Referat
Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget
Mødet den 22.06.2018 kl. 08.30 - 15.00
Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst

AALBORG BYRÅD

Indholdsfortegnelse

Åben
1

Godkendelse af dagsorden.

1

2

Orientering om familieplejens niveau for vederlagsfastsættelse

2

3

Orientering om status på implementering af handlevejledning om bekymrende fravær

7

4

Orientering om årsrapport fra TUBA

12

5

Orientering om Etablering af enheden Fremdrift

15

6

Orientering om undersøgelse blandt borgere, der har afsluttet misbrugsbehandling i
døgnregi

20

7

Orientering om status på handleplan ift. socialt udsatte i byens rum og pladser.

23

8

Godkendelse af Revisionsberetning nr. 42 for regnskabsåret 2017 i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

26

9

Drøftelse af emner til budgetforslag 2019-2022

30

10

Godkendelse af høringsgrundlag til "Nye Fælles Veje" - 1. behandling

33

11

Orientering om Ankestyrelsens Ankestatistik 2017

36

12

Drøftelse af evaluering af det 1. halvår i Familie- og socialudvalget og
Beskæftigelsesudvalget

43

13

Godkendelse af udkast til mødeplan 2019 for Familie- og Socialudvalget

46

14

Orientering fra Rådmand og direktør

49

15

Eventuelt.

51

18

Godkendelse af referat

52

Lukket
16

Orientering fra Rådmand og direktør - lukket

17

Eventuelt - lukket.

Familie- og Socialudvalget

Tid

Fredag 22. juni 2018, kl. 08.30

Sted

Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst

Afbud

Vibeke Gamst

Til stede

Christina Halkjær, Mai-Britt Iversen, Tobias Bøgeskov, Anne Honoré Østergaard, Søren
Kusk, Anna Kirsten Olesen

Øvrige
deltagere

Arne Lund Kristensen, Arne Bilgram, Hans Chr. Mariegaard, Hanne Manata, Birgitte
Welling, Jesper Dahlgaard samt medlemmerne af Beskæftigelsesudvalget deltager fra kl.
10.30, Leder af Visitationen og Familieplejen Christina Tange Holmberg deltager under
punkt 2, Marianne Fog Jørgensen og Kirsten Kjær fra PwC deltager kl. 11.00 under punkt 8

Øvrige
oplysninger

Tobias Bøgeskov var fraværende under pkt. 1-7 og 12-18

Familie- og Socialudvalget

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden.

Program for dagen:
Kl. 8.30-10.30 Ordinært møde i Familie- og Socialudvalget punkt 1-7
Kl. 10.30-15.00 fælles udvalgsmøde med Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget punkt 8-18
Beslutning:
Godkendt.
Vibeke Gamst og Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Punkt 2.

Orientering om familieplejens niveau for vederlagsfastsættelse
2017-001542
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering om
familieplejens niveau for vederlagsfastsættelse.
Beslutning:
Til orientering.
I 2. halvår bliver der på et udvalgsmøde tema om Familieplejen og Visitationen.
Vibeke Gamst og Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I Aalborg Kommune kommer plejefamilier ofte i spil, når et barn eller en ung skal anbringes. Plejefamilierne
tilbyder barnet nogle rammer, der adskiller sig fra det socialpædagogiske opholdssted eller
døgninstitutionen. En anbringelse uden for hjemmet er en af de foranstaltninger, kommunen kan sætte i
værk efter Serviceloven, når et barn eller en ung har brug for særlig støtte. I 2018 er 373 børn og unge i
alderen 0-22 år anbragt i en plejefamilie, heraf 43 i netværk (opgørelsen er fra 3 måned 2018)
Plejefamilierne godkendes af socialtilsynet og er oprettet efter:
 Plejefamilier efter Serviceloven § 66, stk. 1, nr. 1
 Kommunale plejefamilier oprettet efter Serviceloven § 66, stk. 1, nr. 2. Kommunale plejefamilier blev
indført med Barnets Reform i 2011. En kommunal plejefamilie er i kraft af særlige kompetencer og
kvalifikationer godkendt til at have særligt behandlingskrævende børn og unge i pleje, som fx børn
og unge med en psykisk lidelse. Pt. har Aalborg Kommune ingen Kommunale plejefamilier ansat.
 Netværksplejefamilier efter Serviceloven § 66, stk. 1, nr. 3, hvor der forud for anbringelsen består
en personlig eller familiær relation mellem plejeforældre og barnet/den unge.
 Plejefamilier godkendt som konkret egnede efter § 66 a godkendes af kommunen og kun i forhold til
et eller flere nærmere angivne børn eller unge, og netværksplejefamilier er konkret godkendte
plejefamilier, hvor der er en familie- eller netværksrelation mellem barnet/den unge og familien. Der
er meget få plejefamilier der bliver godkendt konkret.
Aalborg Kommunes anbringelsesmønster viser, at der anbringes en stor andel børn og unge i plejefamilier til
en lav takst, i 2017 var Aalborg Kommunes gennemsnitlige vederlagsniveau på 5,9 vederlag.
Da Aalborg kommune anbringer en stor andel af børn i plejefamilier, betyder det også at andelen af børn
med høj belastning også anbringes i plejefamilier.

Anbringelsesmønster for 6-by kommunerne
Tabel 1: Antal og andel af anbragte børn og unge i en familieplejeindsats i 6-by kommunerne (0-17 år) ultimo
2016.
København
Odens Esbjerg
Randers
Århus Aalborg 6-by
Hele
e
landet
Antal i en
440
263
130
178
261
356
1.628
7.546
familieplejeind
sats
Andel i en
58,6%
57,5% 46,6%
79,1 %
50,7 % 65,7 %
58,8 % 63,5 %
familiepleje
indsats
*Andel i familiepleje er summen af de tre anbringelsesindsatser, Netværkspleje, Ordinær familiepleje og Kommunal
familieplej. Anbragte børn og unge med handicap er inkluderet i tabellen. Kilde; Danmarks Statistik

De mest sikre data, at sammenligne, er tallene fra regnskab 2016, hvorfor tabel 1 er medtaget.
Tabel 1 viser Aalborg Kommunes anbringelsesmønster sammenlignet med de andre 6-by kommuner. Heraf
ses det at netop en stor andel af de 0-17 årige, sammenlignet med 6-by kommunerne, er anbragt i en
familiepleje. Således er 65,7 % ved udgangen af 2016 i Aalborg Kommune anbragt i en familieplejeindsats.
Familieplejens gennemsnitlige vederlagsniveau sammenlignet med 6-byerne
Tabel 2 er ligeledes baseret på data fra regnskab 2016 og heraf fremgår at Aalborg kommunes
gennemsnitsudgifter pr. helårsplads er nogle af de laveste på området sammenlignet med de andre 6-byer.
Tabel 2: KL´s nøgletal: Gennemsnitsudgifter pr. helårsplads til børn og unge anbragt i pleje- og
netværksplejefamilier – regnskab 2016 opgivet i 1000 kr. pr. helårsplads
København Århus
Aalborg
Odense
Esbjerg
Plejefamilier
482
492
410
445
429
Netværksplejefamilier 161
168
128
161
134
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Aalborg kommune har haft et ønske om at fremskaffe et nyere datagrundlag, end fra 2016, vedrørende 6byernes gennemsnitlige plejevederlag, Hvorfor dette har været forespurgt i 6-by regi. Tabel 3 viser de 6-byer
der har besvaret forespørgslen herom. Netværksplejefamilier indgår ikke i gennemsnittet da de ikke
modtager løn/plejevederlag. Der har været forskellige besvarelser i forhold til hvornår 6-byerne har opgjort
gennemsnittet, sammenlignet med besvarelserne ligger Aalborg kommune lavt med et gennemsnitligt
vederlagsniveau på 5,9 for 2017.

Tabel 3: Forespørgsel hos 6-byerne vedr. gennemsnitlige vederlagsniveau- X har ikke besvaret.
København Århus
Aalborg
Odense
Esbjerg
Randers
Gennemsnitlige 6,47
7,13
5,9
5,5 ved
x
x
vederlagsniveau 2018
2017
2017
seneste
gennemgang
Hvilken Honoreringsmodel benyttes i 6-by regi
Aalborg kommune har forespurgt i 6-by regi hvilken honoreringsmodel der benyttes, dette fremgår af tabel 4.
Ligeledes henvises der til Familie- og Socialudvalgets beslutning om vedtagelse af ny honoreringsmodel i
Aalborg Kommune, vedlagt indstillingen som bilag. Hvor det blev besluttet ikke at indføre en
gennemsnitsmodel, da en gennemsnitsbetragtning ikke matcher Aalborg Kommunes Udviklingsstrategi.
Tabel 4: Honoreringsmodeller
København
Honoreri KL´s
ngsmod
vederlagsmodel
eller
med
genforhandlingsfri
st mindst hvert 2.
år. For
forstærkede
plejefamilier er
det hvert 4. år.

Århus
Gennemsn
itsmodellen

Aalborg
Kl´s
vederlagsmodel
men med en
treårig
genforhandlingsfri
st.

