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Familie- og Socialudvalget

Tid

Fredag 15. marts 2019, kl. 09.00

Sted

Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12

Afbud

Til stede

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

Øvrige
deltagere

Arne Lund Kristensen, Arne Bilgram, Hanne Husted Manata, Hans Chr. Mariegaard og
Birgitte Welling (ref.)

Øvrige
oplysninger

Efter det ordinære møde fortsættes med besøgstur på Golfparken 10, 9000 Aalborg. Anna
Kirsten Olesen og Tobias Bøgeskov var fraværende under besøgsturen.

Familie- og Socialudvalget

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Program for dagen
09.00 - 11.00: Ordinært møde
11:15 - 13:45: Præsentation og besøgstur Golfparken 10, incl. frokost.

Beslutning:
Godkendt.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 15.03.2019
kl. 09.00

Side 1 af 25
1
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Punkt 2.

Godkendelse af beredskabsplan ved vold/seksuelle overgreb på børn under 18 år
2019-016320
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget og
Skoleudvalget anbefaler, at Byrådet godkender håndbogen ”På Tværs” og ”Beredskabsplan ved
vold/seksuelle overgreb på børn under 18 år” i henhold til servicelovens § 19, stk. 4

Beslutning:
Anbefalet med tilføjelse af, at Familie- og Socialudvalget til punktet har modtaget et brev stilet til borgmesteren.
Det fremgår heraf, at Aalborg Kommunes beredskabsplan samt behandlingen heraf alligevel efterlever
kravene i §19, stk. 4.
Udvalget finder det dog alligevel formålstjenstligt, at indstillingen med beredskabsplanen og Håndbogen På
tværs fremsendes til Byrådet til orientering.
Brev fra ministeren vedhæftes referatet.
Skoleudvalget behandler tilsvarende indstilling.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 15.03.2019
kl. 09.00

Side 2
1 af 25
3

Familie- og Socialudvalget
Sagsfremstilling
I servicelovens § 19, stk. 4 findes en bestemmelse om at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for
beredskab til forebyggelse, tidlige 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 18.6.2017 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 7.2.2017 og 20.1.2017.
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 14.12.2012. 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
Tidsplan
Familie- og Socialudvalg: 15.3.2019
Skoleudvalg: 19.3.2019
Byråd: 8.4.2019
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Bilag:
Brev fra Børne- og Socialminister til borgmestre om kommunale beredskaber
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Punkt 3.

Godkendelse af ansøgning til pulje vedr. udvikling af forebyggende indsats mod
rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder
2019-017530
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender ansøgning til
pulje vedr. udvikling af forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder
Beslutning:
Godkendt.
Familie- og Socialudvalget peger på, at fravær af tydelige forældrerollemodeller har en negativ indflydelse på
børnenes adfærd.
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Sagsbeskrivelse
Formålet med puljen er at forebygge en tilstrømning af kriminelle personer til ekstremistiske miljøer, særligt
med fokus på personer i randgruppen af bander og kriminelle miljøer. Samtidig har initiativet et familierettet
fokus på at forebygge at yngre søskende til radikaliserede personer tiltrækkes af ekstremistiske holdninger,
retorik og adfærd. Der er i alt afsat 2,5 mio. kr.
I projektet skal der udvikles én samlet model for det tværgående samarbejde mellem relevante aktører,
identifikation af borgere i risiko for radikalisering og ekstremisme og et helhedsorienteret indsatskatalog. I
projekt perioden bliver det muligt at afprøve og tilpasse modellen og de relevante værktøjer i den
eksisterende samarbejdsstruktur således, at værktøjer og redskaber kan anvendes efter projektperiodens
udløb. Der udarbejdes dermed en model, som kan omsættes direkte i praksis efterfølgende.
Der søges samlet om 775.000 kr. i projektperioden. Midlerne skal anvendes til en projektleder samt en
opsøgende medarbejder. Der vil være en mindre egenfinansiering ift. forplejning, materialer og lignende
(estimeret max. 10.000 kr.)
Projektet forankres ved Center for Tværfaglig Forebyggelse. Projektperioden løber fra 1. januar 2019 til 31.
december 2020.
Ansøgningen er fremsendt under forudsætning af politisk godkendelse.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 15.03.2019
kl. 09.00

Side 6
2 af 25
3

Familie- og Socialudvalget
Bilag:
ansogningsskema radikalisering udsatte boligområder.docx
Kopi af Budgetskema Radikalisering i udsatte boligområder - Ny.xlsx
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Punkt 4.

