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Tidlig forebyggende og effektiv indsats

SPOR 1 

Organisering og 

samarbejder
• Etablere § 50 undersøgelse team

• Etablere anbringelsesteam

• På vej mod indsatstrappen: 

afdække tilbudsviften

• Organisationstilpasninger internt 

• Beskrivelser af snitflader og 

samarbejdsflader

• Organisationstilpasninger bredt 

herunder Bülowsvej

SPOR 2 

Styring, snitflader og 

arbejdsgange 
• Styring og økonomi -herunder 

særligt fokus på DUBU og tidlig 

indsats

• Databaseret afdækning af børn i 

systemet

• Ledelsesrapporter

• Beskrive arbejdsgange

• Sammenhæng til økonomistyring 

(Calibra) 

• Beskrive serviceniveauer 

SPOR 3

Kompetencer og kultur
• Lave kompetenceportræt

• Definere adfærdsbeskrivelser 

• Lave kompetenceprofiler

• Afdække kompetenceniveauer

• Lave plan for 

kompetenceudvikling 

• Taks Force indsatsen 

• Vedligeholdelsesplan

• Beslutte metoder og tilgange på 

vej mod tidlig forebyggende 

indsats

• B&U konferencerne beskrives

SPOR 4

Konsolidering af tidlig 

forebyggende indsats
• Genbesøge kommissoriet fra 

budget 2019

• Afdække ressourcekapacitet til 

udbredelse til alle distrikter 

• Konsolidering af organisering og 

snitflader på baggrund af 

arbejdet i foregående spor

- HANDLEPLAN FOR KVALITET I SAGSBEHANDLINGEN SOM LED I EN TIDLIG FOREBYGGENDE OG EFFEKTIV INDSATS FOR 
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

SPOR 0 - Skabe tryghed for barnet og sagsbehandle lovmedholdeligt

• Identificere akutte sager via sagsgennemgang  sagsbehandling og opfølgning

• Identificere lovmedholdelighed - Anbringelsessager/ skoledagbehandlingssager/ dagbehandling/ handicapkompenserende ydelser

• Audit kvalitetssikring

Side



MILEPÆL 1A –

TRYGHED FOR BARNET



MILEPÆLE FOR KVALITET I SAGSBEHANDLINGEN OG TIDLIG INDSATS

Handleplanen dækker en flerårig periode og indenfor perioden vil der være milepæle, som rækker ind over hinanden i større eller mindre 

grad. 

I hele perioden er tidlig, forebyggende og effektiv indsats rettesnoren for alle initiativer. 

Dog har der været og fortsat er en hel akut opgave med at sikre tryghed for børn og unge med særlige behov samt sikre lovmedholdelige 

ydelser og sagsbehandling, Lovmedholdelige ydelser er fundamentet for, at Frederiksberg Kommune kan tilbyde børn, unge og familier en 

tidlig forebyggende og effektiv indsats.

Handleplanen forudsætter således, at der opnås delresultater i handleplansperioden, hvilket er skitseret i nedenstående figur. 

På de følgende sider vises resultaterne og fremdriften henimod milepæl 1a og 1b. 

Milepæl 3

Kvalitet i sagsbehandlingen 

som led i en tidlig 

forebyggende og effektiv 

indsats for børn og unge med 

særlige behov

ultimo 2022

Milepæl 2

Systematisk og 

inddragende 

sagsbehandling

ultimo 2021

Systematik og inddragelse

Tidlig indsats

Milepæl 1b

Lovmedholdelig 

sagsbehandling 

medio 2021

Tryghed for barnet og 

lovmedholdelighed

Milepæl 1a

Tryghed for barnet 

ultimo 2020
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MILEPÆL 1A TRYGHED FOR BARNET / AKUTTE SAGER