Odense
Ny
Odensemodellen/m
inimumsmodellen

Esbjerg
Der
arbejdes
på en ny
honoreri
ngsmod
el

Randers
Gennemsni
tsmodellen,
inspireret af
Århus
Kommune

København og Aalborg Kommune benytter KL´s vederlagsmodel, hvor aflønningen af plejeforældrene
afregnes i såkaldte vederlag. Antallet af vederlag afhænger af, hvor behandlingskrævende det anbragte
plejebarn er. Kompensationen opgøres i 1-7 skattepligtige vederlag. I Aalborg Kommune modtager enkelte
familier over 7 gange vederlag. Antallet af plejevederlag fastsættes ud fra en konkret og individuel vurdering
af det enkelte barn eller unges behov for særlig støtte, samt den indsats, der er aftalt, at familien skal yde i
forbindelse hermed. Ud over det skattepligtige vederlag ydes tilskud til barnets kost og logi (der udgør
mellem kr. 5500 - kr. 5850 pr. mdr.), lomme-og tøjpenge til barnet samt engangs- og ekstraudgifter. Disse
tilskud er skattefrie.
Århus og Randers Kommune har indført en honoreringsmodel, Gennemsnitsmodellen, hvor honoreringen
fastholdes på samme niveau gennem hele anbringelsesforløbet. Gennemsnitsmodellen er en model, hvor
fastsættelsen af honorering m.v. fastsættes ud fra en gennemsnitsbetragtning. Honoreringen baseres her på
den gennemsnitlige plejeopgave fordelt over tid, hvilket betyder, at honoreringen fastholdes på samme
størrelse gennem hele anbringelsesperioden. Fastholdelse af honoreringens størrelse gennem hele
anbringelsesperioden betyder, at genforhandling af honoreringens størrelse kun yderst sjældent kan komme
på tale. Dette vil igen betyde, at det er meget vigtigt at plejefamilien forud for anbringelsen kan have tillid til,
at plejeopgaven er vurderet korrekt i forhold til den arbejdsindsats, der kræves og den løn der betales.
Odense kommune har indført Minimumsmodellen, som er en model hvor alle plejefamilier aflønnes med en
fast minimumshonorering pr. måned, gennem hele barnets anbringelsesperiode, svarende til 4 vederlag pr.
mdr. Den nye honoreringsmodel bruges af Odense Kommune ved nye familieplejeanbringelser. Alle
nuværende plejefamilier, der honoreres af Odense Kommune, tilbydes at overgå til den nye
honoreringsmodel, men kan så ikke gå tilbage til KL´s honoreringsmodel med løbende vederlagsforhandling.
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I udgangspunktet kan kontrakten ikke genforhandles, og der er ikke kontraktændringer i plejeforløbet.
Ændringer kan dog alligevel forekomme i de tilfælde, hvor en af plejeforældrene helt eller delvist må opgive
tilknytningen til arbejdsmarkedet i en periode på grund af barnets behov. Hvis en af plejeforældrene i en
periode delvist (er nødt til at gå på deltid maks. 30 timer pr. uge) må opgive tilknytningen til arbejdsmarkedet,
vil honoreringen i perioden stige til 5 vederlag (kr. 21.110) pr. måned. Hvis en af plejeforældrene helt må
opgive tilknytning til arbejdsmarkedet i en periode, vil honoreringen i perioden stige til 7 vederlag (29.554 kr.)
pr. måned. Den fastsatte takst er pr. barn. Ved indførslen af minimumsmodellen gives der en 6 måneders
opsigelsesperiode i de tilfælde hvor en plejefamilier skal gå fra 7 eller 5 vederlag til 4 vederlag, fordi
plejeopgaven ikke længere fordrer, at en af forældrene helt eller delvist opgiver tilknytning til
arbejdsmarkedet. I perioden kan den ene plejeforældre helt eller delvist.
Med satspuljeaftalen for 2018 indgik satspuljepartierne en aftale om et større initiativ ”Mere kvalitet i
plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn”, der skal sikre et løft af området. Formålet med
pakken er at sikre mere kvalitet i plejefamilieanbringelserne, så de anbragte børn får den indsats, de har
brug for. I den forbindelse nedsætter Socialstyrelsen en følgegruppe med centrale interessenter på
plejefamilieområdet, hvori Aalborg kommune blandt andet deltager. Et at initiativerne er at skabe ro og
stabilitet i anbringelsen – Der er behov for at mindske fokus på økonomi og skabe ro og forudsigelighed
omkring plejefamiliernes opgave, så uenigheder om løn og andre vilkår ikke kommer i vejen for en tryg
opvækst for det anbragte barn. Derfor skal kommuner og plejefamilier blive langt bedre til at indgå klare
aftaler allerede fra anbringelsens start, så der ikke hersker tvivl om, hvad plejeopgaven indebærer, om
lønniveauet eller de vilkår, der skal gælde for ansættelsen. Derudover hersker der i praksis tvivl om, hvad
der gælder for plejefamilier, fx ift. ferie og skat. Retsstillingen er egentlig ret klar, når man dykker ned i de
relevante lovgivninger, men det kan være svært som plejefamilie at få sig et samlet overblik over, hvad der
er op og ned.
Børne- og Socialministeriet går i dialog med KL om, at KL fremadrettet anbefaler en anden vederlagsmodel
(Gennemsnitsmodellen) samt principper for god forhandlingsadfærd, sådan at plejefamilier reelt bliver
ligeværdige forhandlingsparter og ikke sættes ned i løn med meget kort varsel. Såfremt dialogen mellem
ministeriet og KL ikke bærer frugt drøftes spørgsmålet i satspuljekredsen.
For at skabe klarhed over plejefamiliers rettigheder, fx ift. ferie og skat, vil håndbogen på plejefamilieområdet
blive opdateret, så den indeholder en beskrivelse af retstilstanden på de forskellige områder.
En gennemsnitsbetragtning matcher ikke Aalborg Kommunes Udviklingsstrategi, hvor der arbejdes med
korttidsanbringelser og fleksibilitet i forhold til indsatstrappen. Hvor der er behov for
en langt mere fleksibel aflønningsform, hvor honoreringen kan genforhandles i løbet af
anbringelsesperioden, således at børnene og de unge, ud fra normaliseringsperspektivet, sikres tilknytning til
eget hjem og
nærmiljø ved at udvikle og udnytte de ressourcer, der er i børnene og de unges familier og netværk.
Familieplejen i Aalborg Kommune udarbejder typisk kontrakter for en 3 årig periode op til det 16. år
Ved en 3 årig genforhandlingsfrist ser Familieplejen en mulighed for fleksibilitet til løbende at revurdere på
indsatsen, samt at skabe ro omkring anbringelsen, således det gode samarbejde mellem Aalborg Kommune
og plejefamilierne understøttes ved at have færre kontraktforhandlinger, der kan påvirke plejeforholdet
negativt. Ligeledes sikres plejefamilierne stabile og forudsigelige rammer for vederlag og fastholder
derigennem et ressourceperspektiv på plejebarnet.
På baggrund af sammenligning af 6-by kommunernes anbringelsesmønstre, gennemsnitlige
vederlagsniveauer og honoreringsmodeller, tidligere ændringer på plejefamilieområdet, samt initiativer fra
satspuljeaftalen 2018 vurderes der ikke grundlag for at foretage yderligere ændringer på området for
nuværende. Det anbefales at der afventes udspil fra KL, da ny vederlagsmodel for plejefamilier er medtaget i
KL´s aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2019.
Leder af Visitationen og Familieplejen Christina Tange Holmberg deltager i udvalgsmødet under behandling
af punktet.
Tidsplan
Intern
ledermøde
FL
FSU

17. maj
13. juni
22. juni
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Punkt 3.

Orientering om status på implementering af handlevejledning om bekymrende fravær
2016-007738
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets og
Familie- og Socialudvalgets orientering opfølgning på status på implementeringen af handlevejledningen om
bekymrende fravær.
Beslutning:
Til orientering.
Status til udvalget bliver i oktober 2018.
Vibeke Gamst og Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget godkendte i april 2017 en handlevejledning om bekymrende
fravær. Handlevejledningen definerer, hvornår et fravær er bekymrende og fastsætter, hvorledes skolerne
skal handle; herunder hvornår Familiegrupperne, Specialgruppen og PPRs fraværskonsulenter skal
inddrages, samt hvornår der skal sendes en underretning til Familiegruppen.
Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget fik i marts 2018 en orientering om status på handlevejledningen
om bekymrende skolefravær; herunder en status på udviklingen i antallet af elever, der er drop-out-truet, er i
reduceret skema, er i enkeltmandsundervisning eller er i sygeundervisning i hjemmet. Tillige blev der givet
en kort status på arbejdet med handlevejledningen; herunder tilbuddene til elever med angst-problematikker.
I forbindelse med orienteringen ønskede de to udvalg følgende uddybninger:






En redegørelse for den manglende inddragelse af fraværskonsulenter i alle sager.
Opfølgning på kendskabsgrad til handlevejledning ved alle skoler.
En kommunikationsindsats vedr. PPRs tilbud til børn og unge med angst.
En redegørelse for mulighed for brug af Servicelovens §11 og §52 i forhold til at motivere barnet til
skolegang.
En analyse og redegørelse for, hvorfor det ikke er lykkes at reducere antallet af genganger fra 2016
til 2018.

I nærværende sag gives en redegørelse for hvert af ovenstående spørgsmål.
Redegørelse for den manglende inddragelse af dropout teamet/fraværskonsulenter i alle sager
Ifølge handlevejledningen skal PPRs fraværskonsulenter inddrages, hvis en elev har et fravær på mere end
8 uger. I orienteringen fra marts 2018 fremgik det, at der i alt var 38 elever, som var vurderet til at være i
niveau 3. I disse var fraværskonsulenterne inddraget i de 16.
For at undersøge årsagerne til manglende inddragelse, har der været rettet henvendelse til de skoler, som
ikke har inddraget fraværskonsulenterne i sager, hvor eleven har mere end 8 ugers fravær. Ved
gennemgang af årsagerne til den manglende inddragelse af fraværskonsulenterne anfører skolerne
følgende:
-

Skolens egen socialrådgiver tager sig af fraværet, så en involvering anses for overflødig
Skolen er midt i et handleforløb, som man gerne vil se effekten af lokalt før inddragelse
Stadig usikkerhed om elementer i handlevejledningen og dermed usikkerhed om tidspunkt for
inddragelse
Manglende kendskab til handlevejledningen
En enkelt skole tvivler på om involvering af fraværskonsulent gør noget positivt ved sagen