Orientering om status på forebyggelsesseminarerne
2019-012839
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets
og Skoleudvalgets orientering status på forebyggelsesseminarerne, herunder status på målopfyldelse for
indsatsen.
Beslutning:
Til orientering.
Skoleudvalget får tilsvarende orientering.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med udmøntningen af skolereformen godkendte Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget i
2014 beslutning om at lade personale fra Aalborg Kommunes fritidscentre indgå i en generel forebyggende
indsats målrettet unges brug af tobak, alkohol og rusmidler.
Den generelle forebyggende indsats udmøntes i to forskellige forløb. På 6. årgang gennemfører eleverne et
forløb på tre skoledage, hvor temaet er alkohol og tobak. På 8. årgang gennemfører eleverne et forløb på
fire skoledage under temaet rusmidler.
Forældrene inddrages i begge indsatser, idet der som afslutning af forløbene er placeret et forældremøde,
som bl.a. gæstes af en Holdningsdanner på 6. årgang samt en forebyggelsesbetjent på 8. årgang.
Forebyggelsesseminarernes formål er at udskyde de unges alkoholdebut, forebygge og nedbringe forbruget
af tobak, alkohol, energidrikke samt præstationsfremmede midler, styrke og støtte klassesamarbejdet, samt
at give de unge et informeret og kvalificeret grundlag at træffe beslutninger ud fra.
Metodisk følger forebyggelsesseminarerne anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.
Forløbene er sammensat, så de arbejder dialogisk med de unges holdninger, normer og forventninger til
ungdomslivet, bl.a. gennem udvikling af sociale og personlige kompetencer samt ved at modvirke
flertalsmisforståelser.
Som afslutning på forløbet motiveres forældrene til at indgå aftaler om fælles spilleregler for klassen om
f.eks. afholdelse af fester, indtag af alkohol mv. Hvert år modtager ca. 3.500 børn og unge, samt deres
forældre, på tværs af kommunens folkeskoler den forebyggende undervisning. Udgiften til
forebyggelsesseminarerne udgør årligt ca. 1.056.000 kr.
I elevevalueringen af seminarerne svarer 82 %, at de har lært noget om rusmidler, de ikke vidste i forvejen.
64 % af eleverne tager større afstand til stoffer efter seminaret.

Resultater
Herunder sammenfattes udviklingen i 8. klasses elevers forbrug af hhv. alkohol, tobak og rusmidler.
Tabellerne sammenligner resultater fra hhv. Rusmiddelprofilen (2015), Sundhedsprofilen for børn og unge
1
(2017) samt data fra den evaluering, som eleverne i 8. klasse i skoleåret 2017/2018 har leveret data til . Alle
tre rapporter er vedlagt som bilag til indstillingen.

Alkohol
For unge er alkohol en risikofaktor, fordi alkohol påvirker udviklingen af hjernen. Beruselsen kan få
konsekvenser for sociale kompetencer, risikovurdering og impulskontrol, og kan især for unge føre til
skænderier, vold, uønsket sex eller ulykker. Der er desuden en sammenhæng mellem et stort alkoholforbrug
2
tidligt i livet og forøget risiko for alkoholproblemer senere i livet .
Når resultaterne fra den seneste Rusmiddelundersøgelse i Aalborg Kommune (2015) sammenlignes med
den første Børnesundhedsprofil (2017), kan vi konstatere, at der siden 2015 er sket et fald på 8 % i andelen
af elever i 8. klasse, som har prøvet at drikke alkohol (fra 69 % til 61 %).
Af de 61 % som svarer, at de har prøvet at drikke alkohol, er der 31 % som svarer, at de ikke har prøvet at
drikke en hel genstand.
Der er endvidere sket et positivt fald på 12 % i andelen af unge, som inden for de sidste 30 dage har
rusdrukket, dvs. drukket mere end fem genstande ved samme lejlighed - fra 21 % i 2015 til 9 % i 2017.

