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Chefgrupper (direktør og afdelingchefer):

• Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet chefgruppe

• Børne- og ungeområdets chefgruppe

Ledergrupper (afdelingschef og sektionsledere):

• Familieafdelingen

• Fællesrådgivningen

• Sundhedsplejen

• SSP

Ledere for dagtilbud og skole (institutionsledere)

• Ledermøde for skoleledere

• Ledermøde for dagtilbudsledere

MED udvalg:

• BUO område MED

• Lokal MED Fællesrådgivningen

• Lokal MED Sundhedsplejen

• Lokal MED BUO rådhus

Selvejende tilbud:

• Ungdomscenteret Allégården: Bestyrelsesformand Lise Jordan og 

forstander Christian Jespersen

• Ungdomspensionen Jens Jessens Vej: Bestyrelsesformand Pernille 

Høxbroe og forstander Klaus Peick

• Josephine Schneiders Hus: Bestyrelsesformand Bjarne Johnsen og 

forstander Annette Olsen

• Bülowsvej for Børn og Familier: Bestyrelsesformand Davis Mollerup og 

forstander Sanne Juliussen og bestyrelsesformand for Livsværk Ebbe W. 

Lorenzen

Opsamling på dialog med ledere, MED-

organisation og selvejende tilbud
Der er gennemført drøftelser om, hvilke forudsætninger skal være til stede i Frederiksberg Kommune for bedst muligt at 

understøtte en tidlig, forebyggende og effektiv indsats. Input fra BDO’s analyse af organisation, samarbejdsstruktur 

tilbudsvifte er indgået i drøftelserne.

Drøftelser er sket med følgende personkredse og fora:



Uge 12-13

Workshops og indsamling 
input fra Frederiksberg 

Kommune

• Workshops med 
ressourcepersoner fra 
Fællesrådgivningen og 
Familieafdelingen

• Skriftligt materiale om 
eksisterende tilbudsvifte og 
kortlægning af anvendelse 
modtaget

Uge 14-17

Desk research og analyse

Iterationer med 
Frederiksberg Kommune

Uge 18

Forelæggelse for 
projektgruppe

• Projektgruppen består af 
Vicekommunaldirektør/SSA-
direktør Henning Daugaard, 
Chefpsykolog Malene Hein 
Damgaard, Socialchef 
Flemming Nielsen, Familiechef 
Helle Østergaard Stisen

Uge 19-20

Dialogproces

• Henning Daugaard og Helle 
Stisen har gennemført dialog.

• BDO har gennemført to 
valideringsworkshops med 
ressourcepersoner.

Uge 22 

Input fra dialog proces 
forelægges for 
projektgruppe

Uge 23-25

Indgår i juni status til 
magistraten

• Drøftes i magistraten integreret 
i anden afrapportering om 
handleplan for kvalitet i 
sagsbehandlingen i 
familieafdelingen

Forløb fra analyse til politisk fremlæggelse



Overblik

Input fra drøftelserne er sammenskrevet på tværs af de fora, som er kommet 
med input for dermed at vise et samlet billede. Input fra drøftelserne fordeler sig 
på fem kategorier:

1. Behov for mere fleksibilitet og tydelighed i tilrettelæggelsen af den tidlige indsats

2. Fokus på det der allerede fungerer godt

3. Selvejende partner med på at tænke fleksibelt

4. Ønsker om mere inddragelse og vilje til at komme i gang

5. Opmærksomhed omkring ressourcer og konkret tilrettelæggelse



1. Behov for mere fleksibilitet og tydelighed i 

tilrettelæggelsen af den tidlige indsats

• Institutioner oplever at der er børn, der ikke får den hjælp de har behov for, fordi vi er for ufleksible.

• Institutioner oplever, at det kan være svært at finde den rigtige indgang og den rigtige indsats. Brug for flere tilbud i 
tilknytning til almenområdet. Jo bedre organisationen kan blive til at koordinere på tværs, jo bedre for institutionerne – brug 
for enkel, smidig og stabil struktur, så man ved, hvor man skal gå hen.

