Høringssvar ledergruppen:
Rapporten fra BDO har været fremlagt på temadag og har været behandlet på AMU og skal nu
behandles på FL, og derefter på udvalgsmøde, hvor Helene Tørsleff vil deltage.
Fra ledersiden opleves også en meget positiv og lærende proces.
Opmærksomhedspunkterne blev gennemgået og ledergruppen har følgende høringssvar:
Ledergruppen ser med tilfredshed på det høje socialfaglige niveau, BDO finde i de gennemgåede
sager.
Ledergruppen er enige i de påpegede opmærksomhedspunkter, og har følgende bemærkninger:
Mere fokus på den unges egne ressourcer.
Det vil være naturligt og lige til, at fokus på ressource hos den unge skal implementeres i ICS
undervisningen, som allerede er i kalenderen. Opmærksomhed også på den unges egne ønsker
og forslag skal i højere grad i spil.
I forhold til at få bosteder og anbringelsessteder til at beskrive den unges ressourcer i
statusnotaterne aftales det, at kvalitetsenheden med fordel kan involveres i model hertil.

Fælles systematik på tværs til afdækning af ressourcer i netværk
Der skal sættes ledelsesmæssig fokus på netværksinddragelse ikke kun i opstart af sager, hvor
der er besluttet en konkret model – netværkskort, men større fokus og model for fokus på netværk
i opfølgninger og ved nedtrapningsplaner. Dette vil være en del af målstyringsaftalen i 2018.
Derudover skal der på sigt sættes fokus på netværksafdækning på voksenområdet.
Lederne påpeger, at der vil være behov for tæt dialog med ungemakkerskaberne og den nye
specialteam for voksne om, hvordan det mest hensigtsmæssigt kan ske.
Dette gælder også den fælles systematik for dokumentation af de besluttede nedtrapningsplaner.

Styrket overgang fra barn til voksen
Ledergruppen ser frem til den nye organisering, der træder i kraft 1/1 18.
I den forbindelse vil der skulle udarbejdes nye samarbejdsaftaler og der er forslag om, at der kan
laves særlige guidelines på opfølgning især i overgangene fra ung til voksen, hvor der er
opmærksomhed på funktionsniveauet – tidligere end nu. (fx i en form for 16 + handleplaner)
Yderligere fokus på målopfyldelse og dokumentation af både økonomisk og faglig hensyn i
en afgørelse
Lederne vurderer, at der er mere fokus herpå end nogensinde før, men er enige i, at det giver
mening med inspiration til et endnu større fokus også på rådgiver niveau.