1

Forvaltningen har forholdt sig til, at data stammer fra tre forskellige kilder, men vurderer, at rapporterne er
sammenlignelige.
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Elever i 8. klasses erfaringer med alkohol.
Andel elever, som har prøvet at drikke alkohol i 8. klasse
Andel elever, som inden for de sidste 30 dage har drukket 5 genstande ved samme
lejlighed
* Data fra Rusmiddelundersøgelsen, Aalborg Kommune, 2015
** Sundhedsprofil for børn og unge, Aalborg Kommune, 2017

2015*
69 %

2017**
61 %

21 %

9%

Sammenlignes resultaterne fra Sundhedsprofilen for børn og unge på tværs af Region Nordjylland som
helhed, fremgår det endvidere, at elever i 8. klasse i Aalborg Kommune både drikker sjældnere og mindre
end i det øvrige Nordjylland.
Der er f.eks. færre elever i 8. klasse i Aalborg Kommune, som inden for de sidste 30 dage, har drukket mere
end fem genstande ved samme lejlighed. Ligesom der er flere elever i 8. klasse som svarer, at de aldrig eller
sjældnere end 1 gang pr. måned drikker alkohol, end der er i Regionen som helhed.
Der er desuden langt flere forældre med børn i 8. klasse som har taget stilling til, om deres børn må drikke
alkohol. Der er således 11 % færre forældre, som accepterer at deres børn har et forbrug af alkohol, end der
er i Regionen som helhed.
Sammenligning af Aalborg Kommune (AAK) og Region Nordjylland (RN)*
Drikker aldrig, eller sjældnere end en gang pr. måned
Andel elever, som inden for de sidste 30 dage har drukket 5 genstande ved samme
lejlighed
Har forældreaccept af alkoholindtag

AAK
79 %

RN
75 %

9%

13 %

21 %

32 %

* Sundhedsprofilen for børn og unge, 2017

Tobak
Rygning er den enkeltfaktor, der har størst betydning for borgernes sygelighed og dødelighed, og samtidig er
rygning den væsentligste årsag til den stigende ulighed i sundhed. Unge som prøver at ryge er desuden i
langt større risiko for at blive storrygere senere livet, ligesom unge som ryger, er langt mere risikovillige ift.
3
rusmidler som f.eks. hash og alkohol .
Som det fremgår af tabellen herunder, så er udviklingen i de unges rygevaner stagneret i forhold til
cigaretterne. Der er hverken blevet færre eller flere, som ryger cigaretter fra 2015 til 2017. Der er dog
kommet mange nye tobaksprodukter til, og som også har fundet vej til de unges verden.
Der således en lille andel elever i 8. klasse, som ryger e-cigaretter, vandpibe og bruger snus. Der kan være
gengangere i de forskellige kategorier, dvs. det kan være de samme elever som ryger e-cigaretter, som også
ryger almindelige cigaretter. Der indgår materiale om alle typer tobaksprodukter på seminarerne.

Elever i 8. klasses erfaringer med tobak.
Andel elever som ryger cigaretter
Andel elever som ryger e-cigaretter
Andel elever som ryger vandpibe
Andel elever som bruger snus
* Rusmiddelundersøgelsen, 2015
**Sundhedsprofilen for børn og unge, 2017

1

2015*
3%
-

2017**
3%
2%
2%
1%

Sundhedsprofil for børn og unge, Aalborg Kommune, 2017
Tobak, Sundhedsstyrelsen, 2018

2 Forebyggelsespakke
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Rusmidler
Generelt gælder det, at der er en sammenhæng mellem forebyggelse af stofbrug og forebyggelse af brug af
alkohol og tobak. Det er de samme unge, der har et stort alkoholforbrug og er dagligrygere, som ryger hash.
10-20 % af de unge som prøver hash, udvikler et regelmæssigt brug med risiko for udvikling af misbrug og
afhængighed, og over 20 % af de unge (16-20 år) som har prøvet hash, har også prøvet andre stoffer.
4
Mindre end 1 % af de unge, der aldrig har prøvet hash, har prøvet andre stoffer .
Som tabellen herunder viser, så tyder det på, at der siden 2015 er sket en halvering i andelen af elever i 8.
klasse, som har prøvet at ryge hash. I 2015, hvor den seneste Rusmiddelundersøgelse blev gennemført,
svarede 7 % af eleverne i 8. klasse, at de havde prøvet ryge hash.
I skoleåret 2017-2018 blev der i forbindelse med den forebyggende indsats på tværs af folkeskolerne i
5
Aalborg Kommune gennemført en spørgeskemaundersøgelse , som bl.a. spurgte ind til elevernes erfaringer
med hash. I denne evaluering svarede blot 3,5 % af eleverne, at de havde prøvet at ryge hash.
Der er altså tale om en halvering på 3 år. Der ses desuden et mindre fald på 0.4 % i andelen af elever i 8.
klasse som har prøvet andre stoffer end hash (fra 2 % til 1,6 %).

