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Handleplanen blev udviklet i december 2019 og vedtaget i januar 2020. I det  forgange år er der sket både forudsete og uforudsete 

begivenheder, som har ført til behovet for justering af tidsperspektiverne for aktiviteterne samt ændrede prioriteringer i aktiviteterne. 

Først og fremmest betød Covid-19 restriktionerne, at en del planlagte aktiviteter ikke kunne gennemføres som planlagt. For at sikre at 

milepæl 1a og 1b (tryghed for barnet og lovmedholdelig sagsbehandling)  kunne nås på trods af restriktionerne, blev Frederiksberg 

Kommune og BDO enige om, at udskyde kompetenceafdækningen, Task Force-aktiviteterne samt udfærdigelse af serviceniveauer med 

henblik på, at flest mulig ressourcer blev brugt på genopretning af sagerne i resten af 2020

Endvidere har den generelle udvikling i familieafdelingen med opjustering af rådgiverantallet og ny ledelse betydet, at der  er justeret i, 

hvilke handleplansaktiviteter der er god kapacitet til at familieafdelingen selv udfører og hvilke der er behov for konsulentbistand til. 

BDO følger fortsat de samlede aktiviteter i handleplanen og derfor er det foreslået, at de aktiviteter, som BDO i 2021 ikke er direkte 

involveret i, drøftes med ledelsen i familieafdelingen med fastsatte mellemrum. Dette er yderligere beskrevet på side 16 og 17.

På de følgende sider beskrives de aktiviteter, som familieafdelingen og BDO har fundet hensigtsmæssige at arbejde med i 2021 på 

baggrund af ovenstående forudsætninger.
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På de følgende sider beskriver BDO forslag til aktiviteter i 2021 og 2022 indenfor rammen af det aftalte budget for hele handleplanen 

(side 18).

I aktivitetsplanen er hovedvægten lagt på aktiviteter i 2021.

BDO vurderer, at denne aktivitetsplan bidrager væsentligt til overholdelse af milepælene i handleplanen og BDO anbefaler, at denne 

følges. Dog er grundlaget for aktivitetsplanen, at der i nogle aktiviteter tages udgangspunkt i eksisterende materiale og at Frederiksberg 

kommune selv bidrager aktivt ind i aktiviteterne. Herved nås et budget for aktiviteterne, som er indenfor rammen af handleplanen samt 

efterlader et beløb til ikke definerede aktiviteter. Som udgangspunkt er det planen, at det disponible beløb skal bruges til 

kompetenceudvikling. Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt at definere disse konkret, da det vil afhænge resultaterne af

kompetenceafdækningen og Task Forcens anbefalinger. 

Aktivitetsplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle vurderinger af behovet for konsulentbistand. Det har været ønsket, at BDO er 

fleksible i forhold til at beskrive en revideret aktivitetsplanen, såfremt Task Forcens  udviklingsplan viser behov for radikalt ændrede 

aktiviteter end de beskrevne i dette oplæg. Dette vil BDO gerne imødekomme, hvilket beskrives på side 18 som aktivitetsplan B.

Aktivitetsplanen på de følgende sider indeholder følgende aktiviteter

• Audit, side 4 - 5 

• Facilitering af tværfagligt samarbejde, side 6 - 7

• Tilpasning af brevskabeloner, side 8 - 9

• Udarbejdelse af serviceniveauer på hhv. foranstaltningsområdet og på handicapkompenserende ydelser, side 9 -12

• Kompetenceafdækning og –udvikling, side 13-14

• Øvrige handleplansaktiviteter, side 15-16

• Plan B
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Formål med audit er dels at understøtte fremdriften på genopretningen af sager og dels understøtte 

fremdriften på handleplanen overordnet set med henblik på, at der foregår lovmedholdelig 

sagsbehandling og at familierne modtager relevante tidlige og forebyggende indsatser.

I handleplanen er det beskrevet, at milepæl 1b – lovmedholdelig sagsbehandling – forventes nået pr. 

