
 

 

 

 

Frederiksberg, 21. juni 2020 

BILAG 4   

Forvaltningens bemærkninger til spørgsmål fra SF stillet  i mail af 18. juni vedr. behandling af punkt 227, magistraten 15. juni  

(Mailen ses nederst i bilaget) 

 

Nr. 

Spørgsmål Forvaltningens bemærkninger 

1 Hvad gøres der konkret fra forvaltnin-

gens side for at fastholde de nuværende 

ansatte, så man sikrer bibeholdelse af 

nyttig viden og faglig indsigt på området, 

herunder også ift. medarbejdersociale 

aktiviteter? 

 Involveringen i workshops (se nedenfor) og medarbejderinddragelsen i analysefasen er et skridt der også er 

møntet på at forankre en i givet fald vigtig omstillingsproces, der blev politisk besluttet i budget 2019. Af bilag 

2c vedr. dialogprocesen fremgår hovedpointer fra de 17 møder, herunder 5 i MED-organisationen. Møderne 

skete  på baggrund af BDO-analysen (udkast) der i endelig form er i bilag 2b. 

 Dialogprocessen omfattede også møder med hver enkelt institutions best.formand og forstander, der sidelø-

bende orienterede ledere og medarbejdere lokalt 

 Herudover vil implementeringsfasen i givet fald bl.a. omfatte en massiv indsats for at modne den nye orgainsa-

tion og inddrage de praksiserfaringer, der fungerer bedst i arbejdet. 

 Heri vil indgå ’indadvendte’ organisationsopbyggende initiativer rettet mod en stærk fælles kerneopgave og 

fælles mål – men også en indsats for at smidiggøre den nye organisation i forhold til samarbejdspartnerne i 

skoler, dagtilbud, de enkelte familier, voksenområdet osv. 

2 Hvilke fordele forventer forvaltningen, at 

der er forbundet med at have en afde-

lingschef med et samlet budget for både 

forebyggelse og specialområdet? 

 Fordelen vil primært være, at der  indenfor et afdelingsområde kan ageres fleksibelt i f.t de konkrete behov og 

efter fælles mål.  

 Dernæst, at samarbejdsprocedurer i f.t. skoler og dagtilbud – og klare arbejdsgange i en travl hverdag hos le-

dere og medarbejdere dér – kan styrke den samlede effekt og opfattelsen af en koordineret service hos børn 

og unge i udsatte positioner og deres familier 

 Det samlede budget for den nye afdeling vil være på ca. 220 mio.kr. Til sammenlingning er udgiftsbudgettet i 

socialafdelingen (voksenområdet, hvor forebyggende indsatser og specialindsatser er samlet i ét afd.chefom-

råde) på ca. det dobbelte, så der er ikke tale om at usædvanligt stort ’span of control’ i FK-sammenhæng. 
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3 Er det et mål for forvaltningen at udfase 

samarbejdet med Josephine Schneiders 

Hus og Ungdomspensionen Jens Jes-

sens Vej? 

 Nej, det opfattes ikke som et relevant mål. Forslaget til struktur er et samlet Ungehus i en selvejestruktur med 

én ledelse óg økonomi og tilsvarende et samlet Børne-/familiehus i en selvejestruktur med én ledelse og øko-

nomi. Den præcise model skal afklares nærmere. Det centrale i forhold udvikling af området vil imidlertid være 

etablering af en struktur og organisation, hvor der sikres en ramme for etableringen af fleksibel tilbudsvifte, 

hvor konkrete tilbud og kapacitet ift. løsningen af opgaver kan tilapsses og justeres i takt med de behov, der 

opstår. En organisation som grundet den indbyggede fleksibiltet vil understøtte en samlet set bedre anven-

delse af de samlede ressourcer, idet ressourcer i højere udstrækning vil kunne allokeres til de opgaver, hvor 

der er behov. 