Elever i 8. klasses erfaringer med rusmidler
Andel elever, som har prøvet hash
Andel elever, som har prøvet andre stoffer
* Rusmiddelundersøgelsen, 2015
** Elevevalueringen af rusmiddelseminarerne, skoleåret 2017/2018

4
5

2015*
7%
2%

2017/2018**
3,5 %
1,6 %

Forebyggelsespakke Stoffer, Sundhedsstyrelsen, 2018
961 elever i 8. klasse har besvaret undersøgelsen.
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Bilag:
Bilag 1 - Rusmiddelundersøgelsen 2015.pdf
Bilag 2 - Sundhedsprofil for børn og unge 2017 - Aalborg Kommune.pdf
Bilag 3 - Elevelevaluering, skoleåret 2017-2018.pdf
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Punkt 5.

Orientering om videreført samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og
Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløseområdet
2019-015974
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering
at samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og Socialstyrelsen om rådgivningsfunktion på
hjemløseområdet er videreført.

at der nedsættes en følgegruppe.
Beslutning:
Til orientering.
Familie- og Socialudvalget blev orienteret om forlængelsen på møde den 01.03.19, og her blev udtrykt ønske
om en uddybelse af erfaringerne med rådgivningen.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune og Socialstyrelsens rådgivningsfunktion har videreført deres samarbejdsaftale. Den nye
samarbejdsaftale er gældende i perioden 1. dec. 2018 – 1. dec. 2020. Den første samarbejdsaftale med
Socialstyrelsen på hjemløseområdet blev indgået i juni 2016.
Det overordnede formål er at nedbringe antallet af borgere i hjemløshed i Aalborg Kommune. Herunder er
det målet, at Socialstyrelsen fortsat understøtter Aalborg Kommunes indsats ift. at forankre Housing First i
den daglige drift og organisering. Dette vil bl.a. ske gennem rådgivning, kompetenceudvikling og afdækning
af borgernes veje ind i hjemløshed i Aalborg Kommune.
I samarbejdsaftalen har Aalborg Kommune forpligtiget sig til aktivt at varetage den løbende fremdrift ift. den
aftalte plan (mål, aktiviteter og tidshorisont). Kommunen har desuden forpligtiget sig til: 1) at udpege en
tovholder og en leder med ansvar for kommunens indsats, 2) at fastholde det allerede eksisterende
tværfaglige forum, der har fokus på Housing First.
I aftalen har Socialstyrelsen forpligtiget sig til at tilrettelægge et rådgivningsforløb og yde støtte og
kompetenceudvikling, der passer til Aalborg Kommunes behov og muligheder.
Samarbejdsaftalen er ikke forbundet med økonomiske udgifter for Aalborg Kommune, udover de
medarbejderressourcer, der anvendes.
Der nedsættes en følgegruppe med følgende repræsentanter:
- Johnny Friis, Centerleder Center for Sociale Indsatser
- Thomas Lohmann, Sekretariatsleder Socialafdelingen
- Lars Lykke Knudsen, Leder Specialgruppen
- Ditte-Marie Markus, Teamleder Specialgruppen
- Michael Toftegaard Larsen, Leder Ydelsescentret
- Dennis Lindhardt Pedersen, Leder Svenstrupgård
- Stig Stavnskær Pedersen, Sekretariatsleder Center for Sociale Indsatser
Det hidtidige samarbejde med Socialstyrelsens rådgivningsfunktion har kvalificeret indsatsen på området,
blandt andet gennem kompetenceudvikling af nye medarbejdere ift. Housing First og bostøttemetoderne,
rejseholdsbesøg, netværksmøder på tværs af kommuner samt løbende sparring.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 15.03.2019
kl. 09.00

Side 14
2 afaf325

Familie- og Socialudvalget
Bilag:
Samarbejdsaftale
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Punkt 6.