Milepæl 1a omhandler tryghed for barnet

► Milepæl 1a, der skal være realiseret den  31.12.2020, omhandler afhjælpning af den akutte problematik. Det vil 

sige, at der er skabt tryghed for børnene i den forstand, at der er taget stilling til barnets udækkede behov og 

bekymringen for barnets trivsel er minimeret eller ikke længere er til stede 

► Resultatet er, at der er lavet en foreløbig vurdering af barnets behov på baggrund af en samtale med hhv. barnet og 

forældremyndighedsindehaveren samt have været kontakt til barnets dagtilbud/skole eller foranstaltning, som 

barnet /familien er tildelt jf. SL. § 52. I forlængelse heraf skal man kunne se,  hvad næste sagsbehandlingsskridt 

skal være med henblik på at skabe en løsning, der skal sikre tryghed og trivsel for barnet

► På de følgende to sider vises resultatet af sagsgennemgangen vedrørende tryghed for barnet / akutte sager og 

herefter resultatet af auditeringen.
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AFRAPPORTERING MILEPÆL 1A – TRYGHED FOR BØRNENE/AKUTTE SAGER

I alt er der pr. 03-04-2020 gennemgået 1096 sager og heraf blev de 90 vurderet som akutte og disse er færdigmeldt.

I den igangværende sagsgennemgang for lovmedholdelighed ses der markant bedre fokus på barnets tryghed, når vi taler om substansen i 

sagen og milepæl 1a vurderes ar være er nået.

Fremdriften i sagsgennemgangene og færdigmeldinger – akutte sager
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Auditresultater 

AFRAPPORTERING MILEPÆL 1A – TRYGHED FOR BØRNENE /AKUTTE SAGER

Pr. 31.8. 2020 har BDO auditeret 70 sager vedrørende tryghed for barnet/ akutte sager.

Auditten på de 70 sager viste, at der var behov for yderligere tiltag i 12 af sagerne, hvilket familieafdelingen iværksatte. I disse 12 sager har 

BDO efterfølgende vurderet, at der nu der er skabt akut tryghed på baggrund af en vurdering af at 

► Den akutte bekymring er tilstrækkeligt afdækket

► Den beskrevne handling giver tilstrækkelige indikationer på, at bekymringen for barnets umiddelbare udækkede behov er minimeret eller 

ikke længere til stede.
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MILEPÆLE 1B LOVMEDHOLDELIG 
SAGSBEHANDLING



MILEPÆL 1B LOVMEDHOLDELIG SAGSBEHANDLING
Milepæl 1b omhandler lovmedholdelig sagsbehandling. Milepælen skal være realiseret den 30.6.2021.

Milepæl 1b omhandler, at der som minimum er lavet en § 50 undersøgelse, er en handleplan og har været børnesamtale samt 

partshøring, afgørelse med ankevejledning, lovpligtig opfølgning og ajourførte journalnotater. For sager med 

handicapkompenserende ydelser betyder det, at der foretages en målgruppeafklaring, korrekt udmåling af fremadrettet ydelse, 

partshøring, afgørelse med ankevejledning, lovpligtig opfølgning og journalnotater. Særligt for handicapsagernes vedkommende 

er der en yderligere opgave med at genberegne tidligere tildelte ydelser og foretage eventuelle justeringer. 

I sagsgennemgangene, som nu er afsluttet, blev sagerne kategoriseret i tre kategorier: 

► Kategorien grøn der betyder at centrale punkter i sagsbehandlingen er lovmedholdelige dvs. et tilstrækkeligt 

oplysningsgrundlag, inddragelse af barn og familie samt og rettidig opfølgning

► Kategorien gul der betyder, at der er administrative forhold, som ikke er i orden i sagen og / eller, at der er enkelte og 

mindre ikke-lovmedholdelige handlinger, der skal genoprettes

► Kategorien rød der betyder, at der er helt fundamentale mangler i sagen, der skal genoprettes.

Farverne anvendes på de følgende sider til at illustrere resultaterne fra sagsgennemgangene.

Sager, der i gennemgangen blev kategoriseret røde og gule, skal familieafdelingen genoprette og når det er sket, færdigmeldes

sagerne til BDO.

