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Forord
Aalborg Kommune oplever i lighed med den resterende del

Omvendt er vi som kommune ligeledes ansvarlige for at

af landet et stigende udgiftspres på området for børn, unge

sikre en målrettet styring og prioritering af området.

og familier med særlige behov.

En ansvarlighed der naturligvis gør, at vi har et særligt
fokus på den løbende udgiftsudvikling. Aalborg Kommune

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen sætter med An-

vil fortsat gøre sit bedste for at sikre udsatte børn og unge

bringelsesgrundlaget særlig fokus på kommunens service-

gode vilkår.

niveau og rammer for faglig og økonomisk styring af anbringelsesområdet.

Vi skal således anvende Anbringelsesgrundlaget til at yde
den mest optimale indsats for børn, unge og familier med

Vi har i kommunen altid prioriteret et veludbygget og højt

særlige behov.

serviceniveau på området, hvilket vi også ønsker at fortsætte med.

Mai-Britt Iversen

Preben Buchholt

Rådmand

Direktør
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Baggrund og formål
For at sikre et overordnet fælles serviceniveau og rammer
for faglig og økonomisk styring og prioritering af anbringel-

Børne- og Ungepolitikkens vision

sesområdet er det politisk besluttet, at Aalborg Kommune

Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde

skal have et Anbringelsesgrundlag.

for at give alle børn og unge lige mulighed for at
udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Anbringelsesgrundlaget er at betragte som vejledende ret-

mennesker, der forpligtende og aktivt indgår i fælles-

ningslinjer således at skøn ikke sættes under regel.

skaber i det demokratiske samfund.

Anbringelsesgrundlaget retter sig mod såvel socialt udsatte
børn og unge som børn og unge med fysiske og psykiske

Herudover bygger Anbringelsesgrundlaget på Familie- og

funktionsnedsættelser. Myndighedsdelen varetages af hen-

Beskæftigelsesforvaltningens Strategiske indsatsområder

holdsvis familiegrupperne og rådgivningsafsnittet i Special-

2012 - 2015.

centret for børn og unge.
Eksisterende beslutninger og retningslinjer på anbringelBørne- og Ungepolitikken danner den overordnede ramme

sesområdet er i øvrigt revideret og suppleret, hvorefter det

for al arbejde med børn og unge i Aalborg Kommune og

samlede materiale indgår i Anbringelsesgrundlaget.

derfor også for Anbringelsesgrundlaget. Børne- og Ungepolitikken opstiller nogle væsentlige pejlemærker for Aalborg

Den væsentlige og daglige administrative omsætning af

Kommunes indsatser for børn og unge i form af et fælles

gældende lovgivning og Anbringelsesgrundlaget beskrives i

værdigrundlag.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag.

De tre værdisæt i Børne- og Ungepolitikken er tryghed,
sundhed og udvikling; ligeværd og selvværd samt medinddragelse og medansvar. Alt sammen pejlemærker for
Aalborg Kommunes mål om at skabe sammenhæng i børn
og unges liv og dermed har værdierne også betydning i vurderingen af om et barn eller en ung skal anbringes udenfor
hjemmet.
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Anbringelsesgrundlagets målgrupper
Anbringelsesgrundlaget tager udgangspunkt i Børne- og

specifikke behov/handicaps. Familiegrupperne og rådgiv-

Ungepolitikkens målgruppebeskrivelser, som anvendes til at

ningsafsnittet i Specialcentret for børn og unge vil i nogle af

vurdere indsatsbehovet for det enkelte barn/den enkelte unge.

familierne have mulighed for at hjælpe med råd og vejledning eller anden forebyggende indsats. Andre familier inden
for målgruppen er imidlertid så belastede og marginalise-

Børne- og Ungepolitikkens målgrupper

rede, at en anbringelse af barnet/den ung vil være den bedste og mest egnede indsats, hvilket for eksempel først og
fremmest gør sig gældende hos familier, hvor det vurderes
at barnet/den unge er i åbenbar risiko for varig skade.

