
 

 

9. november 2020 

Side 1 af 10 
Notat 

 

 

Til Styregruppen for Integration og Udsatte boligområder 

Til Orientering 

 

 

Erfaringsopsamling vedrørende Team for Æresrelaterede Kon-

flikter i Aarhus Kommune 

 

Resume 

Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter præger hverdagen for 

mange borgere i Aarhus – og i Danmark. Ønsket om at kunne hjælpe disse 

borgere er således en udfordring, som Aarhus Kommune langt fra står alene 

med. Det afspejler sig også i et skærpet fokus og koordineret national ind-

sats på området. Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) oprettede i 2017 

Team for Æresrelaterede Konflikter (TÆK), og har i perioden fra august 

2017 til oktober 2020 haft 153 sager. Derudover har der været henvendel-

ser, hvor der ikke har været behov for at foretage sig yderligere i sagen end 

den ene kontakt.  

Behovet for en specialiseret indsats, der både kan yde hjælp direkte til bor-

gerne, og råd og vejledning til det frontpersonale, der i forvejen møder bor-

gerne, er derfor stort. Denne erfaringsopsamling munder ud i anbefalinger til 

at fortsætte den nuværende indsats med skærpet fokus på særligt fire om-

råder; Specialisering, Promovering, Faglig forankring og Handlemuligheder.  

 

Baggrund 

Byrådet indgik den 31. august 2016 aftalen ”Vi accepterer ikke samfundsun-

dergravende parallelsamfund”. Aftalen indeholder en række initiativer, som 

skal forebygge og afhjælpe vold, overgreb, undertrykkelse, selvbestaltede 

retssystemer, social kontrol og antidemokratiske værdier mm. Konkret ud-

møntede aftalen sig i en 42-punkts handleplan. Herunder et Exitprogram for 

borgere udsat for undertrykkende, social kontrol mm. I forlængelse heraf 

afsatte forligspartierne bag budgetforliget for 2017 2,8 mio. kr. årligt til at 

udvikle og drive en indsats for borgere, der ønsker at forlade et undertryk-

kende miljø.  

 

I forlængelse af det ovenstående oprettede MSB indsatsen Team for Æres-

relaterede Konflikter (TÆK) 1. august 2017. Indsatsen er forankret under 

Job, Udsatte og Socialpsykiatri i MSB. Forud for igangsættelsen blev der i 

foråret 2017 gennemført en udviklingsproces, hvor frivillige foreninger, 

kommunale samt statslige samarbejdspartnere blev inddraget i udviklingen 

af indsatsen. Der deltog bl.a. repræsentanter fra de øvrige magistratsafde-

linger, Københavns Kommune, Styrelsen for International Rekruttering og 

Integration (SIRI), RED Safe-house, Kvindehuset med flere.  
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Styregruppen for Integration og Udsatte boligområder følger indsatserne i 

42-punkts handleplanen. Denne erfaringsopsamling er således en status til 

styregruppen. Derudover indgår indsatsen i opfølgningen på magistratsafde-

lingens eget budget og regnskab.  

 

Team for Æresrelaterede Konflikter 

Team for Æresrelaterede Konflikter har på nuværende tidspunkt eksisteret i 

tre år, og erfaringerne peger på, at der er et stort behov for indsatsens ydel-

ser. Sagerne spænder fra mildere sager med negativ social kontrol, til mas-

siv negativ social kontrol, vold og ufrivilligt udenlandsophold.  

 

Formålet med TÆK er at yde en målrettet, koordineret og individuelt tilpas-

set indsats til borgere, uanset alder, køn og etnicitet, der er udsat for negativ 

social kontrol og æresrelaterede konflikter. Ønsket er således at understøtte, 

at alle borgere i Aarhus Kommune har mulighed for at træffe selvstændige 

beslutninger i alle forhold af deres liv, herunder valg af venner, ægtefælle, 

seksualitet, trosretning, uddannelse og arbejde.  