Fraværskonsulenterne føler sig generelt mere inddraget i arbejdet med bekymrende fravær end tidligere. De
oplever en velvilje på langt de flest skoler over deres involvering, men nogle skoler er stadig usikre på
handlevejledningen og den ønskede metodik heri.
Opfølgning på kendskabsgrad til handlevejledningen ved alle skoler
Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget ønskede som opfølgning på orienteringen i marts en uddybning
af, hvad der gøres for at øge kendskabet til handlevejledningen om bekymrende fravær.
Implementeringen blev opstartet i august 2017. Der har i efteråret været gennemført en temadag for alle
deltagere i trivselsforum, hvor et af emnerne netop var handlevejledningen. Derudover har
handlevejledningen været temasat i Udvidet Forvaltningsledelse, netværket for trivselspersoner, i
familiegrupperne samt lokalt på den enkelte skole. Tillige er der i foråret afholdt møder mellem
medarbejderne fra den enkelte familiegruppe og det tilsvarende PPR-team. Fokus har været på samarbejdet
om bekymrende fravær og KABU-samarbejdet (Kvalitet i arbejdet med Anbragte Børn og Unge).
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Udover den generelle implementeringsindsats har der været behov for at stille skarpt på enkelte skolers
systematikker i forhold til bekymrende fravær. Skoleforvaltningen har således været i dialog med flere skoler,
som enten undlader at inddrage konsulenter rettidigt eller i det hele taget, udtrykker usikkerhed over
handlevejledningen eller ikke har opbygget en tilstrækkelig systematik omkring arbejdet med udfordrede
børn og deres fravær. Dialogen omfatter både en massiv indsats i ledelsesregi, men også konsulentbistand
til personalet i forhold til praktisk håndtering af fraværsproblematikker.
For at sikre fuld implementering vil der fortsat være behov for at dagsordenssætte handlevejledningen i
relevante fora; herunder i de tværsektorielle møder mellem familiegrupperne/specialgruppen og skolerne
samt i skolernes trivselsfora.
Der var i foråret 2018 programsat en egentlig evaluering af handlevejledningen forestået af Kvalitetsafsnittet
i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Evalueringen skal bl.a. klarlægge, hvor stort kendskabet er til
handlevejledningen på skoler, i PPR og i Familiegrupperne. Evalueringen er imidlertid bl.a. på grund af
andre presserende opgaver udsat til efteråret 2018.
En kommunikationsindsats vedr. PPRs tilbud til børn og unge med angst
I sidste byrådsperiode allokerede Skoleudvalget 0,8 mio. kr. til indsatser i forhold til elever med angst, da
angsten kan have vidtrækkende konsekvenser for elevernes skolegang. Bevillingen har udmøntet sig i Cool
Kids-programmet, der er et manualbaseret angstbehandlingsprogram i grupper for børn, unge og deres
forældre, som bygger på metoder fra kognitiv adfærdsterapi. Ifølge forskning kan op imod 80 pct. af
deltagerne i Cool Kids opleve mindre angst ved programmets afslutning.
Derudover samarbejder PPR i øjeblikket med skolerne i klynge 3 (Vester Mariendal skole, Kærbyskolen,
Stolpedalsskolen, Vesterkærets skole, Gl. Hasseris skole, Nørholm skole og Hospitalsundervisningen) om et
projekt om ængstelige og angste elever. Her afprøver PPR sammen med en gruppe forældre et
forskningsbaseret selvhjælpsmateriale. Endelig udvikler og afprøver PPR et koncept, der omhandler
”mestringsorienterede samtaler”, hvor skolemedarbejdere i samarbejde med PPR gennemfører et
samtaleforløb med elever fra skoleklyngen, der oplever ængstelighed og angst i forbindelse med
skolegangen. Tanken er, at de nye indsatser skal udbredes til samtlige skoler og elever i begyndelsen af det
kommende skoleår.
Orienteringen fra marts 2018 viste, til trods for en ihærdig hvervningskampagne, at det kun var lykkes at få et
begrænset antal børn og deres forældre i angstbehandling. En væsentlig forklaring på den manglende
succes med initiativet var, at børnene generelt var for sårbare til at indgå i gruppebehandlingsforløb.
Siden marts har PPR udvidet målgruppen for angsttilbuddet til – ud over børn med en
autismespektrumsforstyrrelse – også at omfatte børn uden diagnoser. Derudover er kommunikationen
omkring tilbuddet intensiveret.
Følgende kommunikationsindsatser er igangsat:
-

PPR’s hjemmeside er opdateret med supplerende oplysninger og den ændrede målgruppe om
Cool kids

-

Der er udsendt nyhedsbrev med beskrivelse af Cool kids og den ændrede målgruppe.

-

Der er udsendt onsdagsmail til skolerne med beskrivelse af Cool kids og den ændrede
målgruppe samt notits, som skolerne blev bedt ligge på forældreintra om Cool Kids.

-

Der er en Facebook-side ”Cool Kids – PPR Aalborg”. Aktiviteten herinde er intensiveret i
gennem foråret 2018.

-

Endelig arbejdes der på at sikre, at PPRs tilbud kan søges frem via www.aalborg.dk.
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Der er vedhæftet den notits, der er udsendt til skolerne til brug på forældreintra.
En redegørelse for mulighed for brug af Servicelovens §11 og §52 i forhold til at motivere barnet til
skolegang
Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget ønskede som opfølgning på orienteringen i marts 2018 en
redegørelse for anvendelsen af indsatser med udgangspunkt i Servicelovens §11 og §52 set i forhold til
skolefraværsproblematikker.
Servicelovens § 11 kan give adgang til rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge som en
forebyggende foranstaltning. I modsætning til servicelovens § 52, som forudsætter udarbejdelse af en § 50undersøgelse (en børnefaglig undersøgelse), så kræver iværksættelse af § 11 ingen forudgående
undersøgelse. Det, der er afgørende for, om der kan iværksættes en foranstaltning efter servicelovens § 11
er, at der er tale om en konkret og afgrænset problemstilling.
Der er udarbejdet et notat, der beskriver de lovgivningsmæssige muligheder i §11 og §52 samt de tilbud der
er etableret i Aalborg Kommune under de to paragraffer i Serviceloven. Notatet er vedhæftet som bilag.

En analyse og redegørelse for, hvorfor det ikke er lykkes at reducere antallet af genganger fra 2016 til
2018.
Orienteringen fra marts 2018 viste, at der i alt var 38 sager fra 2016, der stadig var på listen i 2018.
Specialgruppen har efterfølgende lavet den første analyse af de 38 sager i Specialgruppen. Analysen viser
bl.a.
-

Hovedparten af børnene har en diagnose inden for autismespektrumforstyrrelser. En mindre andel
har generelle udviklingsforstyrrelser og ADHD/ADD.

-

Hovedparten af eleverne går enten i specialskole eller specialklasse. 5 elever går i almenskolen, 1
elev går i Hospitalsundervisningen og 5 elever hjemmeundervises eller er på vej til et nyt skoletilbud
Der er 8 piger og 30 drenge

-

I 7 af sagerne er der større fremmøde i skolen, 6 er uændret og i 11 af sagerne er der et mindre
fremmøde. I 15 af sagerne fremgår det ikke klart, om der er ændring i fremmødet.

-

I 5 af sagerne er der igangsat en mindre indsats. 15 modtager i dag en større indsats fra
Specialgruppen, mens 18 er uændret.

I de sager, hvor der ikke er igangsat en mindre indsats indhentes der nu samtykke fra forældrene til at
samarbejde med Skoleforvaltningen om en tværgående analyse af sagsforløbet i deres barns sag. Det drejer
sig om i alt 33 sager. Det er forventningen, at den tværgående analyse i endnu højere grad vil afdække
årsagerne til det lange fraværsforløb samt muliggøre igangsætning af virkningsfulde indsatser i de konkrete
sager.
Når denne uddybende analyse er gennemført – forventeligt i september 2018 – vil de to udvalg få en ny
orientering om status på de elever, der var gengangere fra 2016.
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Bilag:
PPR Aalborg - Cool kids - til forældreintra
Redegørelse for mulig brug af Servicelovens § 11 og § 52 ved skolevægring
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Punkt 4.

Orientering om årsrapport fra TUBA
2018-026375
Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie og socialudvalgets orientering statusrapport
fra TUBA herunder årsbeskrivelse og regnskab.
Beslutning:
Til orientering.
Vibeke Gamst og Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
TUBA er en selvstændig organisation ejet af Blå Kors Danmark. TUBA arbejder i overensstemmelse med
Blå Kors Danmarks formål og menneske- og diakonisyn.
TUBA er opdelt i fire regioner, der hver ledes af en regionsleder. Den daglige ledelse består af TUBAs
landsleder, drifts- og administrationschef og faglig chef.
TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere.
TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med misbrug.
Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt.
TUBA har afdelinger landet over, hvor de blandt andet tilbyder individuel terapi og gruppeterapi samt mange
aftenarrangementer med undervisning eller socialt indhold.
Desuden har TUBA onlinerådgivning og kurser og foredrag til fagpersoner og skoleklasser.
Af TUBAs hjemmeside fremgår det, at de sørger for at være opdateret med den nyeste faglige viden i det
psykoterapeutiske felt. Det gør de ved at opkvalificere medarbejderne i nye metoder og viden på feltet. De
evaluerer løbende, om de hjælper de unge, der går hos dem og tilpasser deres arbejde efter det.
Det psykodynamiske handler om, at de anerkender betydningen af belastningerne i de unges opvækst, og
hvordan de kan præge børn, unge og voksne i dag og senere i livet.
TUBA ansætter kun professionelle psykologer og psykoterapeuter. De ansatte i TUBA er forpligtet af
etikreglerne i hhv. Psykologforeningen og Psykoterapeutforeningen.
Af hensyn til de unges interesser er TUBAs terapeutiske tilbud ikke tidsbegrænset.
Aalborg Kommune har modtaget statusrapport fra TUBA, samt et Årsmagasin fra TUBA og årsregnskabet.
Statusrapporten laver en fin gennemgang af antal behandlede unge i Aalborg og hvorledes effekten af
behandlingen har været, - også sammenlignet med landsgennemnittet. I 2017 har der i alt været 189 unge i
terapeutisk forløb. Aalborg kommune betaler i 2018 et driftstilskud på kr.490.566,- til TUBA Aalborg.
Årsmagasinet har en årsberetning der fortæller generelt om TUBAs arbejde, effekten af det arbejde der
laves og hvorledes de kommunikerer så unge bliver opmærksomme på dem og deres tilbud og deres
opmærksomhed på opkvalificering af medarbejdere.
Statusrapport, årsmagasin og årsregnskab er vedlagt i bilag.
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Bilag:
Statusrapport for TUBA Aalborg.pdf
Årsregnskab 2017 TUBA Aalborg.pdf
Årsmagasin TUBA 2017.pdf
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Punkt 5.