Anbringelsesgrundlagets

Børn

Når et barn eller ung vurderes at være i åbenbar risiko for

anvendelses-

og unge

varig skade eller alvorligt truet, er det næsten altid et re-

område

med åbenbar

sultat af et uheldigt samspil mellem familien, barnet selv/

risiko for varig

den unge og eventuelt familiens netværk. Beslutningen om

skade og børn og unge

anbringelse beror altså på en samlet vurdering af familien,

der er alvorligt truede

barnet/den unge og netværket. Barnet/den unges karakteristika er således ikke i sig selv tilstrækkelige til at kunne

Børn og unge

afgøre, om et barn eller en ung kan eller skal anbringes.

med specifikke
behov

Første eksempel:
Et barn har som følge af traumatiske oplevelser (f.eks.

Børn og unge i almindelighed og børn

alvorlig sygdom eller ulykker) svære personlige og sociale

og unge der viser begyndende tegn

vanskeligheder. Forældrene er ressourcestærke. Umiddel-

på mangelfuld trivsel

bart vil barnet ud fra symptomerne kunne karakteriseres
som tilhørende gruppen af børn med væsentlig behov for
særlig støtte. Dette barn vil have brug for professionel be-

Anbringelsesgrundlagets primære målgruppe er, som

arbejdning af traumerne og forældrene kan i kraft af deres

illustreret, børn og unge, der er i åbenbar risiko for varig

ressourcer understøtte behandlingsforløbet og anbrin-

skade eller der er alvorligt truede samt børn og unge med

gelse vil ikke komme på tale.
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Andet eksempel:
vanskeligheder. Symptomerne peger ligeledes i retning af

Eksempler på forhold hos barnet, der kan
medvirke til beslutning om anbringelse:

et barn med væsentlig behov for særlig støtte. Forældrene

❱ omfattende psykiske og/eller fysiske funktionsnedsæt-

Et andet barn har lignende svære personlige og sociale

har i en årrække haft et stort alkoholforbrug, der har udviklet

telser/handicap, hvor kompenserende indsatser ikke er

sig til et misbrug. Barnet har påtaget sig et stort ansvar for

tilstrækkelig af hensyn til barnet/den unge eller forældre/

forældrene. Men dette barn vil modsat barnet i det første

søskende.

eksempel sandsynligvis blive anbragt udenfor hjemmet i en
kortere eller længere periode, mens forældrene motiveres til
og gennemgår et behandlingsforløb som følge af misbruget.

❱ udtalte sociale problemer, der nødvendiggør ophold i professionelt døgnregi.
❱ adfærdsforstyrrelser og alvorlige brud på sociale normer
❱ misbrug og/eller kriminel adfærd.

Anbringelsesgrundlaget vil ligeledes blive bragt i anvendelse

❱ store følelsesmæssige/psykiske vanskeligheder.

i de helt ekstraordinære og ganske få situationer indenfor
pludselig begivenhed. Det kan for eksempelvis være et barns

Eksempler på forhold hos forældrene, der kan
medvirke til beslutning om anbringelse:

forældre der omkommer i en trafikulykke, og der hverken er

❱ kan ikke udvise tilstrækkelig omsorg på grund af begræn-

målgruppen børn og unge i almindelighed, hvor der opstår en

familie eller netværk, der kan påtage sig ansvaret for barnet.

sede personlige ressourcer.
❱ egne behov er vigtigere end barnet/den unges behov.

Omdrejningspunktet i afgørelser om et barn eller en ung skal

❱ umodne og ustabile karaktertræk.

anbringes udenfor hjemmet er undersøgelsen, der omfatter

❱ psykisk sygdom, der forhindrer evnen til at udvise fornø-

alle væsentlige forhold og oplysninger om barnet/den unge,

den omsorg.

familien, herunder søskende og netværket. Der skal således

❱ vold i familien.

ligge kvalificerede grunde bag en vurdering af, at barnet/den

❱ manglende eller ustabil behandling af misbrug.

unges sundhed og udvikling er truet og derfor skal anbringes

❱ erkendelse af overgreb på barnet eller dom herfor.

udenfor hjemmet. Samtidig skal afgørelsen indeholde en

❱ forældrene kan ikke, trods hjælp, udvikle tilstrækkelig

faglig begrundet vurdering om, at problemerne ikke kan løses

forældrekompetence.

under barnet/den unges fortsatte ophold i hjemmet.
Det overordnede mål er at sikre disse børn og unge, der
I anbringelsessager kan hovedårsagen til anbringelsen

anbringes udenfor eget hjem, samme mulighed for omsorg,

primært være begrundet i forældrenes situation og forhold,

sundhed og udvikling som andre børn og unge.

ligesom der kan være forhold hos barnet/den unge, der begrunder anbringelsen.
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Forudsætninger
For at Aalborg Kommunes Anbringelsesgrundlag kan virke

kelige personaleressourcer, løbende opkvalificering, supervi-

efter hensigten, og være med til at skabe de faglige og

sion og systematisk kollegial sparring har høj prioritet.