30.6.2021. Der auditeres og afrapporteres fortsat på 10 sager om måneden i takt med 

færdigmeldingerne på de forskellige sagstyper indtil den 30.6.2021.

BDO følger fremdriften i handleplanen overordnet set og bidrager til statusbeskrivelser- og vurderinger 

til hhv. styregruppe og til magistrat / børneudvalget. 
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Aktivitet Proces og leverancer Tidsperspektiv 

1 Audit på 10 sager månedligt i seks måneder.

Januar og februar vil der være fokus på forebyggende 

foranstaltninger

Marts og april vil der være fokus på sager med 

handicapkompenserende ydelser

Maj og juni indgår alle sagstyper i auditeringen

I auditten forholder BDO sig til de aftalte lovmæssige 

nedslagspunkter. Endvidere ser BDO efter om aktiviteterne og 

økonomi er registreret i DUBU. Sidst men ikke sidst anlægger 

BDO et børneperspektiv på sagen og på om der er sammenhæng 

mellem barnets situation og de handlinger rådgiver foretager sig. 

BDO udtrækker sager, der er færdigmeldte, tilfældigt inden for de aftalte 

kategorier. Dog tager BDO hensyn til, at fordelingen af udtrukne sager skal dække de 

relevante teams samt fordele sig på flest mulige rådgivere.

Ved sager, der ikke umiddelbart synes at kunne godkendes, har BDO løbende dialog 

med relevant sektionsleder om sagen.

BDO afrapporterer efter hver måned i et excel-ark til familiechef og sektionsledere –

af afrapporteringen fremgår BDO’s konkrete bedømmelse af de enkelte sager og det 

er tydeliggjort hvilke faktorer i den konkrete sag, BDO har lagt vægt på og som 

eventuelt kræver handling med henblik på lovmedholdelig sagsbehandling.

BDO afrapporterer endvidere månedligt med grafisk fremstilling af de månedlige 

auditresultater.

1.1.2021 – 30-6.2021

2 BDO følger fremdriften i handleplanen overordnet set  forhold til 

spor 2 i ny projektorganisering og bidrager til statusbeskrivelser-

og vurderinger til hhv. styregruppe og til børneudvalget

Endvidere indgår monitoreringen af færdigmeldingerne også heri.

BDO tilpasser aktivitetsplanen ved behov for ændringer i indhold, 

processer og tidsforløb.

BDO monitorerer fremdriften af færdigmeldingerne og følger op med 

familieafdelingen efter behov.

BDO laver foreløbige statusbeskrivelser til politisk niveau og tilpasser dette kort før 

de konkrete møder. BDO deltager i de politiske møder efter ønske fra 

familieafdelingen.

BDO laver status på fremdriften til styregruppen på de aftalte emner.

2021 og 2022
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Formålet med faciliteringsaktivitet vedrørende leverancerne fra Spor 1, delprojekt 1 er at understøtte, at alle relevante 

medarbejdere har kendskab til grundlaget for den fremtidige tilgang til forebyggende og tidlig indsats gennem 

indsatstrappen og bekymringsværktøjet og i forlængelse heraf får forståelse for implementeringen og kan sætte  den 

decentrale implementering i fælles overordnet perspektiv og dermed bidrage hensigtsmæssigt til tidlig forebyggende 

indsats for børn og unge i kommunen.

BDO faciliterer formidling og implementeringsplan vedrørende indsatstrappe og tilhørende tilbud samt fælles 

bekymringsværktøj, når de beskrevne leverancer i spor 1, delprojekt 1 er behandlet og godkendt i styregruppen i det 

tidlige forår 2021.

Formidlingen af delprojektets leverancer skal foregå til samtlige parter, der arbejder med børn og unge i Frederiksberg 

Kommune herunder pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, psykologer, behandlere, forebyggende medarbejdere og 

myndighedsrådgivere samt deres ledere.