For at styre fremdriften arbejder familieafdelingen med interne deadlines for færdigmeldinger af forskellige sagstyper. Dette vil 

fremgå af de følgende sider.
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AFRAPPORTERING MILEPÆL 1B – LOVMEDHOLDELIGHED 

Sagsgennemgangen vedrørende lovmedholdelighed for 97 skoledagbehandlingssager er gennemført. Sagerne er kategoriseret som vist nedenfor 

i første tabel. Fremdriften i færdigmeldinger er vist i nederste tabel. Fristen for interne færdigmeldinger var den 30.9.2020. 

Milepæl 1B skal være nået 30.6.2021

Fremdriften i sagsgennemgangene og færdigmeldinger - skoledagbehandlingssager
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AFRAPPORTERING MILEPÆL 1B – LOVMEDHOLDELIGHED 

Sagsgennemgangen vedrørende lovmedholdelighed i 126 anbringelsesager er gennemført. De gennemgåede sager er kategoriseret som vist 

nedenfor i første tabel. Fremdriften i færdigmeldinger er vist i nederste tabel. Fristen for interne færdigmeldinger var den 30.11.2020. 

Milepæl 1B skal være nået 30.6.2021

Fremdriften i sagsgennemgangene og færdigmeldinger - anbringelsessager
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AFRAPPORTERING MILEPÆL 1B – LOVMEDHOLDELIGHED 

Sagsgennemgangen vedrørende lovmedholdelighed i sager med forebyggende foranstaltninger er pr. 01.11.2020 gennemført i 425 sager. 

Sagerne er kategoriseret som vist nedenfor i første tabel. Fremdriften i færdigmeldinger er vist i nederste tabel. Fristen for interne 

færdigmeldinger er den 28.2.2021. Milepæl 1B skal være nået 30.6.2021

Fremdriften i sagsgennemgangene og færdigmeldinger - forebyggende foranstaltninger
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AFRAPPORTERING MILEPÆL 1B – LOVMEDHOLDELIGHED 

Sagsgennemgangen vedrørende lovmedholdelighed i sager med handicapkompenserende ydelser er pr. 01.12.2020 gennemført i 290 sager. Sagerne er 

kategoriseret som vist nedenfor i første tabel. Fremdriften i færdigmeldinger er vist i nederste tabel. Fristen for interne færdigmeldinger er den 15.3.2021. 

Milepæl 1B skal være nået 30.6.2021.

Fremdriften i sagsgennemgangene og færdigmeldinger - handicapsager
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AUDIT



Hver måned auditerer BDO 10 sager med udgangspunkt i færdigmeldte sager. Fra januar – juli 2020 har auditeringen omhandlet barnets tryghed og auditeringen for august 

2020 og fremad, omhandler lovmedholdelighed i sagsbehandlingen.

Lovmedholdeligheden i sagerne afrapporteres med udgangspunkt i Ankestyrelsens Børnesagsbarometer. Dette er en årlig undersøgelse, som Ankestyrelsen foretager af om 

kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge. 

Fokuspunkterne er følgende:

► Faglig udredning: Børnefaglig undersøgelse

- Kommunen skal udarbejde en aktuel børnefaglig undersøgelse eller opdatering, hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte. Den 

børnefaglige undersøgelse eller opdatering skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger, og i 

bekræftende fald af hvilken art, disse bør være. Kommunen kan således ikke træffe afgørelsen om en foranstaltning, før der er lavet en børnefaglig 

undersøgelse jf. servicelovens § 50. 

► Inddragelse

- Kommunen skal tale med barnet som led i den børnefaglige undersøgelse, medmindre særlige forhold taler imod. Endvidere skal kommunen skal tale med barnet 

eller den unge i forbindelse med en afgørelse. Samtalen skal afholdes før, kommunen træffer afgørelse, og der skal tales om den konkrete foranstaltning, som 

kommunen påtænker at træffe afgørelse om. Hvis barnets modenhed eller sagens karakter taler for det, kan kommunen fravælge samtalen. 

