Opsamling
på Familie- og Socialudvalgets og
Beskæftigelsesudvalgets studietur til
Stockholm og Norrköping, Sverige
24. juni – 28. juni 2019

Program
Stockholm, 24. – 26. juni
• Besøg hos Sveriges Kommuner og Landsting (SKL)
• Besøg hos Framtid Stockholm
• Besøg hos Arbetsförmidlingen
• Besøg på lokalkontor i Vällingby

Norrköping, 26. – 28. juni
• Besøg på Rådhuset, Sociala Investeringsfonden
• SkolFam
• Team Nystart
• Besøg på en af Norrköpings Familiecentraler

Delegationen fra Aalborg Kommune

Besøg hos Sveriges Kommuner og Landsting (SKL)
SKL er interesseorganisation for Sveriges 290 kommuner og 21 län (regioner). SKL er som danske KL
interesseorganisation for kommuner og regioner og arbejdsgiverorganisation.
SKL organiserer både kommuner og regioner, og opgavefordelingen mellem kommuner og regioner
minder meget om den danske model. At SKL er samlet betyder del,s at staten kun har en ’modpart’ ift.
forhandlinger og dels at interessekonflikten (på ex. ældre-, handicap-, psykiatri- eller
sundhedsområdet) mellem kommuner og regioner løses internt i organisationen. Det anser SKL som
en fordel.
Se i øvrigt præsentation fra mødet.

Projekt Uppdrag psykisk hälsa
Der er i Sverige – som i Danmark – en stor udfordring med befolkningens mentale sundhed i form af
psykiske udfordringer. Dette gælder særligt i forhold til børn og unge.
Det opleves, at der er en stigende udfordring på området, men der er fokus på, om der reelt er tale om
en stigning, eller der snarere er tale om stigende fokus på området og en bedre forskning og
behandling på området. Psykisk ’usundhed’ er stigende, men psykisk sygdom er uændret.
Analyser viser, at udgifterne til det psykiske område i 2030 vil være højere end udgifterne til cancer,
diabetes mv. i 2030. Der er derfor udarbejdet en national strategi for indsatsen for en bedre psykisk
sundhed i befolkningen. Se præsentation.

Besøg hos Sveriges Kommuner og Landsting (SKL)
Sociale investeringer
Sociale investeringer bør ses på samme måde som fysiske investeringer. Der skal på kort sigt laves
en investering, men besparelsen kommer på lang sigt – både for samfundet og for individet. Denne
’almindelige’ tankegang kan fremme anvendelse af sociale investeringer.
Sociale investeringer kan laves både med og uden eksterne investorer. De fleste kendte er dog uden
eksterne investorer, og flere kommuner har opbygget investeringspuljer, som kan anvendes til flere
projekter (jf. besøget i Norrköping).
SKL indgår i et netværk for 12 kommuner, som har udviklet på metoder og redskaber. SKLs rolle er at
være tovholder og metodeudvikler, men det er væsentligst ude i kommunerne, projekterne udvikles og
drives og ressourcerne skal allokeres.
Der skelnes mellem forebyggende arbejde og sociale investeringer. Det forebyggende arbejde har
fokus på den enkelte/individet, mens de sociale investeringer har et tværgående sigte, bygger på de
udviklede metoder og har et styrings- og investeringssigte.
Der er udarbejdet en metode/proces til at få beskrevet og aftalt et socialt investeringsprojekt, således
at alle har et incitament til at gå ind i projektet – processen skal kun tage 6-12 måneder (se nedenfor).
Centralt i de sociale investeringer er en social resultatkontrakt med specifikation af mål
(’uttfallskontrakt’) mellem de involverede parter – herunder evt. ekstern investor.

Besøg hos Sveriges Kommuner og Landsting (SKL)

Der blev gennemgået et eksempel på et socialt investeringsprojekt vedr. forebyggelse af
sygemeldinger - se præsentation.
Drøftelse
I den afsluttende drøftelse blev flere centrale temaer berørt:


Kan man måle på alt? Nej, men der kan måles på indikatorer, der har tæt sammenhæng med indsatsen. Men
budgetmæssigt er der ikke altid mål, der kan sættes op og måles på.



Hvem afholder udviklingsomkostninger? SKL har basisressource, men det er kommunerne selv, der lægger
ressourcer i.



Hvad er dem politiske vinkel på sociale investeringer? Der er opbakning (når det går godt!). Det skal afklares
hvem det er der indgår kontrakten - politisk/administrativt.