• Der gives udtryk for, at det er vigtigt, at den tidlige forebyggende indsats er koordineret, og at der er et fælles sprog på 
tværs af organisationsområder. Samt et overblik over de forskellige kompetencer, der er til rådighed for indsatsen.

• Der gives udtryk for, at den tidlige forebyggende indsats foregår meget forskelligt i forskellige institutioner og afhængig af, 
hvilke relationer der er i forvejen mellem institution og tilbud/myndighed. Brug for ens struktur på alle skoler og dagtilbud.

• Brug for indsatser der kan afhjælpe udfordringen på skoledagbehandlings-området, behov for stærkere forbindelser, så 
man får fat i potentielle sager meget tidligere.

• Tilbudsviften skal være kendt, og samarbejdet mellem myndighed og udfører velbeskrevet. Samarbejdet kan i højere grad 
it-understøttes, og der bør trækkes på andre kommuners erfaringer.



2. Fokus på det der allerede fungerer godt

• Vi har allerede særdeles velfungerende tilbud, bl.a. sundhedspleje, PPR, ungerådgivning m.fl. Vigtigt at tage udgangspunkt 

i det der fungerer godt - f.eks. dialogmøder med forældre, institution og PPR og andre centrale aktører på dagtilbuds- og 

skoleområdet - og meget andet.

• Bekymring for hvad det gør med samarbejdet med børn og forældre, hvis myndighed kommer tættere på, og for at en 

anden struktur svækker muligheden for at gå tværs. 

• Generel opmærksomhed på, at almenområdet og det forebyggende i analysen forsvinder i forhold den socialfaglige 

myndigheds-logik. 



3. Selvejende parter med på at tænke fleksibelt

Denne del af opsamlingen baserer sig alene på dialogen med de selvejende tilbuds bestyrelsesformænd og forstandere.

• Det kan give mening at være fleksibel på tværs af døgn- og ambulante tilbud og udredning.

• Fysiske lokationer behøver ikke afgrænse et tilbud – mulighed for mere fleksibilitet.

• Fleksibilitet kan også handle om at være mere integreret med myndighed.



4. Ønsker om mere inddragelse og vilje til at 

komme i gang

• Institutioner udtrykker stort ønske om at komme i gang – ikke flere analyser.

• Institutioner udtrykker ønske om at blive inddraget meget i implementeringen.

• Flere gør opmærksom på, at omstruktureringer ikke sig selv skaber godt samarbejde. Det kræver stor indsats i samarbejde 

og kulturopbygning i implementeringsfasen – med børnene og familierne i centrum for ændringen. 

• Der gøres også opmærksom på, at tager tid og er ressourcekrævende at omlægge organisationsstruktur og -kultur.

• Flere MED udvalg undrer sig over ikke at have været inddraget før og forventer at blive inddraget i den videre proces. 

• Medarbejdersiden i Børne- og ungeområdets OmrådeMED påpegede, at det kunne være hensigtsmæssigt at udskyde de 

nærmere overvejelser om en tidlig forebyggende indsats til handleplanen for kvalitet i sagsbehandlingen var gennemført, 

herunder at en ny direktør var godt inde i arbejdet. OmrådeMED vil dog gerne inddrages i og bidrage til en implementering -

og afventer en mere konkret handleplan herfor.



5. Opmærksomhed omkring ressourcer og 

konkret tilrettelæggelse

• Flere bekymringer om, hvad de skitserede ”huse” betyder for den konkrete placering af arbejdet: Skal velfungerende 

institutioner splittes op?

• Flere spørgsmål til, hvordan en eventuel fremtidig struktur vil være indrettet. 

• Risiko for produktivitetstab ved organisationsændring og opmærksomhed på, at strukturændringer kan være 

omkostningsfulde.

• Opmærksomhed omkring ressourceforbrug på eksterne indsatser set i forhold til, hvad man kunne udrette lokalt.

• Opmærksomhed omkring timing for arbejdet: hvorfor prioritere det under covid-19, mellemperiode uden direktør og mens 

familieafdelingen er i gang med genopretning?


