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Introduktion  
 

Der udarbejdes en version af ”Nøgletal for Familieafdelingen” hvert kvartal i forbindelse 
med budgetopfølgningerne. Rapporten forelægges for Børn- og Ungeudvalget i 
forbindelse med den kvartårlige budgetopfølgning.  

”Årsberetningen for Familieafdelingen” udgør en overordnet status på driften af 
Familieafdelingen i 2019, herunder også en status på Udviklingsplanen 2019. 
Årsberetningen for Familieafdelingen 2019 indeholder ikke økonomiske nøgletal. De 
økonomiske nøgletal præsenteres sammen med rapporteringen på regnskabet for 2019.  

Om datavaliditet 
 
Nøgletalskataloget for Familieafdelingen afspejler data fra perioden efter 01-09-2017. 
Grundet en manglende ensartet registreringspraksis før re-implementering af DUBU er 
data frem til januar 2019 forbundet med en vis grad af usikkerhed.  Det har været muligt at 
kontrollere og finde afvigelser i fagsystemerne for data med et skæringspunkt den 01-09-
2017.   
Pr. 1.01.2019 overgik Familieafdelingen til  DUBU version 3.0, hvor endnu en re-
implementering af fagsystemet blev igangsat. Familieafdelingen har herefter arbejdet med 
at sikre datavaliditet og ensartet registreringspraksis. Validiteten af data er tilfredsstillende 
og der foretages løbende samkørsel af forskellige data, som stikprøvekontrol af 
datavaliditeten.   
 

 

Om Årsberetningen 
 
Udviklingsplanen for 2019 for Familieafdelingen havde overskriften ’Kvalitet i 
sagsbehandlingen og tværgående samarbejde’. I 2019 er der således arbejdet målrettet 
med opkvalificering af medarbejderne. Dette arbejde er pågået samtidig med at task force-
forløbet var i sin afsluttende fase. 

Status på udviklingsplanen bærer dermed præg af at indeholde en række aktivitetsmål, da 
det har handlet om at gennemføre kurser og temadage med specifikt fokus på 
opkvalificering. Effekten af disse kurser kan ses i nogle af nøgletallene i nærværende 
årsberetning for 2019, eksempelvis ses det, at der er en større systematik i afholdelse af 
børnesamtaler, ligesom der ses en tydelig tendens til, at flere børnefaglige undersøgelser 
færdiggøres inden for tidsfristen. Effekten af indsatserne i 2019 forventes først at slå reelt 
igennem i 2020, hvorfor Udviklingsplanen for 2020 også i højere grad vil indeholde 
effektmål.  



4 

Årsberetningen indeholder først en gennemgang af nøgletallene og dernæst en status på 
aktiviteterne i Udviklingsplanen. Resultaterne i Årsberetningen for 2019 danner baggrund 
for Udviklingsplan 2020. Udviklingsplanen for 2020 vil desuden indeholde mål, der 
relaterer sig direkte til anbefalingerne fra Task-force-rapporten, som Svendborg Kommune 
modtog i september 2019. 

Udviklingsplanen er dermed 3. fase i den samlede udvikling, der blev iværksat på 
baggrund af den indledende rapport fra Socialstyrelsens Task Force i 2017.  

2018

Sikkert grundlag
Familieafdelingen vil sikre 
lovmedholdelighed i 
sagsbehandlingen. 

2019

Ny strategi og tvær-gående 
samarbejde
Familieafdelingen vil have 
kvalitet i sagsbehandlingen.
Familieafdelingen vil have et 
smidigt og tværfagligt 
samarbejde.

2020

Læring, justering og 
videreudvikling.
Familieafdelingen vil  
arbejde videre med at sikre 
kvaliteten i 
sagsbehandlingen.

Familieafdelingen vil fortsat 
udvikle et smidigt og 
tværfagligt samarbejde. 
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Faglige nøgletal   
 

Sager  
 
Udvikling i sagsantal 
 
Grafen viser antal aktive sager pr. måned fra januar 2019 til december 2019. I foråret 2019 blev 
sager sammenlagt, således at en borger kun har en aktiv sag i Familieafdelingen. I modsætning til 
tidligere år, hvor en borgers sag kunne sagsbehandles i henholdsvis handicapteam og et børne-
ungeteam.  At en borger kun har en sag i Familieafdelingen har medvirket til et fald i antal sager 
frem til april 2019. Fra maj 2019 er antallet af sager i Familieafdelingen næsten konstant.   
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Andel af den samlede population af børn og unge i Svendborg Kommune der har en 
aktiv sag i Familieafdelingen.  
 