økonomiske styringsmæssige rammer på området, er det
imidlertid afgørende, at en række forudsætninger er opfyldt.

Herudover ønsker Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
at understøtte en lærende kultur, således at der tværfagligt

Lovgrundlag

og tværsektorielt er åbenhed i forhold til at anvende ny viden,

Lov om social service og tilhørende vejledning udgør for-

gode erfaringer og konstruktiv kritik

udsætningen for at agere på området. Ifølge lovgrundlaget
skal der altid være en sammenhæng mellem undersøgelsens

Familie og Beskæftigelsesforvaltningen har gennem en

resultat af barnet/den unge og den indsats, der vælges. Det

længere årrække haft fokus på at understøtte og sikre kvali-

vil sige, at der som udgangspunkt allerede fra starten skal

teten i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet. Der er

vælges den eller de foranstaltninger, der kan bidrage til en

således foregået en systematisk udvikling af værktøjer, der

løsning af problemerne frem for hjælp, der alene sigter mod

understøtter det praktiske administrationsgrundlag i såvel

løsning af akut opståede problemer. Familien skal dermed

undersøgelses- som handleplansprocessen.

ikke, som følge af misforstået brug af mindste indgrebs priner utilstrækkelige til løsning af problemerne. Omvendt skal

Samarbejde med
Skole- og Kulturforvaltningen

hjælpen ikke være mere omfattende, end der er brug for i den

Skole- og Kulturforvaltningen er en særlig vigtig samar-

enkelte sag.

bejdspartner og det tætte samarbejde medvirker blandt

cippet, gennemgå en række foranstaltninger, som hver især

andet til, at anbragte børn og unge kan få skole- og uddanNår det drejer sig om børn og unge i den skolepligtige alder

nelsesmuligheder på lige fod med andre børn og unge i

indgår Lov om Folkeskolen ligeledes som en vigtig forudsæt-

tilsvarende aldersgrupper. Indgåede aftaler mellem Skole-

ning for at agere på området.

og Kulturforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen medvirker til, at der skabes sammenhæng i den

Politisk opbakning  

samlede indsats for barnet/den unge.

Det er afgørende, at der er et tæt samspil mellem det politiske niveau og det administrative niveau i forvaltningen. En

God ledelse og klar kompetence

forudsætning herfor er, at der er et godt politisk kendskab til

Kvalitet i sagsbehandlingen forudsætter en god ledelse og

Anbringelsesgrundlaget og en konsekvent og synlig politisk

et klart kompetenceforhold for den enkelte rådgiver. Ledel-

opbakning til administrationens omsætning af Anbringelses-

sen agerer efter Aalborg Kommunes ledelsesgrundlag, og

grundlaget. Tilsvarende efterlever forvaltningen de politiske

udgør en tydelig, tilgængelig og kompetent ledelsesmæssig

udmeldinger på området og sørger for gennemsigtighed i den

sparring og støtte. Der sikres således overblik, prioritering,

daglige omsætning af grundlaget. Rådgiverne kan således

styring og planlægning samt igangsættelse af kompe-

udføre de daglige opgaver med politisk opbakning, og dermed

tenceudvikling. Ledelsen definerer, og tager ansvar for at

fremstå professionelle og tydelige overfor de enkelte bor-

synliggøre den enkelte rådgivers handlekompetence på en

gere.

tillidsfuld måde, så ansvarlighed fastholdes ved rådgiverne.
Ledelsen understøttes i den forbindelse af relevante ledel-

Kvalitet i sagsbehandlingen  

sesværktøjer.