 

TÆK-teamet består af 3 fuldtidsstillinger og en deltidsstilling. Hvoraf den ene 

er ansat og aflønnet via projektmidler fra SIRI som Sikkerhedskonsulent. 

Midlerne til denne stilling udløber 31. december 2020. Den deltidsansatte er 

ligeledes aflønnet af midler fra SIRI til Koordinationsenheden, som er et 

samarbejde omkring ufrivillig udlandsrejse, som flere aktører deltager i. Mid-

lerne til denne stilling genforhandles for et år ad gangen, pt. løber bevillingen 

til 31. december 2021.  

 

TÆK’s tilbud  

TÆK giver råd, vejledning, sikkerhedsvurderinger mm. til borgere og front-

personale i forhold til den konkrete situation, borgeren står i. Der rådgives 

om de rettigheder og handlemuligheder, borgerne har. At bryde med æres-

relaterede konflikter og negativ social kontrol er en meget svær og ofte læn-

gerevarende proces – og ofte med store omkostninger for den, der bryder 

ud. Personen kan ekskluderes eller udsættes for fare fra både familie og 

netværk. TÆK koordinerer, vejleder, sikkerhedsvurderer mm. igennem hele 

processen, hvad enten den er kort eller lang, og står klar med hjælp, hvad 

enten borgeren beslutter at forlade miljøet eller ej. Hjælpen kan også ske 

indenfor familien, da det ikke altid er målet eller borgerens ønske at komme 

væk fra familien.  

 

Konkrete handlemuligheder under TÆK 

Hver enkelt indsats tilpasses den enkelte sag, og alt efter sagens karakter 

kan en eller flere af følgende tiltag igangsættes:  

• Råd og vejledning: Tilbydes borgere, pårørende og fagpersoner. 

Kan tilbydes anonymt. I samtalerne konkretiseres hvilke muligheder, 
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der er for at få hjælp og støtte i forbindelse med at forlade et under-

trykkende miljø. 

• Risikovurdering: TÆK arbejder altid med fokus på sikkerhed, og ved 

alle henvendelser foretages en indledende screening for at vurdere 

risikoniveauet. En risikovurdering er dynamisk og revurderes løben-

de.  

• Exit: Exit er en koordineret og målrettet indsats tilpasset den enkelte 

sag, hvor en eller flere af de nævnte handlemuligheder kombineres. 

Derudover kan TÆK understøtte og koordinere overgang til ny 

kommune, hvis der er behov for at borgeren forlader kommunen.  

• Bolig: Støtte til overgang og etablering i ny bolig evt. via eller fra kri-

secenter eller Safehouse.   

• Mentor: Kan skabe sammenhæng og overblik i et forløb samt skabe 

tryghed og støtte op om borgerens inklusion i samfundet. Der er fo-

kus på det rette match mellem mentor og mentee ift. mentorens 

kompetencer og borgerens udfordringer.  

• Psykologsamtaler: Borgere kan tilbydes psykologtimer. 

 

Sagsforløbene varierer i både omfang og tid fra enkelte anonyme rådgiv-

nings-forløb til længerevarende borgerforløb. 

 

Samarbejdspartnere 

Aarhus Kommune har et godt samarbejde med flere nationale og lokale 

aktører på området for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. 

De lokale aktører er fx Sundhedsplejen i Børn og Unge (MBU) og Bydels-

mødrene m.fl. Aarhus Kommune samarbejder tæt med SIRI i forhold til Sik-

kerhedskonsulentordningen og Koordinationsenheden, hvor medarbejderne 

er med til at understøtte de sager i Region Midtjylland, hvor der måtte være 

behov. Medarbejderne opkvalificeres løbende ved SIRI for at kunne håndte-

re opgaven. Foruden samarbejdet med SIRI, er der via sikkerhedskonsu-

lentordningen et tæt samarbejde og vidensdeling med sikkerhedskonsulen-

terne i de resterende regioner. Da det er de samme medarbejdere, som 

også er i Aarhus-indsatsen, bringes denne viden også i spil i de aarhusian-

ske sager.  