I opgørelsen af alder og den samlede population i Svendborg Kommune, opgøres data alene for 
aldersgruppen 0-22 år. 
 
I 1. kvartal 2019 havde 8,4 %. af alle børn og unge i alderen 0-22 år i Svendborg Kommune en 
aktiv sag i Familieafdelingen.  I 4. kvartal 2019 havde 8 % af alle børn og unge i alderen 0-22 år i 
Svendborg Kommune en aktiv sag i Familieafdelingen.  
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Andel af den samlede population af børn og unge i Svendborg Kommune der 
modtager en foranstaltning efter Serviceloven  
 
Ifølge Danmarks Statistik modtog 3,4 pct. af alle 0-22-årige i Danmark mindst en social støtte 
foranstaltning fra kommunen i 20181 . I Svendborg Kommune modtog 3,8 pct. af alle 0-22 årige i 
2018 mindst en social støtte foranstaltning.  
Af Svendborg Kommunes egne tal, ses et mindre fald i antal 0-22 årige der modtog en social støtte 
foranstaltning i 2019. Det endelige tal, kan dog først opgøres i forbindelse med regnskabet for 
2019.   
Danmarks Statistik udarbejder data på grundlag af indberetninger fra alle landets 98 kommuner. 
Indberetningerne omhandler dels børn og unge, der i løbet af året har modtaget forebyggende 
støtte, dels indberetninger til Ankestyrelsen om børn anbragt uden for hjemmet. Det følger heraf, at 
udsatte børn og unge i statistikken er begrænset til at indeholde de børn og unge, som er anbragt, 
eller får en eller anden form for kommunal ydelse.  
 
Andelen af udsatte børn og unge der modtager mindst en foranstaltning i 2018 fremgår af kortet 
nedenfor.  
 

 
1 Pr. 31.12.2018 
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Udsatte børn og unge der modtager mindst en foranstaltning i procent af 
befolkningen (0-22 årige) 
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Børn og unge med sag i Familieafdelingen fordelt på aldersgrupper 
 
Den aldersmæssig spredning på børn og unge med en aktiv sag i Familieafdelingen er illustreret i 
grafen. I 2019 har der været et overtal af sager på børn i alderen 6 til 12 år.  
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Børn og unge med aktiv sag i Familieafdelingen - fordelt på køn 
 
I 2019 har fordeling mellem piger, drenge og ufødte med en aktiv sag i Familieafdelingen været 
konstant. I opgørelsen fremgår sager om støtteperson efter § 54, der ikke er fordelt på køn. En § 
54 støtteperson er et lovpligtigt tilbud som kommunen skal yde til forældre bosiddende i Svendborg 
Kommune, som har et barn anbragt, hvor anden kommune er handlekommune på anbringelsen.  
I Familieafdelingen har 52 % af sagerne vedrøreret drenge, 46 % af sagerne piger, 1 % af sagerne 
ufødte, mens 1 % af sagerne er § 54 støtte.  
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Underretninger 
 
Alle borgere har pligt til at underrette kommunen, hvis de er bekymrede for et barn eller en ung. 
Fagpersoner som for eksempel lærer og sundhedsplejersker har skærpet underretningspligt, der 
går forud for deres tavshedspligt. Underretninger udgør en central rolle i kommunens opsporing af 
børn og unge, der kan have behov for særlig støtte.  
 
Når Familieafdelingen modtager en underretning er Familieafdelingen forpligtet til inden for 24 
timer at vurdere om der er behov for en akut handling . Familieafdelingen er herefter forpligtet til, at 
vurdere om barnet eller den unge har behov for støtte.  
 
Udviklingen i antal underretninger  
 
Fra 2018 til 2019 ses der i Svendborg Kommune et fald i antal underretninger på 8,03 %. På 
landsplan ses en stigning i antal af underretninger på 21 % over de sidste 4 år. I Svendborg 
Kommune har der været en stigning fra 2016 til 2017, mens der ses et fald fra 2018 til 20192.  

 I 2019 er der registreret 1478 underretninger vedrørende 830 personer.  Det svarer til et 
gennemsnit på 4 underretninger i døgnet mod 4,4 underretninger i døgnet i 2018.  
Grafen viser udviklingen i antal underretninger registreret i løbet af et år i Familieafdelingen. 
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2 Socialpolitisk redegørelse 2019 
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Gentagne underretninger – underretninger på samme barn.  
 

