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Sags ID: EMN-2016-05057

Resumé
Opgaveudvalget for Anbringelser mødes 5. gang den 10. oktober. Mødet varer 2 timer og har 
overskriften; ”Drøftelse af disposition for slutproduktet”.
Agendaen for mødet er: 

1. Velkomst og introduktion til dagens program. 
2. Status og præsentation af processen frem til udvalgets afslutning.
3. Orientering om arbejdsgruppernes sidste møde. 
4. Oplæg om forslag til disposition for slutproduktet.
5. Gruppearbejde og drøftelse af dispositionen for slutproduktet
6. Afslutning og evaluering af mødet. 

Baggrund
På opgaveudvalgets 5. møde er dagsordenspunkterne disse:

1. Velkomst og introduktion til dagens program
Kort velkomst ved formand Karen Riis Kjølbye. Der gives en kort status over udvalgets 
arbejde, herunder arbejdsgruppernes sidste møde d. 19. september. Procestegning med 
vigtige datoer frem til udvalgets afslutning præsenteres. Opgaveudvalget skal undersøge, 
hvordan borgere og frivillige organisationer kan understøtte kommunens indsats omkring 
anbringelser. Udvalget skal udarbejde anbefalinger for indgåelse af nye partnerskaber 
omkring tiltag, som har fokus på forebyggelse af støtte før, under og efter en eventuel 
anbringelse.

På sidste opgaveudvalgsmøde identificerede udvalget en række værdier, som det blev 
besluttet, at arbejdsgrupperne skulle indarbejde i deres forslag til frivillige indsatser.

2. Orientering om arbejdsgruppernes sidste møde 
Præsentation af arbejdsgruppernes arbejde. Mulighed for spørgsmål fra udvalget til 
arbejdsgrupperne.

3. Oplæg om disposition for slutproduktet
Oplæg om forslag til disposition for slutproduktet med henblik drøftelse af hvilken form det 
skal have.

4. Gruppearbejde, drøftelse og opsamling vedr. slutproduktet
Gruppearbejde og efterfølgende drøftelse af indholdet i slutproduktet.

5. Evaluering af møde og afslutning
Deltagerne evaluerer dagens møde via mødeprocescheck og mødet afrundes. 
 

Følgende bilag er vedlagt:

 Forslag til disposition for slutproduktet

Indstilling
Børn og Skole indstiller 
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Til opgaveudvalget for Anbringelser:

1. At udvalget drøfter, hvilken disposition, form og indhold, der skal danne grundlag for 
slutproduktet.

2. At udvalget evaluerer sit 5. møde. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Ad 1)
I forbindelse med oplægget om dispositionen til slutproduktet blev det bemærket, at der i det 
nuværende udkast er en todeling af værdierne, således at nogle af værdierne omhandler de 
frivillige, hvor andre omhandler barnet eller den unge. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt 
denne opdeling skal bevares. Endvidere blev det foreslået, at afsnittet omkring 
organiseringen/koordineringsenheden bør fremgå tydeligere i selve indholdsfortegnelsen.

Det efterfølgende gruppearbejde medførte en række konkrete forslag til justeringer i slutproduktet. 
Disse forslag er noteret særskilt og vil blive indarbejdet i slutproduktet. Derudover gav 
gruppearbejdet anledning til følgende overordnede diskussioner: 

Organisering/koordineringsenheden
Der er tre muligheder for organisering af koordineringsenheden: Den kan være frivilligt organiseret, 
kommunalt organiseret eller den kan være et partnerskab mellem det frivillige og det kommunale. 
Fordelen ved at organiseringen er kommunalt forankret er, at det kan skabe en bedre kontinuitet i 
arbejdet med de frivillige. Fordelen ved at det er frivilligt organiseret er, at de frivillige 
organisationer har erfaring med at organisere lignende indsatser, rekruttere frivillige m.m. Der var 
derudover et forslag om, at organiseringen startes op som en fælles indsats af kommunen og de 
frivillige organisationer, og efterfølgende kan opgaver og ansvar deles op. Det blev dog pointeret, 
at det er væsentligt at præcisere, hvad koordineringsenhedens opgave er, og først derefter drøfte 
organiseringen. Det drøftes, at organiseringen/koordineringsenhedens opgave er at styrke 
grundlaget for og understøtte de forskellige indsatser. 

Vision, værdier og principper 
Der var forslag om, at værdierne skrives mere sammen, og at formuleringer om, at kommunen fx 
aldrig kan bidrage med noget positivt, bør undgås. 

Indsatserne
Der var et forslag om, at oprette en 4. indsats, som særskilt skulle sikre støtte og hjælp til 
forældrene. Dette førte til en drøftelse af, hvorvidt det ville betyde, at der blev lagt for stor vægt på 
familien, fremfor på barnet/den unge. Såfremt der oprettes et forslag om en 4. indsats, skal de 
sætninger der omhandler familien/forældrene under ”mentornetværket” flyttes til den 4. indsats. 

Det blev påpeget, at det er væsentligt, at der er en sammenhæng mellem indsatserne, så en 
indsats ikke skaber en kløft mellem forældrene og den frivillige.

Ad 2)

8 ud af 8 deltagere besvarede evalueringen. Der blev evalueret ud fra skalaen 1-10, hvor
10 er bedst. De fleste stemte og gennemsnittet var henholdsvis:
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På sporet: 9 gns. 8,6
Engagement: 9/10 gns. 9,5
Lytte: 9 gns. 9,1
Lederskab: 9 gns. 8,9
Beslutninger: 9/10 gns. 9,5

Bilag
1. Disposition til slutprodukt (2022383 - EMN-2016-05057)
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