
Frederiksberg, 18. juni 2020

BILAG 1 

Forvaltningens bemærkninger til spørgsmål fra Socialdemokratiet vedrørende grundlaget for tidligere implementering af milepæl 3. 
Spørgsmål stillet  i forbindelse med behandling af punkt 227, magistraten 15. juni 

Nr. Spørgsmål/kommentarer Forvaltningens bemærkninger
1 Det fremgår af bilag 2c, at der i dialogen 

er kommet input om, at meget fungerer 
godt i dag. Hvordan er det indarbejdet i 
beslutningsoplægget?

 Der har været input fra flere sider, at det er vigtigt at tage det bedste med fra det der foregår i dag.
 Det har ikke været fremherskende i dialogen generelt, at ’det fungerer godt’ eller optimalt i dag.
 At basere sig på det der allerede fungerer er et grundprincip i beslutningsoplægget der f.eks. viser sig i at 

bevare de tætte samarbejder mellem PPR og skole/dagtilbud, at bruge skoledistrikterne som et udgangs-
punkt for nye integrerede teams, at give kompetence til skoleledere til dele af de forebyggende indsatser 
osv. 

 Der er også i dag samarbejdsfora som er velfungerende, men hvor der er rigtig gode perspektiver i at få in-
darbejdet 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. 

2 Hvorfor skulle vi bruge en masse penge 
på at ombygge Solbjerg, når vi har Allé-
gården og Jens Jessens Vej?

 Jens Jessens Vej (bygning) ejes ikke af Frederiksberg Kommune.
 Vurderingen er fagligt, at det bedste tilbud/hus til ungemålgruppen kan opbygges på Solbjerg. Totaløkono-

misk må der søges en model, hvor ejendomsudgifter er neutrale på sigt ift. hvilke bygninger der er kommu-
nale eller i andet regi

3 Hvorfor er problemet med stigende ud-
gifter til specialundervisning en del af be-
slutningsoplægget? 

 Specialundervisningsområdet er en del af beslutningsoplægget fordi den dagbehandling, der er tæt integre-
ret med en del af specialundervisningen er en del af det faglige ansvar på familieafdelingens område og 
økonomien, visitationsstruktur osv.

 Beslutningsoplægget udgør i den forstand et bidrag til at løse en del af udfordringen også på specialunder-
visningsområdet.

4 Vedrørende BDO’s mini-analyse af an-
dre kommuners organisering: Vi savner 
fokus på uddannelse, som bør være må-
let med arbejdet. Analysen bør basere 

 Uddannelse til børn og unge i udsatte positioner er et af hovedmålene i BDO-analysen, først og fremmest 
fordi BDO tager udgangspunkt i den konkrete politiske målsætning i budget 2019 (businesscasen), jf. også 
beslutningsoplægget side 9.Mulighederne for at få en uddannelse og komme i beskæftgelse hænger tæt 
sammen med, at der også sikres en tidlig indsats, idet det er vurderingen af en tidlig indsats i væsentlig 
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sig på, hvilke organiseringer der er bedst 
til at sikre udsatte unge en uddannelse.

grad er nødvendig for at sikre at de unge også kommer videre i uddannelse. Det starter i nogle tilfælde alle-
rede der, hvor der opstår begyndende skolefravær. For at koble den tidlige indsats med de senere uddan-
nelsesrelaterede aktiviteter er det også i beslutningsoplægget et særligt pejlemærke vedr. samarbejdet med 
Ungecentret skal styrkes og kvalificeres, så der sikres en tæt sammenhæng i indsatserne.

 Minianalysen BDO har foretaget har ikke som tema, hvordan kommuner der arbejder tidligt/forebyggende 
har organiseret sig.

 Den er alene et overblik over, hvordan kommunerne generelt er organiseret på området – for at vise, at 
BDO’s forslag til retning er ’almindelig standard’.

5 Vedrørende bilag 2a – Aktivitetsanalyse: 
Hvorfor er betaling i opsigelsesperioder, 
udgifter til forhåndsreservation osv. ved-
rørende tilbud i andre kommuner ikke 
medtaget i  sammenligningen af egne og 
udenbys tilbud?