Det er en afgørende forudsætning for kvalitet i sagsbehandlingen, at rådgiverne har en høj faglighed, og at opgaven
løses med udgangspunkt i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens værdigrundlag. Det er derfor væsentligt, at tilstræk7

Grundholdninger omsat
til et praktisk administrationsgrundlag
Vi har i Aalborg Kommune følgende grundholdninger, der

Udredning

er omsat til et praktisk administrationsgrundlag, og som

Forud for enhver anbringelse skal der foreligge en undersø-

medvirker til at konkretisere og tydeliggøre rammerne for

gelse, der afdækker barnet/den unge, søskende, forældrene

Aalborg Kommunes Anbringelsesgrundlag. Grundholdnin-

og netværkets ressourcer og vanskeligheder samt en hand-

gerne tager afsæt i Børne- og Ungepolitikkens målsætnin-

leplan. Formålet er at skabe de mest optimale betingelser for

ger for børn og unge med særlige behov.

succesfulde indsatser, herunder kontinuitet i anbringelser.

Børne- og Ungepolitikkens målsætninger for
børn og unge med særlige behov er at:

Det betyder:

❱ børn og unge med særlige behov i størst mulig omfang
kan inkluderes i de almene tilbud.
❱ børn og unge med særlige behov gennem individuel støtte
og hjælp får de samme muligheder for at udnytte deres
ressourcer og potentialer som jævnaldrende børn og unge.

❱ at vi tager udgangspunkt i systematiske metoder i udredningsarbejdet.
❱ at vi aktivt gør brug af eksisterende oplysninger såvel
indenfor som udenfor Aalborg Kommune.
❱ at vi undersøger skånsomt, grundigt og fyldestgørende,
men ikke mere omfattende end hvad formålet tilskriver.

❱ der er kontinuitet i indsatsen mellem sektorer og forvaltninger.
❱ tilbyde familier, børn og unge med særlige behov støtte

Inddragelse af barnet,
den unge og forældrene

til i videst mulig omfang at klare vanskelighederne i eget

Vores udgangspunkt er et respektfuldt samarbejde med

miljø og gennem nærområdets almene tilbud.

barnet/den unge og forældrene gennem hele processen

❱ varetage omsorgen for børn og unge, når der er behov for
at afhjælpe svigt.
❱ følge op på iværksatte foranstaltninger, herunder opfølgning på udslusning og efterværn af tidligere anbragte

og så vidt muligt med forældrenes/den unges samtykke
til anbringelsen. Vi lægger derfor stor vægt på barnet/den
unge og forældrenes opfattelse af, hvad der kan bidrage til
at afhjælpe problemerne.

børn og unge.
❱ anvende Aalborg Kommunes egne tilbud, hvis det vurderes at være både fagligt forsvarligt, kvalificeret og konkurrencedygtigt.
❱ forebygge yderligere kriminalitet hos den unge gennem
den særlige indsats i familiegrupper og specialenheden.

Det betyder:
❱ at der lyttes til barnet/den unge med respekt for den enkeltes udviklingsniveau.
❱ at beslutninger træffes med udgangspunkt i barnet/den
unges behov.
❱ at problemerne så vidt muligt søges løst i samarbejde med
forældrene/familien/netværket.
❱ at børn, unge og forældres synspunkter inddrages i alle
faser af en undersøgelse og indsats.

Udredning  
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Akutanbringelser  
Akutte anbringelser skal så vidt muligt forebygges.

Anbringelse af børn og unge med fysiske
og psykiske funktionsnedsættelser
Vores udgangspunkt er, at børn og unge med betydelige og

En akut anbringelse defineres som en situation, hvor der

varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser skal for-

opstår en pludselig og alvorlig begivenhed, der kan true bar-

blive længst muligt i eget hjem ved hjælp af forebyggende

net/den unges sundhed og udvikling, eller hvor den akutte

og kompenserende indsatser.

situation indebærer en risiko for andre personer.
Det er forvaltningens strategi, at aflastning anvendes mhp.
En forudsætning for en akutanbringelse på døgninstitution,

at forebygge eller udskyde anbringelser. Der ses således

opholdssted eller i en familiepleje er, at barnet/den unges

en vigtig sammenhæng mellem antallet af anbringelser og

forældre eller evt. andre nære voksne i netværket ikke i den

anvendelsen af aflastning.

akutte situation er i stand til at tage vare på barnet eller den
unge.