Orientering om Årsrapport for de 8 kvalitetsmålepunkter for 2018
2019-018373
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Familie- og Socialudvalgets orientering årsrapport
for de 8 kvalitetsmålepunkter for 2018.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen foretager hver måned en kvalitetsmåling af
myndighedssagsbehandlingen på børne- og ungeområdet.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens kvalitetsenhed udtrækker hver måned en stikprøve af
sagsbehandlingen på 8 centrale kvalitetsmålepunkter i de fire familiegrupper og specialgruppen.
Kvalitetsmålingen er en del af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens ledelsestilsyn og kvalitetssikring af
sagsbehandlingen på Børne- og Unge området.
Forvaltningen har en ambition om at ligge over 80 % i alle kvalitetsmålepunkterne. Der er tale om en
forholdsvis stor stikprøve og generelt ligger familiegrupperne og specialgruppen højt og meget
tilfredsstillende på målingerne, hvilket er et udtryk for at grupperne følger de formelle proceskrav. Dette
billede understøttes af de årlige revisionsbesøg.
De 8 målepunkter er udvalgt ud fra centrale lovgivningsmæssige krav. Temaerne, der indgår i
kvalitetsmålingen forklares her og er som følger:
1. Bekymringsgraden i den senest modtagne underretning
Når kommunen modtager en underretning, skal kommunen senest 24 timer efter underretningen er
modtaget have vurderet bekymringsgraden, dette for at vurdere, om der skal handles akut.

Målepunkter

Resultater af målingen samlet
Ja

1) Er der foretaget vurdering af
bekymringsgraden i den senest
modtagne underretning, der ligger i
sagen?

99%

313

Total
Procent Antal

Nej
1%

3

100%

316

2. Foreligger der en børnefaglig undersøgelse
Der skal foreligge en børnefaglig undersøgelse, før der iværksættes foranstaltninger for børn og unge
med særlige behov og foranstaltninger for vordende forældre, hvor det må antages, at der kan opstå et
behov for særlig støtte til barnet umiddelbart efter fødslen. Hvis særlige forhold taler herfor, kan der
dog iværksættes foreløbig eller akut støtte sideløbende med undersøgelsen. Formodningen om, at der
er behov for særlig støtte kan opstå på flere måder.
∙ Undersøgelsen kan påbegyndes af egen drift, hvis de foreliggende oplysninger om et barn/en ung eller de
vordende forældre giver anledning til at tro, at der foreligger et sådant behov.
∙ Undersøgelsen kan iværksættes på baggrund af en underretning, jf. servicelovens §§ 152, 153-154.
∙ Undersøgelsen kan iværksættes efter henvendelse fra forældre, som anmoder om hjælp til at klare
barnets vanskeligheder eller efter henvendelse fra vordende forældre.
∙ Undersøgelsen iværksættes efter henvendelse fra barnet eller den unge.

Målepunkter

Resultater af målingen samlet
Ja

2) Foreligger der en børnefaglig
undersøgelse?
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97%

423

Total
Procent Antal

Nej
3%
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3. Er den børnefaglige undersøgelse gennemført inden for frist på 4 måneder
En børnefaglig undersøgelse skal være afsluttet hurtigst muligt og senest 4 måneder efter, at man er
blevet opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. Fristen gælder også i
forhold til undersøgelser af vordende forældres forhold.

Resultater af målingen samlet
Ja

Målepunkter

3) Er den børnefaglige undersøgelse
gennemført indenfor frist på 4 mdr.?

75%

227

Total
Procent Antal

Nej
25%

75

100%

302

4. Er krav til ”børnesamtale” jf. § 48 opfyldt
Inden der træffes afgørelse efter visse typer af foranstaltninger efter serviceloven, skal der finde en
samtale sted med barnet eller den unge herom. Samtalen skal sikre, at barnet bliver hørt inden der
træffes afgørelse. Samtalen kan undlades, hvis der umiddelbart forinden er gennemført en samtale
med barnet eller den unge ved gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. servicelovens § 50,
eller en ungefaglig undersøgelse, jf. servicelovens § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
Samtalen kan finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes
tilstedeværelse, når hensynet til barnets eller den unges bedste taler herfor.
Samtalen kan undlades, i det omfang barnets modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler
imod samtalens gennemførelse. Kan samtalen ikke gennemføres, skal barnets holdning til den
påtænkte afgørelse søges tilvejebragt.