Orientering om Etablering af enheden Fremdrift
2018-041695
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering:
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse
At der i handicapsektoren etableres en ny organisatorisk enhed med fokus på forebyggende og
tidsafgrænsede indsatser som udgangspunkt målrettet borgere med lette til moderate udfordringer.
Indstillingen er sendt i høring efter Ældre- og Handicapudvalgets 1. behandling den 25.04.2018 og forventes
2. behandlet i Ældre- og Handicapudvalget den 20.06.2018.
Beslutning:
Udsat.
Vibeke Gamst og Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Med afsæt i Vision 2020 og kerneopgaven ønsker Myndigheds- og Handicapafdelingen at etablere et nyt
tilbud, med fokus på forebyggende og tidsafgrænsede indsatser, der helt eller delvist kan træde i stedet for
bostøtte til borgere med lette til moderate udfordringer. Tilrettelæggelsen af tilbuddet, der etableres som en
ny organisatorisk enhed under navnet ”Fremdrift”, tager afsæt i en række andre kommuners gode erfaringer
med lignende indsatser.

Formål
Indsatsen i Fremdrift er en radikal nytænkning af bostøtteindsatsen (SEL § 85), som erfaringsmæssigt har
vist sig ofte at blive en længere eller vedvarende indsats. Et centralt element i Fremdrift er bl.a. et tæt
samarbejde med frivillige foreninger, lokalsamfundet (fx sports– og interessefælleskaber), uvisiterede
væresteder, Aalborg AKTIV og Aalborg FRI-TID. Målet er, at vi ved at møde borgeren på en ny måde, uden
ventetid, og gennem en kort intensiv og målrettet indsats, kan skabe mest mulig værdi for borgere,
medarbejdere og for kommunen. Projektet sigter mod, at:





Minimere bureaukrati og sikre, at borgerne har direkte og hurtig adgang til støtte
Reducere antallet af borgere som visteres til bostøtte efter SEL § 85
Reducere antallet af borgere som modtager støtte / reducere støttens varighed og omfang
Styrke brugen af frivillige og uvisiterede tilbud i kommunen, så borgeren etablerer ikke-betalte
relationer og opbygger sociale netværk

Formålet hermed er, at borgerne oparbejder nye færdigheder, så de selvstændigt kan mere, efter et forløb i
Fremdrift. Indsatserne tager afsæt i den enkelte borgers situation, håb og drømme. Indsatserne
tilrettelægges i tidsafgrænsede og målrettede forløb, med skærpet fokus på, hvad borgeren kan opnå.

Indhold og forløb
Et forløb i Fremdrift kan have en maksimal varighed på 12 uger, og kan bestå af:





Individuelle samtaler, og/eller i kombination med
Gruppebaseret støtte, og/eller i kombination med
Aktiviteter, der tilrettelægges i samarbejde med den frivillige sektor/ det omgivende samfund
Ad hoc vejledning og støtte (forebyggende sigte)

Indsatsen udmøntes efter servicelovens §§ 82a, 82b og 82d, der alle har et forebyggende sigte.
Servicelovens § 82a åbner op for gruppebaserede indsatser, mens § 82d er målrettet indsatser, der
tilrettelægges i samarbejde med frivillige og civilsamfundet.
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Illustration: De forskellige elementer, et forløb i Fremdrift kan bestå af

Målgruppe
Målgruppen for Fremdrift er borgere, hvis udfordringer kan afhjælpes i så betydelig grad, at de efter endt
forløb kan mestre hverdagen med ingen eller mindre kommunal støtte. Målgruppen kan være:
-

Borgere med lettere udfordringer og behov for ad hoc hjælp
Borgere, der kan udvikle sig gennem et målrettet og tidsafgrænset forløb

Målgruppen for Fremdrift vil først og fremmest være borgere, der henvender sig til Visitationen Voksenhandicap og ansøger om bostøtte efter SEL § 85. Borgere der allerede modtager bostøtte vil også kunne
tilbydes et målrettet og tidsafgrænset forløb med henblik på, at borgeren efter endt forløb kan mestre
hverdagen med ingen eller mindre kommunal støtte.

Organisering og forankring
Enheden foreslås forankret som et selvstændigt ledelsesfelt under Myndighedsafdelingen, med reference til
Visitationschefen for Voksen-Handicap.
Enheden organiseres med 1 leder, samt 6 medarbejdere. Medarbejdergruppen sammensættes af 2-3
medarbejdere med rådgiverbaggrund, suppleret med medarbejdere med forskelligartede faglige
spidskompetencer fra udførende funktioner. Det er desuden tanken, at der skal ansættes/tilknyttes
medarbejdere med brugerbaggrund.
Projektet foreslås etableret i underetagen i ”Egestadshus”, der er beliggende på adressen Prinsensgade 35,
9000 Aalborg. Denne placering er valgt grundet den, for borgerne, centrale og tilgængelige placering.
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Målgruppegrundlag
I år 2017 var der i alt 1.432 borgere, der modtog bostøtte i et af Handicapafdelingens fem fagcentre. Heraf
var 427 borgere fra Familie– og Beskæftigelsesforvaltningen, mens de øvrige 1.005 borgere havde
tilknytning til Ældre– og Handicapforvaltningen.

Diagram: Antal borgere, der modtog bostøtte (SEL § 85) i år 2017, opdelt i støtteniveauer
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Økonomi
Den samlede udgift for takstafregninger til bostøtte (SEL § 85) for ÆH borgere var i år 2017 på 46 mio. kr.
(uden forlods finansiering).
Målet er, at vi med en mere målrettet og afgrænset indsats kan reducere de samlede udgifter til bostøtte
SEL § 85 for ÆH borgere. Reduktionen hentes ved, at flere borgere kommer til at kunne klare sig bedre i
eget liv – med ingen, eller mindre, kommunal støtte.
Allerede i 2020 er der samlet set overskud og fra 2021 forventes årligt en positiv effekt på 2,5 mio. kr.
Tabel: Økonomi, Fremdrift
2018

2019

2020

2021

Investering drift (mio. kr.)
Effekt (mio. kr.)
Netto (mio. kr.)

1,7
-0,5
1,2

4,0
-5,0
-1

4,0
-6,0
-2,0

4,0
-6,5
-2,5

Etableringsudgifter (mio. kr.)

1,3

-

-

-

Investering drift dækker over varige driftsudgifter til husleje og bygningsdrift, samt til aflønning af personale
(1 leder og 6 medarbejdere). I opstartsåret (2018) er der budgetteret med driftsudgifter fra aug. til dec.
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Fra 2019 giver etableringen af enheden overskud, som indarbejdes i moderniserings- og
effektiviseringsprogrammet for 2019. Driftsudgiften på 1,2 mio. kr. i 2018 finansieres inden for den
eksisterende ramme i Sektor tilbud for mennesker med handicap.
I år 2018 er der indlagt en engangsudgift på 1,3 mio. kr. til etablering og indretning i de fysiske rammer.
Etableringsudgiften finansieres af rammebeløb til anlæg 0,75 mio. kr. samt af opsparede
vedligeholdelsespulje til Egestadshus 0,55 mio. kr.

Perspektiv
Når enheden er i stabil drift og der er opnået erfaringer med indsatsen, vil der fra Ældre- og
Handicapforvaltningens side blive lagt op til, at det i samarbejde med Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen vurderes om indsatsen med fordel kan udvides til flere målgrupper.

Tidsplan








17.04.18: Forvaltningsledelsen (Godkendelse af Høringsmateriale)
25.04.18: Ældre- og Handicapudvalget (Godkendelse af Høringsmateriale)
24.05.18: Til drøftelse i FMU
24.05.18: Til høring i Handicaprådet
12.06.18: Til Godkendelse Forvaltningsledelsen
20.06.18: Til Godkendelse i Ældre- og Handicapudvalget
22.06.18: Til orientering i Familie- og Socialudvalget
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Punkt 6.