Anbringelse af børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser finder primært sted, når de kompense-

Det betyder:

rende og forebyggende indsatser, herunder aflastning, ikke

❱ at for at undgå akutanbringelse skal der, i forbindelse med

længere er tilstrækkelige.

de forebyggende indsatser, afdækkes og søges etableret
et netværk om barnet/den unge.
❱ at såfremt kommende forældres omsorgskompetence

Det er ligeledes et udgangspunkt i det socialfaglige arbejde,
at der igennem et tæt samarbejde mellem myndighed og

vurderes at være utilstrækkelig, skal der iværksættes en

familie vil være nogle børn som fortsat bor hjemme, selv

undersøgelse, og der skal senest 2 måneder før forventet

om barnet opfylder et Anbringelsesgrundlag. Det kan være

fødsel udarbejdes en plan for indsatsen.

tilfældet, hvor det er fagligt forsvarligt, og hvor det er et

❱ at såfremt en akutanbringelse er en realitet, skal der etab-

ønske fra familien, og familien har ressourcerne hertil.

leres et tæt samarbejde mellem relevante samarbejdspartnere og med inddragelse af forældrene, barnet/den

Det betyder:

unge og netværket med henblik på afklaring af det videre

❱ at vi anbringer barnet/den unge med massiv behandlings-

forløb.
❱ at der inden 3 uger efter en akutanbringelse træffes beslutning om det videre forløb.

behov eller behov for anden udviklingsmæssig støtte.
Behov der kræver massiv socialpædagogisk behandling
og/eller pleje/omsorg af professionelle fagpersoner, der
ligger udover almindelige forældrekompetencer.
❱ at barnet/den unge anbringes, når behov for omsorg/
pleje har så betydeligt et omfang, at den samlede families
trivsel, herunder søskendes behov, ikke kan tilgodeses via
kompenserende foranstaltninger.
❱ at vi anbringer, når den unges funktionsnedsættelse viser
behov for, at der skal ske en særlig indsats i forhold til
overgang fra ungdomsliv til voksenliv, hvor det primære
formål er at træne den unge til at blive så selvhjulpent
som muligt i voksenlivet.
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Tidlig anbringelse
af socialt udsatte børn  

Anbringelse af
socialt udsatte unge mellem 14 og 18 år  

Indsatser skal iværksættes så tidligt som muligt.

Med udgangspunkt i en konkret, individuel vurdering ønsker
vi så vidt muligt at finde alternative indsatser i stedet for

Det betyder:

anbringelse af de 14 – 18-årige.

❱ at vi med et forebyggende sigte anbringer børn så tidligt
som fra barnets fødsel, når forældrene ikke kan sikre bar-

Vi lægger vægt på at fastholde de unge i deres vante miljø,

nets sundhed og udvikling.

når det vurderes at være hensigtsmæssigt. Erfaringen

❱ at vi sikrer barnets sundhed og udvikling gennem tidlig
opsporing og evt. anbringelse.

viser, at unge kan være svære at fastholde i en anbringelse
og at sammenbrud i anbringelserne er hyppigere i ungegruppen.

I forhold til børn i førskolealderen er der som oftest tale om
alvorlige mangler i forældrenes omsorgskompetence, der

Anbringelse af unge mellem 14 – 18 år sker som hovedregel,

fører til en anbringelse. Det vil sige utilstrækkelig omsorg for

når der er åbenbar risiko for, at den unges sundhed (almen

og behandling af barnet med risiko for fejludvikling til følge.

tilstand) eller udvikling lider alvorlig skade, og når der er en
faglig begrundet vurdering af, at problemerne ikke kan løses

For børn i skolealderen er der ofte tale om forældres

under den unges fortsatte ophold i hjemmet.

manglende omsorgskompetence kombineret med børnenes
specifikke problemer, bl.a. i forhold til skole og sociale rela-

Det betyder:

tioner. Børnene er derfor i risiko for fejludvikling.