Antal af underretninger på den samme borger kan variere fra en til flere. Dette sker, når flere 
aktører er bekymret for det samme barn, når en aktører er usikker på om der er reageret på 
underretningen eller om barnet der underrettes om får den nødvendige støtte.  
I 2019 er der modtaget 1478 underretninger fordelt på 830 personer, hvor der i;  

57 % af sagerne er registreret en underretning på borgeren.  
18 pct. af sagerne er registreret 2 underretninger på borgeren 
8 pct. Af sagerne er registreret 3 underretninger 
8 pct. Af sagerne er registreret 4 eller flere underretninger på samme barn.    

 

 

Alder på børn og unge der underrettes om. 
 

Grafen illustrerer aldersgrupperne for de børn, unge og ufødte der er underrettet om i 2019 og 
2018.  I 2019 var der flest underretninger på børn i alderen 6- 12 år. I 2018 var der flest 
underretninger på unge i alderen 13-17 år. På landsplan ses flest underretninger på unge i alderen 
13-17, som menes at afspejle at problemerne oftest bliver markant tydeligere for omgivelserne når 
barnet når teenagealderen3.  
Svendborg Kommunes fokus er, at barnet/ den unges eller familiens problemer opspores tidligst 
muligt. Formålet er, at sikre en tidlig indgriben overfor barnets/ den unges udfordringer.  
Familieafdelingen har derfor i 2019 blandt andet holdt oplæg for almen området om underretninger 
og vigtigheden af at underrette når der er en bekymring for et barn eller en ung.  
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3 Socialpolitisk redegørelse 2019 
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Køn på børn og unge der underrettes om 
 

 

53 % af børn og unge der blev underrettet om i 2019 er drenge, 46% er piger og 1 % er ufødte. 
Fordelingen mellem drenge og piger der underrettes om har været konstant i 2018 og 2019.  

. 
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Underretninger fordelt på underretter- hvem sender underretninger?  
 
Grafen nedenfor viser underretninger fordelt på underretter – afsender af underretningen. 
Størstedelen af underretninger vedrørende bekymringer for trivsel og udvikling blandt børn og 
unge kommer fra fagpersoner på skoler. Underretninger fra politiet omhandler både underretninger 
om børn og unges trivsel, kriminalitet men også husspektakler og kriminalitet blandt forældrene.  

0,07%

0,07%

0,14%

0,14%

0,14%

0,20%

0,20%

0,20%

0,27%

0,34%

0,47%

0,54%

0,68%

1,29%

1,42%

2,17%

2,30%

2,30%

2,44%

2,50%

2,64%

3,32%

3,32%

5,28%

7,65%

7,85%

7,85%

10,28%

11,16%

22,80%

Barnet/den unge

Døgnvagt

Familiebehandling

Familiens bekendtskabskreds

Naboer

Psykolog

SFO/Fritidshjem/Klub

Øvrige sundhedsvæsen

Barnets netværk

SSP

Anbringelsessted

PPR

Tandplejen

Sundhedsplejerske

Anden offentlig myndighed

Domstol

Krisecenter

Modtaget fra anden kommune

Forældremyndighedsinde...

Familie

Foreninger

Læge

Øvrige

Sygehus

Daginstitution/Dagplej...

Anonym

Psykiatri

Anden kommunal afdeling

Politi

Skole

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Underretninger - hvem underretter?

 

.  
 



13 

 

 
Sager behandlet i Børn og Unge-udvalget (§18) 
 
Børn og unge-udvalget, der er nedsat i medfør af lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område jf. § 18, træffer afgørelse i sager vedrørende børn og unge, jf. § 58 i lov om social 
service.  
 
Børn og unge-udvalget er sammensat af en byretsdommer i retskredsen, to pædagogisk-
psykologisk sagkyndige udpeget af Statsforvaltningen og to medlemmer fra kommunalbestyrelsen. 
Udvalget træffer afgørelse efter indstilling af Svendborg Kommune om en foranstaltning, hvor der 
ikke foreligger forældresamtykke. Udvalget er bundet af kommunens indstilling, og har ikke 
mulighed for at gå herudover. 
 