 

Derudover er der også samarbejde med blandt andet Etnisk Konsulentteam, 

Københavns Kommune og Red Safehouse, som alle har en stor og bred 

viden på området. Der sker løbende vidensudveksling mellem parterne, da 

det er et område, hvor der hele tiden gøres nye erfaringer og kommer ny 

viden. Det kan også i denne sammenhæng nævnes, at TÆK er en del af et 

nationalt netværk med andre kommuner, samt et projekt omhandlende fami-

liebehandling med fokus på æresrelaterede konflikter, der ligeledes koordi-

neres af SIRI.  
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Indsigter og data om Team for Æresrelaterede Konflikter 

Denne erfaringsopsamling giver et indblik i de hidtidige erfaringer i indsatsen 

gennem data samt interview med en borger, som har fået hjælp af indsat-

sen, medarbejdere og samarbejdspartnere.  
 

I indsatsen benyttes et registreringsark til sagsstyring, og på baggrund af 

registreringsarket er det således muligt at se nærmere på nogle af de ”ten-

denser”, der er i indsatsen. Dette kan særligt bruges i forhold til den fremad-

rettede indsats, hvor viden kan danne baggrund for at målrette indsatsen 

eks. i forhold til bestemte målgrupper.  

 

Af nedenstående tabel 1 fremgår det, at teamet i alt har haft 153 sager i 

perioden fra september 2017 til 28. oktober 2020. Sager defineres i denne 

sammenhæng, som når teamet taler med henvender mere end én gang. 

Således er der en række henvendelser, som ligger udover de 153 sager.  

 

Størstedelen af sagerne vedrører personer mellem 18 og 30 år. Således 

findes 67 ud af de 153 sager i denne målgruppe. Dertil drejer 40 af sagerne 

sig om personer mellem 15 og 18 år, 24 af sagerne drejer sig om personer 

over 30 år, mens 19 af sagerne drejer sig om personer under 15 år.  

Den største målgruppe i indsatsen indtil nu er således de unge mellem 18 

og 30 år. Der er 3 sager, som ikke er registreret på alder.  

 

Tabel 1: Antal sager i Aarhus fordelt på aldersgruppe 

 

 I alt* 

Antal sager  153 

Under 15 år  19 

[15-18] år 40 

[18-30] år  67 

Over 30 år  24 

*Der er tre sager, der ikke er registreret på alder. 

 

Ser man nærmere på, hvordan teamet modtager sagerne, kommer disse 

typisk fra ansatte i Aarhus Kommune. Således er 110 af sagerne kommet 

ind denne vej. Heraf kommer størstedelen af sagerne fra socialområdet. 76 

af sagerne kommer således herfra, mens 24 af sagerne kommer ind til tea-

met via beskæftigelsesområdet. 3 sager er kommet ind fra Børn og Unge og 

7 fra øvrige i Aarhus Kommune. De resterende sager kommer blandt andet 
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fra borgere, andre kommuner eller øvrige samarbejdspartnere såsom en 

anden aktør på området eller politiet. Det typiske er således, at det er front-

medarbejderne, som kommer i kontakt med borgerne og i den forbindelse 

retter henvendelse til TÆK.  

 

Aarhus Kommune har i lidt over halvdelen af sagerne kendskab til den be-

rørte borgers familie eller borgeren selv på forhånd. I ca. en tredjedel af sa-

gerne er der kendskab til sociale problemer i familien, og i en mindre del af 

sagerne også kendskab til psykiske diagnoser i familien. 

Kriminalitet i familien er også kendt i en mindre del af sagerne, og i få sager 

er der kendskab til tidligere æresrelaterede konflikter i familien. 

 

Årsagerne, til hvorfor borgeren henvender sig eller bliver ”henvist” til Team 

for Æresrelaterede Konflikter, er mangeartede. Den hyppigste årsag er soci-

ale restriktioner. Andre hyppige henvendelsesårsager er borgere udsat for 

pres, trusler om fysisk vold og reel fysisk vold samt psykisk vold. I denne 

sammenhæng kan det nævnes, at der i budgetforliget 2021-2024 er afsat 

midler til et projekt i Kvindehuset, der skal styrke kvinderne i at finde deres 

eget fodfæste uden social kontrol.  