Orientering om undersøgelse blandt borgere, der har afsluttet misbrugsbehandling i
døgnregi
2018-036200
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering
undersøgelse blandt borgere, der har afsluttet misbrugsbehandling i døgnregi.
Beslutning:
Til orientering.
Udvalget ønsker at få en redegørelse om, hvilke misbrugsbehandlingstilbud der sker udenfor normal
arbejdstid.
Vibeke Gamst og Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Familie- og Socialudvalget er tidligere orienteret om undersøgelsen i forbindelse med introduktion til Center
for Sociale Indsatser på udvalgsmøde den 16. marts 2018.
Rusmiddelafsnittet har med undersøgelsen et ønske om at belyse effekten af stofmisbrugsbehandling i
døgnregi efterfulgt af efterbehandling. Døgnbehandlingen varetages af eksterne leverandører, mens
efterbehandlingen varetages i Rusmiddelafsnittets eget regi.
Rusmiddelafsnittet har et i dansk sammenhæng særligt efterbehandlingstilbud, som tager over, når en
borger kommer hjem fra døgnbehandling i eksternt regi og skal til at opbygge en ny tilværelse som stoffri i
Aalborg.
I undersøgelsen deltager borgere, som har været i døgn- og efterbehandling i årene 2011-2016. 92 ud af
130 mulige borgere har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 71 %. Undersøgelsen
består af en række kvantitative data samt udtalelser fra borgere, der har været i behandling
Undersøgelsens centrale resultater






Der er opnået en gennemførelsesprocent på 56 %. Aalborg Kommunes måltal for færdigbehandlede,
som fremgår i Rusmiddelstrategien, er 45 %.
86 % er stoffrie i dag.
Mange borgere er gået fra passiv forsørgelse til beskæftigelse/uddannelse. Ved visitation var 89 %
på passiv forsørgelse. Nu er tallet reduceres til 47 %.
Ved visitation var 46 % hjemløse, i dag er det faldet til 15 %
Selvvurderet livsituation er gået fra 1,0 ved visitationen til 7,4 i dag (på en skala fra 1-10)

Status på arbejdet med dokumentation generelt i Rusmiddelafsnittet
I 2017 iværksatte Rusmiddelafsnittet et nyt koncept for løbende effektmåling ift. behandling – både ift.
ambulant og døgnbehandling. Der laves målinger på en række parametre ved indskrivning, midtvejs i
behandlingen og ved udskrivning. Der arbejdes på at implementere konceptet. Foreløbigt er der ikke
tilstrækkeligt data til at lave valide udtræk.
Der udarbejdes opfølgningsundersøgelser 1,6 og 12 måneder efter endt behandling. Det er ikke lykkedes at
skabe kontakt til et tilfredsstillende antal borgere med den nuværende metode. Fremadrettet vil
Rusmiddelafsnittet ændre i fremgangsmåde, så det bliver den behandler, der har afsluttet sagen, som skal
kontakte borgeren. Indtil nu har det været en administrativ medarbejder, som ikke kender borgeren.
Samtidigt minimeres antallet af spørgsmål, som stilles i forbindelse med samtalen, så det bedre sikres, at
man lever op til lovkravet på området.
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Bilag:
En ny hverdag
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Punkt 7.

Orientering om status på handleplan ift. socialt udsatte i byens rum og pladser.
2017-064129
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering status på
handleplan ift. socialt udsatte i byens rum og pladser.
Beslutning:
Til orientering.
Vibeke Gamst og Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Familie- og Socialudvalget godkendte den 8. december 2017 kommissorium for handleplan for socialt
udsatte i byens rum og pladser. Indeværende indstilling udgør en status på arbejdet med handleplanen.
Baggrund
Forskellighed og rummelighed er en vigtig del af Aalborgs DNA. Denne rummelighed omfatter også den
relativt lille gruppe af socialt udsatte borgere, der bruger byens rum og pladser til at indtage alkohol og andre
rusmidler. Denne adfærd er med til at skabe utryghed blandt områdets andre brugere, ligesom det også
skaber utryghed blandt de socialt udsatte imellem. De socialt udsatte, der frekventerer byens pladser, kan i
perioder fylde en del, og de kan desværre være årsag til, at andre borgere ikke har lyst til at opholde sig på
byens pladser.
Der er i forbindelse med budgetforlig 2018 afsat 2,5 mio. kr. til at igangsætte initiativer (fysiske tiltag og
socialfaglige indsatser), der skal komme de socialt udsatte til gavn i byens rum og pladser.
Arbejdet med handleplanen for socialt udsatte i byens rum og pladser skal generere ideer og initiativer, der
kan reducere antallet af uhensigtsmæssige episoder og konflikter såvel mellem socialt udsatte internt som
mellem socialt udsatte og byens beboere og erhvervsdrivende.
Status
Arbejdet med handleplanen foregår i to spor - et kortsigtet her-og-nu perspektiv (frem mod oktober 2018) og
et langsigtet perspektiv, der skal indarbejdes i fremtidige strategier og konkrete politikker. Der er udarbejdet
en overordnet handleplan for indsatsen og to særlige handleplaner for områderne omkring John F.
Kennedys Plads og Vor Frue Kirke, hvor der opleves flest problematikker. De særlige handleplaner har et
kort tidsperspektiv og beskriver indsatser, der iværksættes i sommeren og efteråret 2018.
Etablering af hellesteder – de fysiske forandringer
I regi af de særlige handleplaner for områderne John F. Kennedys Plads og Vor Frue Kirke etableres to
hellesteder - dels et hellested i Kildeparken og et hellested ved Hovedbiblioteket. Hellesteder er attraktive
alternative mødesteder, hvor socialt udsatte kan opholde sig. Hellestederne har en mobil karakter, så det er
muligt at flytte dem efter behov. Hellestedernes placering og udformning sker i dialog med socialt udsatte
(brugerne), lokale aktører og andre interessenter.
Etableringen af hellestedet i Kildeparken er påbegyndt og rammerne (halvtag og bord-/bænkesæt) forventes
færdige ved udgangen af juni måned. Primo juli afholdes der møde med brugerne ift. øvrige faciliteter og
aktiviteter på hellestedet.
Etablering af hellestedet ved Biblioteket er endnu ikke igangsat, da der mangler afklaring ift. toiletforhold (det
er et krav fra bibliotekets side, at der etableret et toilet i forbindelse med hellestedet). By- og
Landskabsforvaltningen undersøger pt. tidshorisonten for etablering.
I tillæg til hellestederne opsættes bænke ved udgangen fra Karolinelund (mod Østerbro), hvor socialt udsatte
har mulighed for at opholde sig.
Socialfaglig indsats
Den socialfaglige indsats varetages i fællesskab af Gadeteamet, Politiet samt de frivillige sociale
organisationer. Der er iværksat en række socialfaglige initiativer, der uddybes i indstillingens bilag.
Fælles for indsatserne er et fokus på en pædagogisk og forebyggende tilgang, frem for en håndhævende
tilgang. Blandt de centrale tiltag kan nævnes:
 Fokus på mere synlighed på byens pladser – både fra Politiets og Gadeteamets side (også i
ydertimer).
 En tryghedsskabende indsats ift. beboere og erhvervsliv i områderne. Der er udarbejdet
informationsmateriale til naboer og erhvervsdrivende, og der er udpeget en fast kontaktperson ift.
klager/borgerhenvendelser (lederen af Bo- og Gadeteamet).
 De frivillige sociale organisationer har mere fokus på egen matrikel og området omkring denne.
 Løbende status- og erfamøder med henblik på erfaringsudveksling og metodeudvikling.
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I 2. halvår af 2018 inviteres Familie- og Socialudvalget til en byvandring, hvor de nye hellesteder vises, og
der fortælles om de iværksatte initiativer.
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Punkt 8.

Godkendelse af Revisionsberetning nr. 42 for regnskabsåret 2017 i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
2018-040682
Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Magistraten og Byrådet godkender
Revisionsberetning nr. 42.
Beslutning:
Anbefalet mhp. oversendelse til byrådets behandling.
Den omdelte orienteringsfolder fra PwC vedhæftes referatet.
Vibeke Gamst var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
1. Den uafhængige revisors påtegning:
Aalborg Kommunes revisor PriceWaterhouseCoopers (PWC) har afgivet beretning om revision af
kommunens årsregnskab 2017.
PWC afgiver kun én revisionsberetning for 2017 til behandling i Byrådet. Revision af de sociale,
beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder er således indeholdt i denne beretning. Repræsentanter fra
PWC deltager på det fælles udvalgsmøde den 22. juni 2018, hvor der orienteres om revisionsberetningen.
Revisionsberetningen vil blive optaget på dagsorden til behandling på Magistratens møde den 13. august og
Byrådets møde den 27. august 2018.
I henhold til Bekendtgørelse om kommuneres budget, regnskab, revision m.v. skal revisionen gøre
bemærkninger, hvis den mener:



at regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke
er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og andre
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis
at udførelsen af Byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens
anliggender ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde

Revisionen har givet anledning til en bemærkning, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden på
området Hjælp i særlige tilfælde efter Integrationslovens kapitel 6.
Bemærkningen har ingen refusionsmæssig betydning, men kan alene henføres til, at der er konstateret et
højt fejlniveau i bevillingssagerne, blandt andet manglende vurdering, kontrol og dokumentation samt
manglende bevilling i sagerne.
Området anses derfor ikke administreret på et tilfredsstillende niveau. Revisionen anbefaler derfor, at
kommunen skærper fokus på området således at det sikres, at området fremadrettet lever op til lovens krav
og bestemmelser.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har i sit svar til revisionen oplyst, at der fra 1. januar 2018 er
igangsat ny procedure, som blandt andet indeholder yderligere undervisning af medarbejdere og opdatering
af interne instrukser. Endvidere har ledelsen foretaget ekstra tilsyn i form af gennemgang af sager på
området. Derudover er området løbende drøftet på personalemøder, ligesom der er nedsat arbejdsgruppe,
som blandt andet skal arbejde med sikring af en ensartet sagsbehandling af enkeltydelsesområderne inden
for Integrationsloven og Aktivlovens bestemmelser.
Det er således revisionens opfattelse, at kommunen har taget konkrete initiativer til, at området fremadrettet
vil blive administreret i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Efterfølgende har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i forbindelse med omorganisering pr. 1. januar
2018 yderligere styrket den faglige understøttelse af området ved samling af ydelserne i en central funktion.
Der før var der allerede taget handling ved skift af ledelse.
Revisionens påtegning, ledelsesnotater samt afgivne erklæringer fremgår af beretningens afsnit 8, bilag 1.
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2. Samlet konklusion på den udførte revision.
I det følgende præsenteres den samlede konklusion af den udførte revision for det samlede sociale område:
Beskæftigelsesområdet:
Det er vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og som har relation til beskæftigelsesområdet i Aalborg Kommune,
som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2017.
Vi har dog konstateret et relativt højt fejlniveau vedrørende kommunens administration af områderne
kontanthjælp, jobafklaringsforløb samt integration. Der henvises til afsnit 5.3.1, 5.3 2, 7.1.1.
Socialområdet:
Det er vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og som har relation til de sociale områder i Aalborg Kommune, som
helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2017.
Gennemgangen viser, at kommunen har godt styr på hovedparten af områderne. På grundlag af resultaterne
af vores gennemgang af enkeltsager samt drøftelse med ledelsen, er det vores vurdering, at ledelsen har et
rigtigt godt kendskab til kvaliteten af de enkelte sager inden for de forskellige lovområder. Det er derfor vores
vurdering, at kommunen som helhed lever op til lovgivningens og ministeriets bestemmelser og vejledninger.
Vi har dog konstateret et relativt højt fejlniveau vedrørende kommunens administration af området Hjælp i
særlige tilfælde jfr. Integrationsloven. Ved revisionen af området i 2016 konstaterede vi ligeledes et højt
fejlniveau. På baggrund heraf afgiver vi en revisionsbemærkning på området – se ovenfor. For yderligere
henvises til afsnit 3.1.1
Myndighed, Voksen og Handicap
På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og
den daglige administration af de områder, som varetages i Myndighedsafdelingen, Voksen og Handicap har
været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2017. Resultaterne af
revisionsgennemgangen viser med stor tydelighed, at der i 2017 er blevet arbejdet meget målrettet på flere
områder.

3. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens kommentarer
Afsnit 5.3.1 Kontanthjælp
Fejlniveauet kan henføres til manglende tilbud om læse-, skrive og regnetest samt manglende rettidig
aktivering. Der følges op lokalt på fejlene, og området er ressourcemæssigt styrket som led i handleplanen
på området.
Afsnit 5.3.2. Jobafklaringsforløb
I 2017 har det - grundet snævre tidsfrister - været svært at få færdiggjort rehabiliteringsplanerne for borgere,
der skal i jobafklaringsforløb rettidigt. Som led i frikommuneforsøget, som Aalborg deltager i på området, vil
antallet af sager, som skal forbi Rehab-teamet falde, og det er vurderingen, at problemerne med rettidighed
dermed er løst.
Afsnit 3.1.1 og 7.1.1 Integrationsområdet
Området er i 2018 opnormeret med en faglig koordinator, og der er igangsat et udviklingsarbejde, som skal
styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på området. I samarbejde med Konsulenthuset Marselisborg er der
igangsat løbende opfølgning og sparring på sagsniveau med medarbejderne i foråret 2018. Endvidere falder
antallet af nye flygtninge markant i 2018.
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Bilag:
Revisionsberetning nr. 42 for årsregnskabet 2017.
Revisionspåtegning for årsregnskab 2017.
Revisionsberetning nr. 42 for årsregnskab 2017 Bilag 2-3.
Revisionsberetning nr. 42 for årsregnskab 2017 Bilag 4.
Orientering om revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet for 2017 PwC
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Punkt 9.

Drøftelse af emner til budgetforslag 2019-2022
2018-040378
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets og
Beskæftigelsesudvalgets drøftelse emner til budgetforslag 2019 – 2022.
Beslutning:
Drøftedes.
Der laves en opsamling på drøftelsen.
De viste slides og folderen Hvem-Gør-Hvad vedhæftes referatet.
Vibeke Gamst var fraværende.
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Sagsbeskrivelse

Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget drøftede og prioriterede på deres møde hhv.
den 22. og 25. maj Moderniserings- og Effektiviseringskataloget for Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen. Udvalgsmedlemmerne tog i drøftelserne politisk forbehold for
forslagene i Moderniserings- og Effektiviseringskataloget. Kataloget er indsendt til Borgmesterens
Forvaltning, hvor det indgår i de politiske budgetdrøftelser i august/september.

I den videre budgetproces skal Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen den 17. august indsende
yderligere budgetmateriale til Borgmesterens Forvaltning. Det drejer sig bl.a. om
-

Demografisk udgiftsbehov
Budgetbrikker - Behov for udvidelse af driften
Budgetbrikker - Anlægsbehov
Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud

Der er vedlagt notat vedr. demografiske udgiftsbehov og foreløbige udgaver af budgetbrikker.
Materialet gennemgås og drøftes på mødet.
Herudover præsenteres status vedr. budgetgaranti og beskæftigelsestilskud, og endvidere
fremlægges øvrige budgetemner til drøftelse.
På udvalgenes næste fællesmøde den 16. august godkendes det endelige budgetmateriale, der
sendes til Borgmesterens forvaltning. Materialet indgår herefter i budgetdrøftelserne i uge 35.
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Bilag:
Bilag 1 - NOTAT
Bilag 2 - DRIFT & ANLÆG
Budget 2019 Ydelsesområdet i AAK
Slides BFA
Dias Socialafdelingen
2017-09-15_Hvem_goer_hvad
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Punkt 10.

Godkendelse af høringsgrundlag til "Nye Fælles Veje" - 1. behandling
2018-036204
Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
indstiller
At Skoleudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Familie- og Socialudvalget godkender høringsteksten til
strategi på det specialiserede område: Nye Fælles Veje
At udkast til Nye Fælles Veje sendes i høring i relevante MED-udvalg, Handicaprådet, Ungebyrådet
og deltagere fra temaaften vedrørende Nye fælles Veje i perioden 25. juni til 21. september
Beslutning:
Godkendt mhp. at indstillingen sendes i høring, og herefter til 2. behandling i Familie- og Socialudvalget,
Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Skoleudvalget forud for fremsendelse til byrådets
behandling, forventelig den 12.11.2018.
Vibeke Gamst var fraværende.
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I forbindelse med processen omkring Budget 2018, præsenterede både Skoleforvaltningen, Ældre- og
Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen stigende udgifter på det specialiserede
område. Årsagen var og er, at flere borgere har fysiske og psykiske udfordringer, som medfører et stigende
behov for specialiserede indsatser som fx bostøtte, specialundervisning og botilbud.
Forligspartierne bad i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018 de tre forvaltninger om i samarbejde, at
udvikle en fælles overordnet strategi på det specialiserede område kaldet Nye Fælles Veje. Den
overordnede ambition med strategien er at understøtte borgere med særlige behov, til i videst muligt omfang
at blive selvhjulpne. Udgangspunktet for processen var følgende 4 temaer, som forligspartierne
indledningsvis havde godkendt:





Fra Service- til Udviklingstænkning – fordi vi vil understøtte borgerne til øget selvhjulpenhed
Tidlig indsats – fordi vi med tidlig opsporing og indsats kan undgå at udfordringer vokser sig for store
Styrket målsætning og opfølgning – fordi vi sammen med borgerne vil opstille klare mål og følge
målopfyldelsen tæt
Sammenhængende indsatser – fordi borgerne er bedst tjent med kommunale indsatser der
understøtter enslydende mål

Processen frem til nu
I januar 2018 inviterede de tre forvaltninger Byrådet, brugerorganisationer, Handicaprådet og
nøglemedarbejdere til en temaaften, hvor de 4 temaer blev drøftet og udfoldet. Konsulentfirmaet Muusmann
stod for proces og opsamling på aftenen. Referater fra aftenen har været tilgængelig på en hjemmeside,
som deltagerne på temaaftenen har haft adgang til. På baggrund af opsamlingsnotat fra Muusmann og
øvrige input fra temaaftenen, har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de tre forvaltninger udarbejdet
udkast til Nye Fælles Veje, som nu sendes i høring. Ud over konkrete input til de fire temaer, har forslagene
fra temaaftenen medført, at overskriften på tema 1 er ændret fra ”Fra rettighed til udviklingstænkning” til ”Fra
service- til udviklingstænkning”.
Omsætning af Nye fælles Veje
Nye Fælles Veje er en overordnet strategisk retning. Der forestår således et arbejde i de enkelte
forvaltninger, med at viderebehandle og omsætte den strategiske retning på de respektive ressortområder.
Omsætning vil ske i tæt dialog med borgerne. Dels i fht prøvehandlinger i de konkrete borgerforløb der er i
forvaltningerne og dels ved udvikling af nye tilbud og tilgange idet Handicaprådet og andre interessenter
efter behov vil blive hørt og inddraget i den videre udvikling og omsætning af strategien. Udvalgene vil
modtage en status på omsætning af strategien medio 2019.
Tidsplan
FL 1. behandling, FB
FL 1. behandling, SKU
FL 1. behandling, ÆH
ÆHU 1. behandling
SKU 1. behandling
BSU 1. behandling
FSU 1. behandling
Høring MED-system
Høring Ungebyråd
Høring Handicapråd
FL 2. behandling, ÆHU
FL 2. behandling, FB
FL 2. behandling, SKU
SKU 2. behandling
ÆHU 2. behandling
FSU 2. behandling
BSU 2. behandling
Magistrat
Byråd

23. maj
24. maj
5. juni
14. juni
19. juni
22. juni
22. juni
25. juni - 21. september
14. august
23. august
9. oktober
10. oktober
11. oktober
23. oktober
24. oktober
26. oktober
30. oktober
5. november
12. november
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Bilag:
Nye fælles veje
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Punkt 11.

Orientering om Ankestyrelsens Ankestatistik 2017
2018-021868
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets og
Beskæftigelsesudvalgets orientering, at der orienteres om Ankestyrelsens Ankestatistik for hele 2017.