Nedenfor ses antal nye anbringelser og genbehandling af anbringelsessager i Børn- og Unge 
udvalget i hhv. 2017,2018 og 2019. Der ses et fald i antal af nye anbringelser med tvang fra 2017-
2019.  
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Kvalitet i sagsbehandlingen -Lovmedholdighed 
 
Børnefaglige undersøgelser  
 
Kommunen skal træffe afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse, når det må 
antages, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. 
Baggrunden for, at kommunen iværksætter en børnefaglig undersøgelse, kan være en 
henvendelse fra familien eller barnet eller den unge selv om hjælp eller særlig støtte. Kommunen 
kan endvidere gennem underretninger blive gjort opmærksom på en bekymring for et barns trivsel.  
Endelig kan kommunen selv blive opmærksom på barnet eller den unge, f.eks. gennem 
undersøgelse af andre søskendes forhold. 

En børnefaglig undersøgelse skal omfatte en helhedsbetragtning af barnets eller den unges:  

- Udvikling og adfærd  
- Familieforhold  
- Skoleforhold  
- Sundhedsforhold  
- Fritidsforhold og venskaber 
- Andre relevante forhold  

Undersøgelsen skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte 
hjælp overfor barnet og familien, og hvis det er tilfældet hvilke foranstaltninger, der bedst kan 
bidrage til at afhjælpe barnets vanskeligheder og behov. 
Processen omkring den børnefaglig undersøgelse er lovreguleret, og den børnefaglig 
undersøgelse skal gennemføres indenfor 4 måneder.  Hvis støtte behovet hos et barn eller en 
familie ændrer sig markant fra den første børnefaglige undersøgelse, skal undersøgelsen 
opdateres og de nye behov beskrives.  

I Forbindelse med overgangen til DUBU 3.0 i januar 2019 er der gennemført rettelser af data fra 
tidligere år, og det er efter overgangen muligt at medtage flere parametre og give et mere 
kvalificeret overblik over børnefaglige undersøgelser i Familieafdelingen. 

Familieafdelingen har efter Task Force statusrapporten valgt at tilrettelægge data, så det blev 
muligt at måle på børnefaglige undersøgelser med frist i måleperioden. Denne metode til måling af 
overholdelse af fristen for børnefaglige undersøgelser fremgår af Socialstyrelsens eksempler på 
redskaber til fagligstyring og ledelsesinformation4. Metoden vil fremadrettet blive anvendt i Nøgletal 
for Familieafdelingen5.  
 

 
44 https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/faglig-ledelse-og-
styring/redskabskasse/copy_of_ledelsesinformation-6/redskaber-ledelsesinformation 
5 Frem til ændringen er der målt på børnefaglige undersøgelser med både afgørelse og frist i måleperioden, 
hvilket betyder at måleperioderne ikke kan sammenlignes.   
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I måleperioden for årsberetningen er der taget udgangspunkt i 201 børnefaglige undersøgelser, 
hvor den lovpligtig frist for den børnefaglige undersøgelse lå i perioden 1. januar 2019-31. 
december 2019.  
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I Børnesagsbarometeret udarbejdet af Ankestyrelsen er der målt på 228 sager fra 12 forskellige 
kommuner, hvor der konstateres, at fristen er overholdt i 36 % af sagerne og ikke overholdt i 64 % 
af sagerne.  Sammenlignet med Familieafdelingen var der i hele 2019 overholdt tidsfrist i 38 % af 
sagerne og ikke overholdt i 62 % af sagerne i Familieafdelingen. I sidste kvartal 2019 ses der et 
fald i antal ikke overholdte til 23% af alle sager og antal med overholdt frist til 77% af sagerne.  

Processen omkring udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser følges tæt af ledelsen i 
Familieafdelingen, hvor målet er at børnefaglige undersøgelser udarbejdes indenfor fristen, 
medmindre helt særlige forhold begrunder overskridelsen af tidsfristen på 4 måneder.   
Hver måned udarbejder Familieafdelingen en oversigt over børnefaglige undersøgelser der er i 
gang og disse følges tæt af den faglige controller i samarbejde med ledelsen i Familieafdelingen. 
Er der en formodning om, at der ikke er fremdrift på en børnefaglig undersøgelse sikres der en 
planlægning med den enkelte sagsbehandler og den enkelte undersøgelse følges tæt af 
teamleder.  