Sociale investeringer er ikke svært – det er bare ’jobbigt’.

Besøg hos Sveriges Kommuner og Landsting (SKL)

Besøg hos Framtid Stockholm

Besøg hos Framtid Stockholm
Oplæg ved Mikael Jeppson (suppleret af Ann-Sofie Larsson – familiebehandler)
Fremtid Stockholm er Stockholms stads udførercenter for tilbud til unge.. Der er et tæt samarbejde
med socialtjenesterne i hvert distrikt. (Man kan måske sige, at det er en blanding af det vi i Aalborg har
organiseret i henholdsvis Center for Tværfaglig forebyggelse og Center for Dag- og døgntilbud og vort
rusmiddelteam for unge i Misbrugscentret)
Målgruppen er unge + 14, samt deres familier med behov for sociale støtte- og behandlingsindsatser.
Fremtid Stockholm tilbyder også støtte til samarbejdspartnere omkring de unge og deres familier.

Indsatserne baseres ofte på forsknings- og evidensbaserede metoder.
Mikael Jeppson gennemgik organiseringen og opgavesættes af Fremtid Stockholm – se slides, som
strækker sig fra opsøgende arbejde (lig vores netværksjægere/midtbysjakket), til særlige
støttekontaktpersoner, misbrugsbehandling for unge, til indsatser over for unge kriminelle som tilbydes
en form for ungdomssamfundstjeneste, til familiebehandlingsprogrammer og endelig gruppebehandling
til unge ofre for overgreb.
Sluttelig i besøget så vi en film, hvor behandlingsprogrammet BSFT (Brief Strategic Family Therapy)
blev anvendt i en familie med en ung pige i mistrivsel. Behandlingsmodellen er evidensbaseret og også
i Aalborg anvendes lignende systemiske behandlingsformer i vores familiebehandlingstilbud.

Besøg hos Arbetsförmidlingen

Besøg hos Arbetsförmidlingen
Oplæg ved Ghana Mohamedramez, afbud fra Thomas Hagmann:
Arbetsförmidlingen er en statsligt forankret, ’klassisk’ arbejdsformidling, der understøtter arbejdsgivere og
jobsøgende, i særlig grad dem med problemer ud over ledighed. Ledigheden er knap 6 %.
Kerneudfordringer


Integration



Rådighedsvurdering (men ikke ydelse, som ligger i “forsikringskassen”)



Match til enten job, uddannelse eller arbejde via uddannelse



Mangel på kvalificeret arbejdskraft indenfor bl.a. velfærd (sygeplejersker, lærere m.m.)

Januar-forliget (efter ny regering)
Arbejdsformidlingen forbliver en statslig opgave, men operative opgaver såsom jobmatch overgår til private aktører.
Der pågår en stor strukturel tilpasning – også digitalt - hvor man forventer at nedlægge mange lokale kontorer efter
krav fra de liberale. Der arbejdes aktuelt med analyser og man diskuterer fortsat, hvor myndighedsopgaver skal
placeres (implementering senest 2021).

Besøg hos Arbetsförmidlingen
Job- og udviklingsgarantien (langtidsledige og indsatte)
Garantien gælder for borgere over 25 år og med ledighed over 14 mdr. Det er et særligt program, som skal lede til
ordinær uddannelse eller job:


Udredning/kortlægning følges op med individuelt tilrettelagt plan for praktik, kurser, uddannelsesvejledning,
arbejdstræning mv.



“Nystartsjob” og “Introduktionsjob” kan tilbydes med særlig støtte til arbejdsgiveren. Deltageren skal i en
“aktivitetsrapport” redegøre for sin jobsøgning og andre opkvalificeringsaktiviteter. Deltageren skal derudover stå til
rådighed for anvist job.



