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Gæster
Henning Daugaard, direktør for SSA
Helle Østergaard Stiesen, familiechef 

Referent: 
Sara Bønneland Foldal, Børne- og Ungestaben

Dennis Danielsen byder velkommen til mødet, og orienterer om, at på dagens møde skal Handleplan for fa-
milieafdelingen drøftes. På sidste ordinære møde d. 6. maj 2020, besluttede udvalget, at punktet skulle ta-
ges op på et ekstraordinært møde, og at Henning Daugaard og Helle Østergaard Stiesen skulle deltage. 

1. Handleplan for familieafdelingen
Henning Daugaard fortæller, at den proces der har været har formet og givet nogle gode input, så Hen-
ning mener, at det er en god ide at vi tager det her møde nu. 

Henning fortæller, at handleplanen har været på de forskellige lokal-MED udvalg, og at der herfra er 
kommet en masse input. Ift. drøftelsen så er område-MED det rette niveau. Henning siger, at det er en 
bedre analyse der kommer frem af den dialog-proces der har været, og at der er blevet påpeget præci-
seringer af rapporten. 

Nogle af de ting der er kommet frem er:

- Vi skal i gang – mere prøvehandling frem for projekter.  
- Fokus på processen, byg på det der virker, og pas på de faglige fællesskaber. 
- Pas på at der ikke bruges for lang tid på organisationsændringer, men mindst indgriben-princippen. 
- Pas på, at det ikke bliver en øvelse, med en stor familieafdelingen, men i stedet som et værn ift. 

familieafdelingen i den tidlige forebyggende indsats. 

Henning Daugaard beder udvalget om bemærkning og input til indholdet og processen. 

Durita Dali starter med, at de ting Henning Daugaard har nævnt, også er mange af de ting som medar-
bejderne har påpeget. Durita siger, at den klare anbefaling fra medarbejderne er, at man udskyder pro-
cessen lidt, for at gøre plads til mere medarbejderinddragelse, og for at gøre det mere konkret. Det der 
bekymrer medarbejderne er, at det hele er lidt ukonkret, og svært at tolke hvad det vil få af betydning for 
medarbejdernes hverdag. Durita siger samtidig, at det ikke er en modstand mod at gøre det nyt og bedre. 

Henrik Tvarnø påpeger, at Henning Daugaard siger, at rapporten kan læses på mange måder, og at det 
derfor er der, hvor fortolkningsretten ligger. Henrik siger, at der derfor ligger et ansvar i, at få formidlet 
ud hvor vi skal hen, for at gøre medarbejderne trygge. 

Durita Dali supplerer med, at der er en bekymring for timingen og om den er den rette nu, hvor familie-
afdelingen er i gang med et kæmpe afdækningsarbejde. 

Henning Daugaard svarer, at der er en proces i gang med at rette op i sagsbehandlingen som led i tid-
lig forebyggende indsats – og målet er tidlig forebyggende indsats. Politisk havde de gennemskuet det 
før os, derfor kigges der på strukturen for, at vi netop kan arbejde tidligt forebyggende. Henning siger, 



3

at vi kan læse, at BDO skriver at vores organisering er for indviklet – og at de er kommet med anbefa-
linger til temaer. Et mål i det her er, at ensarte afdelingschef strukturen bl.a. ift. økonomi og budgetter. 

Henning fortæller udvalgte, at der skal arbejdes tidligt forebyggende tidligere, og at der vil komme en 
masse medarbejderinddragelse i den kommende implementering. Henning medgiver samtidig, at der er 
mange usikkerheder i det her, men at der er et behov for en klar ramme. 

Helle Østergaard Stiesen supplerer med, at med den struktur vi har nu, så bliver det hele lidt ejer løst. 
Helle siger samtidig, at der skal være en rød tråd for de familier og aktører, der er en del af tidlig fore-
byggende indsats. Der er behov for, at hvert område ikke kun kigger på de børn som de er obs. på, men 
at det bliver mere tværfagligt. Hvis vi vil det tidlig forebyggende, skal der være en villighed til at arbejde 
mere tværfagligt i den måde som vi teamer op på, og på en mere struktureret måde. Det er noget som 
der skal bruges meget tid på fremadrettet, da det her er det nære som bliver påvirket. 

Maya Morell Holm-Petersen tager ordet, og siger, at det kan vi ikke være uenige i, men medarbejderne 
føler stadig, at de ikke er blevet hørt og involveret. Maya påpeger, at det bl.a. vil være med til at styrke 
samarbejdet. 

Henning Daugaard giver Maya Morell Holm-Petersen ret i, at BDO ikke har været rundt og høre medar-
bejderne. Henning siger samtidig, at alt det her har været drøftet i lang tid i Frederiksberg Kommune, og 
at BDO har givet bud på, hvilken vej vi kan gå. Henning fortæller, at de har været rundt bredt for at ha-
ve den her dialog, hvor rapporten har ligget til grund for dialogen og at vi er i starten af en proces. 

Dennis Danielsen tager ordet, og siger at mange af inputtene har været ift. processen. BDO har kigget 
på os, og kommet med anbefalinger. Dennis ønsker input ift. anbefalingerne som en opfordring til ud-
valget. 

Henrik Tvanø pointerer at strukturen i PPR for nyligt er ændret og at de er landet og fungerer i den nye 
struktur. Og spørger i den forbindelse om de nu skal lægges ind under en anden afdeling – for det er en 
af de ting, som ikke kan læses ud af rapporten.

Henning Daugaard svarer, at der godt kan forventes ændringer på det område.

Durita Dali svarer, at det er her det har været svært, da det er svært at byde ind med noget, da rappor-
ten ikke er så konkret. Argumentationen er lidt uklar i det. Ift. det konkrete, så kan Durita pege på be-
kymringer omkring at SSP med sit forbyggende og opsøgende arbejde skal tages ud af skoleafdelingen 
og rykkes over i familieafdelingen. og her kan Durita godt være lidt bekymret.  

Durita har et spørgsmål ift. den reviderede rapport, om udvalget får den at se? Durita påpeger også, at 
Frederiksberg Kommune har klaret sig godt ift. KLs rangering ift. visitation. 

Henning Daugaard svarer, at indsatsen skal virke ude, hvor problemet med barnet er, at det er her der 
skal være fokus. Ift. SSP, så er spørgsmålet mere, om vi bruger vores ressourcer godt nok. Henning 
svarer ift. den reviderede rapport at den vil udvalget få at se, at sagen til magistraten vil være en åben 
sag. Henning svarer ift. KLs benchmarking, at ja her ligger vi godt, men det viser også, at vi ikke bruger 
så mange penge i den tidlige indsats, og at det kan vi se på. 
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Tea Fogh Mortensen byder ind med, at noget af det som vi skal tage med os, er de gode elementer som 
der ligge ude hos medarbejderne og lederne, med fokus på masser af inddragelse. 

Durita Dali supplerer med, at det er en klar opfordring herfra, uagtet beslutningen, at der kommer en høj 
grad af medarbejderinddragelse fremadrettet. 

Henning Daugaard svarer, at der vil blive et behov for inddragelse. Henning afrunder med, at vi tager de 
ting som vi har hørt med videre, også bekymringerne. 

Dennis Danielsen afslutter mødet. 