Formidlingen foreslås at foregå på gå-hjem-møder á 1½ times varighed. BDO foreslår at udbyde i alt fem gå-hjem-møder, 

hvor de indbudte kan melde sig til en af dagene. 

BDO foreslår blandet deltagerkreds i møderne – dvs. ikke opdelte på fagligheder eller organisatoriske tilhørsforhold. 

BDO laver endvidere udkast til overordnet central plan for implementering og skabelon for decentral implementering.
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Aktivitet Proces og leverancer  Tidsperspektiv 

1 Afholdelse af gå-hjem-møder for alle relevante 

medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i 

Frederiksberg Kommune.

BDO foreslår, at der udbydes fem datoer for gå-hjem-

møderne.

For at understrege det tværfaglige grundlag lægger BDO op 

til, at gå-hjem-møderne ikke struktureres efter 

organisatoriske eller faglige tilhørsforhold men nærmere 

efter hvad der kalendermæssigt er muligt. 

Indledende møde med delprojektet (spor1, delprojekt 1) vedr. rammesætning 

for gå-hjem-møder, samt for tydeliggørelse af  1) konsekvenser for 

organisationen for at indfri målene

2) drøfte plan for overordnet implementering 

3) drøfte evt. skabelon for decentral implementering

BDO laver udkast til program, invitationer og dias til gå-hjem-møderne, som 

drøftes med projektgruppen og godkendes af programledelsen

Gå-hjem-møderne afholdes – Frederiksberg Kommune formidler delprojektets 

leverancer og BDO faciliterer møderne.

BDO sikrer efterfølgende opsamling vedrørende eventuelle input og spørgsmål 

fra gå-hjem-møderne.

BDO laver afslutningsvist afrapportering og anbefalinger – eventuelle justeringer 

i implementeringsplanen.

April-maj 2021

(der tages forbehold for 

eventuelle Covid19 

restriktioner for forsamlinger 

i foråret 2021)

2 Overordnet implementeringsplan på baggrund af input fra 

delprojektgruppen og programledelsen.

Skabelon til decentral implementering

Implementeringsovervejelser og tidsperspektiver herfor drøftes på indledende 

møde.

BDO laver udkast til overordnet implementeringsplan og herunder skabelon for 

decentral implementering.

Udkastet drøftes i delprojektet og programledelsen og fremlægges på gå-hjem-

møderne.

Endelig plan tilpasses eventuelt ved behov efter gå-hjem-møderne.

April – juni 2021
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Familieafdelingen har en række brevskabeloner, der er juridisk korrekte. Disse ønskes formuleret i et imødekommende 

sprog med let forståeligt indhold.

Formålet med gennemskrivning af brevskabelonerne er, at bidrage til god kommunikation, der kan understøtte et 

hensigtsmæssigt samarbejde mellem familierne og familieafdelingen til gavn for de børn, unge og familier, der har behov 

for støtte. 
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Aktivitet Proces og leverancer  Tidsperspektiv 

1 Der er en række brevskabeloner i familieafdelingen, der er 

juridisk korrekte og disse gennemarbejder BDO med henblik på 

at gøre brevene mest muligt imødekommende og let 

forståelige for familierne, der modtager brevene.

Der tages udgangspunkt i familieafdelingens juridisk korrekte brevskabeloner og 

der holdes et indledende møde med familiechef eller sektionsleder og jurist med 

henblik på dialog om eventuelle særlige forhold (juridiske, forvaltningsmæssige, 

tekniske mv.), som BDO skal være opmærksom på.

BDO får udleveret de konkrete breve og gennemskriver disse i udkast.

BDO drøfter udkastet med familiechefen og juristen med henblik på eventuelle 

tilpasninger.

BDO leverer færdige brevskabeloner.

Januar – marts 2021
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Formålet med udarbejdelse og indførelse af serviceniveauer er dels at styrke, at familieafdelingen som udgangspunkt tilbyder ensartede 

ydelser og dels, at der er tydelighed omkring, hvad man som familie kan forvente at modtage.

