommunens sagsbehandling på børne- 
og ungeområdet. 

Underretnings arbejdet er blevet styrket, og der er en meget hurtigere og tydelig behandling af 
underretninger. Underretninger registreres korrekt i DUBU, og der er en faglig velbegrundet 
vurdering af alle underretninger.  
 

Eventuelle kommentarer og uddybende bemærkninger 

 

 

5. Børnefaglige undersøgelser 

Task Forcen har i analyserapporten anbefalet, at Svendborg  Kommune: 

 

 Udarbejder og implementerer retningslinjer for, hvornår der skal udarbejdes en 
børnefaglig undersøgelse, herunder hvornår en undersøgelse skal opdateres. 

 Fortsætter arbejdet med at udarbejde og implementere fælles retningslinjer for arbejdet 
med børnefaglige undersøgelser – herunder en mere systematisk journalføring. 

 Sikrer, at alle sagsbehandlere har ICS kompetence – både viden om ICS og evne til at 
omsætte viden i praksis. 

 

Kommunen bedes opridse, hvilke udviklingstiltag og aktiviteter kommunen har 
iværksat for at imødekomme anbefalingerne 
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Familieafdelingen har iværksat re-implementering af ICS metoden.  

Målet for dette er, at alle medarbejdere i afdelingen, har samme metodiske tilgang til drøftelser, 

analyser og faglige vurderinger i sagerne, og der herigennem dannes en ”rød tråd” i 

sagsbehandlingen, fra modtagelsen af underretninger til igangsættelse af foranstaltninger, 

opfølgninger på disse og lukning af sagerne. 

Medarbejderne har været på kursus i forenklingen i ICS i januar 2019.  ICS metoden skal være 

den grundlæggende metode i sagsbehandlingen, herunder i drøftelse af sager på 

teammøderne.  Der er udarbejdet en implementeringsplan med en teamleder som 

implementeringsansvarlig. Der pågår aktiviteter omkring ICS implementering, herunder læring 

omkring anvendelse af metode i foråret/ sommeren 2019.  

De tre planlagte implementeringsmoduler omhandler: 

Grundlæggende træning i brug af magneterne på tavlerne, blive fortrolig med dimensionerne i 

trekantens tre sider, arbejde målrettet og anderledes med beskrivelse af forældrekompetencer, 

forskellige typer af spørgsmål, og hvordan disse kan bruges, og arbejde med risiko og 

beskyttelsesfaktorer ( modul 3 i august – september )Det er besluttet at der på teammøderne 

altid sker sagsdrøftelse ud fra ICS.  

I forbindelse med re- implementering af DUBU 3.0 er der udarbejdet aktivitetsplaner der 

understøtter planlægningen af den børnefaglige undersøgelse.   

Der er ligeledes udarbejdet en sagsgang og retninglinjer  for BFU, der er opdateret i forbindelse 

med re-implementering af DUBU 3.0 og ICS i foråret 2019.  
 

Kommunen bedes redegøre for status på arbejdet med anbefalingerne under 
temaet Børnefaglig undersøgelser.  Hvilke mål og delmål er opnået og hvilket 
arbejde resterer? 

De Konkrete opstillede mål for Børnefaglige undersøgelser i Udviklingsplan 2018 er:  

- Målet er opnået, når der på et teammøde er blevet foretaget en præcisering af problemstillingen i 

den børnefaglige undersøgelse, hver gang der træffes afgørelse om opstart af en børnefaglig 

undersøgelse. Ledelsen vurderer at målet er opnået.  

- Målet er opnået, når ICS-tragtmodellen er anvendt til præcisering af problemstillingen i den 

børnefaglige undersøgelse. Ledelsen vurderer at målet er opnået 

 

- Målet er opnået, når der foreligger en undersøgelsesplan i alle de sager, hvor der skal 

igangsættes en udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse. Ledelsen vurderer at målet ikke er 

opnået, men der arbejdes med implementering af undersøgelsesplaner.  

- Målet er opnået, når alle sagsbehandlere aktivt anvender undersøgelsesplanen, som et redskab 

til faglig styring og systematik ifm. udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser. Ledelsen 

vurderer at målet ikke er opnået , men sagsbehandlere anvender aktiviteterne i DUBU som 

styring og planlægning.  

- Målet er opnået, når den lovgivende tidsfrist på 4 måneder er overholdt i alle børnefaglige 

undersøgelser. Målet er opnået for nye sager i Familieafdelingen.   

 

Kommunen bedes redegøre for, i hvilken grad og hvordan udviklingstiltagene 
har medført en styrkelse af kvaliteten af kommunens sagsbehandling på børne- 
og ungeområdet. 

Der ses en mere systemtisk tilgang til udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse, hvor 
der i højere grad anvendes ICS til formulering af problemstilingen og fokusområder.  
DUBU anvendes som et redskab til planlægning af den børnefaglige undersøgelse, ligesom det 
også anvendes som et ledelsesværktøj til at sikre, at medarbejderne overholder fristen for den 
børnefaglige undersøgelse.  
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Eventuelle kommentarer og uddybende bemærkninger 

 

6. Valg af indsats 

Task Forcen har i analyserapporten anbefalet, at Svendborg  Kommune: 

 

 Forsætter arbejdet med at klargøre snitfladen mellem § 11, stk. 3 og § 52. Det 
anbefales også at involvere leverandørleddet og børne- og ungeteamene i denne 
proces. 