Aktuelt deltager ca. 100.000 ledige (med en lille overrepræsentation af mænd)



De ledige modtager “aktivitetsstøtte” af forsikringskassen (hvis medlem) ellers en særlig, nedsat ydelse på 223 kr. pr.
dag. Ved lav ydelse, kan man søge om kompenserende ydelser ved kommunen



Som forsikret ledig er der ikke nogen tidsbegrænsning på udbetaling af ledighedsydelse

Tina Krona: hvordan arbejder vi med de unge?
En 90 dagsgaranti betyder, at unge op til 25 år skal have tilbud om uddannelse, job eller anden indsats, der leder til job,
indenfor 90 dage. Der er fokus på den tidlig indsats.
UGA er en jobgaranti for unge, som er ude over de 90 dages ledighed. Den omfatter vejledning, uddannelse, praktik m.m.
Ydelsen til de unge afhænger af om de er forsikret eller ej. Og hvis man deltager i aktiviteter, er der et særligt aktivitetstillæg.
Det er muligt at arbejde med en iværksætterplan i 6 mdr., hvis planen kan godkendes. I den periode står man ikke til
rådighed. Borgere med funktionsnedsættelse kan få et tilskud på 60.000 til at understøtte en godkendt forretningside.
Der er et særligt program for unge udlændinge.
Der indgås en kontrakt mellem den unge, kommunen og arbejdsformidlingen om fx at gennemføre gymnasium. Den unge
får i en sådan aftale en særligt forhøjet ydelse.

Besøg hos Arbetsförmidlingen
Anna Steen
16-30-årige med diagnosticerede funktionsnedsættelser kan modtage rehabiliterende indsatser. Der gives støtte til
løntilskud, hjælpemidler osv. (resultat tal eftersendes)
EU-projekt:
• ”Ung Komp” og ”Ung Fremtid” er to EU-projekter, som sætter ind med ekstra støtte til unge, der skal videre i
uddannelse, og som har behov for en større indsats i overgangen fra folkeskole til uddannelsessystemet.
•

39 unge mellem 16-24 år er ledige

Anstälningsstöd (løntilskud)
Der er fokus på introduktionsjob og “ekstratjenst” (anvendes også ved nyankomne flygtninge og indvandrere):
• Støtte i op til 80% af lønudgiften (ekstratjenst op til 100%). Lønnen skal følge branchens aftaler
•

Løntilskud gives til alle typer af arbejdsgivere, som er godkendt af arbejdsformidlingen. Der laves skriftlig aftale om
opgaver, der kan løses og ej (ved funktionsnedsættelse)

•

Løntilskud findes på flere forskellige måder.

Der gives løntilskud for:
1. Udvikling i jobbet. Gives i op til 2 år for at støtte et løft af kompetencer
2. Ansættelse. For personer med en funktionsnedsættelse. Max. 8 år. Mulighed for forlængelse i 3 år. Fx for en
borger med smerteproblematik, hvor arbejdsopgaverne skal tilrettelægges ud fra særlige hensyn.
3. Tryghed i ansættelsen. For personer med varigt behov for tilskud i ansættelsen (ingen tidsbegrænsning)
Beskyttet beskæftigelse
Beskyttet beskæftigelse tilbydes kun ved offentlige arbejdsgivere for borgere med behov for rehabiliterende indsatser
(personer langt fra arbejdsmarkedet med fx kognitive funktionsnedsættelser). Løntilskuddet sættes procentuelt, og det
er tanken, at det skal falde over tid. Der er ingen tidsbegrænsning i støtteindsatsen, men fokus på udvikling. (Se
plancher for antal personer i de enkelte ordninger i maj måned)

Besøg hos Arbetsförmidlingen
Sven Zachari
Arbejdsformidlingen og “Samhall” laver i samarbejde særlige indsatser for borgere med nedsat
arbejdsevne/funktionsnedsættelse. Samhall er et statsligt aktieselskab, som gennem regulering forpligter sig til at
ansætte borgere med funktionsnedsættelser i fx løntilskud og beskyttet arbejde.
Arbejdsformidlingen henviser til ansættelse i Samhal. Samhall skal levere jobs svarende til 30,2 millioner løntimer i
beskyttet beskæftigelse, mindst 2500 langtidsledige m.m. Og unge under 30 år skal prioriteres. Der er særskilte krav
til, at mindst 1500 ledige årligt skal overgå til ordinært arbejde. Det er altså ikke en “slutstation”, men et sted med stor
gennemstrømning.

Gruppen af personer med psykiske funktionsproblemer er stigende.
EU-lovgivning regulerer statsstøtten til Samhall, så der ikke er konkurrenceforvridende aktivitet. Der er desuden
ejerkrav til Samhall om, at man skal tilbyde tjenester på forskelle forretningsområder.
Ansatte i Samhall er ansat på særlige betingelser, men med almindelig løn og med krav og forventninger som i
ordinære jobs. Der er et stærkt fokus på, at den enkelte skal videre. Når man udsluses, har man en et-årig
“återgangsrettighed”, som giver ret til at vende tilbage til Samhall
En statslig rapport har peget på en række kritiske vinkler i samarbejdet mellem Samhall og AF.

