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Notat om baggrund og aktiviteter vedrørende Handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen i fami-
lieafdelingen som led i en tidlig forebyggende og effektiv indsats for børn og unge med særlige 
behov til brug for Børn- og Ungeudvalget ved møde den 18. januar 2021 
 
Handleplanen 
Familieafdelingen samarbejder med BDO om Handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen i familieafdelingen som 
led i en tidlig forebyggende og effektiv indsats for børn og unge med særlige behov. 
Formålet med samarbejdet omkring handleplanen er, at børn og unge og familier i Frederiksberg Kommune gen-
nem tidlig forebyggende og effektiv indsats opnår bedst mulig trivsel og livsduelighed. På kort sigt er det formå-
let, at borgernes retssikkerhed som led heri skal sikres, dvs. at hjælpen ydes på en inddragende, systematisk og 
lovmedholdelig måde. 
 
Baggrund 
Det blev i sommeren 2019 konstateret, at sagsbehandlingen i familieafdelingen ikke var lovmedholdelig på en 
række helt centrale områder. Familieafdelingen indledte et samarbejde med BDO om at få genoprettet sager og 
lagt en langsigtet strategi og planer for, hvordan familieafdelingen i samarbejde med øvrige aktører på børn og 
ungeområdet i Frederiksberg Kommune kunne sikre tidlig forebyggende og effektiv indsats til familier med behov 
for hjælp og støtte. Nuværende handleplan blev derfor udviklet i samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og 
BDO. Planen blev i januar 2020 fremlagt for magistraten, som vedtog handleplanen og sikrede økonomisk funda-
ment for at gennemføre denne over en tre-årig periode.  
 
Handleplanens opbygning og organisering 
Nedenstående illustration viser, at hele handleplanen peger mod tidlig forebyggende indsats og beskriver en 
række indsatsområder, der skal arbejdes med for at nå dertil. Dog er det en væsentlig forudsætning, at funda-
mentet – kerneydelsen – er helt på plads. Dette illustreres ved det røde fundament nederst i illustrationen. De fire 
kulørte kasser, som hviler på fundamentet, viser hvilke indsatsområder, der er i spil som del af strategien for at 

nå i mål med tidlig forebyggende indsats.  
 

 
 
Nedenfor beskrives kort indholdet af de enkelte spor 
 
Spor 0 lovmedholdelig sagsbehandling 
Med baggrund i daværende konkrete usikkerhed i forhold til, om der var sager, der manglede behandling i forhold 
til at sikre tryghed for barnet, blev der iværksat en screening af alle sager i samarbejde mellem familieafdelingen 
og BDO. Der blev gennemgået 1096 sager, som blev kategoriseret efter hvor akut handling, der var påkrævet i den 
enkelte sag. Herefter foretog familieafdelingen de nødvendige akutte handlinger i sagerne for at skabe tryghed 
for børnene.  
Efterfølgende er alle sager blevet gennemgået igen (maj – oktober) af familieafdelingen i samarbejde med BDO 
med henblik på at sikre lovmedholdelig sagsbehandling. Der viste sig et stor efterslæb med henblik på at sikre den 
lovmedholdelige sagsbehandling. Samtidig har sagsgennemgangen også haft opmærksomhed på korrekt registre-
ring og økonomiske nedslagspunkter.  
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Familieafdelingen arbejder aktuelt med stærkt fokus på genopretning. I takt med at sagerne er genoprettet mel-
des de færdige til BDO, som månedligt udtrækker stikprøver til audit. Dette fortsætter frem til juni 2021, hvor 
det er forventningen, at der foregår lovmedholdelig sagsbehandling i familieafdelingen. 
 
Spor 1 organisering og samarbejde 
Rette organisering omhandler både den interne organisering i familieafdelingen, organiseringen mellem de økono-
miske og de socialfaglige kompetencer samt organiseringen i forhold til snitfladerne mellem familieafdelingen og 
andre kommunale afdelinger.  
Endelig omhandler dette spor også særlig opmærksomhed på at få beskrevet en ‘indsatstrappe’, der danner 
grundlag for måden, hvorpå Frederiksberg Kommune vil arbejde med tidlig forebyggende indsats. 
 
