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LÆSEVEJLEDNING OG RESUMÉ I
I det følgende vil BDO redegøre for vores Analyse af familieområdets organisation, samarbejdsstruktur og tilbudsvifte.

Analysen består af syv afsnit.

I analysens første afsnit behandler BDO den bagvedliggende vision for arbejdet med Frederiksberg Kommunes organisation og tilbud på familieområdet. Vi optegner 

desuden koblingen mellem arbejdet med tidligere og forebyggende indsatser og handleplanen med fokus på kvalitet i sagsbehandlingen og de tidligere businesscases og 

budgetaftaler, der relaterer sig til det behandlede emne. Visionen om tidlig forebyggende og effektiv indsats for børn, unge og familier med særlige behov kan 

illustreres i den omvendte indsatstrappe. Den omvendte indsatstrappe indebærer et skarpt fokus på styrke barnets/den unges livsduelighed og mestringsevne, sådan at 

så mange som muligt kan deltage i aktiviteterne på almenområdet.

I analysens andet afsnit opridser BDO analysens formål. Det overordnede formål med arbejdet er at etablere konkrete sigtelinjer for den tilpasning af Frederiksberg 

Kommunes organisation og tilbud, som skal ske i forlængelse af ambitionen om at arbejde med effektfulde, tidlige og forebyggende indsatser.

I analysens tredje afsnit beskriver BDO de redskaber som anvendes til at identificere de temaer, der skal danne rammen for arbejdet med fremtidens scenarier for 

Familieområdets organisation og tilbud. Der identificeres 6 rammesættende temaer, som alle spiller en rolle i forhold til evnen til at sikre vellykket implementering af 

en tidlig forebyggende indsats. Temaerne er: Tidlig opsporing, Kvalitet i sagsbehandlingen og hyppig opfølgning, Nye typer af tilbud, Styrket tværfagligt samarbejde og 

agil organisering med eksekveringskraft, Netværksinddragelse, Civilsamfund og Bæredygtig økonomi.

I analysens fjerde afsnit beskriver BDO den nuværende organisation på familieområdet i Frederiksberg Kommune. Vi beskriver og vurderer desuden den nuværende 

visitationsstruktur, organisatoriske tendenser fra andre kommuner, ligesom vi giver en beskrivelse af Frederiksberg Kommunes tilbudsvifte og de tilbud, som der 

anvendes den dag i dag. Vi opsummerer, at der et potentiale i at udvikle egne tilbud og knytte deres indsatser tættere til myndighedsfunktionen. BDO vurderer 

endvidere, at kommunen har mange kompetencer, og det er usikkert om de udnyttes optimalt, idet snitfladen til familieafdelingen ikke fremstår så tydelig som den 

kunne være.
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LÆSEVEJLEDNING OG RESUMÉ II
I analysens femte afsnit beskriver vi den proces vi har været igennem, herunder inddragelsen af medarbejdere fra Frederiksberg Kommune, og de resultater der kom 

ud af denne proces. Frederiksberg Kommune har bidraget med forslag til elementer der kan indgå i en anderledes tilbudsvifte.

I analysens sjette afsnit behandler vi aktivt de elementer, som vi har fået ud af blandt andet Frederiksberg Kommunes medarbejdere. Disse elementer kobles i 

afsnittet med de rammesættende temaer, og vi ender slutteligt ud med en række konkrete tiltag, som afspejler de behov som analysen har afdækket.

Sjette afsnit består af fire dele:

► Først gennemgås fokuspunkter for udviklingen af området. Fokuspunkterne giver et billede af, hvilke forudsætninger skal være på plads for at få succes indenfor 

de 6 temaer beskrevet i afsnit 3. Fokuspunkterne er: Overblik over tilbud, Optimering af administration samt klare roller, Samarbejde på tværs af områder og 

samling af organisatoriske enheder og Strategisk arbejde med anvendelsen af tilbud.

► Dernæst beskrives de målsætninger der kan styre arbejdet med udviklingen af området. Målsætningerne beskrives med afsæt i det overordnede styringsdokument 

for den samlede børne- og ungeindsats i Frederiksberg Kommune: Den sammenhængende børnepolitik.

► Herefter beskrives en grundskitse for den vision, der kan arbejdes efter i Frederiksberg Kommune, set i forhold til visitationen, organiseringen og kommunens 

tilbud. 

► Endelig beskrives en række konkrete tiltag, som afspejler de behov, som analysen har afdækket.

I analysens syvende og sidste afsnit skitserer BDO kort en mulig implementeringsplan frem i mod 2022.

Som bilag er vedlagt de input vi har modtaget fra workshops med medarbejdere fra Frederiksberg Kommune.
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PROCESSEN
Her er beskrevet processen fra analyse til politisk fremlæggelse.
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Uge 12-13

Workshops og indsamling 
input fra Frederiksberg 

Kommune

•Workshops med 
repræsentanter fra 
Fællesrådgivningen og 
Familieafdelingen

•Skriftligt materiale om 
eksisterende tilbudsvifte og 
kortlægning af anvendelse 
modtaget

Uge 14-17

Desk research og analyse

Iterationer med 
Frederiksberg Kommune

Uge 18

Forelæggelse for 
projektgruppe

•Projektgruppen består af 
Vicekommunaldirektør/SSA-
direktør Henning Daugaard, 
Chefpsykolog Malene Hein 
Damgaard, Socialchef 
Flemming Nielsen, Familiechef 
Helle Østergaard Stisen

Uge 19-20

Dialogproces

•Henning Daugaard og Helle 
Stisen samt BDO gennemfører 
dialog, eventuelt med 
deltagelse af BDO

Uge 22 

Input fra dialog proces 
forelægges for 
projektgruppe

Uge 23-25

Indgår i juni status til 
magistraten

•Drøftes i magistraten 
integreret i anden 
afrapportering om handleplan 
for kvalitet i sagsbehandlingen 
i familieafdelingen

Dialog i følgende fora:

• Chefgruppen i BUO og SSA

• Ledergrupperne i familieafdelingen, 

fællesrådgivningen, sundhedsplejen og SSP

• Familieafdelingens selvejende tilbud

• Dagtilbuds- og skoleledere

• BUO område MED og relevante LokalMED

Nu


