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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALGET FOR 

 ANBRINGELSER 
  

1. BAGGRUND OG FORMÅL 

Anbringelse udenfor hjemmet er den mest indgribende foranstaltning, en kommune kan 

iværksætte overfor et barn og dets familie. Forskning på området viser, at anbragte børn og unge 

på sigt klarer sig dårligere i livet end ikke-anbragte. At vokse op i en familie er noget af det mest 

fundamentale i et barns opvækst. Derfor ønsker politikerne i Gentofte Kommune at sikre den 

bedst mulige støtte og opbakning til anbringelsestruede eller anbragte børn, unge og deres 

familier.  

I Gentofte Kommune ønsker vi at sikre, at alle børn og unge får muligheden for at være en del af 

trygge og stærke fællesskaber. Derfor vedtog politikerne i 2016 strategien for fællesskaber. 

Formålet med strategien er at sikre fællesskaber med forskelligheder, hvor alle børn og unge 

trives, udvikler deres kompetencer og udfolder deres potentialer.  

Det er derfor ambitionen, at det trygge hverdagsliv med daginstitution, skole, GFO og klub skal 

forblive rammerne for udsatte børn og deres familier, så vidt det er muligt.  

Trygge og stærke fællesskaber er dybt afhængige af lokale medborgers evne og vilje til at fungere 

som gode med- og modspillere. Forældre skal tage medansvar for de fælleskaber, deres barn eller 

ung deltager i. Deres involvering skal ses som en løftestang til i endnu højere grad at skabe 

nærmiljøer med tryghed og plads til forskellighed – også for kommunens udsatte børn og unge.   

På trods af at Gentofte, sammenlignet med øvrige kommuner, har et lavt antal anbringelser, 

oplever vi komplicerede og dyre enkeltsager. Det udfordrer realiseringen af strategien og presser 

økonomien. Derfor ønsker politikerne i Gentofte Kommune at nedsætte et opgaveudvalg, som skal 

se på, hvordan samarbejdet mellem kommunen, medborgere og lokale frivillige kan styrkes med 

henblik på at skabe færre og kortere anbringelser i et 0-18 års perspektiv.  

2. UDVALGETS OPGAVER 

Opgaveudvalget skal med udgangspunkt i strategien for fællesskaber, relevant viden og forskning 

på området:  
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 Undersøge hvordan borgernes og frivillige organisationers indsatser kan understøtte 
indsatsen for anbringelsestruede eller anbragte børn og unge, deres familier og nærmeste 
netværk.  

Herunder undersøge hvordan frivillige indsatser kan indgå i samarbejdet med 
daginstitutioner, skoler, GFO, klubber, uddannelser og andre kommunale aktører om 
indsatsen for anbringelsestruede eller anbragte børn og unge, deres familier og nærmeste 
netværk.  

 
 Anbefale muligheder for indgåelse af nye partnerskaber, der kan understøtte samarbejdet 

mellem civilsamfundet og Gentofte Kommune om udsatte børn, unge og deres familier. 
Tiltagene skal have fokus på forebyggelse af, støtte under og støtte efter en eventuel 
anbringelse.   
 

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET 

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Unge 

og Fritidsudvalget og Erhvervs-og Beskæftigelsesudvalget i henhold til §17, stk. 4, i lov om 

kommunens styrelse.  

Opgaveudvalget består af:  

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 

10 medlemmer fordelt således:  

 2 unge medlemmer som enten er eller har været anbragt. 

 2 medlemmer som enten er forældre, bedsteforældre eller anden nær slægtning til 

unge, som er eller har været anbragt.  

 1 medlem som er forældre til et barn, der går i dagtilbud.  

 1 medlem som er forældre til et barn, der går i skole.  

 1 medlem med erfaring fra Frivilligcenter Gentofte.   

 1 medlem med erfaring i frivilligt foreningsarbejde.  

 1 medlem, som professionelt arbejder som pædagog eller skolelærer.  

 1 medlem, som sidder i bestyrelsen i en døgninstitution.    

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.  

Sekretariatsbistand til opgaveudvalget koordineres af Direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og 

Fritid.   
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4. UDVALGETS ARBEJDSFORM 

Opgaveudvalget bestemmer selv sin arbejdsform. Formandskabet sikrer sammenhæng til de 

øvrige relevante udvalg med borgerdeltagelse og til de stående udvalgs arbejde.  

Opgaveudvalget kan til brug for afholdelse af arbejdsmøder, workshops mm. vælge at inddrage 

yderligere interessenter i form af foreninger, råd, organisationer, forældrerepræsentanter, 

bestyrelsesmedlemmer og øvrige personer med særlig viden.  

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan 

bidrage til at realisere de opgaver, som opgaveudvalget foreslår.  

5. TIDSPLAN  

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes februar 2017 og afsluttes i 3. kvartal 2017.  

 

6. ØKONOMI  

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.  