I 2020 vil Familieafdelingen også måle på kvaliteten af de børnefaglige undersøgelser. Her vil 
Familieafdelingen vurdere, om den børnefaglige undersøgelse foreligger og om den er opdateret i 
forhold til de aktuelle forhold omkring barnet, den unge og familien. 
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Børnesamtale   

Kommunen skal tale med barnet eller den unge i forbindelse med en afgørelse jf. § 48 i Lov om 
Socialservice. Dette kaldes for børnesamtalen. For at kravene til børnesamtalen er overholdt, skal 
nedenstående betingelser være opfyldt:  

• Samtalen skal afholdes, før kommunen træffer afgørelse  

• Der skal tales om den konkrete foranstaltning, som kommunen påtænker at træffe afgørelse om.  

Børnesamtalen forud for afgørelsen skal bl.a. sikre, at barnet eller den unge er bekendt med, 
hvilken afgørelse kommunen påtænker at træffe, og at barnet eller den unge får mulighed for at 
udtale sig. 

Samtale med barnet/ den unge jf. § 48 
Gennemført samtale 287 
Samtale udeladt 71 

Der kan være særlige tilfælde, hvor der udelades at afholde en børnesamtale. I DUBU er der 
foruddefineret fire begrundelser, hvoraf der altid skal vælges en hvis man udelader at afholde 
samtalen.  
I tabellen herunder fremgår begrundelserne for udeladelse.  

Samtaler udeladt i alt 71 

Anden årsag  13 

Barnet/den unge ønskede ikke samtalen 23 

Barnets/den unges modenhed og forudsætninger talte imod at gennemføre samtalen jf. § 48, stk. 2  23 

Sagens karakter taler i afgørende grad imod at gennemføre samtalen jf. § 48, stk. 2 7 
Samtalen undlades, da der netop er gennemført en samtale med barnet eller den unge ved gennemførelse af en børnefaglig 
undersøgelse, jf. § 50 5 

 

 

Handleplaner  

Kommunen skal udfærdige en handleplan, når der ydes hjælp eller støtte efter servicelovens regler 
om særlig støtte til børn eller unge. 

En handleplan er et vigtigt koordineringsredskab, der skal tydeliggøre indsatsen i en sag. 
Handleplanen skal sikre en tilstrækkelig systematik, sikre en god opfølgning på effekten af 
indsatsen og give familien et overblik over sagens forløb.  

Ifølge servicelovens § 70, stk. 1 skal kommunen foretage en opfølgning inden for de første tre 
måneder efter at have iværksat en foranstaltning. Det skal fremgå af opfølgningen, om kommunen 
har forholdt sig til, om indsatsen skal ændres, og om handleplanen skal revurderes. Kommunen 
skal efter tremåneders opfølgningen foretage opfølgning med højst seks måneders mellemrum jf. § 
70 stk. 1. 
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I Familieafdelingen 2019 blev der i 2019 arbejdet med 879 handleplaner.  Fagsystemet DUBU har 
en indbygget funktion der hjælper sagsbehandlerne med en påmindelse om, at der skal ske en 
opfølgning på handleplanen.   
Registreringen af selve opfølgningen har ikke været ensartet og det er derfor ikke muligt at gengive 
retvisende data omkring overholdelsen af tidsfristerne for opfølgning på handleplanen.  Data 
udtræk fra fagsystemet viser afvigende data, som Familieafdelingen har undersøgt i sidste kvartal 
af 2019, hvor der er skabt overblik over afvigelserne i registreringerne, behov for at rette tidligere 
data og udarbejdet ny retningslinje for fremtidig registrering.  
 
Data omkring handleplaner vil bliver præsenteret i Nøgletal 2020.  

 

Sager i gennemsnit pr. fuldtidsnormering 
 
 
Beskrivelse af de enkelte teams og antal sager i gennemsnit pr. fuldtidsnormering 
 
Modtagelsen modtager og behandler alle underretninger og forældrehenvendelser. Modtagelsen 
varetager også visitationen til § 11 forløb. Opgaverne i modtagelsen er derfor forskellige end i de 
øvrige teams, hvilket er årsagen til at sagsbehandlerne i snit har et højere antal sager. Dansk 
Socialrådgiver forening anbefaler at en sagsbehandler i en modtagelse / visitation højest har 35 
sager.  
 

