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Familieafdelingen

Kære Pernille Høxbro og Klaus Peick,

Tak et godt møde den 12. maj 2020, hvor vi havde en dialog om den analyse, som konsulenthu-
set BDO har udarbejdet som led i arbejdet med omlægning til en tidligere forebyggende og effek-
tiv indsats.

Jeg vil herudover sige tak for det brev, som I sendte efter mødet. Et brev som indeholder en ræk-
ke spørgsmål og opmærksomhedspunkter til det videre forløb. Besvarelsen af de konkrete spørgs-
mål forudsætter imidlertid en konkretisering af udviklingsarbejdet, som i høj grad vil være afhæn-
gig af hvilke politiske beslutninger, der vil blive truffet i forlængelse af den indstilling, som forvalt-
ningen vil forelægge det politiske niveau. Det er derfor på nuværende tidspunkt vanskeligt at give 
konkrete svar på de stillede spørgsmål. 

Den videre proces er, at der aktuelt arbejdes med at få udarbejdet en statusrapportering på arbej-
det med den samlede handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen som led i en omlægning til en 
tidlig forebyggende og effektiv indsats. Den status vil have fokus på den samlede handleplan, men 
vil dog i lyset af BDO analysen have et særligt på fokus en vision for organisering, samarbejder og 
tilbudsvifte. Analysen vil sammen med forvaltningens egne mindre analyser af hvilke ydelser, der 
i dag købes eksternt, være vedlagt som bilag til selve indstillingen. Indstillingen forelægges magi-
straten på møde den 15. juni 2020.

Processen efter den 15. juni vil i høj grad afhænge af de beslutninger, der træffes på det møde.

Der er imidlertid ingen tvivl om, at jeg ser det som helt afgørende at få sikret involvering og dialog 
i forhold til det videre arbejde med omlægningsindsatsen, når der foreligger en politisk afklaring af 
retningen. Jeg ser meget frem til den dialog.
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Indstillingen til magistraten den 15. juni vil være offentligt tilgængelig. Jeg vil i den sammenhæng 
sikre, at indstilling med bilag videresendes direkte til jer.

Rigtig god pinse.

Venlig hilsen,

Helle Østergaard Stisen
Familiechef