 

Tabel 2: Henvendelsesårsager 

(der kan være flere henvendelsesårsager i en sag) 

 

Henvendelsesårsager 

        

      I alt 

Må ikke have kæreste   16 

Familie imod den unges valg af ægte-
fælle 

5 

Frygt for tvangsægteskab   7 

Planlagt tvangsægteskab   2 

Indgået tvangsægteskab   3 

Ønsker at ophæve tvangsægteskab 10 

Ung på flugt fra familie   6 

Par på flugt     4 

Sociale restriktioner   57 

Udsat for pres   47 

Vil væk hjemmefra   18 

Angst for ufrivilligt udlandsophold 8 

Trussel om ufrivilligt udlandsophold 3 

Reelt ufrivilligt udlandsophold 12 

Vil tilbage til udlandet   2 

Angst for fysisk vold   19 

Trusler om fysisk vold   23 
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Reel fysisk vold   33 

Psykisk vold     20 

Selvmordstanker/selvmordsforsøg 1 

Seksuelle overgreb/incest   2 

Kvindelig omskæring   1 

Mødom     2 

Uønsket graviditet   0 

Homoseksualitet   1 

Brug for netværk   0 

Angst for æresdrab   1 

Trusler om æresdrab   8 

Forsøg på æresdrab   0 

Andet     16 

 

 

I TÆK-teamet er der som tidligere nævnt en række indsatser, som kan tilby-

des til de involverede. Der gives ofte råd og vejledning til borgere, men det 

mest brugte ”værktøj” er dog råd og vejledning til fagfolk. Der udarbejdes 

også ofte risikovurderinger med henblik på at vurdere borgerens sikker-

hedsmæssige situation. Der har indtil nu i begrænset omfang været behov 

for at trække på nogle af de tilbud, som indsatsen har mulighed for at igang-

sætte i samarbejde med relevante aktører såsom mentor, psykologhjælp 

mm. Dette afspejler fint hele grundtanken i forhold til indsatsen om, at man i 

videst muligt omfang skal gøre brug af de allerede etablerede indsatser.  

 

Indsigter fra interviews  

For at afdække konkrete erfaringer og læringspunkter er der foretaget en 

række interviews. Der er lavet et borgerinterview, interview med to medar-

bejdere fra TÆK og tre interviews med samarbejdspartnere.  

 

Borgervinklen er meget relevant og kunne med fordel have fyldt mere, men 

grundet områdets særlige karakter, har det kun været muligt at gennemføre 

ét borgerinterview. Den interviewede borger, er en ung kvinde af anden etisk 

oprindelse end dansk. Kvinden har været i det psykiatriske system gennem 

en årrække. Hun har gennem sin opvækst oplevet æresrelaterede konflikter 

og negativ social kontrol fra hendes nærmeste familie. Derudover har famili-

en både fornægtet og forsøgt at skjule hendes psykiske udfordringer. 

 

De interviewede samarbejdspartnere repræsenterede henholdsvis Familie-

centeret under Børn, Familier og Fællesskaber, Jobcenteret under Unge, 

Job og Uddannelse samt Jobparate på kontanthjælp under Job og Virksom-

hedsservice. Alle interviews behandles anonymt, og der fremkommer derfor 

hverken navne, ansættelsessteder eller lign. på de konkrete udtalelser. 
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Overoverordnet peger interviewene på, at der er et behov både på social- og 

beskæftigelsesområdet for en specialiseret indsats, der arbejder med æres-

relaterede konflikter og negativ social kontrol.  

 

Herunder gennemgås erfaringerne fra interviewene opdelt i tema. 

