
 

 

Invitation 

 Dato: 01-05-2020 

Sagsnr: 27.00.00-A00-16-20 

Familieafdelingen 

Invitation til drøftelse af organisation, samarbejde og fremtidig tilbudsvifte på området for 

børn, unge og familier med særlige behov 

Kære Bestyrelsesformand for Bülowsvej for Børn og Familier Davis Mollerup 
 
Frederiksberg Kommune har i budget 2019 besluttet at arbejde med tidlig forebyggende indsats for børn, 
unge og familier med særlige behov.  
 
Tidlig forebyggende og effektiv indsats er også det afgørende mål for den handleplan for kvalitet i familie-
afdelingens sagsbehandling, som magistraten besluttede 20. januar 2020.  
 
En del af handleplanen er at analysere den samlede organisation på området, samarbejdsstrukturen om-
kring visitation og opfølgning, og endelig viften af tilbud på området. Alle tre ting skal sammen med en 
lovmedholdelig sagsbehandling og retssikkerhed for borgerne understøtte en tidlig, forebyggende og effek-
tiv indsats for det enkelte barn.  
 
Magistraten har bedt om, at denne del af handleplanen fremskyndes for at muliggøre, at forudsætningerne 
for at arbejde på en ny måde kan drøftes før sommerferien 2020. 
  
Konsulenthuset BDO, der er en central del af at gennemføre handleplanen og også overvåger den løben-
de kvalitet af sagsbehandlingen via jævnlige audits og lignende, er også blevet bedt om at analysere orga-
nisation, samarbejde og tilbudsvifte. Det sker i regi af en projektgruppe, der refererer til den samlede sty-
regruppe for handleplanen. BDO’s roller er både at kondensere den viden, der er i Frederiksberg Kommu-
ne og give input fra deres og andre kommuners erfaringer og give et samlet bud på, hvordan organisation, 
samarbejde og tilbudsvifte bedst muligt kan understøtte den strategiske udvikling i form af en tidligt fore-
byggende og effektiv indsats for udsatte børn og deres familier.  
 
BDO har nu afleveret et udkast til rapport, som vi gerne vil drøfte med Jer inden der lægges sidste hånd på 
analysen. Analysen skal indgå i en samlet ny statusrapportering til magistraten i juni måned, og det er vig-
tigt, at alle forslag kommer på bordet inden BDO’s analyse skal omformes til en indstilling til den politiske 
behandling.  
 
Der er i BDO’s analyse opstillet en lang række konkrete elementer i en mulig anderledes organisation, 
samarbejdsstruktur og tilbudsvifte. Det er vigtigt, at vi får drøftet og får input til disse elementer i den stra-
tegiske ramme, som analysen også er en del af – og det er ikke mindst vigtigt, at eventuelt øvrige forslag 
og ideer kommer på banen. Fælles for elementerne er, at de berører mange aktører på området for børn 
og unge. Vi vil derfor gerne inddrage jer og trække på jeres erfaringer i en drøftelse af, hvordan en vision 
for tilbudsviften i Frederiksberg Kommune skal se ud.  
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I vedlagte materiale kan I se BDO’s udkast til rapport samt en læsevejledning, resumé og procesbeskrivel-
se. 
 
Vi vil gerne på møde den 13. maj drøfte oplægget med dig som bestyrelsesformand og gerne med delta-
gelse af forstander Sanne Juliussen på selve mødet. Mødet afholdes på rådhuset i udvalgsværelse 5 . I er 
også meget velkomne til at formulere input på skrift inden mødet.  
 
Input forud for mødet kan sendes til intern projektleder Marianne Marker-Villumsen, ma-
ma17@frederiksberg.dk . Har I spørgsmål i øvrigt, kan I også sende dem hertil.  
 
Vi glæder os til at at drøfte analysen med Jer!  
 
Med venlig hilsen,  
 
Familiechef Helle Stisen og Vicekommunaldirektør/SSA-direktør Henning Daugaard  
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