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Indstilling af strategiplan til høring 
 
15/6226 
 
Beslutningstema: 

Der er blevet udformet en ny strategiplan for Familieområdet for årene 
2015-2018. Strategiplanen skal sendes i høring.  
 
Indstilling: 

Direktionen indstiller, 

• at Strategiplanen sendes i høring i perioden 11. marts – 15. april ved 
følgende høringsparter: Center for Børn, Unge og Familier, Den Nye 
Heldagsskole, Byhaveskolen, PPR, ledelsen ved de 11 almen folkeskoler 
og Dagtilbud, Handicaprådet, UU, Jobcentret og Socialfaglig Center.  

 
Sagsfremstilling: 

I 2010 blev der formuleret en kombineret genopretnings- og strategiplan 
for Familieafdelingen, idet der på daværende tidspunkt var markante 
økonomiske udfordringer på området. Der er nu blevet udformet en 
revideret strategiplan for Familieområdet 2015-2018, som er en 
overordnet plan for udviklingen af hele børne-, unge- og familieområdet i 
Svendborg Kommune i årene 2015-2018. Med denne strategiplan lægges 
der vægt på, at værdifulde samarbejdsstrukturer og udviklingselementer 
fra de sidste fire års strategiplan bevares, videreudvikles og tilpasses i 
forhold til nye rammebetingelser. I forbindelse med udarbejdelse af 
strategiplanen har både myndigheds- og udførerområdet været 
involverede. Strategiplanen beror på involvering fra medarbejdere og 
ledelse. Denne brede involvering styrker indholdet i strategiplanen og 
skaber konsensus om retningen og udviklingsperspektiverne for de 
kommende fire år. 
  
Den nye strategiplan omfatter både Familieafdelingen (myndighed) og de 
lokale udførere. Dette gælder både ved udførelsen af det forebyggende 
arbejde og ved iværksættelse og udmøntning af støtteforanstaltninger. Det 
dialogbaserede samarbejde mellem Familieafdelingen og de lokale udførere 
vil fortsættes og intensiveres. For at supplere de faglige indsatser vil 
samarbejdet med de frivillige organisationer desuden videreudvikles og 
understøttes.  
  
Visionen i strategiplanen lyder som følgende: Familieområdet i Svendborg 
Kommune skal med barnet og familien i centrum sikre effektive og 
sammenhængende støtteforanstaltninger for udsatte børn, unge og 
familier samt for børn og unge med fysiske og/eller psykiske 
funktionsnedsættelser. I tilrettelæggelsen af indsatser og samarbejde vil 
der være fokus på forebyggelse, inddragelse og størst mulig grad af 
indsatser i nærmiljøet. 
  
På baggrund heraf er der udformet seks fokuspunkter: 

1)    Systematisk inddragelse af barnet/den unge, familien og 
netværket. 

2)    Tidlig og forebyggende indsats – både i hjemmet og nærmiljøet. 
3)    Videreudvikling af samarbejdet med almenområdet. 
4)    Ændrede anbringelsesmønstre. 
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5)    Videreudvikling af tilbud og samarbejde omkring sårbare og 
udsatte unge. 

6)    Vidensbaseret praksis. 
Hvert fokuspunkt har opsatte mål og konkrete initiativer, og forankres så 
vidt muligt i en vidensbaseret praksis. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 

Strategiplanen kan afholdes indenfor de nuværende økonomiske rammer. 
  
Det vurderes, at der ikke er nogen væsentlige erhvervsmæssige 
konsekvenser.  
 
Lovgrundlag: 

Serviceloven 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1 Strategiplanen15-18.pdf 
 

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 10-03-2015: 

Udvalget sender Strategiplanen i høring og udtrykker samtidig deres 
opbakning til forvaltningens hidtidige arbejde.  
  
Ulla Larsen (V) deltog i mødet som suppleant for Helle Caspersen (V), 
hvorfra der var afbud. 
 
 
 


