Magistraten

Punkt 10.

Godkendelse af beredskabsplan ved vold/seksuelle overgreb på børn under 18 år
2019-016320
Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender håndbogen ”På Tværs” og
”Beredskabsplan ved vold/seksuelle overgreb på børn under 18 år” i henhold til servicelovens § 19, stk. 4.
Skoleudvalget: Mette Ekstrøm Jensen var fraværende."

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
I servicelovens § 19, stk. 4 findes en bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for
beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.
Beredskabet skal revideres med maksimalt 4 års intervaller. Det fremgår af vejledningen til bestemmelsen, at
den skal forstås således, at beredskabet skal godkendes af byrådet, hvilket Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen ikke har været opmærksom på. Sagen forelægges derfor for byrådet med
indstilling om, at beredskabet godkendes.
For så vidt angår forebyggelse og tidlig opsporing har byrådet den 18. juni 2017 godkendt Børne- og
ungepolitikken og Udviklingsstrategien for børn, unge og familier, som begge blandt andet giver overordnede
rammer for kommunens arbejde omkring forebyggelse og tidlig opsporing.
Dette er konkretiseret i håndbogen ”På Tværs”, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen. Håndbogen er senest redigeret i 2017 og findes på
kommunens hjemmeside. I forbindelse med seneste redigering er Skoleudvalget og Familie- og
Socialudvalget orienteret om håndbogen henholdsvis den 7. februar 2017 og 20. januar 2017.
Derudover har Aalborg Kommune en beredskabsplan, der beskriver, hvorledes sager om overgreb mod børn
og unge skal behandles. Planen er udarbejdet af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og er godkendt i
Familie- og Socialudvalget den 14. december 2012. Siden denne godkendelse er planen blevet revideret 2
gange. Beredskabsplanen findes på kommunens hjemmeside sammen med ”Action cards” og relevante
links.
Beredskabsplanen bruges adskillige gange ugentligt.
Link
Håndbogen ”På Tværs”: https://www.aalborg.dk/media/8252082/paa-tvaers-april-2018.pdf
Beredskabsplanen: https://www.aalborg.dk/media/9543694/beredskabsplan-ved-vold-og-seksuelle-overgrebpaa-boern-under-18-aar.pdf
Actioncards i forbindelse med beredskabsplanen: https://www.aalborg.dk/media/9543695/actioncard.pdf
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Bilag:
Bilag - Håndbogen på tværs
Bilag - Beredskabsplan ved vold ogseksuelle overgreb på børn under 18 år
Bilag - Actioncard
Brev til borgmestre om kommunale beredskaber-1.docx
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