 Gennemarbejder kommissoriet for og organiseringen af visitationsmøderne således, at 
udviklingspunkterne imødegås og herefter re-implementerer visitationsmøderne.  

 Sikrer, at arbejdsgangene i forbindelse med teammøder, visitationsmøder og 
opstartsmøder understøtter lovgivningens krav om, at børnefaglig undersøgelse 
udarbejdes inden der træffes afgørelse efter § 52. 

 Sikrer, at der opstilles konkrete mål, som beskriver støttebehovet i handleplanen, og 
understøtter, at handleplanen bruges som et aktivt styringsredskab i forbindelse med 
opfølgningen på indsatsen. 

 

Kommunen bedes opridse, hvilke udviklingstiltag og aktiviteter kommunen har 
iværksat for at imødekomme anbefalingerne 

Indstillinger til §§ 11 forløb drøftes altid på teammøde i modtagelsen, hvor der er fokus på om 
hvorvidt problemstillingen er afgrænset nok i forhold til et §§ 11 forløb.  
 
Der er etableret et CBUF bevillingsforum, hvor indstillingen til  §§ 11 og forebyggende 
foranstaltninger efter § 52 drøftes. Indstillinger til anbringelser drøftes på et særskilt 
anbringelsesforum.   
 
CBUF bevillingsfora laver en vurdering af indstillingen, hvorefter sagsbehandleren på baggrund 
af vurderingen træffer afgørelse om en foranstaltning efter § 52 eller et tilbud efter §11.  
 
Rammerne for de forskellige bevillingsfora er justeret efter Task Force anbefalinger og 
beskrevet i sagsgange og retninglinjer, hvor det blandt andet fremgår hvad formålet for det 
enkelte bevillingsforum er, hvilket materiale der skal foreligge og hvordan en indstilling skal 
udarbejdes.  
 
Anbringelsesbevillingsfora er justeret, således at der både kan indstilles til en vurdering eller en 
drøftelse af en given sag. Dermed fungere anbringelsesfora også som et tværfagligt forum, hvor 
en sag kan foldes ud og sagsbehandleren kan få sparring på de problemstillinger der er 
identificeret i familien.  
 
Teamlederne har givet løbende sparring i udarbejdelse af handleplaner, hvor de konkrete mål 
er  blevet drøftet i forhold til problemstillingen i den børnefaglige undersøgelse.  
I Forbindelse med ICS kursus, har medarbejderne lært hvordan der skabes en rød tråd mellem 
den børnefaglige undersøgelse og de konkrete mål i handleplanen. Der arbejdes med max 3-5 
handleplansmål.  
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Gennem faglige drøftelser og præciseringer i sagsgange er der kommet større fokus på, at der 
altid skal foreligge en foreløbig afgørelse, hvis der igangsættes foranstaltninger sideløbende 
med en Børnefaglig undersøgelse. En indsats godkendes ikke ledelsesmæssigt, såfremt der 
ikke er en børnefaglig undersøgelse eller en foreløbig afgørelse og handleplan.  
 

Kommunen bedes redegøre for status på arbejdet med anbefalingerne under 
temaet Valg af indsats. Hvilke mål og delmål er opnået og hvilket arbejde 
resterer? 

Der har ikke været opstillet konkrete mål i udviklingsplan 2018. Aktiviteter er beskrevet ovenfor..  

Kommunen bedes redegøre for, i hvilken grad og hvordan udviklingstiltagene 
har medført en styrkelse af kvaliteten af kommunens sagsbehandling på børne- 
og ungeområdet. 

På bevilingsfora oplever deltagerne at sagerne er meget bedre belyst, ligesom målene i 
handleplanen er mere specifikke.   
Der er færre sager med dobbelt foranstaltninger og færre indsatser der ikke opsiges i tide.  
 

Eventuelle kommentarer og uddybende bemærkninger 

 

 

7. Opfølgning 

Task Forcen har i analyserapporten anbefalet, at Svendborg  Kommune: 

 

 Etablerer en klar arbejdsgang, der sikrer, at opfølgningsmøder planlægges og afholdes. 

 Sikrer en klar rollefordeling i forbindelse med opstarts- og opfølgningsmøder og 
understreger over for alle parter, at det er sagsbehandlerne, der er tovholdere og 
mødeledere. 

 Etablerer en klar arbejdsgang for overlevering af sager imellem sagsbehandlere. 

 

Kommunen bedes opridse, hvilke udviklingstiltag og aktiviteter kommunen har 
iværksat for at imødekomme anbefalingerne 

Sagsbehandlere aftaler som udgangspunkt opfølgningsmøder forud. Dvs. på opstartsmødet 
fastsættes datoen for 3 mdr. opfølgning og på 3 mdr opfølgningen fastsættes datoen for det 
næste møde.  
DUBU anvendes som et styringsværktøj, hvor der opstilles datoer for de enkelte aktiviteter, og 
hvor der gives et overblik på sagniveau omkring overholdelse af opfølgninger.  
Det er formidlet til samarbejdspartnere at det er sagsbehandleren der er tovholder og ansvarlig 
for afholdelse af opfølgningmødet, og at det er sagsbehandler der indsamler nødvending og 
relevant viden til opfølgningen på handleplanen.  
 
