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Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. december 2016, pkt. 15, at godkende 
kommissoriet for opgaveudvalget for Anbringelser. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere 
resultatet af sit arbejde.

Borgere vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på et fællesmøde den 27. 
november 2017 med henblik på, at Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller disse til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
på deres møder i december.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. december 2016, pkt. 15, at godkende 
kommissoriet for opgaveudvalget for Anbringelser. Det blev godkendt med 17 stemmer (C, A, V og 
B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 2 stemmer (Ø og D) imod. 
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Kommissoriet er udarbejdet af forvaltningen uden 
forudgående politisk drøftelse i fagudvalgene om nødvendigheden af et § 17 stk. 4 udvalg med 
dette indhold. Jeg har rettet henvendelse til Statsforvaltningen, da jeg er særdeles bekymret for 
retssikkerheden for familier med børn, der enten er anbragt eller er i risiko for at skulle anbringes, 
ved nedsættelsen af dette udvalg. Enhedslisten opfordrer borgmesteren til fremover at sørge for, at 
det fremgår af dagsordner, hvilken type møder politikerne indkaldes til og at han trods et flertal ikke 
kan ændre mødetype ved mødets start, med mindre en enstemmig beslutning foreligger”. Poul V. 
Jensen (D) stemte imod, idet: ”Nye Borgerlige stemmer imod, idet kommissorium ikke er 
udarbejdet i fagudvalg, men er en del af budgetforlig mellem C, A, B og V.” 

Kommissoriet er vedlagt som bilag. 

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2017, pkt. 13, udpegede Kommunalbestyrelsen 
medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave, med udgangspunkt i strategien for 
fællesskaber, relevant viden og forskning på området, at: 

 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.  
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De to opgaver er integreret i ét samlet dokument: ”En frivillig håndsrækning i en udsat situation. 
Anbefalinger fra opgaveudvalget for Anbringelser”, som er vedlagt som bilag. 

Opgaveudvalget har mødtes 6 gange. En række eksterne videnspersoner, der arbejder med 
anbringelsesområdet og frivillighed i råd, kommuner, frivillige organisationer, undervisning og 
forskning, er blevet inddraget i opgaveudvalgets arbejde. Endvidere har Børn og Families MED-
udvalg været orienteret om arbejdet. 

Der har været nedsat tre arbejdsgrupper bestående af medlemmer fra opgaveudvalget, 
forvaltningsmedarbejdere og borgere, der viste interesse for opgaveudvalget. Arbejdsgrupperne 
har forberedt opgaveudvalgets drøftelser af konkrete indsatser og værdier i arbejdet med børn og 
unge, der henholdsvis er i risiko for at blive anbragt, er anbragt eller har været anbragt. 

Der er undervejs blevet udviklet en Vidensbank med nyttig statistik og viden om anbringelser i 
Gentofte Kommune, som er vedlagt som bilag.

Opgaveudvalgets anbefalinger har været i høring i Handicaprådet den 20. november 2017. 
Handicaprådet tilsluttede sig anbefalingernes fem indsatsområder med en særlig opmærksomhed 
på, hvordan der rekrutteres frivillige. Det fulde høringssvar fra Handicaprådet er vedlagt som bilag. 

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At ”En frivillig håndsrækning i en udsat situation. Anbefalinger fra opgaveudvalget for Anbringelser” 
vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalget for Anbringelser (1485960 - EMN-2016-05057)
2. En frivillig håndsrækning i en udsat situation. Anbefalinger fra opgaveudvalget for 
Anbringelser (2043813 - EMN-2016-05057)
3. Vidensbank (1979285 - EMN-2016-05057)
4. Høringssvar fra Handicaprådet til anbefalinger fra opgaveudvalget for Anbringelser 
(2085689 - EMN-2016-05057)
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