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Vedrørende: Tilbudsvifte og organisation familieafdelingen Frederiksberg Kommune

Kære Klaus
Vedhæftet analysen som jeg fortalte kort om i morges. Det er vigtigt, at det er et oplæg fra BDO, som har inddraget det materiale, vi har haft om
tilbud, belægning og organisering. De beskrevne huse er i forhold mange af ydelserne tænkt som visuelle huse med tværfaglige samarbejder
mellem såvel selvejende som selveje kommunal. Dette for at sikre en større fleksibilitet i opgaveløsningen. Vi ved at nogle af de ydelser, som vi
gerne vil udbygge tilbudsviften med vil forudsætte en bemanding, som vi ikke aktuelt har på disse områder. En af opgaverne er herunder at afklare i
hvilket omfang en øget fleksibilitet vil kunne skabe muligheder for løsning af nye opgaver.
Udover mødet med bestyrelsesformanden vil vi tage flere drøftelser i forstanderkredsen samlet og enkeltvis.
Nedenstående mail er mailen til din bestyrelsesformand.
Med venlig hilsen
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Fra: Helle Østergaard Stisen 
Sendt: 1. maj 2020 13:04
Til: 'advokat@pernillehoxbro.dk' 
Emne: Tilbudsvifte og organisation familieafdelingen Frederiksberg Kommune
Kære Pernille,
Vi har som led i arbejdet med handleplanen om kvalitet i sagsbehandlingen og omlægning til en tidlig forebyggelse og effektiv indsats fået udarbejdet en
analyse af familieområdets organisation, samarbejdsstruktur og tilbudsvifte. Vicekommunaldirektør Henning Daugaard og jeg vil den sammenhæng gerne
invitere dig til en dialog om analysen. Gerne med deltagelse af forstander Klaus Peick på Ungdomspensionen Jens Jessens Vej.
Vi vil foreslå møde den 12. maj kl. 16.15-17.15 i udvalgsværelse 2 på Frederiksberg Rådhus.
Af vedlagte materiale fremgår analysen, læsevejledning mm. samt et følgebrev, hvori vi inviterer til dialog.
Det fremgår af brevet, at input og spørgsmål skal sendes til vores projektleder Marianne, men du er selvfølgelig også velkommen til at ringe eller skrive til
Henning Daugaard eller mig.
Jeg ser frem til vores dialog,
Med venlig hilsen,
Helle
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