 
Fuldtidsnorme

ringer Sager pr. medarbejder (snit) 
Modtagelse 5,8 44 

 
 
Børne-ungeteams varetager sagsbehandlingen af sager, hvor der udarbejdes en 
børnefagligundersøgelse, for at afdække støtte behovet i familien og herefter, såfremt der er et 
støttebehov en handleplan og en foranstaltning.  
Dansk Socialrådgiver forening anbefaler at en sagsbehandler i et børne- ungeteam maksimalt har 
25-35 sager, dog maksimalt 20 sager, hvis der skal ske løbende inddragelse af barnet, familien og 
netværket, et tværsektorielt samarbejde og hyppig opfølgning.  
 
 Fuldtidsnormeringer Sager pr. medarbejder ( snit) 
Børne- ungeteam 20,6 27 

 
 
Handicapteam sagsbehandler sager, hvor barnet eller den unge har en funktionsnedsættelse og 
sager, hvor barnet eller den unge både har funktionsnedsættelse og et socialt støttebehov. I 
Handicapteamet sagsbehandles også ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste og 
merudgiftsydelser. Dansk Socialrådgiver forening anbefaler at en sagsbehandler der arbejder med 
handicapsager maksimalt har 40 sager. 

 Fuldtidsnormeringer Sager pr. medarbejder ( snit) 
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Handicapteam 6,4 33 
 

Fleksible sagsbehandlere er et tværgående team der blev etableret i 2019. De Fleksible 
sagsbehandlere er tværgående sagsbehandlere der har en nedsat sagsstamme, og varetager 
sagsbehandlingen på tværs af teams. De fleksible sagsbehandlere træder for eksempel til ved 
sygdom og akut opståede situationer. De fleksible sagsbehandlere er med til at sikre, at der 
konstant er proces i de enkelte sager.  Koordineringen af de fleksible sagsbehandleres arbejde 
sker en gang ugentligt, hvor arbejdsfordelingen besluttes af teamlederne. En af sagsbehandlerne 
har primært tvangssager som opgave.  
Udover fast sagsstamme jf. tabellen nedenfor, arbejder de fleksible sagsbehandlere ved udgangen 
af 31.december 2019 i 37 sager som sekundære sagsbehandlere.  

 Fuldtidsnormeringer Faste Sager pr. medarbejder ( snit) 
Fleksible sagsbehandlere 2,9 14 

 

 

Andet er betegnelse for administrative sager, som for eksempel er ansøgning om økonomisk 
tilskud til efterskoler, socialpædagogiske fripladser, flygtningesager og sager om aktindsigt.  

  

 Fuldtidsnormeringer Sager pr. medarbejder ( snit) 
Andet 2 57,5 
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Sygefravær 
 
Sygefraværet i Familieafdelingen er faldet fra 2018 til 2019.  
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Status på Udviklingsplan 2019 
 
Udviklingsplan for 2019 i Familieafdelingen havde titlen ”Kvalitet i sagsbehandlingen og 
tværgående Samarbejde”. Udviklingsplanen blev præsenteret for Børn- og Ungeudvalget den 6. 
marts 2019. Temaerne i udviklingsplanen var en videreførelse af indsatserne i 2018, og var i 
overensstemmelse med fokusområderne i Task Force-forløbet. Task-force-forløbet blev afsluttet i 
september 2019, hvor Svendborg Kommune modtog en række anbefalinger omkring især kvalitet i 
sagsbehandlingen. Der er således en god sammenhæng mellem indsatserne iværksat i 2019 og 
anbefalede indsatsområder, som Task Force-rapportens anbefalinger pegede på.  
 
Udviklingsplanen for 2019 indeholdt følgende fire temaer: 

 Kvalitet i sagsbehandlingen, herunder 
o Inddragelse 
o Faglig Udredning 
o Valg af indsats 
o Opfølgning på indsatser 

 
 Kvalitet i plejefamilieanbringelser 
 Tværgående og inddragende samarbejde med almenområdet 
 Trivsel og kulturelt arbejdspladsfokus 

 
I det følgende gives en kort overordnet status på de konkrete aktiviteter, som er beskrevet i 
udviklingsplanen.  
 
Status på indsatsområde Kvalitet i sagsbehandlingen 
 
I det nedenstående gennemgås de iværksatte aktiviteter med formålet at styrke kvaliteten i 
sagsbehandlingen. Effekten af indsatserne kan ses i enkelte af nøgletallene, herunder afholdelse 
af børnesamtaler og overholdelse af tidsfristen i de børnefaglige undersøgelser.  
 
Kvalitet i sagsbehandlingen Status  
Juraoplæg fra Ankestyrelsen. Afholdt den 20. marts 2019 

Implementering af ICS-metoden 3.0 (re-
implementering) 

Implementeringsplanen er fulgt. Der 
er uddannet ICS-superbrugere i alle 
teams, og der er fast ICS-drøftelser 
på team-møder. 