BDO foreslår, at der tages udgangspunkt i Københavns Kommunes udkast til serviceniveauer på det specialiserede børne- og ungeområde, 

da dette  dokument synes gennemarbejdet og langt hen ad vejen let kan tilpasses et ‘Frederiksberg Kommune koncept’. Endvidere har 

specialrådgivningen snart færdiggjort en detaljeret serviceniveaubeskrivelse, som der også tages udgangspunkt i. 

BDO foreslår, at der laves en inddragende og intensiv proces med relevante aktører med henblik på at få beskrevet et udkast vedrørende 

aktuelle indsatser / ydelser for

• § 11- og foranstaltningsområdet

• området for handicapkompenserende ydelser.

Udkastene udarbejdes i arbejdsgruppen og forelægges programledelsen og styregruppen. BDO foreslår to arbejdsgrupper med hver sin

workshop. 

På  længere sigt skal der indsættes tilpassede serviceniveauer, der matcher den indsatstrappe, der for nuværende er ved at blive

beskrevet.
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Aktivitet - Proces og leverancer  
Tidsper-

spektiv

1 Beskrive serviceniveauer for områderne i 

serviceloven:

§ 11, stk. 1-2 (tidlige indsatser)

§ 11c, stk.3 (forebyggende indsatser)

§ 52, stk.3 nr.3 (familiebehandling)

§ 52, stk.3 nr.3 (psykologbehandling)

§ 52. stk.3 nr.5 (aflastning)

§ 52, stk.3 nr. 6 (kontaktperson)

§ 52, stk. 3 nr. 7 (anbringelse plejefamilie)

§ 52, stk. 3 nr. 7 (anbringelse døgntilbud)

§ 54, stk. 1 (støtteperson til forældre)

§ 76, stk. 3 nr. 1,2 og 3 (efterværn)

§ 41 (merudgifter)

§ 42 (tabt arbejdsfortjeneste

§ 44 / 84 (afløsning / aflastning)

§ 32 a (hjemmetræning)

Beskrivelserne tager udgangspunkt i allerede 

udarbejdet materiale og omfang fra Københavns 

kommune. Ligeledes tages udgangspunkt i den 

indsatstrappe, der er besluttet marts 2021 som følge 

af arbejdet i delprojekt 1 og på handicapområdet i 

det materiale, der næsten er færdigbeskrevet i 

specialrådgivningen.

Der afholdes én workshop på indsatsområdet, der strækker sig over to dage, for at vi når det hele. Deltagerkredsen 

er sektionslederne inklusiv Merete (der repræsenterer de decentrale leverandører), Maria, Malene, evt. Søren fra 

fællesrådgivningen samt Mie. Formålet er at gennemgå alle indsatsområder mhp. at drøfte de aktuelle og 

eksisterende serviceniveauer.

Der afholdes én workshop på handicapområdet, der varer én dag. Deltagere her er sektionsleder Helle A. samt 

koordinator Anne Marie, Maria og Mie. 

Formålet er at gennemgå handicapområdet mhp. at drøfte de aktuelle og eksisterende serviceniveauer.

Begge workshops afholdes i BDO’s lokaler. BDO står for afviklingen af og indholdet i selve workshopsene.

Forud for workshops 

Familieafdelingen v. Maria sender det skriftlige materiale som afdelingen allerede har udarbejdet om 

serviceniveauer, til BDO.

BDO laver oplæg til afholdelse af workshop, som præsenteres for programledelsen. 

Programledelsen drøfter BDO’s oplæg og tilkendegiver retning for de enkelte serviceniveauer.

Workshop  afholdes over to sammenhængende dage med ledelsesrepræsentanter for hhv. myndighed og udfører.

Formålet med workshop er at give input til relevante justeringer i materialet fra Københavns Kommune

Efter workshoppen 

laves opsamling, som forelægges programledelsen. Opsamlingen indeholder udkast til serviceniveaubeskrivelser 

samt tydeliggørelse af behov for eventuelle større tilpasninger i udførerområdet.