 Aktivitetsanalysens formål på præcist dette punkt er ikke at sammenligne udgifter/takster, men at give et 
bud på den økonomiske følsomhed ved opbygning af egne tilbud vs. udenbys tilbud.

 En ændring af den gennemsnitspris, der sammenlignes med, vil kun forrykke balancen mellem indenbys og 
udenbys tilbud marginalt, da der så også vil skulel tillægges den type udgifter ved egne tilbud – og den ana-
lyse er næsten umulig at lave.

 Og dette ville ikke ændre på den grundlæggende sammenhæng, som er at små tilbud med få funktioner er 
mere sårbare overfor udsving i aktiviteten end større, fleksible tilbud.

6 Det er vigtigt med lokale, nære tilbud, 
fordi mange forældre i målgruppen ikke 
har råd til bil. Det vil for dem have betyd-
ning, om deres barn placeres på Frede-
riksberg eller langt væk.

 Lokale nære tilbud skal stadig prioriteres men holdes op mod og med andre faglige målsætninger, ligesom 
den tidligere besluttede strategi hvorefter små børn som udgangspunkt anbringes i plejefamilie foreslås 
fastholdt, idet en plejefamilieanbringelse vurderes at udgøre den bedste ramme for små børn, som ikke kan 
bo hjemme hos forældrene.

 Det er i den besluttede strategi målet, at Frederikberg i videst muligt omfang anbringer børn og unge i tilbud 
på Frederiksberg. Dette medmindre der er tale om mindre børn, hvor plejefamilie i udgangspunktet vurde-
res at være det bedste match eller situationer, hvor der er behov for en specialiseret indsats, som ikke kan 
rummes i de tilbud, som er beliggende på Frederiksberg. 

 Hensynet til transport skal afvejes i forhold til disse hensyn som også er hensynet til at sikre det rette miljø 
for det enkelte barn eller den enkelte unge.

7 Vedrørende bilag 2a – Aktivitetsanalyse: 
Kunne det overvejes at anbringe flere 
børn/unge hos Josephine Schneider 
frem for plejefamilier for at sikre bedre 
skolegang og uddannelse?

 Det er vurderingen, at det ud fra en faglig vurdering er relevant at bevare den hidtidige strategi, hvorefter 
mindre børn som udgangspunkt anbringes i plejefamilie medmindre der foreligger særlige behov, som ikke 
vurderes at kunne imødekommes i en plejefamilie. 

 Der vil dog i forbindelse med en justering af tilbudsviften være fokus på om nuværende tilbud i en ny struk-
tur i visse sammenhænge kan løse opgaver vedrørende børn med vanskeligere problemstillinger ved at 
indtænke særlig støtte fra de ambulante funktioner. Det vil indgå i den videre udviklingsproces.

 Det er ikke vurderingen, at anbringelsesbehovet generelt vil være stigende.
8 Det fremgår af bilag 2a – Aktivitetsanaly-

se, at en mindre del af de eksternt an-
bragte børn og unge fremadrettet bør 
overvejes anbragt på egne tilbud. Hvad 

 Datagrundlaget er for småt til at gøre denne vurdering konkret. Først og fremmest fordi data jo udgøres af 
nuværende borgere i målgruppen. Men det er vurderingen, at det i nogle situationer, hvor barnet/den unge i 
dag anbringes udenfor Fredeiksberg, vil være en bedre løsning at hjælpe anbragte børn og unge på tilbud i 
Frederiksberg, idet vi som kommune via den foreslåede samling af indsatser i højere grad vil have funda-
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menes konkret? Hvor mange kan hjem-
tages, hvilke behov har de, og hvilke 
ændringer skal der til? 

mentet for at understøtte en anbringelse via en tværfaglig indsats.
 Der er ved udarbejdelsen af beslutningsoplægget ikke taget udgangspunkt i at børn og unge, som i dag er 

velanbragte udenfor Frederiksberg Kommune, skal skifte anbringelsessted alene som følge af ændring af 
tilbudsvifte. Fokus er rettet mod fremadrettede anbringelser, hvor der i nogle situationer via en tæt kobling 
mellem anbringelse og forebyggende tiltag kan arbejdes med et tæt samarbejde mellem fagekspertise på 
døgntilbud og i ambulante funktioner. 