Opsamling/læringspunkter
Det står klart, at det svenske arbejdsformidlingssystem i høj grad ligner det ”klassiske” arbejdsformidlingssystem som
var gældende i Danmark indtil reformerne/overflytning af opgaverne til kommen i 2007/2009.
Set i dette lys er det opfattelsen, at beskæftigelsesesindsatsen i Danmark er blevet langt mere fokuseret og
resultatorienteret, end det opleves i de præsenterede oplæg om svensk beskæftigelsesindsats.

Besøg hos Arbetsförmidlingen

Besøg på lokalkontor i Vällingby, Stockholm
Der arbejder 50 medarbejdere på Arbejdsformidlingen. Der er i alt 14 kontorer i Stockholm-området.
I Vällingbyområdet bor der 160.000 borgere. Området er vokset med 40.000 indbyggere de seneste
år. Blandt andet som følge af mange udlændinge.
Der er i alt 5300 ledige hvoraf udlændinge udgør 3250. Der er 430 unge ledige i Vällingby.
Der er en begrænset indsats i starten af ledighedsperioden, som starter med en generel afdækning
af den lediges situation. De ledige vælger selv, om de vil have et kontaktforløb med personligt
fremmøde eller kun digital kontakt. En gang om måneden skal den ledige afrapportere ift
jobsøgningsaktivitet. Ud over et kontaktforløb ved arbejdsformidlingen er mange af de
vejledningstilbud (jobgarantiforløb) der benyttes lagt ud til anden aktør. Der er lokalt ingen indflydelse
på hvilke aktører, som kan bruges. Der er heller ingen lokal økonomiansvarlig eller opfølgning på
effekterne af aktørernes indsats. Det er ikke arbejdsformidlingens opfattelse af anden aktør er bedre
end egen indsats.
Der benyttes forskellige typer af løntilskudforløb. Derudover er der mulighed for at få udsatte borgere
ansat i det staslige selskab Samhall, der leverer tjenesteydelser og produktion på markedsvilkår.
Læringspunkter:
-

Det svenske system minder meget om det tidligere AF system, og er derfor ikke organisatorisk eller
styringsmæssige interessant.

-

De har et særligt tilbud om, at ledige kan arbejde med iværksætteri i 6 måneder, som kan være interessant at få
undersøgt nærmere.

Besøg på Rådhuset – Norrköping Kommune

Besøg på Rådhuset – Norrköping Kommune
Norrköping Kommune
Kommunen har ca. 90.000 indbyggere, og historie og udvikling minder meget om Aalborgs.
Norrköping er en gammel industriby, der har tabt rigtig mange jobs og for øjeblikket er under
transformation til en uddannelses- og vidensby.
Et nyt universitet har været en væsentlig trækkraft.
Arbejdsløsheden er fortsat 4-5% over landsplan, og der har derfor været gjort meget for at ændre på
erhvervslivet tiltrække nye virksomheder.
I forhold til den kommunale drift har der været fokus på at tænke nyt og udvikle.
Der har de sidste 5-10 år været stor politisk enighed, og der er tænkt meget i forebyggelse og tidlig
indsats.
For at få mest mulig ud af indsatsen har der været et krav om at måle effekter – hvad virker og hvad
virker ikke? Derfor har der i de seneste 10 år været fokus på at udvikle måleværktøjer i forhold til de
kommunale indsatser.
Norrköpings sociale investeringsfond
Som en forlængelse af ovenstående har Norrköping Kommune i 2010 etableret en investeringsfond på
40 mio. skr. (ca. 30 mio. dkk.). Der er tre særkender ved de projekter, der indgår heri:
1. Der måles på effekterne
2. Der er eller kan være ekstern finansiering.

Besøg på Rådhuset – Norrköping Kommune
Kommunens definition af sociale investeringer:

En del af gevinsten forbliver i afdelingen, men en del skal føres tilbage til fonden til fremtidig investering.
Drøftelse
I den afsluttende drøftelse blev flere centrale temaer berørt:
•
•
•
•
•

Problematisk med 1-årige budgetter og langsigtede investeringer – men der er fundet veje…
Der er ingen fast model for hvordan projekter overgår til drift – der tages stilling i hvert enkelt projekt
Kommunens sekretariat – med bistand fra SKL og RICE – er sammen med de enkelte afdelinger ansvarlige for
projekterne.
En udfordring er, at gevinsten ofte ikke findes samme sted som investeringen foretages.
Tænker at de svenske erfaringer med grundmodel og evaluering godt kan give inspiration til danske projekter.