Resultater af målingen samlet
Ja

Målepunkter

4) Er krav til ”børnesamtale” jf. § 48
opfyldt?

96%

411

Total
Procent Antal

Nej
4%

16

100%

427

5. Er der udarbejdet handleplan jf. servicelovens § 140
Formålet med udarbejdelsen af handleplaner er at styrke inddragelsen af barnet eller den unge og
forældremyndighedsindehaveren eller de vordende forældre. Herudover er formålet, at der ved at
formulere præcise beskrivelser af mål er sikret bedre muligheder for at foretage effektvurderinger.
Handleplanen skal tage udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse af barnets eller
den unges forhold, således at handleplanen bliver et naturligt arbejdsredskab, der udarbejdes i
umiddelbar forlængelse af den børnefaglige undersøgelse, og inden der træffes afgørelse om
hjælpeforanstaltninger. Når der er truffet beslutning om at iværksætte hjælpeforanstaltninger, skal
formålet med indsatsen koordineres med de dag- og døgntilbud som barnet/den unge henvises til. Der
kan f.eks. være tale om henvisning til fritidscenter, familiebehandlingstilbud eller anbringelsessted.
Hensigten er, at handleplanen bliver et aktivt redskab, som skal danne grundlag for
indsatsen/behandlingsplanen.

Resultater af målingen samlet
Ja

Målepunkter

5) Er der udarbejdet handleplan jf. §
140?

99%

447

Total
Procent Antal

Nej
1%

6

100%

453

6. Er gældende § 140 handleplan opdateret i forhold til krav om opfølgning jf. § 70
Der skal senest ske opfølgning 3 måneder efter, at der er iværksat en foranstaltning for barnet/den
unge, og herefter skal der med højst 6 måneders mellemrum foretages en grundig vurdering af den
samlede indsats. Formålet med opfølgningen er at tage stilling til:


om foranstaltningen har opfyldt sit formål og derved kan afsluttes eller
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om foranstaltningen fortsat er relevant i forhold til de opstillede mål eller, hvorvidt
foranstaltningen skal ændres og/eller suppleres med anden foranstaltning

Kommunen er forpligtet til løbende at påse, at foranstaltningerne opfylder deres formål, og i nogle
sager vil det være nødvendigt at foretage en hyppigere opfølgning.

Målepunkter

Resultater af målingen samlet
Ja

6) Er gældende § 140 handleplan
opdateret i forhold til krav om
opfølgning jf. § 70?

90%

393

Total
Procent Antal

Nej
10%

46

100%

439

7. Anbringelsesstedet har været besøgt inden for det seneste halve år
Det skal i anbringelsessager besluttes, hvor ofte der skal aflægges tilsynsbesøg hos barnet/den unge.
Tilsynet skal omfatte mindst 2 årlige tilsynsbesøg på anbringelsesstedet. Er barnet/den unge anbragt i
egen bolig/værelse, skal tilsynsbesøget foregå der.

Målepunkter

Resultater af målingen samlet
Ja

7) Anbringelsesstedet har været
besøgt indenfor det seneste halve år?

89%

138

Total
Procent Antal

Nej
11%

17

100%

155

8. Rådgiver har inden for det seneste halve år talt alene med barnet
Myndighedsrådgiver skal som led i tilsynet mindst to gange årligt tale med barnet/den unge alene
under besøg på anbringelsesstedet. Formålet med dette er, at myndighedsrådgiver skal tilegne sig et
indtryk og kendskab til barnet/den unge, ligesom det er vigtigt for barnet og den unge at møde, og have
et fortroligt rum med den ansatte i kommunen, der indstiller og træffer afgørelse i sagen.

Målepunkter

Resultater af målingen samlet
Ja

8) Rådgiver har indenfor det seneste
halve år talt alene med barnet?