BDO laver serviceniveaubeskrivelserne og disse godkendes på  programledelsen og styregruppen

Herefter fremlægger Frederiksberg Kommune selv serviceniveauerne til politisk godkendelse og sikrer efterfølgende 

implementering.

Marts –

august 2021
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serviceniveauer januar  – maj 

2020 
Aktivitet og ansvar Tentativt tidsperspektiv 

1 Forarbejde BDO har modtaget København kommunes serviceniveauer som arbejdet skal tage afsæt i. Maria sender materiale fra specialrådgivningen, som 

indeholder deres arbejde med at beskrive serviceniveauer for de handicapkompenserende ydelser. 

Primo januar 2021

2 Oplæg til workshop På baggrund af det tilsendte materiale laver BDO program for to workshops for arbejdsgruppen på hhv. indsatsområdet og området for 

handicapkompenserende ydelser. Programmet og materialet godkendes på programledelsesmøde.

Ultimo januar 

3 Workshop indsatsområdet Workshop for arbejdsgruppen (vedrørende indsatsområdet) over to sammenhængende dage i BDO’s lokaler. Formålet er at gennemgå alle 

indsatsområder mhp. at drøfte de aktuelle og eksisterende serviceniveauer. Deltagere er sektionslederne inkl.. Merete (der repræsenterer de 

decentrale leverandører), Marie, Malene, evt. Søren fra fællesrådgivningen samt Mie.

Primo marts

4 Workshop handicapkom-

penserende ydelser

Workshop én dag vedrørende arbejdsgruppen for handicapkompenserende ydelser) i BDO’s lokaler. Formålet er at gennemgå alle indsatsområder mhp. 

at drøfte de aktuelle og eksisterende serviceniveauer. Deltagere er sektionsleder Helle A. samt koordinator Anne Marie, Maria og Mie. 

Primo marts

5 Udarbejdelse  af udkast BDO skriver udkast til serviceniveauerne og sender til Maria Ultimo marts 

6 Udarbejdelse af udkast Maria bearbejder og koordinerer internt i familieafdelingen med supplerende tekst og indkalder til møde i arbejdsgruppen, som beskrivelsen vedrører, 

med henblik på dialog om udkastet.

Ultimo april 

7 Sikring af aktuelle 

beskrivelser af indsatser

Udførerne inddrages enkeltvis i relation til de indsatser, der leveres, således at det sikres, at disse er beskrevet som helt aktuelle. Maj 

8 Udkast justeres BDO skriver eventuelle justeringer i udkast og Maria bearbejder og koordinerer internt i familieafdelingen. Ultimo maj 

9 Godkendelse Udkastet godkende i programledelsen. Primo juni

80 Nye niveauer indsættes Udførerne inddrages eventuelt igen med henblik på nye beskrivelser af indsatsområder/justeringer i forlængelse af den nye indsatstrappe  August –september 2021

11 Fremlæggelse og 

implementering

Fremlæggelse for politisk niveau, for  familieafdelingen og for relevante parter samt implementering sikrer Familieafdelingen uden BDO’s deltagelse Efterår 2021
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Formålet med kompetenceafdækningen og udviklingen er at understøtte kvalitet og effektivitet i kerneopgaven samt god trivsel i 

familieafdelingen gennem højt fagligt niveau og  professionelt samarbejde med familierne, kollegaer og på tværs i organisationen.

Det er tanken, at kompetenceudviklingen skal afstemmes med de anbefalinger som Task Forcen kommer med i en rapport maj 2021, men

selve kompetenceafdækningen kan med fordel påbegyndes allerede i først i det nye år.

Kompetenceafdækningen beslaglægger ikke i første omgang mange ressourcer hos den enkelte medarbejder, da der er tale om udfyldelse 

af spørgeskema.

Kompetenceafdækningen kommer til at dække alle funktioner i familieafdelingen og dermed alle medarbejdere og ledere.