 JSH vil ifølge beslutningsoplægget indgå i Børne-/familiehuset men ledelse og økonomi samles i en samlet 

ledelse og et samlet budget for Bülowsvej og JSH med udgangspunkt i Bülowsvej/Livsværk. Der skal i samar-

bejde med de selvejende bestyrelser findes en løsning for dette. Begge instutioner skal i givet fald indgå i sam-

let forsyning med ambulante tilbud og døgntilbud på bøne-/familieområdet – integreret med rådgivende og ud-

gående funktioner fra f.eks. Fællesrådgivningen og Sundhedsplejen rækkende ud mod familier, skoler, dagtil-

bud m.v. 

 JJV vil ifølge beslutningsoplægget indgå i Ungehuset men ledelse og økonomi samles i en samlet ledelse og 

et samlet budget for Ungdomscentret/Allégården og JJV udgangspunkt i Solbjerg/Livsværk. Der skal i samar-

bejde med de selvejende bestyrelser findes en løsning for dette. Begge institutioner skal i første omgang i givet 

fald indgå i samlet forsyning med ambulante tilbud og døgntilbud på ungeområdet.integreret med rådgivende 

og udgående funktioner fra f.eks. Fællesrådgivningen  rækkende ud mod familier, skoler, voksenområdet og 

herunder Ungecentret m.v. På kort sigt vil dette kunne betyde, at der ikke er brug for Allégården til at rumme 

aktivitet rettet mod ungegruppen. Ledelse og medarbejdere forudsættes overført for at sikre fastholdelse af 

viden og erfaring med målgruppen. 

 Det skal analyseres og senere forelægges, om der kan etableres en fleksibel døgnkapacitet på Solbjerg (bag-

huset), der evt. integreret med Livsværk-funktioner (det kunne f.eks. være kontorfaciliteter) kan rumme det FK-

døgnpladsbehov der er i dag på ungeområdet og vil være i fremtiden - og som i dag drives på JJV. Dette vil i 

givet fald kunne betyde, at den fysiske aktivitet på JJV afvikles, men det forudsættes, at ledelse og medarbej-

dere på JVV overføres for at sikre fastholdelse af viden og erfaring med målgruppen.  

 Generelt forudsættes i disse omstillingsprocesser en massiv inddragelse af ledere og medarbejdere, jf. også 

de erfaringer der er indvundet foreløbigt, jf. bilag 2c.  

4 Er der interessenter i kommunen der har 

ytret ønske om at købe bygningen, hvor 

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej 

ligger? 

 FK ejer ikke bygningen på JJV, men i forhold til anvendelse af ejendommen fremgår det af institutionens ved-

tægt, at ”I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal eventuel overskydende formue anvendes til andet socialt 

eller sundhedsmæssigt formål. Såfremt der er overenskomst med en kommune, skal denne godkende anven-

delsen.” 

 Forvaltningen er bekendt med, at FCK (som ejer bygning ved siden af) tidligere har vist interesse for overta-

gelse.I hvert fald de seneste tre år er denne interesse ikke ytret i f.t. forvaltningen og det fortaber sig, om det 

tidligere er sket. 
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5 Vurderer forvaltningen af belægningen 

på døgntilbud kan have været berørt af 

at Familieafdelingen ikke har fungeret til-

fredsstillende? 

 BDO har screenet alle sager i foråret 2020 og den screening har ikke i sig selv vist grundlag for et øget antal 

anbringelser for den målgruppe, der kan rummes på egne døgntilbud.  

 Det er ud fra de gennemførte analyser vurderingen, at belægningen er udtryk for et reelt fald i behovet for den 

type anbringelser. Det gælder ikke mindst døgnpladserne til børn på Bulowsvej, hvor der over længere tid pri-

mært har været placeret børn fra andre kommuner.  

 Der er heller ikke noget der tyder på, at antallet af anbringelser generelt vil være stigende og at der derfor vil 

opstå et væsentligt øget anbringelsesbehov på egne tilbud. Det centrale bliver derfor, at afklare det samlede 

behov og samtidig sikre en fleksibilitet så der løbende kan være en parathed til at justere kapaciteten på såvel 

ambulante- som døgnfunktioner. 