 Det er dog samlet set forventningen, at der ikke fremadrettet vil være grundlag for at bevare et antal døgn-
pladser, som fuldt ud svarer det, som i dag er til rådighed i Frederiksberg Kommune. Ligesom omfanget af 
såvel døgn- som ambulante tilbud løbende skal sikres justeret i forhold til de behov, der er. 

9 Vi ønsker ikke et nyt konsulentudbud (jf. 
bilag 2, s. 19). Midlerne bør bruges til 
genopretning i familieafdelingen.

 Der bliver ikke tale om at bruge  konsulentressourcer udover det som allerede er indregnet i den samlede 
handleplan, som blev behandlet på magistratens møde den 20. jnauar 2020. Det handler derimod om at 
sikre en relevant målretning af de allerede afsatte ressourcer i forlængelse af beslutningsoplæggets eventu-
elle implementering.

10 Det fremgår af bilag 2, s. 11, at der skal 
være prioritet til tilbud der konkret fore-
bygger og foregriber mere indgribende 
tilbud. Er der konkret forebyggende tiltag 
i dag, som vi laver uden effekt?

 Vurderingen er ikke fra BDO’s side, at der er tilbud uden effekt. Vurderingen er snarere, at der er for mange 
tilbud, der ikke er koordinerede – selv på enkeltbarn-niveau. 

 Der er desuden mange projektaktiviteter, der ikke er omsættes til driften efter en prioritering og mange akti-
viteter, der ikke målrettes børn og familier med de største behov.

 Begge forhold skal rettes op og kan gøre at nogle tilbud nedprioriteres fremfor andre.
11 Det fremgår af bilag 2, s. 4, at der ikke er 

fagligt belæg for yderligere målgrupper til 
Frederiksbergtilbud. Det virker usand-
synligt med tanke på den meget store 
stigning i antallet af psysisk syge børn 
og unge.

 Det er med udgangspunkt i det nuværende anbringelsesmønster vurderingen, at der ikke er en tilstrækkelig 
homogen gruppe af børn/unge med psyskiske udfordringer, som i sig selv vil kunne danne grundlag for 
etablering af en specialiseret døgninstitution som vil kunne sikre rette faglighed.

 Det er vigtigt, at der løbende sikres maksimal udnyttelse af den etablerede kapacitet. Der skal på dette om-
råde over året at være en vis ledig kapacitet således, at det er muligt at varetage akutte behov i eget regi. 

 Endelig er den faglige vurdering, at en betydelig andel af de psykisk syge unge med fordel kan drage nytte 
af forebyggende eller foregribende tilbud så institutionalisering undgås. Dette understøttes af aktivitetsana-
lysen, bilag 2a.

12 Vi vil gerne have underbygget, at alt ar-
bejdet i handleplanen, som strækker sig 
over 3 år, kan laves 1 år hurtigere, hvis 
vi laver en ny struktur for PPR og familie-
afdelingen – og sammenlægger institu-
tioner.

 Det er BDO’s vurdering, at en fokusering af organisationen er relevant allerede som en del af genopretnin-
gen af sagsbehandlingen, da arbejdet med sagerne og behovet for en ensartet tilgang i forhold til såvel tid-
ligt forebyggende tiltag som mere specialiserede tiltag er centrale omdrejningspunkter, som bidrager til kva-
litet i sagsbehandlingen. 

 En systematisk og tydelig tilbudsvifte vil herunder også i praksis give sagsbehandlere det relevante indblik i 
hvor og hvordan støtte med fordel kan sammensættes i forhold til den enkelte familie. 

 Det er ligeledes vurderingen, at tidsplanen kan forkortes med et år – som ønsket af magistraten – hvis tidlig 
forebyggende indsats påbegyndes tidligere end forudsat. En forudsætning for sidstnævnte er, at der sikres 
en tydelig ramme for arbejdet.
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 Direktionen vurderer i tilknytning hertil, at der stadig er 1½ år fra nu til at implementere en ny faglig strategi 
– det virker som en realistisk tidsplan set i forhold til sammenlignelige udviklingsprojekter, f.eks. på voksen-
socialområdet.