► Valg af indsats 

- Kommunen skal udarbejde en handleplan for den aktuelle foranstaltning. Handleplanen skal angive, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet.

► Opfølgning

- Kommunen skal sikre, at den valgte foranstaltning har den ønskede virkning. Derfor er det afgørende, at kommunen følger op på indsatsen og tager stilling til, 

om indsatsen skal justeres eller afsluttes. Kommunen skal foretage mindst to årlige tilsynsbesøg, hvor de taler med barnet eller den unge.

Fokuspunkterne ovenfor er omsat til konkrete spørgsmål, som BDO har auditeret på jf. side 3 og frem.

AUDITERING AF LOVMEDHOLDELIG SAGSBEHANDLING
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Der er 10-01-2020 foretaget sagsauditering på 40 sager vedrørende lovmedholdelighed, hvor af 31 kan godkendes og 9 skal genoprettes. 

Godkendte sager kan have fejl som peger tilbage og som ikke kan genoprettes, eksempelvis 

 At den børnefaglige undersøgelse ikke er foretaget indenfor 4 måneder

 At der er truffet afgørelse om foranstaltningen inden den børnefaglige undersøgelse er færdig

 At der ikke blev fulgt op på foranstaltningen 3 måneder efter iværksættelsen

På de følgende sider er denne type fejl markeret med farven blå.

Denne type fejl vil være at finde i de sager, der er under genopretning, men fremadrettet bør disse typer fejl ikke længere findes. BDO forventer således, at 

når ophobningen af børnefaglige undersøgelser er nedbragt, vil der i sager med nye afgørelser om børnefaglig undersøgelse være udarbejdet undersøgelse 

indenfor lovens krav om fire måneder og der vil ikke være truffet afgørelse om foranstaltning jf. Servicelovens § 52.3. før § 50 undersøgelsen er færdig. 

Ligeledes forventes det, at der i alle sager sker rettidig opfølgning.

Nedenfor vises resultatet af audit, som viser, at 31 ud af 40 sager blev godkendt.
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Kan sagen godkendes i audit?

Ja Nej

AFRAPPORTERING MILEPÆL 1B – LOVMEDHOLDELIGHED 

Auditresultater
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Auditresultater - Skoledagbehandlingssager august 2020

Nedenfor vises hvordan resultatet for august måneds audit fordeler sig på de 10 gennemgåede sager. Rød indikerer fejl, blå indikerer fejl, som er en 

del af genopretningen og derfor ikke tæller med som mangel i denne audit og grøn indikerer lovmedholdelighed.

Sager 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Er BFU udarbejdet?

Er  4 måneders fristen overholdt?

Er der begrundet stillingtagen til indsats?

Er BFU afsluttet inden afgørelsen er truffet?

Er kravet om samtale med barnet som led i undersøgelsen overholdt?

Fremgår der oplysninger fra forældremyndighedsindehaver (i BFU’én)?

Er kravet til børnesamtalen forud for afgørelsen overholdt jf. § 48?

Er der udarbejdet aktuel handleplan?

Angiver handleplanen, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå målet?

Er der fulgt op efter 3 måneder?

Er kravet om højest 6 måneder mellem opfølgninger overholdt?

Er der afholdt to årlige samtaler med barnet som led i det personrettede tilsyn?

Kan sagen godkendes?

AFRAPPORTERING MILEPÆL 1B – LOVMEDHOLDELIGHED 
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Nedenfor vises hvordan resultatet for september måneds audit fordeler sig på de 10 gennemgåede sager. Rød indikerer fejl, blå indikerer fejl, som 

er en del af genopretningen og derfor ikke tæller med som mangel i denne audit og grøn indikerer lovmedholdelighed. 

Sager 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Er BFU udarbejdet?

Er  4 måneders fristen overholdt?

Er der begrundet stillingtagen til indsats?

Er BFU afsluttet inden afgørelsen er truffet?

Er kravet om samtale med barnet som led i undersøgelsen overholdt?

Fremgår der oplysninger fra forældremyndighedsindehaver (i BFUén)?