Kompetenceværktøjerne skal forankres og bruges fremadrettet i forbindelse med MUS samtaler, rekruttering, kompetenceudvikling mv.

Plan for kompetenceudvikling laves i juni 2021 på baggrund af Task Forcens anbefalinger og udfaldet af kompetenceafdækningen.
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Aktivitet Proces og leverancer  Tidsperspektiv 

1 Kompetence afdækning hos alle 

medarbejdere og ledere i 

familieafdelingen - anslået 75 

medarbejdere og ledere.

Plan udfoldet på næste side.

Det udarbejdede kompetenceportræt for familieafdelingen suppleres med yderligere input fra ledelsen i familieafdelingen.

BDO opdaterer kompetenceportrættet og kompetenceprofilerne på baggrund af ledelsens input.

BDO står for kommunikation til familieafdelingen om den forestående kompetenceafdækning.

BDO afdækker kompetencerne gennem en survey, hvor alle medarbejdere og ledere i familieafdelingen deltager.

På baggrund af resultaterne for survey’en udarbejder BDO kompetencespin for både enkeltpersoner og teams og som grundlag for den 

efterfølgende dialog om spindene suppleres disse sammen med familieafdelingens data vedrørende klagestatistik, ledelsestilsyn, data 

vedrørende overholdelse af tidsfrister, sygestatstik mv.

BDO fremlægger og har dialog med hhv. sektionslederne og familiechef og giver sparring til ledelsens videre forløb med teams og 

medarbejdere.

BDO afholder workshop med ledergruppen med henblik på viden om, hvordan man bruger værktøjet og omsætter det i hverdagen herunder i 

integration til MUS. 

BDO sikrer opsamlende information til medarbejderne om afdækningens samlede resultater samt om processen med kompetenceudvikling.

Februar – maj 2021

2 Plan for kompetenceudvikling BDO laver oplæg ud fra kompetenceafdækningen og ud fra Task Force anbefalingerne og BDO laver sammen med programledelsen plan for 

kompetenceudvikling.

Planen gennemgås på workshop med lederne og herefter udarbejdes en egentlig plan, der kan påbegyndes efterår 2021

Maj –juni 2021

3 Kompetenceudvikling Udmøntningen af kompetenceplanen vurderes konkret i efteråret 2021 og her tages der stilling til eventuelle leverandører eksempelvis om 

Socialstyrelsen eller Ankestyrelsen gratis udbyder konkrete kurser.

2021-2022
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Med henvisning til side 2 (indledning og baggrund) er der sket tidsforskydninger af beskrivelser af 

serviceniveauer, Task Force-aktiviteterne samt kompetenceafdækningen, ligesom det er genvurderet, hvilke 

aktiviteter der er hensigtsmæssige, at BDO er direkte involveret i ud fra de aktuelle bemanding i 

familieafdelingen og dens ledelse.

De aktiviteter i handleplanen, som BDO ikke direkte indgår i, følges dog fortsat af BDO, med henblik på at sikre 

at intensionerne bag handleplanen fortsat ses i et samlet perspektiv og at familieafdelingen når i mål med de 

beskrevne milepæle.

På næste side er beskrevet de aktiviteter i handleplanen, som BDO ikke direkte indgår i og som det foreslås, at 

BDO løbende følger i form af status og dialog på programledelsesmøder, så sammenhængen til handleplan 

sikres.
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Aktiviteter Temaer 

Spor 1 Intern organisering Status på arbejdet med opgaveforskydninger

Status på arbejdet med justering af niveau for beslutningskompetence 

Forankring af socialfaglighed i myndighedsområdet

Tilgængelighed og svarfrister. 

(Indgår som en del af det generelle ledelsesarbejde i familieafdelingen)

Organisering 

/samarbejde med 

Socialafdelingen

Organisering vedrørende Socialafdelingen, Sundhedsafdelingen og arbejdsmarkedsområdet:

Det blev ved handleplanens udarbejdelse fundet væsentligt at snitfladen og samarbejdet til socialafdelingen skulle have fokus med henblik på at 

sikre både faglig kvalitet i overgangen af sager fra barn til voksen og også sikre hensigtsmæssig økonomisk styring i dette felt. 