Gennemgang/formidling af model for 
systematisk sagsbehandling med særlig 
fokus på Børnefaglige undersøgelser og 
Handleplaner 

Der er etableret månedlige 
Temamøder for sagsbehandlere i 
Familieafdelingen, hvor disse temaer 
er gennemgået af teamlederne. 

Netværksmøder som en integreret del af 
sagsbehandlingen 

Systematikken omkring afholdelse af 
netværksmøder, med inddragelse af 
professionelt og privat netværk indgår 
som en del af Implementeringsplanen 
for inddragende metoder.  
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Børnesamtaler - opkvalificering af 
sagsbehandlere i den professionelle 
samtale med barnet. 

Der er afholdt kursus i metoder i 
børnesamtaler den 20. og 21. maj 
2019. 

Opkvalificering af medarbejderen i 
fastsættelse af samvær- oplæg der 
omhandler viden om forskning omkring 
børns behov for samvær under 
anbringelse. Dette er udskudt til 2020. 

Optimal anvendelse af DUBU som 
fagsystem, herunder implementering af 
nye funktioner der er lanceret med DUBU 
3.0. 

DUBU 3.0 er implementeret, og der er 
udpeget superbrugere i hvert team. 
Kvalitet i registrering af data, og 
anvendelsen af DUBU er et løbende 
opmærksomhedspunkt. 

Ledelsestilsyn, herunder nedslag i 
specifikke temaer.  Ledelsesmæssig 
handling i forhold til resultater af 
ledelsestilsynet. 

Der er udarbejdet en plan for 
afholdelse af ledelsestilsyn hvert 
kvartal. Hver leder afholder 
ledelsestilsyn på 10 udvalgte sager. I 
2019 har fokus været på de 
børnefaglige undersøgelser. 

 
 
Status på indsatsområde Kvalitet i plejefamilie anbringelser 
 
I det nedenstående gennemgås de iværksatte aktiviteter med formålet at styrke kvaliteten i 
plejefamilieanbringelser. 
 
Kvalitet i plejefamilieanbringelser Status 

Udarbejdelse af model for struktureret 
samarbejde mellem plejefamiliekonsulent 
og sagsbehandler 

Der er udarbejdet en 
funktionsbeskrivelse for 
familieplejekonsulenterne, som 
beskriver samarbejdet mellem 
sagsbehandler og 
familieplejekonsulent  

Oftere opfølgning i anbringelse af børn 
med stort støtte behov i den første 
periode af plejefamilieanbringelsen. 

Arbejdet med ’Tæt støttede 
opstartsforløb’ for plejefamilier efter 
Socialstyrelsens koncept er igangsat. 
Familieplejekonsulenterne har været 
på kursus i brugen af konceptet, som 
anvendes på alle nye 
plejefamilieanbringelser. 

Undersøgelse af ny modeller for 
honorering af plejefamilier, med henblik 
på at skabe ro og kontinuitet i 
plejefamilieforholdet. 

Der er i efteråret 2019 truffet politisk 
beslutning omkring overgang til ny 
honoreringsmodel i 2020.  
Honoreringsmodellen er tilpasset 
Svendborg Kommune. Der er afholdt 
dialogmøder med plejefamilier. Frem 
til juni 2020 vil alle plejefamilier få 
tilbuddet om overgang til ny 
honoreringsmodel. Processen er 
planlagt, ligesom et udvalg der skal 
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tage stilling til honoreringsniveauet er 
nedsat.  

 
 
Status på indsatsområde Tværgående og inddragende samarbejde med 
almenområdet 
I det nedenstående gennemgås de iværksatte aktiviteter med formålet at styrke det tværgående og 
inddragende samarbejde med almenområdet. Effekten af indsatserne kan ses i enkelte af 
nøgletallene, herunder i antallet af underretninger på samme barn, hvor der tidligere kom mange 
underretninger på samme barn, hvilket kan tolkes som en indikator for, at almenområdet ikke 
oplevede, at Familieafdelingen fik håndteret sagen og inddraget almenområdet tilstrækkeligt. 
 
Tværgående og inddragende 
samarbejde med almenområdet Status 
Skoler/dagtilbud involveres af 
sagsbehandler når det er relevant, 
gennem netværksmøder ved både 
iværksættelse og opfølgning på indsatser. 