92%

141

Total
Procent Antal

Nej
8%

13

100%

154

Som det fremgår af ovenstående er der meget gode resultater på alle målpunkterne med en enkelt
udtagelse. Det drejer sig om punkt 3, som måler på om den børnefaglige undersøgelse gennemføres inden
for en frist på 4 mdr. Det skyldes, at der i nogle sager er et særligt tidspres, hvorfor 4 måneders fristen ikke
altid kan overholdes, således er kravet indfriet i 75 % af sagerne i 2018.
Årsagen til at tidsfristen på 4 mdr. ikke altid kan overholdes er, at der skal indhentes oplysninger fra familien,
samarbejdspartnere, andre sektorer og afdelinger med videre, som kan tage tid. Indimellem bliver de
børnefaglige undersøgelser for lange og omfangsrige, og dermed tidskrævende at udarbejde, hvilket der er
fokus på at få reduceret. Dog er det vigtigt at pointere, at der altid handles i sagerne, selvom 4 måneders
fristen ikke er overholdt. Det er for eksempel muligt at iværksætte forskellige socialpædagogiske forløb,
konsulentbistand, behandling, undersøgelse og familiearbejde med videre efter servicelovens § 11, uden der
foreligger en børnefaglig undersøgelse eller handleplan. Der kan dermed iværksættes § 11 indsatser både,
før, under og efter en børnefaglig undersøgelse. Ligeledes kan der, hvis særlige forhold taler herfor,
iværksættes foreløbig eller akut støtte som familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges
problemer efter Servicelovens § 53 stk. 3, sideløbende med den børnefaglige undersøgelse, hvorfor der altid
lovgivningsmæssigt og i praksis er rum til nødvendig handling i sagerne.
Tidsplan
FL
FSU

6/3
15/3
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Punkt 9.

Orientering fra Rådmand og direktør

1
Rådmanden orienterede fra et spændende møde med AP-Møllerfonden om muligt fondstilskud til opførelse af
nye boligtyper til udsatte på Svenstrupgaard, som vil understøtte de nye metoder, hvormed der arbejdes med
de mest udsatte borgere.
2
På fællesmødet med Familie- og Socialudvalget - og Beskæftigelsesudvalget den 26.03.19 lægger
forvaltningen op til en indledende visionsproces til Budget 2020-23. Fællesmødet er berammet til kl.
08.30-13.00.
Har udvalgene ønsker/forslag, som de ønsker undersøgt, opfordrer rådmanden udvalgsmedlemmerne til at
indsende disse til direktøren.
3
Frelsens Hær åbner Mobilcafé som et initiativ til at møde udsatte borgere i byens rum. Videre at der søges
frivillige til indsatsen, der er at træffe hver tirsdag i Kildeparken og fredage i Karolinelund.
Som en del af budgetforliget for 2019, blev der afsat midler til etablering af en mobilcafé.

Beslutning:
Til orientering.
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Punkt 10.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
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Punkt 11.

Orientering om program for besøgstur til Golfparken, Center for Dag- og Døgntilbud
2019-013420
Beslutning:
Til orientering.
Udvalget takker for en god orientering om tilbudsviften til unge i Center for Dag- og Døgntilbud samt besøg.
Anna Kirsten Olesen og Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Program for Familie- og Socialudvalgets besøgstur:
11:15-14:00 Golfparken, Golfparken 10, 9000 Aalborg


Præsentation af ungespecialet og Center for Dag- og Døgntilbuds (CDD) tilbudsvifte til unge i
Aalborg ved leder John Kollerup Madsen
o Baggrunden for etableringen af de alternative tilbud til unge: Golfparken Netværksjægerne og
Davids Allé
o Eksempler på forskellige forløb og tværgående samarbejde internt og eksternt i CDD
o Udfordringer ift. målgruppen



Sandwich og vand



Rundvisning og videre orientering i Golfparken
Golfparken er bostøtte i støttebolig. Der er normeret til 7 pladser.
Målgruppen er unge mellem 15-18 år, der kan have været anbragt på døgninstitution/opholdssted
eller flytter hjemmefra, og som har brug for tæt voksenstøtte i overgangen mellem anbringelse eller
det at flytte hjemmefra og egen bolig.
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Punkt 12.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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