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Forankring af nyt §17, stk.4 udvalg for en tidlig forebyggende og effektiv indsats
Baggrund
I forbindelse med budgetaftalen 2021 og 2022 blev det aftalt, at partierne ønsker at sætte særskilt fokus på
genopretningen af Familieafdelingen ved at nedsætte et såkaldt §17, stk. 4 udvalg. Formålet med udvalget
er, at det skal følge arbejdet med at implementere handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen i familieafdelingen tættere og frigive tid til nærmere politiske drøftelser af genopretningsarbejdet. I dag er arbejdet med
handleplanen forankret i magistraten med tre afrapporteringer i 2020 og fire årlige afrapporteringer i 2021
og igen i 2022.
Da et §17, stk.4 udvalg ikke har beslutningskompetence, vil børneudvalget fremover træffe beslutninger
om arbejdet med handleplanen.
Med sagen præsenteres et forslag til forankring samt et kommissorium for udvalgets arbejde og oplæg til
udvalgets sammensætning.
Udvalgets opgave
Det anbefales, at udvalgets opgave er to-ledet. Den ene opgave bliver at følge og drøfte genopretningen af
sagsbehandlingen i familieafdelingen og sikre lovmedholdelig sagsbehandling. Den anden opgave bliver at
rådgive om kommunens fremadrettede arbejde med den tidlige forebyggende og effektive indsats.
Kommunalbestyrelsens holdning er, at et barns sociale forhold ikke må betyde, at barnet ikke kan udnytte
sine potentialer. Kommunalbestyrelsen ønsker at sætte fokus på den tidlige indsats i aldersgruppen 0-6 år
for på denne måde at bidrage til at øge den sociale mobilitet og dermed bryde den negative sociale arv for
små børn i udsatte positioner, som i kraft af deres sociale og familiemæssige forhold under den tidlige
opvækst er i risiko for ikke at få en uddannelse og blive selvforsørgende senere i livet.
Det foreslås, at udvalget får til opgave, at følge og drøfte genopretningen af sagsbehandlingen i familieafdelingen i 2021 og 2022 med indstillingsret over for børneudvalget og fungerer som initiativtager, inspirator
og rådgivningsorgan for Frederiksberg Kommunes tidlige forebyggende og effektive indsats i tæt samspil
med det nuværende mønsterbryderudvalg.
Udvalgets arbejdsform
Det anbefales, at udvalget mødes fire gange årligt i 2021 og igen i 2022. Dermed er der taget højde for, at
der er aftalt fire årlige afrapporteringer ift. handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen i familieafdelingen.

Regler for arbejdsformen i et §17, stk 4 udvalg
Kommunalbestyrelsen har hjemmel i den kommunale styrelseslovs §17, stk. 4, til at nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for
Kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de
særlige udvalgs sammenhæng og fastsætter regler for deres virksomhed.
Bestemmelserne i styrelseslovens § 20 om kommunale udvalgs virksomhed (møder, beslutningsdygtighed,
flertalsafgørelser, fastsættelse af forretningsorden og protokoltilførsler m.v.) er i vidt omfang udtryk for
almindelige regler om kollegiale organers mødevirksomhed, der må antages at gælde, medmindre
Kommunalbestyrelsen udtrykkeligt har truffet modstående beslutning. Der gælder dog ikke for de særlige
udvalg et krav om fastlæggelse af årlig mødeplan, jf. kommenteret styrelseslov, side 189.
Udvalgets sammensætning
Det foreslås, at det nye udvalg sammensættes af fem medlemmer af kommunalbestyrelsen udpeget ved
forholdstalsvalg.
Proces for udpegelse af medlemmer
Det anbefales, at kommunalbestyrelsen udpeger fem medlemmer blandt kommunalbestyrelsen.
Fordelingen ved fem medlemmer er tre til CVI-gruppen og to til AØBFÅ-gruppen. Formanden vælges af
udvalget.
Regler for udpegning af medlemmer til §17, stk. 4 udvalg
Efter den kommunale styrelseslovs § 26 foretages valget af medlemmer til et udvalg blandt medlemmer og
ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen ved et forholdstalsvalg for hvert udvalg for sig. Grupperne kan i
den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer af kommunalbestyrelsen, indtil
pladserne er besat.
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