Er kravet til børnesamtalen forud for afgørelsen overholdt jf. § 48?

Er der udarbejdet aktuel handleplan?

Angiver handleplanen, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå målet?

Er der fulgt op efter 3 måneder?

Er kravet om højest 6 måneder mellem opfølgninger overholdt?

Er der afholdt to årlige samtaler med barnet som led i det personrettede tilsyn?

Kan sagen godkendes?

AFRAPPORTERING MILEPÆL 1B – LOVMEDHOLDELIGHED 

Auditresultater - Skoledagbehandlingssager september2020
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Nedenfor vises hvordan resultatet for oktober måneds audit fordeler sig på de 10 gennemgåede sager. Rød indikerer fejl, blå indikerer fejl, som er 

en del af genopretningen og derfor ikke tæller med som mangel i denne audit og grøn indikerer lovmedholdelighed.

Sager 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Er BFU udarbejdet?

Er  4 måneders fristen overholdt?

Er der begrundet stillingtagen til indsats?

Er BFU afsluttet inden afgørelsen er truffet?

Er kravet om samtale med barnet som led i undersøgelsen overholdt?

Fremgår der oplysninger fra forældremyndighedsindehaver (i BFUén)?

Er kravet til børnesamtalen forud for afgørelsen overholdt jf. § 48?

Er der udarbejdet aktuel handleplan?

Angiver handleplanen, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå målet?

Er der fulgt op efter 3 måneder?

Er kravet om højest 6 måneder mellem opfølgninger overholdt?

Er der afholdt to årlige samtaler med barnet som led i det personrettede tilsyn?

Kan sagen godkendes?

AFRAPPORTERING MILEPÆL 1B – LOVMEDHOLDELIGHED 

Auditresultater - Anbringelsessager oktober 2020
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AFRAPPORTERING MILEPÆL 1B – LOVMEDHOLDELIGHED 

Side 21

Nedenfor vises hvordan resultatet for november måneds audit fordeler sig på de 10 gennemgåede sager. Rød indikerer fejl, blå indikerer fejl, som er 

en del af genopretningen og derfor ikke tæller med som mangel i denne audit og grøn indikerer lovmedholdelighed.

Auditresultater - Anbringelsessager november 2020

Sager 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Er BFU udarbejdet? ja ja Næ Næ ja ja ja ja Næ ja
Er  4 måneders fristen overholdt? Næ ja Næ Næ Næ ja Næ ja Næ Næ
Er der begrundet stillingtagen til indsats? ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Er BFU afsluttet inden afgørelsen er truffet? Næ Næ Næ Næ ja Næ Næ ja Næ Næ
Er kravet om samtale med barnet som led i undersøgelsen overholdt? ja ja Næ Næ Næ ja ja ja ja ja
Fremgår der oplysninger fra forældremyndighedsindehaver (i BFUén)? ja ja ja ja ja ja ja ja ja Næ
Er kravet til børnesamtalen forud for afgørelsen overholdt jf. § 48? Næ Næ Næ Næ Næ ja Næ ja Næ Næ
Er der udarbejdet aktuel handleplan? ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Angiver handleplanen, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå målet? ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Er der fulgt op efter 3 måneder? ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Er kravet om højest 6 måneder mellem opfølgninger overholdt? ja ja ja ja nej ja ja ja ja ja
Er der afholdt to årlige samtaler med barnet som led i det personrettede tilsyn? ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Kan sagen godkendes? ja nej ja nej nej ja ja ja ja ja



VURDERING AF FREMDRIFTEN PÅ 
MILEPÆL 1B



VURDERING AF FREMDRIFTEN

Sagsgennemgangen med BDO er afsluttet. Denne forløb planmæssigt og familieafdelingen bidrog aktivt og positivt i gennemførelsen.

BDO oplevede gennem sagsgennemgangene mange rådgivere med et stort engagement i samarbejdet med familierne og deres børn, hvilket er en af grundstenene for kvalitet i 

sagsbehandlingen. Endvidere oplevede BDO også, at der er mange relativt nye og unge rådgivere, som er meget opsat på at ville sikre korrekt sagsbehandling. 

