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Rådmanden via Børn og Unges chefteam

BØRN OG UNGE
Strategi og Udvikling
Aarhus Kommune

1. Hvorfor fremsendes forslaget?
Helle Bach Lauridsen fremsender forslag til kommissorium for en gennemgang af Børn og Unges håndtering af klager og klagelignende henvendelser.
Kommissoriet er udarbejdet på baggrund af bl.a. drøftelse i Børn og Ungeudvalget om manglende information om mulighederne for at klage og redegørelsen omkring Næshøjskolen fra foråret 2019.
Formålet med gennemgangen er at beskrive, hvordan dialogen og praksis
for vejledning om klageadgang kan styrkes. Herunder også i forhold til at
sikre overholdelse af lovgivningen på området.
Den samlede opgave er beskrevet i vedlagte kommissorium.
Opgaven forankres hos en medarbejder (projektleder) i Sekretariatet. Opgaven forventes udført med udgangen januar 2020.
Desuden vil projektlederen inddrage medarbejdere fra andre afdelinger
både centralt og decentralt - efter behov.
Der vil som minimum blive brug for at trække på analyseenheden til afdækning at status, jurister i fagafdelingerne til opdatering af sagsgange og nøglemedarbejdere i afdelingerne og decentralt i forbindelse med interviews og
besvarelse af survey.

2. Indstilling

hvad skal der tages stilling til?

Det indstilles,
At 1) at rådmanden godkender kommissoriet.
At 2) at der tages stilling til hvordan og hvornår Børn og Ungeudvalget orienteres om kommissoriet

3. Hvilke ændringer indebærer forslaget?
De konkrete resultater af arbejdet forventes at være følgende:

Sekretariat
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 51 57 67 42
Direkte e-mail:
fst@aarhus.dk
Sag: 19/014536-2
Sagsbehandler:
Flemming Staub
Søren H.L. Nielsen

Forslag til hvordan Børns og Unge fremover kan:
Forbedre dialogen med borgerne, der henvender sig med kritik. Målet er at sikre at kritiske henvendelser så ofte som muligt løses lo1
kalt, før der bliver tale om egentlige klager. Fokus skal være på at
behandle borgerne venligt og korrekt.
Sikre, at det er tydeligt hvilke muligheder, man som borger har, når
man er utilfreds med forhold i de lokale tilbud, med sagsbehandlingen eller med de trufne afgørelser.
Sikre at procedurer og sagsgange understøtter, at sagsbehandlingen møder lovgivningens krav.
Desuden skal det indtænkes, hvordan en mere systematisk anvendelse af
24-timers service kan bidrage til at højne kvaliteten.

4. Videre proces og kommunikation
Opgaven vil blive bemandet internt i Strategi og Udvikling snarest efter godkendelse af kommissoriet.
Børn og Ungeudvalget orienteres i henhold til beslutning truffet på mødet
jævnfør ovenfor.

1

I den forbindelse skal det indtænkes, hvordan en mere systematisk anvendelse af 24-timers
service kan bidrage til at højne kvaliteten. Det skal tænkes sammen med sekretariatschefgruppens arbejde med 24-timers service, og mulige tværgående initiativer derfra.
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Afdækning af status og muligheder for bedre dialog med borgerne

1. Baggrund og formål
Børn og Unge har omkring årsskiftet 2018/2019 modtaget og behandlet en
række henvendelser, dels via whistleblowerordningen, dels af de ordinære
kanaler, der på forskellig vis peger på et behov for at gennemgå Børn og
Unges håndtering af klager og klagelignende henvendelser. Børn og Unge
har derfor truffet beslutning om en belysning af status og gennemgang af
1
sagsbehandlingen på området .
Der er flere mål med denne gennemgang:
Antallet og arten af klager/klagelignende henvendelser samt fordelingen mellem afdeling skal afdækkes. Herunder også hvor stor en
del af henvendelserne, der løses lokalt og hvad der lykkes i disse tilfælde. Der vil i den forbindelse formodentlig blive brug for både en
kvantitativ (survey) og en kvalitativ undersøgelse (interviews)
Sagsgange og procedurer skal gennemgås. Dels med henblik på at
belyse, om der er muligheder for at forbedre borgernes oplevelse af
sagsbehandlingen. Dels med henblik på at undersøge om og sikre,
at sagsbehandlingen generelt lever op til de lovgivningsmæssige
krav til for eksempel partshøring, begrundelse og klagevejledning.
Det skal afdækkes, om der behov for bedre kommunikation omkring
klagemuligheder, hvis/når sagen ikke kan løses lokalt. Dels de lovbundne klagemuligheder dels muligheden for at klage i ledelseslinjen.
Når der er samlet viden om området, skal der udarbejdes forslag til hvordan
Børns og Unge fremover kan:
Forbedre dialogen med borgerne, der henvender sig med kritik. Målet er at sikre at kritiske henvendelser så ofte som muligt løses lokalt, før der bliver tale om egentlige klager. Fokus skal være på at
behandle borgerne venligt og korrekt.
Sikre, at det er tydeligt hvilke muligheder, man som borger har, når
man er utilfreds med forhold i de lokale tilbud, med sagsbehandlingen eller med de trufne afgørelser.
Sikre at procedurer og sagsgange understøtter, at sagsbehandlingen møder lovgivningens krav.

