
Opsamling af dialogmøde med fællesrådgivningen 7. maj

Præsentation af deltagerne.

Henning fortalte om handleplan for familieafdelingen. Den grundlæggende handleplan sagde oprindeligt, at 
der skulle laves en analyse af tilbudsviften, og der skulle også efter noget tid arbejdes med tidlig indsats - 
men fokus var på det genoprettende arbejde. Magistraten ønskede imidlertid mere fokus på tidlig indsats 
og ønskede at forvaltningen skulle se om, at der ikke var mulighed for at se på forudsætningerne for tidlig 
indsats. Det virkede ulogisk, at man lavede et så stort arbejde med sagerne uden samtidig at se på tidlig 
indsats – når man havde puttede så mange penge ind i. For at imødekomme det besluttede vi os for at se 
på, hvordan vores organisation og tilbudsvifte understøtter tidlig indsats. Hvis vi kunne se på det i foråret 
2020, kunne vi i juni 2020 præsentere en organisation og samarbejdsstruktur med pejlemærker for, 
hvordan det skal udvikles. Samtidig skal det være tænkt ind i hvordan vi håndterer økonomien på kort og 
langt sigt – bæredygtig organisation og organisationsstruktur. Vi er lige nu i starten af en proces.

Henning gennemgik den omvendte indsatstrappe. Figuren skal forstås som et fokus på at hele tiden at 
arbejde med mestring, livsduelighed – og selvforsørgelse som det ultimative mål. Ikke at det indgribende er 
forbudt. Han gennemgik også figuren side X, som er BDOs anbefaling til, hvordan Frederiksberg skal arbejde 
med tidlig indsats. BDOs bud er, at vi hele tiden skal tjekke vores løsninger op i mod de 6 temaer. Der er 
præsenteret forskellige bud på, hvilke mulige løsninger der er.  BDO har kigget på, hvordan andre 
kommuner organiserer på området. Henning gennemgik også plancherne vedrørende målsætninger som 
kan styre arbejdet: BDO viser på plancherne forudsætningen for at kunne arbejde med 
forandringsprocesser. Ændring af afdelingschefstruktur ændrer selvfølgelig ikke snitflader, men det er den 
organisatoriske forudsætning for at arbejde med dem.

Søren: det er et meget stort og omfattende dokument. Vores medarbejdere bliver bekymret for omfanget 
af den omrokering, som kan ske på børne- og ungeområdet. Er fællesrådgivningen stadig en 
fællesrådgivningen – det ser ud som om der kan flyttes ressourcer fra FR ud de huse, der er beskrevet. 
Søren refererer at Helle har sagt, at der ikke er tale om at ændre FR, men det ser ud som om ressourcerne 
kan flyttes.

Henning: Erfaring fra det voksenspecialiserede er, at få udfører og myndighed til at være tættere sammen – 
og få de rådgivende funktioner tidligere ind. På den baggrund er det en kæmpe fordel, at vi har en FR, fordi 
det giver mulighed for at prioritere ressourcer og omstille. Det handler ikke om at klippe en 
fællesrådgivningen op, det handler om at få et robust afdelingschefområde. Vi har et grundlag for at lave 
en god distriktsstruktur med de store skoler. Det kunne være interessant at se FRs medarbejdere agere 
fysisk i et børnefamiliehus, men vi opnår ikke noget ved at splitte FR op.

Søren: Vi er glade for det arbejde vi kan gøre ind i almenområdet, og vi kan også i en eller anden grad 
arbejde ind i familieafdelingen. Den åbne rådgivning er noget helt særlig.



Hanne: Vi sidder med en fællesrådgivning og PPR, som arbejder meget ude i den almene område. Det har 
rystet organisationen, at vi ikke er …VI har synes det har været en stor styrke at arbejde som 
stabsfunktion for skole/dagtilbud – og pkudselig skal vi ind i familieområdet. Har svært ved at forstå, 
hvorfor stabsfunktion vedr. PPR skal opgives.

Anne:  Jeg har svært ved at få øje på, hvad der er i den nuværende organisering, der gør at vi ikke kan 
leve op til de hensigter som BDO rapporten beskriver. Kan I uddybe det ? 

Henning: Der er ikke gjort noget forkert, eller noget der skal gøres anderledes ift. skole/dagtilbud. Når det 
er sagt, så arbejder vi ikke ens ud i vores folkeskoler, det kan godt være mere struktureret. Det kunne det 
sagtens indenfor de nuværende rammer. BDO får øje på, at vores org. struktur ikke er egnet til at arbejde 
med entydige mål. Fællesrådgivningen refererer til direktøren – ikke til en afdelingschef. BDO siger, at når 
vi visiterer er mange afdelingschefer repræsenterer, når der skal flyttes ressourcer skal det ind omkring en 
chefgruppe hver gang – det kan gøres mere fleksibilitet. Vi gør det godt, men det kan styrkes. Vores 
rådhusorganisering er ikke effektiv til at arbejde tidligt forebyggende. Der er intet galt i fællesrådgivningen 
eller ambitioner der ligger bag fællesrådgivningen – men BDO stiller spørgsmålstegn ved, om vi har den 
mest effektive afdelingschefstruktur.  Hvad betyder det for fællesrådgivningens ydelser? Det betyder at I 
skal gøre mere af det I allerede gør.