Se i øvrigt præsentationen fra kommunalbestyrelsens ordförende Lars Stjernkvist.

Hotel i Norrköping

Besøg på Rådhuset – Norrköping Kommune
SkolFam, oplæg ved chef Zlatko Jankovic
SkolFam er en særlig skoleindsats inden for familieplejeområdet. Formålet er at styrke
forudsætningerne for gode skoleresultater for plejeanbragte børn.
Forskning viser, at børn anbragt i familiepleje er præget af ustabilitet og stress hvilket kan påvirke
indlæringen. Børnene har ofte et stort fravær og flere skoleskift end andre børn, ligesom de ofte er
påvirket af lave forventninger og ambitioner fra deres ”omgivelser”. Forskning viser også, at gode
skoleresultater kan påvirkes med indsatser, så hvis man vil skabe social mobilitet, er det at skabe
bedre skoleresultater for udsatte børn meget afgørende som vil påvirke børnenes fremtidsudsigter på
mange parametre.

(SkoleFam følges af forskere i både Norge, Sverige og Danmark)
SkolFam findes i 23 kommuner – med flere teams i enkelte kommuner, men altså et team i Norrkôbing.
Målgruppen er børn i grundskolen og med forventning om længerevarende placering i familiepleje.
Et team består af en socialrådgiver fra familieafdelingen, en specialpædagog og en psykolog, som
med forskellige tiltag arbejder med henholdsvis plejefamilien, barnets lærere og evt. – hvis muligt
barnets biologiske familie.

Besøg på Rådhuset – Norrköping Kommune
SkolFam:
Indsatsen starter med at barnets udfordringer kortlægges (barnet testes) og der laves en fælles plan.
Der iværksættes de nødvendige indsatser med konsultation via teamet hos lærere/plejefamilien/egen
familie i 2 år. Derefter laves ny test/opfølgning på resultat – og ved behov fortsættes indsats til
afslutning af folkeskolens afgangseksamen.
Eksempler på indsatser i skole: Inkludering, læse/skrive kurser, adfærdstræning, struktur og
forudsigelighed, tilpassede læringsmodeller mv.
Eksempler på indsatser hos plejefamilien: træning af hverdagsfærdigheder, struktur, opmuntring og
lektielæsning, diskuterer nyheder, koncentrationsøvelser/spil mv.
Udgiften (eller investeringen) er ca. 1,6-2 mio. nkr.pr år pr. team som hovedsagelig er lønudgifter til
teamet. Der arbejdes pt. med ca. 33 plejeanbragte børn i teamet. Af slides fremgår det at ”gevinsten”
er en senere gevinst sparet ved, at disse teams sikrer at børnene gennemfører folkeskolen – som de
ellers ikke ville have gjort. Dette forventes at forebygge fx senere og dyrere indsatser, specialindsatser
i skolen, færres sammenbrud i anbringelserne, men senere også besparelser idet det forebygger
”udenforskab” (sygehusindlæggelser, misbrug, offentlig forsørgelse, kriminalitet osv.osv.) Samlet for
ALLE teams i Norge = en besparelse på 1,7 mia. kr. i forhold til ”udenforskabet”.

Resultaterne i Norrköping viser de seneste 3 år, at ALLE SkolFam elever kommer i
ungdomsudddannelse mod tidligere kun 78%. Samtidig er deres skoleresultater generelt bedre og
deres såkaldte kognitive formåen.