Det blev derfor beskrevet, at der skulle fokus på overgangen og samarbejde især om botilbud fra 16-år blandt andet gennem ansættelse af ny 

konsulent i Familieafdelingen og Socialafdelingen. 

Den aktuelle praksis i samarbejdet på tværs af områderne skulle afdækkes med henblik på opbygning af så effektivt samarbejde som muligt og 

dermed muligheden for at levere effektive ydelser til de unge og til familierne. 

(Udmøntes som en del af projektet ‘Bedre overgange’) 

Samarbejde skole 

/dagtilbud

Egne tilbud

Orientering om Indsatspakkerne, som BDO er oplyst om er ved at blive beskrevet i FUR.

BDO indgår i del af arbejdet omkring indsatstrappen og bekymringsværktøjet, og foregår der andre aktiviteter, som er relevante for BDO at kende 

til i tilknytning til handleplanen, drøftes disse også.

(Indgår som en del af arbejdet med indsatstrappen)

Spor 2 Arbejdsgange 

økonomi og 

systemer

Arbejdsgange vedrørende økonomi og registreringer, herunder i DUBU og Calibra udarbejdes af Frederiksberg kommune.

(Indgår som en del af arbejdet med udvikling af ledelsesinformation)

Spor 3 Kompetencer 

/metoder

Rammesætningen af myndighedsarbejdets tilgang til tidlig forebyggende indsats – hvilken betydning får det for sagsbehandlingen, at der skal 

arbejdes tidligt forebyggende?. Der skal herunder eksempelvis tages stilling til 

• hvordan myndighedsarbejdet understøttes i at arbejde med tidlig forebyggende netværksinddragende metoder?

• ændrede måder og evt. differentierede måder, hvorpå sagerne løbende følges?

• hvordan indgår specialrådgivningens myndighedsarbejde i tidlig forebyggende indsats?     

Temaet hænger tæt sammen med nedenstående.

(Udarbejdes som en del af udviklingsplanen)

Metoder i 

myndigheds-

arbejdet

Det er i handleplanen beskrevet, at familieafdelingen skal afklare, hvilke metoder og tilgange afdelingen vil arbejde ud fra for at skabe kvalitet og 

lovmedholdelighed i sagsbehandlingen. Det sker i regi af SPUK-undervisningen og i det generelle task force forløb. 

Vedligeholdelses-

plan 

Sikre at der løbende er opmærksomhed på de langsigtede anvendelser af bla’. arbejdsgange og vedtagne metoder samt kompetenceudvikling og 

fastholdelse af medarbejdere. At initiativerne forankres og at der løbende følges op herpå. 

(Udarbejdes som en del af udviklingsplanen pba. task force rapporten, mens fastholdelse af medarbejdere indgår som en del af det løbende 

trivselsarbejdet i familieafdelingen)
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Det er BDO’s anbefaling, at ovenstående plan A for aktiviteter følges. Dog kan det vise sig, at der opstår ændrede behov for 

konsulentbistand, som følge af Task Forcens udviklingsrapport, som leveres i maj 2021. 

Hvis Task Forcen anbefaler udviklingstiltag og –aktiviteter, der ligger ud over aktiviteter beskrevet i plan A, anbefaler BDO, at det 

resterende beløb anvendes til ændrede aktiviteter, der understøtter Task Forcens anbefalinger. Det kan eksempelvis være, at Task 

Forcen anbefaler kompetenceudvikling gennem Socialstyrelsens programmer og i givet fald kan hele eller dele af det disponible beløb 

anvendes til øvrige aktiviteter, som BDO i samarbejder med programledelsen finder relevante og som fortsat understøtter grundlaget for

handleplanen. BDO vil således i samarbejde med programledelsen udarbejde forslag til en ændret aktivitetsplan.