Der er udarbejdet et koncept for 
’Inddragende netværksmøder’ inkl. en 
meget præcis implementeringsplan, 
som iværksættes i 2020.  

Udarbejdelse af Standard for samarbejde 
mellem sagsbehandler, 
familieplejekonsulenter og PPR vedr. 
anbringelse af børn med 
specialpædagogiske behov i institution og 
skole. 

Arbejdet pågår. Der er etableret et 
tættere samarbejde med PPR om 
skoleplacering i forbindelse med 
anbringelse.  

Informationsmøder i skole og dagtilbud 
om opmærksomhedspunkter hos børn i 
mistrivsel samt underretninger.  

Der er afholdt oplæg for alle skoler og 
dagtilbud i efteråret 2019. 

Fortsat arbejde omkring de Tværfaglige 
møder.  Dette arbejde fortsætter. 

Ledelsesmæssigt fokus på styrkelse af 
samarbejdsrelationerne med 
almenområdet 

Dette er et løbende 
opmærksomhedspunkt i 
ledergruppen. To teamledere har 
været ude i alle dagtilbud og skoler 
med oplæg omkring underretninger, 
hvilket har været et led i den styrkede 
dialog. 

Tydelig beskrivelse af forskellige typer 
samarbejdsmøder mellem almen- og 
specialområdet 

Der er udarbejdet beskrivelser af de 
tværfaglige møder i samarbejde 
mellem almen- og specialområdet. 

Re- implementering af Handleguiden – 
Vores Fælles Børn.  Dette arbejde pågår. 

 
 
Status på indsatsområde Trivsel og kulturelt arbejdspladsfokus 
I det nedenstående gennemgås de iværksatte aktiviteter med formålet at styrke trivslen og det 
kulturelle arbejdspladsfokus. Effekten af indsatserne kan ses i nøgletallet vedrørende sygefravær, 
hvor der ses et kraftigt fald i sygefraværet fra 2018 til 2019. 
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Trivsel og kulturelt arbejdspladsfokus Status 

Trivsel via tydelighed på kerneopgaven 
og forventningsafstemning med 
medarbejdere og ledelse 

Dette er en løbende opmærksomhed, 
som bl.a. er understøttet af de mange 
kurser og temadage med fokus på 
kvalitet i sagsbehandlingen. MED- 
udvalget  i trivselsdrøftelser udtryk for 
at trivsel i de enkelte teams i højere 
grad handler om faglighed end 
’hvordan vi har det med hinanden’ 

Ledelsesmæssig opmærksomhed på, 
hvordan vi i Familieafdelingen 
samarbejder med/møder borgerne, taler 
om og med borgerne 

Dette er til løbende drøftelse og har 
været et specifikt tema på et 
temamøde for alle sagsbehandlere i 
efteråret 2019. 

Ledelsesmæssig opmærksomhed på, 
hvordan vi samarbejder med/møder 
samarbejdspartnere  Løbende opmærksomhed. 
Ledelsesmæssig opmærksomhed på 
hvordan vi samarbejder/møder hinanden 
internt imellem medarbejdere og imellem 
medarbejdere og ledelse 

Løbende opmærksomhed i MED-
udvalget og på TRIO-møderne, som 
afholdes 6-7 gange om året. 

Ledelsesmæssigt fokus på, at dyrke 
sammenhængskraften og potentialet i 
samarbejdet med aktører på almen- og 
udfører området, samt andre 
direktørområder 

Eksempler på styrket samarbejde: 
På kursus vedr. inddragende metoder 
deltog ledelsesrepræsentanter fra 
dagtilbud, skole og sundhedspleje. 
Besøgsrunde til alle dagtilbud og 
skoler med fokus på hvor og hvordan 
der udarbejdes underretninger. 

Trivsel via kontinuerligt fokus nærledelse 
og faglighed i de enkelte teams.  

Hvert team har i januar 2019 
udarbejdet en trivselshandleplan, som 
i efteråret er blevet fulgt op af lederne 
og derefter på MED-udvalgsmøde. 

 
 
 
 
Status på udviklingsplanen er ikke en udtømmende beskrivelse af alle aktiviteter som 
Familieafdelingen har udført i 2019.  Økonomistyring i Familieafdelingen har været et prioriteret 
område i 2019. En beskrivelse af dette arbejde vil følge i forbindelse med afrapportering på 
regnskab 2019.    
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