Der er udarbejdet rammer for overlevering af sager fra modtagelse til børne/ ungeteams.   
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Ved fordeling af sager mellem sagsbehandlere i de enkelte teams, er teamlederen ansvarlig for 
at sikre overdragelse.  
Der arbejdes med en handleplan og samtidig opfølgning på alle indsatser.  
  

Kommunen bedes redegøre for status på arbejdet med anbefalingerne under 
temaet Opfølgning. Hvilke mål og delmål er opnået og hvilket arbejde resterer? 

Der har ikke været opstillet konkrete mål i udviklingsplan 2018. Aktiviteter er beskrevet ovenfor. 

Kommunen bedes redegøre for, i hvilken grad og hvordan udviklingstiltagene 
har medført en styrkelse af kvaliteten af kommunens sagsbehandling på børne- 
og ungeområdet. 

Handleplanerne ses at være opdaterede og reviderede i sagsforløbet. Der er en større 
sammehæng mellem familiens udfordringer og målene i handleplanen. 
Der ses flere indsatser der afsluttes, og sager der lukkes når målene for handleplanen er 
opnået, til forskel fra tidligere hvor en indsats kunne fortsætte uden en opfølgning. 
 
  

Eventuelle kommentarer og uddybende bemærkninger 

 

 

8. Inddragelse 

Task Forcen har i analyserapporten anbefalet, at Svendborg  Kommune: 

 Udarbejder og implementerer retningslinjer for hvornår og hvordan sagsbehandlerne 

forventes at inddrage barnet/den unge, familien og det øvrige netværk. Herunder 

gennemgår og re-implementerer den eksisterende procedure vedrørende 

familierådslagning fra 2014.  

 Indarbejder et tema om inddragelse i Strategien for kompetenceudvikling, som afspejler 

retningslinjerne. 

 

Kommunen bedes opridse, hvilke udviklingstiltag og aktiviteter kommunen har 
iværksat for at imødekomme anbefalingerne 

Der er udarbejdet et oplæg kaldet ” Den røde tråd i sagsbehandlingen” Her fremgår det, hvornår 
det forventes at netværket inddrages i sagsarbejdet i Familieafdelingen.  
Der er rekviveret kursus i ” Inddragende møder” der afholdes i efteråret 2019.  
Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Familieafdelingen, skole, dagtilbud og 
sundhedspleje, hvor der arbejdes med rammerne for de inddragende møder.  
I dette arbejde vil Familierådslagninger ligeledes være i fokus, i forhold til en re-implementering 
af metoden i Familieafdelingen.  
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Kommunen bedes redegøre for status på arbejdet med anbefalingerne under 
temaet Inddragelse. Hvilke mål og delmål er opnået og hvilket arbejde resterer? 

 
Der har ikke været opstillet konkrete mål i udviklingsplan 2018. Aktiviteter er beskrevet ovenfor. 
 
Arbejdet med de inddragende møder er igangsat i maj 2019. Målet er, at alle møder afholdes 
udfra den inddragende metode.  

Kommunen bedes redegøre for, i hvilken grad og hvordan udviklingstiltagene 
har medført en styrkelse af kvaliteten af kommunens sagsbehandling på børne- 
og ungeområdet. 

 

Eventuelle kommentarer og uddybende bemærkninger 

 

 

 

9. Sammenfatning 

Kommunen bedes sammenfattende redegøre for, hvorvidt kommunen har oplevet en 
progression i kvaliteten af sagsbehandlingen på børn og unge-området i forhold til 
udgangspunktet ved Task Forcens indtræden i kommunen, og i så fald på hvilke 
områder. 

Se punkt. 1 

Kommunen bedes her skrive sine afsluttende og opsamlende kommentarer og 
bemærkninger til redegørelsen 

 

 

 



 

Side 50 af 52 

Bilag 3 Task Forcens kurser 
til Svendborg Kommune 
 
 
 
 

Praksiskurser: 

 Systematik i sagsbehandlingen – vinter 2018 

 

Videnskurser: 

 ICS (forenkling) – vinter 2019 

 ICS superbrugerkursus – vinter 2019 

 

Oplæg fra Ankestyrelsen: 

 Juraoplæg om Servicelovens § 50 – forår 2018  

 Juraoplæg om Servicelovens §§ 48, 50 og 140 – forår 2019 

 Læringsdag om ledelsestilsyn ud fra gennemgåede sager – dec. 2018 

 



 

September  2019 

Socialstyrelsen 

Edisonsvej 1 

5000 Odense C 

Tlf.: 72 42 37 00 

 

www.socialstyrelsen.dk 

 


	Punkt 2 - Bilag 1 - Statusrapport - Task Force børne- og ungeområdet september 2019