Beslutning:
Til orientering.
Vibeke Gamst var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Nedenstående er den samlede statistik fra Ankestyrelsen for 2017. Ankestatistikken fremsendes til
orientering i udvalgene en gang årligt.
Ankestyrelsen har i 2017 afgjort 719 klagesager over Aalborg Kommunes afgørelser på Social- og
Beskæftigelsesområdet. Tallet svarer til 2,5% af det samlede antal af ankestyrelsesafgørelser på landsplan.
Da befolkningstallet i Aalborg Kommune svarer til 3,69% af den samlede befolkning, er der tale om, at
relativt få afgørelser påklages til Ankestyrelsen.
Nedenstående tabel viser hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i forhold til sagsområder og
afgørelsesmåder for Aalborg Kommune og landet som helhed.
Tabel 1: Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og sagstype 2017

Aalborg

LAB
Stadfæstelse
38
Ændring/ophævelse 6
Hjemvisning
1
Afvisning
3
I alt
48
Omgørelsesprocent 16

Landstotal Stadfæstelse
Ændring/ophævelse
Hjemvisning
Afvisning
I alt
Omgørelsesprocent

1.224
216
107
178
1.725
21

LAS
108
40
30
24
202
39

PL
21
2
0
0
23
9

RSL
1
0
0
1
2
0

SDP
104
12
2
6
124
12

SL
179
21
65
18
283
32

ØVR
22
5
6
4
37
33

I alt
473
86
104
56
719
29

5.638
1.370
1.179
953
9.140
31

803
53
116
100
1.072
17

88
47
13
47
195
41

3.670
443
216
412
4.741
15

6.297
958
2.939
939
11.133
38

756
112
155
166
1.189
26

18.476
3.199
4.725
2.795
29.195
30

LAB: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, LAS: Lov om aktiv socialpolitik, PL: Lov om social pension, RSL:
Retssikkerhedsloven, SDP: Sygedagpengeloven, SL: Serviceloven.
Statistikken er opgjort på stadfæstede, ændrede/ophævede og hjemviste sager, samt sager, der er afviste.
Stadfæstede sager betyder, at Ankestyrelsen har været enig med kommunen i den trufne afgørelse.
Ændrede/ophævede sager betyder, at Ankestyrelsen ikke har været enig med kommunen i afgørelsen, og
samtidig har Ankestyrelsen haft tilstrækkelige oplysninger i sagen til at kunne træffe en anden afgørelse.
Kommunen skal i disse sager rette sig efter Ankestyrelsen og træffe ny afgørelse på baggrund af
Ankestyrelsens afgørelse.
Hjemviste sager betyder, at Ankestyrelsen har fundet, at der er fejl i sagen, som bevirker, at kommunen skal
foretage yderligere sagsbehandling/oplysning af sagen og træffe ny afgørelse.
Det skal bemærkes, at selv om Ankestyrelsen hjemviser en afgørelse, er det ikke nødvendigvis
ensbetydende med, at kommunen har truffet en forkert afgørelse. Når Ankestyrelsen hjemviser en afgørelse
til fornyet behandling, er der typisk tale om, at Ankestyrelsen anviser nogle retningslinjer, som kommunen
skal følge i deres sagsbehandling frem til, at der kan træffes en ny afgørelse. Afgørelsen kan efter fornyet
behandling i kommunen, godt ende med samme resultat som tidligere. En del af de hjemviste afgørelser
stadfæstes efterfølgende i Ankestyrelsen.
Afviste sager betyder, at borger har klaget over kommunens afgørelse efter klagefristen på 4 uger er
overskredet, eller at klagesagen ikke kan behandles af Ankestyrelsen.
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Ønsker borger at klage over en afgørelse, men klager efter at klagefristen er udløbet, vil kommunen altid
sende sagen til afgørelse i Ankestyrelsen, da der kan være ting der gør, at Ankestyrelsen på trods af
klagefristens udløb alligevel kan træffe en afgørelse.
Det samlede antal klagesager på det beskæftigelsesmæssige og sociale område i Aalborg Kommune
udgjorde i 2017 i alt 719 klagesager. Til sammenligning var der i 2016 i alt 831 klagesager. Set i forhold til
det samlede antal afgørelser, der træffes i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, er det få afgørelser, der
klages over til Ankestyrelsen.
Samlet set viser statistikken, at Aalborg Kommunes omgørelsesprocent ligger 1%-point under
landsgennemsnittet, og nedenfor bliver områderne, hvor der træffes mange afgørelser nærmere beskrevet i
forhold til, hvilke fejltyper der særligt ses.
Lov om Aktiv Socialpolitik:
Efter denne lov træffes afgørelse om udbetaling af integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp,
ressourceforløbsydelse under et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og
revalideringsydelse. Desuden træffes der afgørelser om hjælp i form af enkeltydelser.
Det kan konstateres, at der i 2017 er behandlet i alt 202 sager inden for Lov om Aktiv Socialpolitik, hvor 39%
af afgørelserne er omgjorte, dvs. at kommunen har enten truffet en forkert afgørelse, eller sagsoplysningen
har ikke været tilstrækkelig til, at kommunen kunne træffe den konkrete afgørelse. Til sammenligning traf
Ankestyrelsen for Aalborg Kommune i 2016 i alt 172 afgørelser inden for Lov om Aktiv Socialpolitik, hvoraf
de 44% blev omgjort.
Sammenlignet med landsgennemsnittet på 31% er det isoleret set, en høj omgørelsesprocent i Aalborg
Kommune. Der er dog sket et fald fra 2016 og det kan tyde på, at forvaltningens øgede fokus på kvalitet i
sagsbehandlingen, har haft en positiv effekt. Der arbejdes på en fortsat forbedring af kvaliteten i
sagsbehandlingen og området følges tæt.
Fejltyper:
Ved afgørelser efter Lov om Aktiv Socialpolitik ses særligt fejltyperne:




Mangelfuldt oplysningsgrundlag – Sagerne er ikke tilstrækkeligt belyst til, at Ankestyrelsen kan
vurdere om afgørelsen kan stadfæstes, hvorfor sagerne hjemvises til fornyet afgørelse.
Mangelfulde begrundelser for Kommunens afslag
Mangelfuld stillingtagen til borgers partsindlæg ved revurdering.

Alle afgørelser gennemgås af konsulenter på de specifikke fagområder, hvorved der er fokus på en kvalitativ
gennemgang af Ankestyrelsens afgørelser på de enkelte områder. Der er taget beslutning om, at alle
afgørelser medbringes på møder med faglige koordinatorer, hvor der dels kan ske en faglig sparring og dels
for at få fokus på, hvor der er behov for faglig opkvalificering af medarbejderne.
Lov om Social Service:
Afgørelserne på Serviceloven er opdelt i henholdsvis børn- og unge området samt voksenområdet. I Aalborg
Kommune er voksenområdet yderligere opdelt mellem forvaltningerne Ældre- og Handicap og Familie- og
Beskæftigelsesområdet. På voksenområdet er langt hovedparten af sagerne i Ældre- og
Handicapforvaltningen.
Det ses ud fra tabellen, at Aalborg Kommune på Servicelovsområdet har haft en omgørelsesprocent på 32
% mod landsgennemsnittets omgørelsesprocent på 38 %. Aalborg Kommunes omgørelsesprocent er
hermed 6 %-point lavere end landsgennemsnittet.
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Børneområdet:
Fra Ankestyrelsens hjemmeside er det muligt at ”isolere” tallene på børneområdet. Se tabel nederst i
dokumentet.
Ankestyrelsens har behandlet i alt 84 afgørelser på børne- og unge området i 2017. Der er tale om
afgørelser både på handicapområdet (handicapkompenserende ydelser) samt afgørelser på
foranstaltningsområdet (børn- og unge med særlig behov for støtte).
Af de 84 afgørelser er 52 af afgørelserne stadfæstede, 7 afgørelser ændret og 20 afgørelser hjemviste. Det
er vigtigt i denne sammenhæng at pointere, at omgørelsesprocenten på børn- og unge området for 2017 er
34 % mod omgørelsesprocenten for 2016, som var 37 %. Omgørelsesprocenten for 2017 er altså 3 %-point
lavere end for 2016. Det må derfor formodes at den øgede fokus på afgørelserne samt div. igangsatte
aktiviteter har haft den ønskede effekt - at få nedbragt omgørelsesprocenten.
Fejltyper:
Handicapkompenserende ydelser:
Handicapkompenserende ydelser er hovedsagelig sager med:
-merudgiftsydelse (§ 41)
-tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)
For begge typer sager er der tale om børn og unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Dette
lovområde er organisatorisk placeret i Specialgruppen.
Fra nedennævnte statistik fremgår det, at det er på dette lovområde, kaldet ”handicapsager”, at der er flest
omgørelsessager. Det er i denne sammenhæng vigtigt at pointere, at der i løbet af år 2017 er blevet truffet
ca. 2000 afgørelser på området.
Gennemgang af de konkrete afgørelser viser, at der er tale om formelle mangler i sagsbehandlingen, idet
afgørelserne er mangelfuldt oplyst samt mangelfuldt begrundet. Der ses særligt at være problemer omkring
det skærpede hjemmelskrav i.f.t. ophør/nedsættelse af eksisterende ydelser, hvor Ankestyrelsen ikke finder
sagerne tilstrækkeligt belyst. Specialgruppen har i deres oplysningsgrundlag primært taget udgangspunkt i
forælderens oplysninger. Ankestyrelsen ønsker dog disse oplysninger suppleret af andre personer omkring
barnet. Konkret kan nævnes, at der i en hjemvist sag er henvist til, at der evt. bør indhentes udtalelse fra
fodboldklubben vedr. en 14 årig vådligger eller oplysninger om barnets søvnmønster fra egen læge.
Der er i Specialgruppen hos rådgiverne og lederne stor opmærksomhed på, at rådgiverne får belyst sagerne
tilstrækkeligt i forhold til Ankestyrelsens krav.
Desværre må der forventes en højere hjemvisningsprocent på handicapområdets § 41 ”Merudgifter” for
2018. Dette er med afsæt i, at Specialgruppen på baggrund af Ankestyrelsens principafgørelse 18-17 har
revurderet samtlige sager vedr. fødevareallergi. Specialgruppen har taget udgangspunkt i forælderens
oplysninger om barnets trivsel. Dvs. når forældrene har oplyst, at barnet trives på diæt, er der givet afslag
på, at barnet tilhører målgruppen for merudgiftsydelsen. Ankestyrelsen har i en række afgørelser modtaget i
2018 vurderet, at det ikke er tilstrækkeligt at lægge forældrenes oplysninger til grund som
oplysningsgrundlag. Der bør indhentes udtalelser fra såvel læge, skole og evt. fritidsaktiviteter.
Der kan i.f.t ovennævnte tilføjes, at Socialafdelingen har deltaget i et interview i marts 2018 faciliteret af KL
og med deltagelse af repræsentanter fra Ankestyrelsen samt ministerier og styrelser til brug for et
igangværende arbejde vedrørende analyse af Ankestyrelsens praksis. I forbindelse hermed anførte
Socialafdelingens repræsentanter, at disse afgørelser ses som en udfordring for kommunen, når der henses
til, at afgørelserne hjemvises som følge af, at kommunen ikke har indhentet oplysninger fra skole og SFO
om, hvorledes barnets dagligdag påvirkes, uagtet at der eksempelvis er indhentet lægefaglige oplysninger
herom.
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Foranstaltningsområdet:
Generelt må det siges at regelsættet forvaltes hensigtsmæssigt og at de fleste afgørelser på området
stadfæstes. Især bør det positivt bemærkes det høje antal afgørelser i.f.t. samværssager, hvor 19 ud af 20
ankesager er stadfæstet.
Der er dog en kategori, som ”skiller sig ud” i.f.t. en relativt høj omgørelsesprocent. Det er afgørelserne under
”børn - andre bestemmelser”. Ankestyrelsen oplyser, at denne kategori er en ”opsamlingsgruppe”, som bl.a.
dækker over egenbetalingsregler i anbringelsessager for såvel barnet/den unge som
forældremyndighedsindehaveren.
Lovsættet for egenbetaling er meget komplekst og administrativt tungt for kommunerne at forvalte. De
forskellige muligheder for at fritage forældrene for forældrebetaling er vanskelige at forstå samt at anvende.
Ankestyrelsen og Ministeriet er flere gange, fra kommunernes side, blevet anmodet om en forenkling af
regelsættet.
Der bør dog i.f.t. ovennævnte fejltype fremadrettet være en øget opmærksomhed på, at rådgiver forholder
sig konkret og begrundet til fritagelsesmulighederne vedr. egenbetaling som fremgår af Bekendtgørelsens
nr. 712 af 19.6.2013.
Ankestyrelsens ankestatistik for 2017 bliver gennemgået på et kommende praksisgruppemøde mhp. læring.
Lov om sygedagpenge:
Efter denne lov træffes afgørelse om udbetaling af sygedagpenge, uarbejdsdygtighed grundet sygdom, samt
ret til forlængelse af sygedagpenge.
Der har i 2017 været 124 klagesager, hvilket er et markant fald i forhold til 2016, men på niveau med antallet
af klagesager i 2015. Omgørelsesprocenten er på 12%, hvilket er lidt lavere en landstotalen på 15%, og der
er generelt tale om få klagesager taget det samlede antal af afgørelser på området, i betragtning.
Fejltyper:
 Der har ikke vist sig særlige fejltyper i de 12 sager, hvor Ankestyrelsen har ændret kommunes
afgørelse. Det omhandler primært vurdering af fortsat uarbejdsdygtighed og ret til forlængelse af
sygedagpenge, men uden nogen generelle og gennemgående fejltyper.
Lov om Aktiv Beskæftigelse:
Efter denne lov træffes afgørelser om de beskæftigelsesrettede indsatser, som er mentor, vejledning og
opkvalificering, praktik, løntilskud, ressourceforløb, jobafklaringsforløb og fleksjob, samt
befordringsgodtgørelser og hjælpemidler i forbindelse med deltagelse i aktive tilbud.
Antallet af klagesager har været stigende, og hvor der i 2015 blev behandlet 32 klagesager, har
Ankestyrelsen i 2017 behandlet 48 sager på beskæftigelsesområdet. De fleste sager bliver dog stadfæstet
og der er en omgørelsesprocent på 16%, hvilket er en del lavere end landstotalen som er på 21%.
Fejltyper:
Der er tale om 7 konkrete afgørelser som er ændret eller hjemvist. Der kan ud fra dette antal ikke peges på
væsentlige fejltyper som kræver ændringer af nuværende praksis. Dog kan følgende nævnes:
 Retten til jobafklaringsforløb (efter et sygedagpengeforløb) – ankestyrelsen anlægger en lidt anden
bedømmelse af uarbejdsdygtighed end hvad der hidtil har været praksis på sygedagpengeområdet,
praksis er justeret herefter.
 Ressourceforløb – ret til at være omfattet af målgruppen hvis der er tale om komplekse problemer.
Lov om social pension
Efter denne lov træffes afgørelser om tilkendelse og afslag på førtidspension. Antallet af klagesager er
næsten uændret ift 2016 og noget lavere end i 2015. Ankestyrelsen har behandlet 23 klagesager og har
ændret 2 kommunale afgørelser, hvilket betyder at der er en omgørelsesprocent på 9%, hvilket ligger
væsentligt under landstotalen på 17%.
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Bilag:
Figur sagsgang
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Punkt 12.