At anbringelse af 14 – 18-årige hovedsageligt iværksættes,
når
❱ den unge viser alvorlige tegn på forsinket udvikling/fejludvikling som følge af omsorgssvigt på behov, opdragelse og
udvikling. Den unge mistrives alvorligt, er marginaliseret,
kan have psykiske problemer, kontaktvanskeligheder, misbrugsproblemer og være involveret i kriminalitet, ligesom
der kan være varige skader på personligheden og i nogle
tilfælde varige hjerneskader.
❱ der er meget væsentlige mangler i forældrekompetencerne. Forældrene er ofte stærkt belastede på det personlige,
sociale, psykiske og økonomiske plan. Der kan være tale
om, at opvæksten har været præget af psykisk sygdom
og/eller langvarigt stof- eller alkoholmisbrug hos en eller
begge forældre, fatale omsorgssvigt, overgreb, vold o.a.
❱ det er undersøgt og dokumenteret, at der ikke i netværket findes ressourcer, der kan inddrages som støtte eller
udgøre alternativ til en anbringelse.
❱ evt. tidligere iværksatte foranstaltninger har ikke haft den
ønskede virkning.
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Anbringelse af over 17-årige  
Unge over 17 år anbringes kun i situationer, hvor den unge
har et særligt behandlingsbehov eller hvor en forbliven i
nærmiljøet udgør en trussel for den unges sundhed og udvikling. I stedet for anbringelse iværksættes indsatser, der
målrettes den unges behov med særlig fokus på overgangen
til voksenlivet.

Det betyder:
❱ at unge over 17 år anbringes, når der er tale om ganske
særlige situationer, som ikke kan imødekommes i de lokale
forebyggende behandlingstilbud eller når der er tale om
misbrugsbehandling og kriminalitet, der har medført dom/
ungdomssanktion.
❱ at det er afdelingschefen inden for det pågældende
område, der har kompetencen til at træffe beslutning om
anbringelse af 17-årige.
❱ at der så tidligt som muligt og senest ved det 17. år skal
være drøftelser med den unge og anbringelsesstedet om
udslusning/afslutning af indsatsen.
❱ at der ydes efterværn, når det anses for væsentligt af
hensyn til den unges uddannelses-, arbejds- eller boligforhold. Jobcenter Ung inddrages i sagsprocessen senest ved
det 17½ år, således at der ved det 17½ år er taget stilling
til den fremtidige forsørgelse og støtte.
❱ at der følges op på indsatsen minimum 2 gange årligt, og
at foranstaltningerne ophører, når målet er nået, eller når
foranstaltningerne ikke længere opfylder formålet.
❱ at der i de situationer, hvor indsatsen ikke forlænges for

Efterværn  

unge med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Efterværn ydes efter en konkret vurdering af den

og som ikke er tilkendt pension, rettes kontakt til Social-

unges udviklingsmuligheder, når det må anses for at

center Ung, der træffer afgørelse om fremtidigt støttetil-

være af væsentlig betydning af hensyn til den unges

bud straks ved det fyldte 18. år.

behov for støtte, og hvis den unge er indforstået
hermed. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være
unge, der særligt skønnes at have behov for støtte ud
over det 18. år, herunder:
❱ unge med svære adfærdsvanskeligheder.
❱ unge med misbrugsproblemer.
❱ unge med psykiske og/eller sociale problemer.
❱ sent udviklede unge med behov for støtte til social
og personlig udvikling.
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Grundig opfølgning og
tilsyn samt fokus på hjemgivelse  

Tværfagligt samarbejde

Det er helt afgørende, at der sker en systematisk opfølgning

vi ved undersøgelse og efterfølgende handleplan sam-

i alle anbringelsessager. Det er karakteren af den konkrete

menhæng i de samlede indsatser for familien på tværs af

anbringelsessag, der er afgørende for hvor ofte, der skal

forvaltninger og faggrupper.

I forbindelse med anbringelser udenfor hjemmet, sikrer

være en opfølgning.

Det betyder:
Når der på baggrund af opfølgning bliver tale om hjemgivel-

❱ at rådgiver sørger for, at alle relevante oplysninger koordi-

se, udarbejder rådgiveren en plan for hjemgivelsen og evt.

neres, og at parterne involveres før planlægning af indsat-

hvilke indsatser, der i den forbindelse skal iværksættes.

sen. Dette gælder både i forhold til netværk, daginstitution, skole/PPR og andre samarbejdsparter i kommunen.

