
Analyse af familieområdets organisation, samarbejdsstruktur og tilbudsvifte

Kommentarer til det fremsendte udkast udarbejdet til Marianne Marker-Villumsen fra MHD

S. 6. Tilbudskategorier

”Personer, hvis vanskeligheder ikke kan tilskrives en bestemt diagnose”. Det er et børnesyn og et 
udviklingssyn, som vi generelt ikke bruger i FK – hverken i Familieafdelingen eller andre steder. F.eks. taler 
vi om børn i udsatte positioner i den sammenhængende børnepolitik. Vanskeligheder kan aldrig alene 
tilskrives en diagnose, og diagnoser giver ikke i sig selv anledning til særlige ydelser.

”Eksempler på foregribende indsatser kunne være et styrket fokus på børn og unge med opmærksomheds-
og koncentrationsproblemer”. Et styrket fokus er ikke en indsats.

S. 9. Analysens formål

”Det overordnede formål med arbejdet har været at etablere konkrete sigtelinjer for den tilpasning af 
Frederiksberg Kommunes organisation og tilbud, som skal ske i forlængelse af visionen og ambitionen om 
at arbejde med effektfulde, tidlige og forbyggende indsatser.”

Processen omkring den aktuelle analyse startede op med et visionsmøde den 10. marts med overskriften 
”Fremtidens tilbudsvifte”. Analysens overskrift er nu ændret til ”Analyse af familieområdets organisation, 
samarbejdsstrukturer og tilbudsvifte. 

Der er udarbejdet et ”Kommissorium for analyse af tilbudsviften”, dateret 8. januar. Den foreliggende 
analyse er ikke i overensstemmelse med dette kommissorium. Der er tilsyneladende truffet beslutning om, 
at det oprindelige kommissorium ikke følges, og at det overordnede formål med analysen nu er en 
organisationstilpasning.

Der er ikke over for den nedsatte projektgruppe gjort opmærksom på ændringen, f.eks. gennem et 
opdateret kommissorium.

Der kan med fordel redegøres for, hvordan begreberne ”organisation”, ”tilbud” og ”indsats” anvendes i 
teksten. Socialstyrelsen bruger nogle af begreberne på følgende måde:

Tilbudsviften går således på tværs af det almene og det specialiserede børne- og ungeområde og omfatter 
flere fagområder og forvaltninger og dermed også flere lovgivninger såsom lov om social service, 
sundhedsloven, dagtilbudsloven og folkeskoleloven. – Indsatstrappen giver et visuelt overblik over 
kommunens eksisterende tilbud.

Hvad betyder ”en konkret sigtelinje”?

S. 19 Andre kommuners organisering

Er det interessant, hvad andre gør, hvis vi ikke ved, om det fungerer? Der kan med fordel suppleres med en 
benchmarking på udvalgte parametre. 



”Flere kommuner har – eller er på vej til – bevidst organiseret sig i retning af at kunne understøtte en tidlig, 
forebyggende og effektiv indsats”. Meget upræcis og luftig formulering. Hvilke kommuner? Hvad betyder 
”på vej til”? Hvad vil det konkret sige bevidst at have organiseret sig i retning af at understøtte en tidlig, 
forebyggende og effektiv indsats? Findes der en bestemt, veldefineret organisering, som er specifikt/særligt 
understøttende? Kan man gøre det ubevidst?

Hvad er ”funktioner svarende til Fællesrådgivningen”? Fællesrådgivningen er ret unik i sin sammensætning 
og opgaveportefølje, så det bør præciseres, hvilke dele af Fællesrådgivningen man fokuserer på. 

”Ca. 10-15 % af de analyserede kommuner har en organisatorisk opbygning, der minder om Frederiksberg”. 
Hvilke kommuner drejer det sig om? Jeg kender dem ikke. 

S. 20 Samarbejdsstrukturer

Visitationsudvalgene er ikke fyldestgørende beskrevet. Ikke alle deltagere er medtaget, og det fremgår ikke, 
at deltagerne har forskellige roller i udvalgene. 

Det fremgår af teksten, at der skal foreligge en PPV i sagerne, som behandles i visitationsudvalgene. Det 
fremgår ikke, at dette er et lovkrav. Øvrige lovkrav vedr. dokumentation i sagerne nævnes ikke. 

Fællesrådgivningens varetagelse af sekretariatsfunktionen for skolevis og småbørnsvis er personbestemt og 
historisk betinget, der arbejdes på vegne af dagtilbudschef og skolechef – ikke på vegne af 
Fællesrådgivningen. Hvad er relevansen her? 

”Sandsynligheden for at strategier og overordnede mål peger i præcis den samme retning er heller ikke 
stor”. Er strategierne og de overordnede mål afdækket? 

”Visitationsstrukturen skal gentænkes, så den i højere grad understøtter de målsætninger, Magistraten har 
defineret”. Hvilke målsætninger drejer det sig om?