Marie: Uddybende: hvis man vil fokusere på formelle strukturer, så er vi jo pt at betragte som en (faglig) 
stabsfunktion

Malene: Ingers ønske var at have fællesrådgivngen tæt på sig, for at have tæt styring med ressourcer og 
have et overblik ind i området. Er der ikke grund til at afvente, hvad en ny direktør vil synes? Det er en ret 
vigtig styringssetup for en direktør.

Henning: vores bestilling er at levere noget før sommerferien. Politisk skal man tage stilling til, om man 
ønsker at det skal være en forudsætning for den nye direktør eller en opgave. Analysen skal være om lidt, 
med input fra dialogproces og flere tal.

Henning: der var sket intet vedrørende tidlig indsats før. Det indikerer, at der ikke var en trækkraft i 
organisationen. BDO siger ikke at organisation er altafgørende – tilbudsviften er det vigtigste. Men de siger, 
at I er nødt til at se på organisationen først.

Helle: Det er forebyggelse der skal fylde mest – i bedste fald 2/3 af indsatsen. Vigtigt at få lagt ned at, at vi 
ikke splitter noget i atomer. PPR har meget bundne opgaver på skole/dagtilbudsområdet, og skal 
vedblive med at have det. Logikken er, at dem der har kontakten med børnene fra 0-18/25 år. 
Familieafdelingen har nogle af de særlige, Fællesrådgivningen har nogle og Sundhedsplejen har andre. Vi 
har et almenområde, som vil tage vel imod, at vi kommer med en systematik – og fortæller om, hvordan vi 
gerne vil arbejde. Det vil vi kunne gøre med større pondus.

Helle: I forhold til husene. Betyder det at vi alle sammen skal sidde et andet steds. Nej. Tænkningen er, at vi 
samler det i et hus, hvad er det så der skal være i det. Opgaven og ressourcerne kommer et andet sted fra 
og løses et andet sted. Det handler også om optimering af de ressourcer vi har; hvordan kan vi teame op og 
bruge vores arbejdskraft bedst muligt. Også mere gennemskuelighed, og hvordan kan vi forsimple det og 



gøre det mere samlet. Husene er visualisering – og der er meget arbejde efterfølgende, som vi også skal 
gøre sammen. Vi skal styrke det tværfaglige.

Marie: I nævner, at det primære formål var at skabe overblik. Vi har forsøgt i fællesrådgivningen at gøre det 
meget tydeligt hvad vi har ved at lægge materiale ud på intra. Der er mange tilbud der ikke er en del af den 
rapport. Spørgsmålet er: vil man egentligt stadig skabe det overblik? Og kommer det senere.

Henning: Det totale overblik er stadig målet. BDOs erkendelse er, at det overblik får vi ikke, hvis vi ikke er 
klar over, hvad begrebsapparatet er. Vi bliver ikke færdig med det frem til sommer – det bliver et led i 
implementeringsprocessen. Men ambitionen er præcis det nu efterspørger.

Søren: Til Helles forklaring, det giver meget ro og det er jeg glad for at høre. Kan tilslutte mig ideen om, 
hvordan indsatser på Bülowsvej meget bedre kan koordineres med FUR.

Søren: Der er brug for at der kommer nogle indsatser, der kan gøre noget ved dagbehandlingsområdet. 
Indsatser der kan beholde børn i folkeskolen. Der ser jeg fællesrådgivningen have en enorm kraft i det, 
ift. det arbejde der ligger ind i familieafdelingen og almenområdet.

Henning: Vi ved vi mangler mellemtilbud. Hvad er nummer to på listen over, hvad vi mangler?

Søren: Jeg tror PPR psykologerne kender de børn, og vi skal have nogle stærkere forbindelser for at se på, 
hvordan man hurtigere kommer i kontakt med familieafdelingen, så man får fat i sager meget tidligere. 
Det ligger i løftet af familieafdelingen, og det kommer nok helt af sig selv.

Henning: vedr. proces. Analysen skal munde ud i et beslutningsoplæg. Vi ved ikke hvad magistraten siger til 
det. Vi har et produkt nu, som vi kan bruge til at have en dialog om og til at have en fornuftig overvejelse.

Malene: Kommentar til dagbehandling. Væsentlig område. Forslag om at lave case baseret tilgang, og det 
kunne være spændende at lave en analyse med udgangspunkt i konkrete sager: hvor kunne man have gjort 
noget andet.

Malene: Ift. MED har vi nogle medarbejdere som er rigtigt bekymrede. De er i chok og er rystede. De 
rigtig glade for at blive inddraget, og I kan forvente at de er aktive og har sat sig ind i tingene. Vi er en 
afdeling karakteriseret af veluddannede, dedikerede fagspecialister, som oplever at de gør en forskel.