13 Der fremgår af bilag 1, s. 10, at der er 
stor diversitet i sagernes beskaffenhed. 
Vi ønsker en mere konkret opgørelse af 
sagernes kvalitet.

 Dette fremgår af side 12 og 13 i bilaget. 
 Gennemgangen er ikke længere på nuværende tidspunkt.
 Der følges mere præcist op når sagsgennemgangen afslutter de enkelte milepæle – næste gang oktober 

2020.
14 Det fremgår af sagsfremstillingen s. 7, at 

”…forvaltningens vurdering er, at tiltage-
ne i oplægget er en nødvendig forudsæt-
ning for at implementere beslutningerne 
tilbage fra budget 2019.” Hvad bygger 
dette på?

 Vurderingen baserer sig på BDO’s analyse og BDO’s anbefaling, bilag 2b.
 Hertil kommer at direktionen må lægge til grund, at det ikke er lykkedes - trods beslutninger i budget 2017, 

budget 2018 og budget 2020 - at gennemføre de politiske beslutninger.

15 Hvad er rationalet i at nedlægge to insti-
tutioner, når der samtidig pågår en 
genopretning af familieområdet. Kan be-
slutningen udskydes til genopretningen 
er gennemført? Antallet af pladser kan i 
stedet nednormeres?

 Der nedlægges ikke tilbud eller pladser med dette beslutningsoplæg. 
 Der foreslås en smidiggørelse af den nuværende tilbudsvifte med fire selvejende institutioner således at der 

i stedet etableres  to ’huse’ der hver for sig får samlet budget og entydig ledelse. 
 Det er så en ramme for den videre implementering og pladser nedlægges først i takt med, at der ikke er 

brug for dem og kan omstilles til forebyggende aktivitet
 Det er vurderingen, at rammer og forudsætninger skal være på plads inden genopretningen kan gennemfø-

res
16 Det fremgår af bilag 1, s. 13 hvor mange 

af dagbehandlingsskolesager er lovmed-
holdelige. Vi ønsker en status på den 
samlede sagsstamme.

 Den samlede sagsstamme er ikke gennemgået pt. 
 En samlet staus for lovmedholdelig forelægges i afrapporteringen i oktober 2020.

17 Det fremgår af sagsfremstillingen s. 4, at 
”det er besluttet at prioritere skoledagbe-
handlingssager før anbringelsessager 
pga. den store økonomiske udfordring 
på området”. Hvorfor foreslås der denne 
prioritering?

 Det er ud fra BDO’s konkrete vurdering at denne prioritering er gjort. BDO’s prioriteringer sker her ud fra et 
samlet billede af lovmedholdeligheden.

 Den kan ikke gøres om da sagsgennemgangen af skoledagbehandlingssager stort set er gennemført, jf. bi-
lag 1.

18 Vi ønsker at få belyst bemærkningerne 
om Allégårdens fremtid og få beskrevet, 
hvad der påtænkes.

Vi ønsker uddybet, hvilke forandringer 
der er sket på Állegården siden forvalt-

 Med beslutningsoplægget vil er ikke være behov for aktiviteten fysisk på Allégården når ’ungehuset’ er 
etableret på Solbjerg. 

 Som udgangspunkt vil aktivitet blive videreført på ny adresse/lokaliltet – i første omgang organisatorisk i 
sammenhæng med døgntilbud på Jens Jessens Vej, efter analyse samlokaliseret på Solbjerg.

 Der er ikke grundlæggende ændret/forandret på Allégården siden etableringen i 2018-2019. 
 Det er vurderingen at der er tale om stærke bæredygtige tilbud til målgruppen, men det må konstateres at 
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ningens oplæg til den eksisterende rela-
tivt nye funktion blev gennemført.

med et blik der tager udgangspunkt i en konsekvent udmøntning af beslutningen i budget 2019 vedr. en tid-
lig forebyggende indsats er den fysiske løsning ikke bæredygtig på sigt.