1
Se mere om baggrunden for beslutningen i MBUs bidrag til Status på whistleblowerordningen
behandlet på Magistratens møde den 24. juni 2019 (p.18).
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Der indhentes inspiration både fra Børn og Unge, de øvrige Magistratsafdelinger og andre organisationer til at kvalificere udviklingen af fremadrettede
tiltag og tilpasning og procedurer og vejledninger.
Desuden inddrages relevante interesseorganisationer i udarbejdelsen af
anbefalinger.
Endelig skal det indtænkes, hvordan en mere systematisk anvendelse af 24timers service kan bidrage til at højne kvaliteten. Den del skal ses i sammenhæng med Sekretariatschefgruppens arbejde med 24-timers service, og
mulige tværgående initiativer derfra.
2. Målgrupper for arbejdet
Børn og Forældre
Målgruppen for arbejdet er i første række byens børn og deres forældre.
Borgerne vil skulle opleve, at gnidninger i samarbejdet med Børn og Unge
håndteres mere hensigtsmæssigt lokalt.
Samtidig vil det blive mere tydeligt og let at finde information om hvilke muligheder man har, når samarbejdet med Børn og Unges tilbud, både centralt
og decentralt, ikke opleves tilfredsstillende.
Medarbejdere
Arbejdet forventes dernæst også at bidrage til, at medarbejderne i de enkelte dagtilbud, skoler og klubber samt centrale afdelinger i Børn og Unge føler
sig bedre klædt på til at håndtere situationer, hvor samarbejdet med børn
eller forældre knirker.
Ledere
Endelig er det en målsætning med arbejdet, at alle ledere kan give en korrekt og fyldestgørende vejledning om mulighederne, hvis problemerne ikke i
første omgang kan løses, der hvor de er opstået. Det gælder både hvor der
er en egentlig klageinstans og i de tilfælde, hvor klagevejen ligger i ledelseslinjen.
3. Organisering og ressourcer
Opgaven forankres hos en medarbejder (projektleder) i Sekretariatet.
Desuden vil projektlederen inddrage medarbejdere fra andre afdelinger
både centralt og decentralt - efter behov.
Der vil som minimum blive brug for at trække på analyseheden til afdækning
at status, jurister i fagafdelingerne til opdatering af sagsgange og nøglemedarbejdere i afdelingerne og decentralt i forbindelse med interviews og besvarelse af survey.
4. Tidsramme
Det foreslås at beskrivelsen og anbefalingerne skal være færdiggjort med
udgangen af januar 2020.
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Anbefalingerne forelægges rådmanden for Børn og Unge til beslutning. Børn
og Ungeudvalget orienteres i forbindelses med beslutningen.
Herefter følger implementering af de initiativer, der måtte vedtages i forlængelse af arbejdet.
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Familiens Hus, Børn og Unge Udvalget 23. okt. 2019

Psykologsamtaler

Mentorforløb

Frivillige aktiviteter

Individuel rådgivning

Mødre café, Forældrecafé, Karrierecafé og Hverdagscafé

Klar til fødsel og barn

Indsatser;

Førstegangsmødre under 30 år med behov for ekstra hjælp i forbindelse med graviditet

Målgruppe;

Familiens Hus i Esbjerg og Høje Taastrup

Cafe Monroe (Målgruppe; gravide og unge kvinder og mødre under 30 år)

Projekt RUST (målgruppe; de mest sårbare gravide med massivt behov for hjælp)

Vuggestedet (målgruppe; gravide og forældre med børn under 1 år)

Ryhave Kollegiet (målgruppe; gravide og unge under 30 år med børn under 4 år ved
indflytning)

Unge familier på vej (målgruppe; gravide og partner op til 30 år)

Sociale Forhold og Beskæftigelse;

Tilbud Aarhus Kommune, sårbare gravide og
unge mødre

sundhedspleje

Fødselsdepressionsgruppeforløb

ADBB (målgruppe; alle familier i Aarhus Nord og Nordvest opsporing af social
tilbagetrækning ved spædbørn. I 2020 inkluderes alle familier i Aarhus)

Sundhedshus Vest (målgruppe; gravide og nybagte familier i Aarhus Vest
og sundhedsfremme)

Åbent Hus (målgruppe; alle nybagte familier i Aarhus)

Ammehjælpen (målgruppe; nybagte familier med amme problematikker)

Familieiværksætterne (målgruppe; alle førstegangsforældre i Aarhus Kommune)

Børn og Unge;

Tilbud Aarhus Kommune, sårbare gravide og
unge mødre (fortsat)

Der er jobcafeer, jobdating med virksomheder

Opgang til Opgang - fire årigt projekt, hvor der arbejdes med 60 familier fra alle perspektiver

Fremskudte virksomhedskonsulenter i henholdsvis Gellerup, Toveshøj, Skovgårdsparken og
Bispehaven. Der er tale om virksomhedskonsulenter, der har deres faste arbejdsplads ude i området
og som typisk er en del af helhedsplanerne i områderne, eller hvis vi har søgt puljer hjem fra ministeriet

Særlig indsatser i Vestbyen:

Unge op til 25 år, som ikke er på offentlig forsørgelse, er altid tilknyttet en vejleder fra Ungdommens
uddannelses vejledning.

Alle borgere på offentlig forsørgelse er tilknyttet en uddannelseskonsulent, som laver borgerens
individuelle uddannelsesplan med dem. Hvis der er behov for det, har borgeren også deres egen
virksomhedskonsulent, som er tilknyttet i forhold til forløb på arbejdsmarkedet.

forligsteksten)

Beskæftigelsesrettede indsatser i Aarhus
Kommune (ikke inkluderet i Familiens Hus, men jvf forespørgslen i