Drøftelse af evaluering af det 1. halvår i Familie- og socialudvalget og
Beskæftigelsesudvalget
2018-038860
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets og
Beskæftigelsesudvalgets drøftelse, forløbet af det første halve år i udvalgene.
Beslutning:
Udsat til fællesmødet den 16.08.2018.
Vibeke Gamst og Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Udvalgene har nu virket i det første halve år af den fireårige byrådsperiodeperiode fra 2018-21.
Første halvår har bestået af en god blanding af introduktion, ordinære møder samt temamøder for
præsentation af områder og indsatser indenfor Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens ansvarsområder
samt til besøgsture rundt til forvaltningens indsatser overfor borgerne. Her oveni skal lægges temamøder
med bl.a. andre fagudvalg i kommunen, Det Lokale Beskæftigelsesråd og ikke at forglemme temadage og
møder om Budget 2019-22.
I andet halvår er det planen at fortsætte med temamøder og besøgsture, samt mulighed for at
udvalgsmedlemmerne kan komme i praktik på arbejdssteder efter eget ønske, - vel og mærke det er
foreneligt med hensynet til borgerne. Her er det også væsentligt, at udvalgenes ønsker til temaer og
besøgsture indgår i planlægningen heraf.
Når denne dialogbaseret evaluering sker, er det for at sikre bedst mulig form, samarbejde og kvalitet for
medlemmerne i udvalgsarbejdet i de næste 3 ½ år.
Der er udarbejdet vedhæftede inspirationsguide som der kan tages udgangspunkt i dialogen/evalueringen på
det fælles udvalgsmøde den 22.06.2018.
Sluttelig anbefales, at der følges op igen efter udvalgene har virket i et år, for forventningsafstemning og
sikre at alt er på rette spor.
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Bilag:
Spørgeramme
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Punkt 13.

Godkendelse af udkast til mødeplan 2019 for Familie- og Socialudvalget
2018-036450
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender udkast til
mødeplan 2019 for Familie- og Socialudvalget.
Beslutning:
Godkendt med følgende bemærkning, Familie- og Socialudvalgets ordinære møder reserveres fra kl. 9-14.
Møderne bookes i udvalgsmedlemmernes kalendere.
Vibeke Gamst og Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I mødeplanen for 2019 er der reserveret udvalgte fredage i hver måned som udgangspunkt fra kl. 9.00 på
Sønderbro 12 i mødelokale E.
Herudover er der i planen indlagt fællesmøder og temadage med deltagelse af Beskæftigelsesudvalget.
Mødedatoerne bliver lagt ind i Familie- og Socialudvalgets outlook-kalendere.
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Mødeplan 2019 - Familie- og Socialudvalget
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Punkt 14.

Orientering fra Rådmand og direktør

1.
Hvis der er spørgsmål til referat fra Stor byg møde den 07.06.2018 kan de stilles på mødet.
2.
I forbindelse med omorganiseringen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved budget 2018 blev det
besluttet, at der skulle findes en besparelse på 0,5 mio. kr. på rådgivningsområdet ved sammenlægningen af
Ungerådgivning med det nye Center for Dag og Døgntilbud. På den baggrund nedsatte Socialafdelingen to
arbejdsgrupper med medarbejderdeltagelse – en der skulle se på børne/ungeområdet > 18 år og en der
skulle se på + 18 års området.
Det er nu besluttet, at besparelsen sker ved en reduktion på §11 familiebehandling vedr. unge – idet der på
dette område har været vigende belægning. Besparelsen er fundet via vakant stilling.
Det er pba. Arbejdsgruppernes arbejde besluttet, at > 18 årsområdet foreløbig bevares i sin nuværende form
– med børnerådgivningen/børnepsykologisk team mv. tæt på familiebehandlingen på Bisgaard, mens
ungerådgivningen 14-18 årige bevares tæt på rådgivning/længerevarende behandling for de over 18 årige i
Jernbanegade.
Det besluttes dog, at de længerevarende forløb tilrettes de nye lovgivningsmæssige muligheder i henhold til
Servicelovens §82b, som er en ny ”forebyggende paragraf”, hvor indsatsens varighed er max 6 mrd..
Samtidig udvides visitationen til disse forløb med leder af voksenteamet i Specialgruppen for at sikre et tæt
samarbejde om alternativer til bostøtte efter §85. Indstillingen har været i høring i AMU SA som bakker op om
forlaget til omsætning af budget.
3.
Aftaler om obligatorisk læringstilbud og bedre fordeling af børn fra udsatte boligområder i dagtilbud drøftet.
Notat vedhæftes til referatet.
4.
Der skal ske Kapacitetstilpasning i familiebehandlingen på Bisgaarden pga. vigende belægning.
5.
Besøg i Midtbysjakket koordineret, og der meldes tilbage til MidtbySjakket og cc til deltagerne.
Beslutning:
Til orientering.
Der var ingen spørgsmål til referat fra Stor byg møde den 07.06.2018
Vibeke Gamst og Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Bilag:
Referat af Stor byg møde den 07.06.18.docx
Aftaler om obligatorisk læringstilbud og bedre fordeling i daginstitutioner
Notat - To aftaler om dagtilbud og udsatte boligområder
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Punkt 15.

Eventuelt.
Beslutning:
Intet.
Vibeke Gamst og Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Punkt 18.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Vibeke Gamst og Tobias Bøgeskov var fraværende.
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