Nu pågår genopretningen og BDO er opmærksom på, at dette i en del sager er meget omfattende, ligesom det er tidskrævende, da det skal foregå sideløbende med den 

almindelige sagsbehandling.  BDO ser fortsat, at der i nogle teams er et særligt stort antal sager, der har et omfattende genopretningsbehov i modsætning til andre teams, hvor 

genopretningsopgaven ikke er helt så stor, men familieafdelingen har iværksat initiativer til at understøtte genopretning i de hårdest ramte teams.

Det er BDO’s oplevelse, at koordinatorerne og ledergruppen er ambitiøse med henblik på at rådgiverne når i mål med genopretningen.  I de genoprettede sager er der fortsat 

sager, som ikke har været genoprettet helt tilfredsstillende og hvor den interne kvalitetssikring har været for overfladisk. I forlængelse heraf er det fortsat BDO’s oplevelse, at 

familieafdelingen er presset, men der ses samlet set en rigtig god fremgang i genopretningen. 

BDO ser meget positivt på, at der ledelsesmæssigt er sat stort fokus på at sikre god trivsel i familieafdelingen, ligesom der nu er ved at være kapacitet til også at genoptage 

fokus på udviklingen af en række initiativer, som kan støtte yderligere op om sagsbehandlingen. 

BDO vurderer, at det er realistisk, at nå milepæl 1b, såfremt de interne deadlines for færdigmeldinger fortsat overholdes.

BDO vurderer dog også, at ovenstående fordrer, at der fortsat er behov for at 

► understøtte familieafdelingens ledelse i opnåelse af milepælen

► understøtte at medarbejderne får ro til både daglig drift og genopretning

► understøtte fastholdelse af både medarbejdere og ledelse 

► monitorere fremdriften.
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MILEPÆL 2 SYSTEMATISK OG 
INDDRAGENDE SAGSBEHANDLING



AFRAPPORTERING MILEPÆL 2

Familieafdelingen er godt på vej med at etablere fælles systematik i sagsbehandlingen. Der er blevet udarbejdet beskrivelser af og undervist i centrale arbejdsgange og der pågår 

fortsat udarbejdelse af arbejdsgange, som skal understøtte fælles systematik. Der er blevet undervist i lovgivning på en række områder, som understøtter fælles forståelse af 

opgaveløsningen. 

Hertil er der sat stort fokus på det økonomiske perspektiv i sagsbehandlingen, som bidrager til bedre systematik i både registreringer og i sikring af, at faglighed og økonomi 

hænger systematisk sammen - særligt omkring opfølgninger på indsatser. 

I takt med genopretningen ses også langt bedre systematik i de enkelte sager. Der er udarbejdet en tjekliste, som skal understøtte lovmedholdelighed og systematik.

Endvidere pågår et systematikforløb med SPUK (del af Task Force processen) som understøtter både systematik og inddragelse i sagsbehandlingen. 

Ligeledes vil Task Force analysen kunne bidrage til yderligere tydeliggørelse af nedslagspunkter, der skal arbejdes med, for at sikre bedst mulig inddragelse og systematik. Dette 

vil blive beskrevet i Task Forcens rapport, der kommer til maj 2021.

Der er igangsat en proces, hvor familieafdelingen og BDO i fællesskab udarbejder serviceniveauer på alle ydelser.

Endvidere er der kultur/kompetencesporet (handleplanens spor 3), som er genoptaget. Plan for videreførelse af dette spor er netop under planlægning. På de følgende sider 

beskrives status på kompetencesporet samt de kommende aktiviteter.

Samlet set er det BDO’s vurdering af familieafdelingen er godt på vej i arbejdet frem mod milepæl 2.