Det betyder:
❱ at vi ved alle anbringelsestyper følger det lovgivningsmæssige krav om opfølgning på foranstaltning/handle-

❱ at PPR i samarbejde med rådgiver ved anbringelser udenfor hjemmet er forpligtet til at udrede barnet/den unges
undervisningsbehov (KABU-aftalen).

plan første gang efter 3 måneder og herefter med højst

❱ at rådgiver sikrer tværfaglighed i sagsbehandlingsproces-

6 måneders mellemrum med mindre karakteren af den

sen herunder har fokus på, hvorvidt der kan være andre

konkrete sag tilsiger en hyppigere opfølgning.

og bagvedliggende årsager til barnet/den unges kontakt-

❱ at de to årlige tilsynsbesøg hos barnet/den unge tager udgangspunkt i målene i handleplanen. Dette skal finde sted
ved konkret samtale med barnet/den unge alene.

og/eller adfærdsvanskeligheder.
❱ at rådgiver sikrer, at der er aftale om hvem, der informerer
barnet/den unge om indsatsen.

❱ at der på baggrund af tilsyn, opfølgning og målene i hand-

❱ at der sker et systematisk samarbejde mellem rådgiver og

leplanen samt efter kontakt med forældremyndigheds-

PPR minimum én gang årligt under den konkrete anbrin-

indehaveren altid sker en vurdering af, om indsatsen skal

gelse, når der er tale om børn/unge i skolealderen.

ændres/ophøre.
❱ at der er fokus på at udvikle forældre og netværkets
muligheder for at tilgodese barnets/den unges behov for
støtte, således at hjemgivelse fremmes.
❱ at der stilles krav til anbringelsesstedet om at fremsende
statusrapport senest 14 dage før opfølgningsmødet mellem anbringelsesstedet, barnet/den unge, forældrene,
relevante samarbejdspartnere og rådgiver.

12

❱ at indsatsen for barnet eller den unge koordineres med
indsatsen for forældrene i Jobcenter/Socialområde.

Individuelle, fleksible
og kvalificerede tilbud

Tilbud i nærmiljøet

Det er grundholdningen, at vi løbende følger op på målgrup-

lige i nærområdet.

Som udgangspunkt tilstræber vi, at døgntilbud er tilgænge-

pernes behov og på hvilke typer indsatser og tilbud, der
er brug for. Ved valg af anbringelsessted skal kommunen

Det betyder:

vælge det anbringelsessted, som bedst kan imødekomme

❱ at der er gode muligheder for lokalt at tilbyde sammen-

barnet/den unges behov. Kommunen skal lægge vægt på

hængende og fleksible tilbud, som er tilpasset målgrup-

anbringelsesstedets mulighed for at tilbyde nære og stabile

pernes behov.

voksenrelationer og herunder vurdere, om en anbringelse

❱ at døgntilbud planlægges sådan, at børnene og de unge i

i en plejefamilie er mest hensigtsmæssig. Hvis barnet/den

størst mulig omfang fortsat kan profitere af de generelle

unge har søskende, der er anbragt udenfor hjemmet, skal

tilbud så som daginstitution eller skole.

kommunen vælge samme anbringelsessted, med mindre de

❱ at børn, unge og deres familier kan få en relevant og

øvrige søskendes eller barnet/den unges behov eller andre

helhedsorienteret hjælp i eller i nærheden af deres vante

væsentlige forhold taler imod det.

miljø med mindre der er forhold der begrunder, at hjælpen
skal ydes uden for nærmiljøet.

Det betyder
❱ at Børne- og Familieafdelingen og Socialafdelingen har et

❱ at tilbuddene skal tilrettelægges, så isolation i forhold til
familie og netværk undgås.

tæt og udviklende samarbejde.
❱ at den Centrale Visitation opsamler den nødvendige viden
om forvaltningens behov og krav til anbringelsesstederne
❱ at rådgiver tydeliggør målene i handleplanen.
❱ at tilbuddene er fleksible, helhedsorienterede og målrettet børnene/de unge og forældrenes særlige behov.
❱ at den konkrete indsats planlægges individuelt i en
behandlingsplan og med udgangspunkt i handleplanens
fokusområder.
❱ at effekten på alle foranstaltningstyper evalueres med
henblik på eventuelle justeringer i anvendte indsatser.
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Kommunale tilbud og selvforsyning  
Grundholdningen er, at vi i så høj grad som mulig skal være
selvforsynende med fagligt forsvarlige, kvalificerede og
konkurrencedygtige tilbud til børn, unge og familier med
særlige behov. Kvalitet i tilbuddene skal gennem den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats sikre barnet og den
unges behov for omsorg, udvikling og behandling. Indsatsen
tager udgangspunkt i formålet med anbringelsen og skal
foregå i trygge og sikre rammer.
I forhold til børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser har Aalborg Kommune en forsyningsforpligtigelse, som reguleres i en rammeaftale mellem Region
Nordjylland og de øvrige kommuner i region Nordjylland.