I det forgangne år er der arbejdet på flere områder og følgende er nået:  

 Der er ansat yderligere 15 nye rådgivere, hvorved sagstallet pr. rådgiver er op til 22 sager 
• Der er oprettet et team, der i en periode udelukkende arbejder med børnefaglige undersøgelser 
• Der er oprettet et team, der udelukkende arbejder med børn og unge, der er anbragt 
• Der er truffet beslutning om, at familier kun skal have én rådgiver og i forbindelse hermed er der beskre-

vet afgrænsning af opgaver mellem teams  
• Specialrådgivningen er samlet til ét team og har oprettet en funktion som specialist i målgruppeafklaring 
• Der er etableret makkerskaber som samarbejdsform for at understøtte socialfagligheden 

 
Endvidere blev der yderligere påbegyndt en række aktiviteter vedrørende intern organisering i familieafdelingen, 
men disse blev sat på pause grundet covid-19-hjemsendelserne. Disse aktiviteter omhandler blandt andet tilgæn-
gelighed, svarfrister og opgaveforskydninger. Familieafdelingen er ved at genoptage disse initiativer og arbejder 
videre hermed.  
 
Spor 1 omhandler også tidlig forebyggende indsats. Der er lavet en analyse vedrørende organisering af tilbudsvif-
ten, som har været politisk behandlet i magistraten. 
Aktuelt pågår et arbejde med at beskrive en indsatstrappe, som skal være grundlaget for tidlig forebyggende ind-
sats og herunder også beskrevet et bekymringsværktøj, som alle, der arbejder med børn og unge i Frederiksberg 
Kommune, skal anvende. Når grundlaget er beskrevet, skal det bredes ud til alle, der arbejder med børn og unge i 
Frederiksberg kommune f.eks. lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, behandlere, myndighedsrådgivere osv. 
 
Spor 2 styring, snitflader og arbejdsgange 
Der er i det forgangne år i samarbejde mellem familieafdelingen og BDO beskrevet en række arbejdsgangsbeskri-
velser med henblik på at sikre ensartet og hensigtsmæssig sagsbehandling. Arbejdsgangene omhandler primært de 
store linjer i sagsgangene og samtidig er der links til mere detaljeret styring, lovgivning og blanketter. Arbejds-
gangene indeholder først og fremmest faglige arbejdsgange og korrekt registrering i sagsbehandlingssystemet 
DUBU, men der er også opmærksomhedspunkter vedrørende økonomi. Herudover har familieafdelingen og økono-
mifunktionen også lavet flere arbejdsgangsbeskrivelser om registreringer og økonomi. 
 
I det kommende år fortsætter arbejdet med arbejdsgangsbeskrivelserne og der er planlagt opfølgning på anven-
delse af disse samt sikring af, at de er let tilgængelige. 
 
Der har desuden været en del aktiviteter omkring etablering af bedre systemunderstøttelse, ligesom der har væ-
ret undervist i registreringspraksis med henblik på at øge datakvaliteten. 
Der foregår fortsat aktiviteter ind i 2021 vedrørende registreringer, ledelsesrapporter og ydelseskatalog samt un-
dervisning i økonomiforståelse.  
 
I begyndelsen af det nye år påbegyndes en proces med at få lavet beskrivelser af serviceniveauer på alle ydelser, 
der leveres af familieafdelingen. 
Endelig er der lavet en midlertidig model for ledelsestilsyn, som fungerer, indtil E &Y’s nye koncept er gennem-
prøvet i familieafdelingen. Det forventes, at det nye koncept er færdigt bearbejdet forår 2021 og forelægges til 
politisk godkendelse juni 2021. 
 
Spor 3 kompetencer og kultur 
Spor 3 omhandler kompetencer og kultur og der har i det forgangne år været arbejdet bredt på disse områder. 
Hertil kommer at Socialstyrelsens – og Ankestyrelsens Task Force afdækker en række områder i familieafdelingen, 
som kommer til at indgå i den samlede udviklingsplan for familieafdelingen og herunder også de anbefalinger, som 
Task Forcen kommer med. 
 
Handleplansprojektet har bredt set fokus på læring og udvikling og der arbejdes løbende i alle spor med kompe-
tenceopbygning. I forbindelse med sagsgenopretning og sagsaudit er der eksempelvis et stort fokus på handleanvi-
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sende aktiviteter for at højne det faglige niveau, dels på individuelt niveau gennem den enkelte rådgivers sags-
gennemgang med BDO og dels gennem teambaserede tilbagemeldinger, hvor teamet kan viden dele og sparre ind-
byrdes. 
 