6 Hvilke kommentarer har forvaltningen til 

B-sidens bemærkning om, at ”erfaringer 

fra Roskilde, Halsnæs og Frederikssund 

Kommune vækker bekymring for, at de 

foreslåede organisatoriske forandringer 

vil medføre markante stigninger i medar-

bejder-udskiftning med alvorlige konse-

kvenser for sagsbehandlingstider, vente-

lister og store produktivitetstab for arbej-

det med børn og unge i udsatte positio-

ner.”? 

 Det forudsættes, at der refereres til bemærkningerne fra B-siden i Fællesrådgivningen sendt til magistraten 

den 11. juni. 

 Forvaltningen har ikke et nærmere kendskab til disse kommuners erfaring med ændret organisation, og det er 

uklart om B-siden i Fællesrådgivningen har overblik over om disse ændringer er knyttet til at arbejde strategisk 

tidligt-forebyggende. BDO eller forvaltningen har ikke gjort en sådan analyse af sammenhæng mellem strategi 

og organisation. BDO har i en ’minianalyse’ af kommunal organisering (bilag 2b) dokumenteret, at der generelt 

er tale om, at funktioner svarende til FK-fællesrådgivningen i ca. 2/3 af kommunerne er knyttet til en afdeling, 

der svarer til FK-familieafdeling.  

 Det er ikke forventningen, at den mindre organisationsændring der er tale om vil få de angivne konsekvenser. 

Der har f.eks. på Frederiksberg ikke været denne konsekvens ved en omlægning af ca. samme karakter 2015-

2016 i socialafdelingen. 

 Proaktivt vil en mulig tendens være imødegået af den planlagte massive medarbejderinddragelse i omlægnin-

gen 

 Uafhængigt af PPRs konkrete organisatoriske placering i de tre nævnte kommuner er indholdet i henvendelsen 

fra B-siden i forlængelse heraf et væsentligt opmærksomhedspunkt i det videre arbejde med tilrettelæggelsen 

af nye samarbejder på linie med alle andre input i den gennemførte dialogproces (jf spm. 9 og bilag 2b). Det 

skal bemærkes, at lederen af Fællesrådgivningen har bekræftet en misforståelse i B-sidens henvendelse. PPR 

i Roskilde kommune har været flyttet til skoleafdelingen, men er flyttet tilbage til det der svarer til familieafdelin-

gen på FK.  

7 B-siden udtrykker bekymring for, at vel-

fungerende og forebyggende tiltag som 

eksempelvis ungerådgivning, rådgivning 

til forældre og familier, vejledning til læ-

rere samt netværksmøder og konflikt-

mægling på skoler nedprioriteres. Hvilke 

kommentarer har forvaltningen til dette? 

 Det forudsættes, at der refereres til bemærkningerne fra B-siden i Fællesrådgivningen sendt til magistraten 

den 11. juni. 

 At basere sig på det der allerede fungerer er et grundprincip i beslutningsoplægget der f.eks. viser sig i at be-

vare de tætte samarbejder mellem PPR og skole/dagtilbud,, at bruge skoledistrikterne som et udgangspunkt 

for nye integrerede teams, at give kompetence til skoleledere til dele af de forebyggende indsatser osv. Om-

vendt er der også noget der fungerer mindre godt, men netop inddragelse af medarbejdere og ledere skal sikre 

at det bedste fra i dag videreføres, jf. bilag 2c (erfaringer fra dialogproces) 
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 Der er også i dag samarbejdsfora som er velfungerende, men hvor der er rigtig gode perspektiver i at få indar-

bejdet disse i mere systematiske samarbejder som favner flere samarbejdsfora rettet mod f.eks. skolers og 

daginstitutioners konkrete behov, og hvor der herved også sikres en genkendelighed for familier, børn og unge 

samt de fagproffesionelle i forhold til, hvordan man mødes og rammerne herfor. Hermed er det forventningen 

at de ting der fungerer godt kan styrkes yderligere. 

8 Hvilke effekter man har oplevet i de kom-

muner, hvor lignende organisationsfor-

andringer er implementeret. Herunder: 

 Har de nævnte kommuner oplevet en 

mere optimal udnyttelse af kommu-

nens tilbud? 