Systematisk og inddragende sagsbehandling 
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SPOR 3 

KOMPETENCER OG KULTUR



FORMÅL MED SPOR 3 – KOMPETENCER OG KULTUR 

Formålet med SPOR 3 er at sikre, at der er de rette kompetencer i familieafdelingen og at der er en kultur, der 

matcher den beskrevne kultur i ‘visionspapiret’. Sporet udvikler et koncept for strategisk kompetenceudvikling og 

inkluderer ligeledes en kompetenceafdækning.

Rette kompetencer og kultur tager afsæt i vision og kerneopgave samt familieafdelingens metodiske fundament og 

udmøntes i et fælles kompetenceportræt, kompetenceprofiler samt adfærdsbeskrivelser. Der arbejdes i sporet med et 

bredt kompetencebegreb: Viden, holdning og adfærd.

Formålet med spor 3 er også at sikre, at det faglige fundament i familieafdelingen etableres og vedligeholdes –

herunder at fastholde medarbejdere og ledere.

Spor 3 er igangværende og på de følgende sider beskrives først status på det gennemførte arbejde og herefter de 

kommende aktiviteter i handleplansperioden. 
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STATUS PÅ AKTIVITETER I SPOR 3 –
KULTUR OG KOMPETENCER



KOMPETENCER OG KULTUR - STATUS PÅ AKTIVITETER
Løbende fokus på læring og udvikling
Handleplansprojektet har bredt set fokus på læring og udvikling og der arbejdes løbende i alle spor med kompetenceopbygning. I forbindelse med sagsgenopretning og sagsaudit 

er der eksempelvis et stort fokus på handleanvisende aktiviteter for at højne det faglige niveau, dels på individuelt niveau gennem den enkelte rådgivers sagsgennemgang med 

BDO og dels gennem teambaserede tilbagemeldinger, hvor teamet kan videndele og sparre indbyrdes.

Udvikling af kompetencestrategi
Siden efteråret 2019 har Familieafdelingen dog ligeledes arbejdet målrettet og systematisk med sikring af, at der fremover er de rette kompetencer og en kultur i afdelingen, der 

understøtter visionen. Arbejdet 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 dokumenteret.  

Med afsæt i dette er der udviklet en kompetencestrategi , udmøntet som Familieafdelingens fælles kompetenceportræt, der viser et billede af og beskriver hvilke kompetencer 

Familieafdelingen samlet set skal have, for at indfri visionen og løfte kerneopgaven i Familieafdelingen. 

Udvikling af kompetenceprofiler for alle roller i Familieafdelingen
Kompetenceportrættet er yderligere udfoldet i adfærdsbeskrivelser for de enkelte kompetenceelementer, ligesom Ledelsen i Familieafdelingen har defineret  hvilket 

kompetenceniveau, forskellige roller i afdelingen skal mestre – defineret som kompetenceprofiler – således at der nu er tydelighed om forventninger til den enkelte medarbejders 

egen rolle – men også til andre medarbejderes og lederes roller og kompetencer. 

Strategiske værktøjer til brug for rekruttering, fastholdelse og udvikling
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 monitorere kompetenceniveauet i afdelingen gennem kompetenceafdækning, samt til at igangsætte relevante/strategiske 

kompetenceudviklingsaktiviteter. Yderligere har værktøjerne som formål at indgå som strategisk fundament ved rekruttering af nye medarbejdere og ledere og ved 

medarbejderudvikling generelt.

Fokus på den sociale kapital gennem involvering af medarbejdere og ledere i udvikling af værktøjer
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 medarbejdermøde for alle medarbejdere. Det var medarbejdere fra arbejdsgruppen, der præsenterede de 

færdige værktøjer og kommunikerede igangsættelse af en strategisk kompetenceafdækning, der skulle danne grundlag for en fælles plan for kompetenceudvikling mod at indfri 

visionen. 