Visitationsstrukturen er kompleks – ja! Det afspejler et juridisk og fagligt komplekst arbejdsområde, hvor 
det er centralt, at alle perspektiver medtænkes, for at de bedste afgørelser kan træffes. For mig at se er 
kompleksiteten ikke et problem, men et vilkår der skal håndteres i et stærkt, tværgående samarbejde 
mellem relevante aktører. Evt. forsøg kompleksitetsreduktion bør ske med fokus på dette. 

(Fællesvisitationsudvalget fungerer efter min opfattelse ikke optimalt. Skolevisitationsudvalget fungerer 
glimrende).

S. 22 Samarbejdsstrukturer – særligt vedr. specialundervisning

”I forlængelse heraf er det ganske relevant at analysere og indtænke Fællesrådgivningen og PPRs 
organisatoriske og økonomiske placering, så de fremadrettet understøtter et ensartet fokus på tvær af 
organisationen, med det formål at sikre en incitamentsstruktur, som i højere grad understøtter en 
ressourceanvendelse rettet mod tidlige indsatser”. Sætningen er meget svær at forstå! Hvor er der et 
uhensigtsmæssigt økonomisk incitament? Det vil være godt med et konkret eksempel.

S. 23 Afdækning af kommunens tilbud



Den nuværende tilbudsvifte er langt fra afdækket tilstrækkeligt i udkastet. Fællesrådgivningens indsatser er 
medtaget, men der mangler indsatser fra Sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, Ungecentret og 
Sundhedscentret – og sådan set også fra Familieafdelingens egne institutioner, hvor det kun delvist 
konkretiseres, hvilke indsatser der faktisk tilbydes. Der er ikke redegjort for, hvilke ambulante indsatser 
Familieafdelingen aktuelt køber eksternt, som FK evt. selv kunne opbygge. Analysen redegør generelt ikke 
for, hvordan forskellige indsatser aktiveres, for deres lovgrundlag, for mange af samarbejdsstrukturerne 
omkring indsatserne eller for, hvordan et fælles overblik over indsatser kan tilvejebringes, formidles og 
vedligeholdes mhp. at understøtte det tværgående samarbejde om en tidligere og mere forebyggende 
indsats.

s. 24 Der findes allerede familieklasser på en af skolerne. At det ikke er kendt i Familieafdeling illustrerer, at 
der pt. ikke er overblik. 

S. 31 Samarbejde på tværs af områder og samling af organisatoriske enheder

Når der skrives ”svarende til Fællesrådgivningen”, hvad menes der så? 

Der refereres til kommuner, som Frederiksberg i øvrigt sammenligner sig med. Hvilke? Hverken København, 
Gentofte eller Lyngby-Taarbæk har PPR organiseret sammen med myndighed eller med myndighed som 
omdrejningspunkt. Gladsaxe har familieafdeling, PPR og Sundhedsplejen organiseret sideordnet i et samlet 
center. I Roskilde var PPR underlagt familieafdelingen fra 2013 og frem til ca. 2017, hvor man forlod det 
igen, da strukturen ikke fungerede. Kunne undersøges nærmere. 

Jeg vil gerne problematisere, at myndighed fremhæves som det rigtige omdrejningspunkt, hvis man vil sikre 
den bedste tidlige indsats og det bedste forebyggende arbejde. 

Jeg vil argumentere for, at almenområdet er et mindst lige så vigtigt et omdrejningspunkt. En væsentlig del 
af PPRs forebyggende arbejde er ikke på individniveau, men omhandler pædagogisk personale og styrkelse 
af alt det, som i analysen kategoriseres som alment forebyggende indsatser. 

Fællesrådgivningens organisering som faglig, tværgående rådgivningsstab er helt særlig og har fået positiv 
bevågenhed fra mange andre kommuner. I PPR kredse bliver FK betragtet som nyskabende og førende. 
Både KL, Dansk Psykolog Forening og Socialstyrelsen i samarbejde med Deloitte fremhæver Frederiksberg 
som en ”best practice” kommune.  

PPR Frederiksberg er helt sikkert blevet styrkes af sammenkoblingen med FUR, som har hjulpet begge 
afdelinger med at sikre den tætte kobling mellem arbejdet med de pædagogiske kontekster og den enkelte 
familie. 

S. 34 Målsætninger

”En samling af ansvaret for de økonomiske midler i organisationen”. Gælder det også specialpædagogisk 
bistand og støtte til elever i almenklasserne? Hvad med alle inklusionstiltag og almenområdets generelt 
forebyggende indsatser? 

Sundhedscentret mangler i oversigten. 



S. 35 Samlet vision

”Visitation” – til hvad? Hvilke tilbud/indsatser taler vi om?

”Tilbud” – Fællesrådgivningen og Sundhedsplejen nævnes som noget andet end indsatser. Det forstår jeg 
ikke. 

Anbefales en fysisk eller virtuel samling? På s. 35 står ”alle kan findes og har adresse på tilbuddet”, på s. 38 
står ”organisatorisk/virtuel samling”. 

Generelt savner jeg eksempler, som illustrerer hvad en organisationsændring vil muliggøre, som ikke 
allerede er muligt. Hvor opleves konkrete barriere i den reelle praksis? 