 Har de pågældende kommuner ople-

vet en større bevægelse fra særlige 

tilbud til normalområdet? 

 Har de fremhævede kommuner ople-

vet mindsket eller øget medarbejder-

omsætning som konsekvens af de or-

ganisatoriske forandringer?  

 Hvilken betydning har de organisatori-

ske forandringer i de nævnte kommu-

ner haft for borgernes tilfredshed med 

børne- og ungeområdet? 

 BDO eller forvaltningen har ikke analyseret andre kommuners organisationændringer. BDO har som nævnt 

analyseret et overblik over status for organisation.  

 Det er ikke forvaltningen bekendt, at der findes et samlet overblik over koblingen mellem strategi for tidlig-fore-

byggende indsats, organisation eller organisationsændring. 

 Det er BDO’s erfaring fra arbejdet i mange kommuner, at en fokuseret organisation er en forudsætning for at 
arbejde tidligt og forebyggende hvis det reelt skal udmønte sig i praksis, jf. analysen i bilag 2b: ”Frederiksberg 
Kommune kan (….) med fordel udarbejde en klarere organisation og en mere transparent struktur for rolle-og 
ansvarsfordelinger for alle enheder i kommunen, for på den måde at få lavet et samlet overblik over hvem der 
har ansvar for hvad”. 

 Forvaltningen er ikke i besiddelse af øvrig viden i f.t de konkrete spørgsmål. Særligt i f.t. borgernes tilfredshed 
er det forventningen, at en mere entydig organsation med fælles mål og arbejdsgange vil have positiv betyd-
ning. 

9 Der skulle have været afholdt to work-

shops á to timers varighed med hen-

holdsvis medarbejdere/ledere fra Fami-

lieafdelingen og Fællesrådgivningen”. 

Men ingen medarbejdere fra Fællesråd-

givningen har deltaget i disse work-

shops. Er dette korrekt, og var de i givet 

fald ikke inviteret? 

 I analysens startfase (februar/marts) afholdt BDO to workshops for at indsamle basisviden om praksis og erfa-

ringer. Det var ikke led i en MED-proces. Til disse workshops blev inviteret både ledere og medarbejdere – det 

blev overladt til de enkelte enheder at vælge hvem der skulle deltage. Fællesrådgivningens ledelse valgte kun 

at deltage med ledergruppen. Familieafdelingen deltog med både ledere og medarbejdere. 

 Disse workshops var ikke en del af den MED-inddragelse, der var i arbejdet med analysen. Denne inddragelse 

er sket lokalt. På baggrund af udkast til BDO-analysen er der i april/maj afholdt to møder i Børne- og ungeom-

rådets MED-udvalg og tre særlige møder med lokalMED-udvalget i hhv. Sundhedsplejen, Fællesrådgivningen 

og BUO-Rådhus-lokaludvalget. Til de nævnte møder, der var en del af en samlet dialogproces med 17 møder 

med alle reelvante parter, var i praksis alle medlemmer tilstede og en samlet liste over møder og opsamling 

kan ses i bilag 2.b.  
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10 Forvaltningen bedes med andre ord for-

klare, hvad der præcist menes med 

disse sætninger:  

 ”Solbjerg/Livsværk som mulig fremtidig 

fysisk/virtuel løsning med entydig le-

delse/Livsværk. På kortere sigt rumme 

nuværende aktiviteter på Allégården 

(’forhuset’). Jens Jessens vej som vir-

tuel del af ungehus på kort sigt ––, jf. 

nedenfor. Ikke behov for Allégården i 

kommunal forsyning på kort sigt.” 

 ”Analyse af muligheden for fleksible 

døgnpladser i ’baghuset’ på Solbjerg 

dermed på længere sigt mulig integre-

ring af aktivitet på Jens Jessens vej på 

Solbjerg. Langsigtet løsning sammen 

med evt. andre Livsværk funktioner og 

tæt knyttet til ambulante funktioner i 

’forhuset.’” 

 En sådan præcisering fremgår af bemærkningerne til spørgsmål 3. 