Siden efteråret 2019 har familieafdelingen – indtil Covid19-hjemsendelserne - arbejdet målrettet og systematisk 
med sikring af, at der fremover er de rette kompetencer og en kultur i afdelingen, der understøtter visionen. Ar-
bejdet med kompetencer og kultur har taget et strategisk afsæt, hvor ledere og medarbejdere alle har bidraget i 
et visionsarbejde, hvor familieafdelingens vision, kultur, kerneopgave og kerneydelser er blevet genbesøgt og do-
kumenteret.   
Med afsæt i dette er der udviklet en kompetencestrategi, udmøntet som familieafdelingens fælles kompetence-
portræt, der viser et billede af og beskriver hvilke kompetencer familieafdelingen samlet set skal have, for at ind-
fri visionen og løfte kerneopgaven i familieafdelingen.  
 
Kompetenceportrættet er yderligere udfoldet i adfærdsbeskrivelser for de enkelte kompetenceelementer, lige-
som ledelsen i familieafdelingen har defineret, hvilket kompetenceniveau, forskellige roller i afdelingen skal me-
stre, således at der nu er tydelighed om forventninger til den enkelte medarbejders egen rolle – men også til an-
dre medarbejderes og lederes roller og kompetencer. 
 
Der er således udviklet en række strategiske værktøjer, der har som mål at skabe klarhed over forventninger til 
kompetencerne hos forskellige leder- og medarbejderprofiler i familieafdelingen, at skabe grundlag for at monito-
rere kompetenceniveauet i afdelingen gennem kompetenceafdækning, samt til at igangsætte relevante/strategi-
ske kompetenceudviklingsaktiviteter. Yderligere har værktøjerne som formål at indgå som strategisk fundament 
ved rekruttering af nye medarbejdere og ledere og ved medarbejderudvikling generelt. 
 
For at sikre forankring af ambitionerne for kompetenceniveauet, har projektet arbejdet med en bred involvering 
af medarbejdere fra alle teams, fra økonomikonsulenter samt faglige koordinatorer og sektionsledere. Fokus har 
været at højne den sociale kapital gennem inddragelse og involvering og BDO har i disse aktiviteter oplevet et 
stort engagement og ejerskab. I det tidlige forår 2020 blev de færdige værktøjer præsenteret på et medarbejder-
møde for alle medarbejdere – og samtidig blev en kompetenceafdækning annonceret.  
På grund af Covid19-hjemsendelserne blev denne aktivitet (kompetenceafdækningen) dog udskudt til 2021. Spor 3 
er således igangværende og skal kædes tæt sammen med de anbefalinger, som det igangværende Task Force for-
løbe munder ud i. 
 
Endelig indeholder spor 3 også opmærksomhed på metoder og tilgange på vej mod tidlig forebyggende indsats. En 
del af dette tema ligger i tilknytning til spor 1, hvor der ovenfor er beskrevet tiltag vedrørende bekymringsværk-
tøjer, men herud over skal myndighedsafdelingen også arbejde med valg af og implementering af yderligere me-
toder, som kan understøtte tidlig forebyggende indsats. Dette er igangværende og kommer også til at blive sat i 
sammenhæng med anbefalingerne fra Task Forcen. 
 
Spor 4 konsolidering af tidlig indsats 
I det forløbne år har det været tiltag vedrørende organisering og tilgang til arbejdet med tidlig forebyggende ind-
sats. Afdækning af tilbudsviften har været politisk forelagt og afventer som tidligere beskrevet politisk godken-
delse januar 2021. Der arbejdes som nævnt tidligere med indsatstrappen, som danner grundlag for tilgangen til 
tidlig forebyggende indsats. Aktiviteterne der oprindeligt er beskrevet under spor 4, er således blevet integreret i 
øvrige spor. 
 
Afrapportering 
Formålet med handleplanen er omsat i tre milepæle, som der afrapporteres på: 

 Milepæl 1a er, at der er tryghed for barnet i den forstand at der er taget stilling til barnets udækkede 
behov (er indfriet).  

 Milepæl 1b er at der sagsbehandles lovmedholdeligt (juni 2021). 

 Milepæl 2 er, at der arbejdes systematisk med sagerne, sådan at børn og forældre bliver hørt om deres 
synspunkter, og at deres perspektiv indgår og dokumenteres i sagsbehandlingen (ultimo 2021). 

 Milepæl 3 er, at der arbejdes med tidlig forebyggende indsats i den forstand at metoder, kompetencer, 
roller og ansvar er tydeligt beskrevet til ikrafttræden ved udgangen af 2022  
 

 
 
 