Madhus i Norrköping

Besøg på Rådhuset – Norrköping Kommune
Team Nystart, oplæg ved samordner Petra Blom
Projektet er omfattet af en resultatkontrakt idet der er en ekstern finansiering på indsatsen fra fonden Leksell,
ligesom SKL (Sveriges KL) deltager i projektet.
Målgruppen er 60 institutionsanbragte børn på de såkaldte HVB/SiS institutioner (Hem for vård eller boende og
Statens institutionsstyrelses institutioner) og formålet er, at mindske risikoen for genplacering af de anbragte og
samtidig at forbedre målgruppens skolekundskaber.
Resultat Kontrakten går ud på 1) at reducere i udgifterne i familieafdelingen og 2) at skabe bedre resultater i skolen.
Men teamet der arbejder med de unge har også andre mål – nemlig at skabe bedre psykisk helse, reducere
risikoadfærd/misbrug, involvering, familietrivsel og personens egen målopfyldelse.
Også her arbejdes der i tværfaglige teams med socialrådgivere, arbejdsterapeuter (fysio/ergoterapeut) og
specialpædagoger – som alle har en samordnende rolle. Der er udførlige beskrivelser af de enkelte faggruppers
opgavesæt.
Tiltaget forberedes også her med grundig udredning og test og der udarbejdes en samlet plan og der følges løbende
op på en række parametre og på elementerne i handleplanen. Det er teamet der bedømmer ”udviklingen”.
Udgiften fremgår ikke konkret af slides – men består også her af lønudgifter til teamet som består af 2
socialrådgivere, en fysio/ergoterapeut og en specialpædagog.
Der er slides på resultater fsa. målene omkring psykisk helse, risikoadfærd, deltagelse og støttende relationer. Der
blev ligeledes fokuseret i oplægget på metodeudvikling og det forbedrede samarbejde mellem siloerne – men der var
meget list konkret fokusering på konkrete resultater.

Norrköping Kommune

Besøg på en af Norrköpings Familiecentraler
Familiecentral, Investeringsprojekt Tidlig indsats
Tidlig handling - Et udviklingsprojekt for de yngste børn
Tidlig indgriben handler om at forbedre det udviklingsfremmende og forebyggende arbejde med familier med
børn i alderen 0-3. Et af Norrköpings familiecentre er en platform for udvikling af forældrehjælp, øget
tilgængelighed og arbejdsmetoder i samarbejdet. Samt skabe netværk med andre forældre.
Formålet med tidlig indgriben er:
1.

Styrke forældre og øge forældrefærdigheder

2.

Forøg antallet af forældre, der modtager støtte tidligt

3.

I samarbejde udvikle arbejdsmetoder og forsøgsmetoder

4.

Øge medarbejdernes kompetence på risiko- og beskyttelsesfaktorer samt evnen til at styrke forældre korrekt.

Projektperioden er 3 år, efteråret 2016 til efteråret 2019. Norreköping sociale investeringsfond yder i alt 4,6
mio s.kr. Familiecentret i Klockaretorpet fungerer som platform for udviklingsarbejdet. En projektleder, en
socialarbejder og en førskolelærer er ansat i projektet som er et tilbud udover almindelige børnehave.

Tilgængeligheden af tidlig støtte er forbedret gennem styrkelse af medarbejderne, og forældrenes støtte
tilbydes både individuelt og i grupper. Opsøgende arbejde er inkluderet for at opspore behov og tidlig støtte.
Tydelige stier/indgange til støtte skal skabes, så både forældre og medarbejdere finder den rigtige.
Bydelen som familiecentret ligger i er præget af mange indvandrefamilier somalier og arabere.
Der er ikke foretaget evaluering af projektet og man erkender at det er svært at følge op på indsatserne, at
kunne godtgøre om investeringen kommer tilbage.Indsatsen kan lidt sammenlignes med vores Tværfaglige
teams.

Opsamling på studieturens indhold og erfaringer
Referat fra udvalgenes møde den 27.06.2019

Udvalgene drøfter og samler op på studieturens indhold og erfaringer, der arbejdes videre med i Aalborg Kommune
Beslutning:
Drøftedes og samlet op.
Følgende initiativer arbejdes der videre med/afdækkes:

•

Hent beskrivelser af modellerne som blev præsenteret i SKL

•

Overvej måle-setuppet til vores fælles fraværsprojekt med Skoleforvaltningen

•

Overvej medvirken af ergo-/fysioterapeut i de tværfaglige teams, som vi beskriver med Skoleforvaltningen (evt. ad
hoc)

•

Hent mere information om mulighederne for iværksætteri, for de ledige som er på ydelse

I øvrigt kan det konkluderes, at det har været en meget veltilrettelagt tur, og at vi overalt er blevet meget vel modtaget
Dias og diverse materiale, som vi har modtaget fra oplægsholdere er vedhæftet udvalgenes referater
– og kan ses i dagsordenssystemet First Agenda/Prepare
Referat fra FSU 27.06.19 på Aalborg Kommunes hjemmeside

Norrköping Kommune