 

Fra: Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>  

Sendt: 18. juni 2020 11:35 

Til: Kommunaldirektøren <Kommunaldirektoeren@frederiksberg.dk>; Henning Daugaard <heda02@frederiksberg.dk> 

Cc: Borgmesteren <Borgmesteren@frederiksberg.dk> 

Emne: Spm. vedr. sag 227 om tidlig forebyggende indsats 

Kære Stig og Henning 

Her har I en række spørgsmål fra SF til sagen, som jeg håber at I kan nå inden mandag: 

1) Hvad gøres der konkret fra forvaltningens side for at fastholde de nuværende ansatte, så man sikrer bibeholdelse af nyttig viden og faglig indsigt på områ-

det, herunder også ift. medarbejdersociale aktiviteter? 

2) Hvilke fordele forventer forvaltningen, at der er forbundet med at have en afdelingschef med et samlet budget for både forebyggelse og specialområdet? 
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3) Er det et mål for forvaltningen at udfase samarbejdet med Josephine Schneiders Hus og Ungdomspensionen Jens Jessens Vej? 

4) Er der interessenter i kommunen der har ytret ønske om at købe bygningen, hvor Ungdomspensionen Jens Jessens Vej ligger? 

5) Vurderer forvaltningen af belægningen på døgntilbud kan have været berørt af at Familieafdelingen ikke har fungeret tilfredsstillende? 

6) Hvilke kommentarer har forvaltningen til B-sidens bemærkning om, at ”erfaringer fra Roskilde, Halsnæs og Frederikssund Kommune vækker bekymring for, 

at de foreslåede organisatoriske forandringer vil medføre markante stigninger i medarbejder-udskiftning med alvorlige konsekvenser for sagsbehandlingsti-

der, ventelister og store produktivitetstab for arbejdet med børn og unge i udsatte positioner.”? 

7) B-siden udtrykker bekymring for, at velfungerende og forebyggende tiltag som eksempelvis ungerådgivning, rådgivning til forældre og familier, vejledning til 

lærere samt netværksmøder og konfliktmægling på skoler nedprioriteres. Hvilke kommentarer har forvaltningen til dette? 

8) Hvilke effekter man har oplevet i de kommuner, hvor lignende organisationsforandringer er implementeret.  

Herunder: 

a) Har de nævnte kommuner oplevet en mere optimal udnyttelse af kommunens tilbud? 

b) Har de pågældende kommuner oplevet en større bevægelse fra særlige tilbud til normalområdet? 

c) Har de fremhævede kommuner oplevet mindsket eller øget medarbejderomsætning som konsekvens af de organisatoriske forandringer? 5 

d) Hvilken betydning har de organisatoriske forandringer i de nævnte kommuner haft for borgernes tilfredshed med børne- og ungeområdet? 

9) Der skulle have været afholdt to workshops á to timers varighed med henholdsvis medarbejdere/ledere fra Familieafdelingen og Fællesrådgivningen”. Men 

ingen medarbejdere fra Fællesrådgivningen har deltaget i disse workshops. Er dette korrekt, og var de i givet fald ikke inviteret? 

10) Forvaltningen bedes med andre ord forklare, hvad der præcist menes med disse sætninger:  

”Solbjerg/Livsværk som mulig fremtidig fysisk/virtuel løsning med entydig ledelse/Livsværk. På kortere sigt rumme nuværende aktiviteter på Allégården (’for-

huset’). Jens Jessens vej som virtuel del af ungehus på kort sigt ––, jf. nedenfor. Ikke behov for Allégården i kommunal forsyning på kort sigt. 

Analyse af muligheden for fleksible døgnpladser i ’baghuset’ på Solbjerg dermed på længere sigt mulig integrering af aktivitet på Jens Jessens vej på Solbjerg. 

Langsigtet løsning sammen med evt. andre Livsværk funktioner og tæt knyttet til ambulante funktioner i ’forhuset.” 

Med venlig hilsen 

Balder Mørk Andersen 

Rådmand for SF i Frederiksberg Kommunalbestyrelse 

   
 

Mobil:     +45 26140465 

www.frederiksberg.dk 
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