På grund af Covid19 situationen blev denne aktivitet (kompetenceafdækningen) dog udskudt til 2021. Spor 3 er således igangværende.
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KOMPETENCESTRATEGI UDMØNTET I FAMILIEAFDELINGENS 
KOMPETENCEPORTRÆT 

GENNEMFØRTE AKTIVITETER

► Delprojektet har sikret kobling fra vision, kerneopgave og ønsker om høj social kapital til nødvendige kompetencer. Hvilke kompetencer er nødvendige for at indfri målene

- Hvilke kompetencer der er nødvendige i Familieafdelingen samlet og hvilke kompetencer der er nødvendige for den enkelte medarbejder

- Faglige kompetencer, Personlige kompetencer og  Strategiske kompetencer
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KOMPETENCER UDMØNTET I ADFÆRD
GENNEMFØRTE AKTIVITETER

► Delprojektet har sikret tydelighed om konkret adfærd relateret til kompetencerne. 

- Adfærdsbeskrivelserne danner grundlag for kompetenceprofiler

- Danner fundament for rekruttering/stillingsopslag, Kompetenceafdækning og kompetenceudvikling
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KOMPETENCEPROFILER I FAMILIEAFDELINGEN
GENNEMFØRTE AKTIVITETER

► Delprojektet har sikret, at der er tydelighed om kompetenceniveau og adfærd for alle roller i Familieområdet. Modellen skal styrke den sociale kapital gennem tydelighed og 

forventningsafstemning med afsæt i de fælles mål:

► Kompetenceprofilerne danner grundlag for fremtidig: 

- Kompetenceafdækning

- Kompetencematch i relation til roller

- Strategisk kompetenceudvikling

- MUS/medarbejderudvikling

- Rekruttering

► Nedenfor ses eksempel for rådgiver og økonomikompetencer: Fremtidigt kompetenceniveau
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KOMMENDE AKTIVITETER I SPOR 3
KULTUR OG KOMPETENCER 



KOMMENDE AKTIVITETER – KOMPETENCER OG KULTUR

Strategisk kompetenceafdækning og – udvikling - formål

Primo 2021 er det planen at identificere eventuelle kompetencegab i Familieafdelingen ved at gennemføre en strategisk kompetenceafdækning af alle ledere og medarbejdere 

med afsæt i de udviklede værktøjer (kompetenceportræt og kompetenceprofiler). Det er ligeledes planen at udvikle plan for kompetenceudvikling på baggrund af dels 

kompetenceafdækningen og dels  anbefalinger fra Task Force.

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

Kompetencespind

BDO gennemfører kompetenceafdækningen som en survey, hvor den enkelte medarbejder vurderer sit eget kompetenceniveau indenfor alle kompetence elementer. BDO 

genererer herefter et kompetencespind for den enkelte medarbejder, hvor medarbejderens kompetenceniveau matches med den kompetenceprofil, ledelsen har udviklet for den 

pågældende medarbejders rolle. Det bliver derfor muligt at identificere et eventuelt kompetencegab hos den enkelte medarbejder, ligesom det bliver muligt at identificere 

mulige kompetencer hos en medarbejder, der måske ikke er i spil i medarbejderens nuværende rolle. Kompetencespindet for den enkelte medarbejder suppleres med øvrig 

ledelsesinformation vedr. sagsbehandlingen.

Yderligere genererer BDO kompetencespind på team niveau med henblik på, at teamet får synliggjort de samlede kompetencer og styrker men også udviklingsbehov.

Ledelses- og medarbejder feedback

I forlængelse af kompetenceafdækningen sparrer BDO med sektionslederne om kompetencematch og udviklingsbehov for de enkelte medarbejdere og for teamet samlet set og 

laver sammen med sektionsleder plan for medarbejdermøder og feedback.

Plan for kompetenceudviklingsaktiviteter

I forlængelse af Task Forcens anbefalinger og kompetenceafdækningen udvikler BDO sammen med ledelsen i juni en plan for kompetenceudvikling, som gennemføres i efteråret 

2021 samt i 2022.

Fremtidig forandring af kompetenceværktøjer

Det er planen, at kompetenceværktøjerne skal bruges fremadrettet, eks. i forbindelse med MUS samtaler, fremtidig kompetenceudvikling og rekrutteringsaktiviteter. BDO 

udvikler sammen med ledelsen proces for det.
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