Det betyder:
❱ at vi vil være selvforsynende, når vi er konkurrencedygtige
målt på både kvalitet, faglighed og takst.
❱ at vi har mulighed for at fastsætte målgrupper, standarder, metodeanvendelse m.v. med udgangspunkt i brugernes behov og de nyeste forskningsmæssige resultater.
❱ at vi fastholder oparbejdet viden og erfaring i egen organisation.
❱ at normeringen skal afspejle et fagligt forsvarligt og kvalificeret tilbud.
❱ at vi ikke etablerer egne tilbud, når det drejer sig om helt
særlige behandlingsbehov, hvor vi ikke er konkurrencedygtige på prisen eller har tilstrækkelig faglig indsigt og
viden.
❱ at der ved omlægninger, justeringer eller ophør af egne
tilbud er aftalt rammer for, hvornår og hvordan ændringen
skal gennemføres.
❱ at eksterne tilbud kun anvendes i tilfælde, hvor vi 1) ikke
kan konkurrere på prisen på sammenlignelige tilbud, 2)
ikke selv har et tilbud, der i den konkrete situation matcher barnets/den unges/familiens behov eller 3) ikke har
ledige pladser i det relevante tilbud, og hvor det må formodes, at ventetiden på en ledig plads medvirker til yderligere og alvorlig problemudvikling i den konkrete sag .
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Økonomisk ansvarlighed  
Vi udviser økonomisk ansvarlighed i Aalborg Kommunes
anbringelsessager.

Det betyder:
❱ at vi anvender kommunens egne tilbud, såfremt det
vurderes at være både fagligt forsvarligt, kvalificeret og
konkurrencedygtigt.
❱ at det konkrete indhold, omfang af ydelsen samt de
økonomiske omkostninger skal være gennemsigtige og
sammenlignelige, dette gælder for såvel kommunale som
eksterne tilbud. Der er fuld gennemsigtighed om serviceniveau og ydelser.
❱ at der i egne tilbud ikke anvendes tillægsydelser, der ligger
udover taksten, med mindre det er helt nødvendigt af hensyn til barnet/den unge/forældrenes begrundede, særlige
og individuelle behov.
❱ at Den Centrale Visitation vurderer den forventede samlede udgift ved anbringelsen, herunder om der forventes
tillægsydelser/følgeudgifter.
❱ at såfremt der i en sag viser sig behov for ydelser udover
den bevilligede takst, revisiterer rådgiveren sagen til Den
Centrale Visitation, som vurderer relevansen af ekstra bevillingen. Samtidig vurderes om barnet/den unge fortsat
er velplaceret i tilbuddet.
❱ at vi sikrer, at indsatsen ophører, når målet med indsatsen
er nået.
❱ at vi revurderer indsatsen, hvis opfølgninger viser manglende målopfyldelse.
❱ at vi økonomisk og fagligt følger op på de forskellige
foranstaltningstyper ved hjælp af systematiske metoder
(indikatorredskabet).
kommuner for at sikre en stabil drift og undgå tomme

Ikrafttræden og revision
af Anbringelsesgrundlaget

pladser.

Det reviderede Anbringelsesgrundlag træder i kraft

❱ at der efter konkret vurdering kan sælges pladser til andre

❱ at vi i egne tilbud som udgangspunkt følger ”Fælles ret-

d. 1. februar 2012, og revideres hvert andet år dog

ningslinjer for takstberegning og betalingsmodeller”, der

med årlige evalueringer af grundlaget. Anbringelses-

er udarbejdet af Region Nordjylland i samarbejde med de

grundlaget revideres første gang primo 2014.

nordjyske kommuner.
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