 

Et område der kræver specialviden 

Det blev tydeligt gennem de tre interviews med samarbejdspartnerne, at der 

er et behov for en indsats som TÆK med specialviden inden for æresrelate-

rede konflikter og negativ social kontrol. De interviewede samarbejdspartne-

re gav udtryk for, at de er glade for TÆK’s konsulentrolle, da det er relevant 

med ekspertbistand på et specialiseret område som dette. De påpegede, at 

de ikke kan være eksperter på alle områder, og derfor har behov for konsu-

lenter med viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. En 

medarbejder udtalte ”der er sager vi ikke ved nok om, så det er en gave, at 

nogen kan hjælpe os videre” (citat fra interview med en samarbejdspartner). 

To af de interviewede samarbejdspartnere foretrak, at myndighedsansvaret 

forblev hos dem, mens en enkelt ønskede, at TÆK kunne overtage myndig-

hedsansvaret. Den interviewede borger, startede et forløb med en myndig-

hedsrådgiver, hvorefter TÆK kom ind over den æresrelaterede del af sagen. 

Borgeren oplevede det som to koordinerede forløb med to forskellige formål, 

og borgeren så derfor ikke noget behov for at samle indsatsen et sted. 

 

De interviewede samarbejdspartnere har primært brugt TÆK til sparring og 

rådgivning på sagsniveau, herunder vejledning til hvordan myndighedsrådgi-

ver bedst taler med borgerne om konkrete problemstillinger. I nogle sager er 

det afgørende, at den æresrelaterede del af sagen håndteres af den kendte 

sagsbehandler, da der ikke er brug for flere personer i en sag. TÆK’s med-

arbejdere ser stor værdi i sparring og rådgivning, da tillidsbåndet mellem 

myndighedsrådgiver og borger på den måde bibeholdes. Omvendt havde 

interviewpersonerne også eksempler på sager, hvor TÆK overtog den del af 

sagen, der omhandlede æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, 

mens myndighedsrådgiveren fortsatte den ”almindelige” myndighedssag. 

Borgerne er glade for at snakke med nogen, der ”genkender deres situation” 

og har erfaring i og kendskab til deres udfordringer. Den interviewede borger 

gav ligeledes udtryk for, at det skabte tryghed at blive set og hørt af speciali-

serede fagpersoner. 

Dette understøtter, at der også fremadrettet er behov for at TÆK’s medar-

bejdere i nogle sager vejleder rådgivere, mens de i andre sager taler direkte 

med borgeren.  

 

TÆK’s kompetencer til at foretage risikovurderinger blev nævnt gentagende 

gange både under interviewene med samarbejdspartnerne, samt under bor-

gerinterviewet. Risikovurderingerne foretages på baggrund af risikovurde-

ringsredskabet PATRIARK, og alle TÆK’s medarbejdere er certificeret til at 
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foretage disse. Risikovurderingerne danner baggrund for hvor akut og hvor-

dan, der skal handles i en konkret sag. Risikovurderingernes store værdi i 

forbindelse med tvangsfjernelsessager i Børn og Unge-udvalget blev også 

nævnt. 

Medarbejderne i TÆK oplever, at der på beskæftigelsesområdet oftere er et 

ønske om, at TÆK overtager den æresrelaterede del af sagen, mens myn-

dighedsrådgiveren arbejder videre på de beskæftigelsesrelaterede udfor-

dringer. På socialområdet er der oftere tale om et samarbejde.  

 

De interviewpersoner, der deltog, har ikke haft behov for at benytte øvrige 

indsatser, som TÆK har mulighed for at igangsætte med relevante aktører. 

Det kunne være psykolog, mentor, flyttehjælp mm. 
 

Kobling til almenområdet 

TÆK’s socialfaglige baggrund roses af flere af de interviewede samarbejds-

partnere. Én udtaler at; ”det er vigtigt, at indsatsen har indblik i området og 

processerne” (citat fra interview med en samarbejdspartner), herunder lov-

givning (både serviceloven og LAB-loven), serviceniveau, samt de rammer 

der følger med i en politisk styret organisation. Medarbejderne i TÆK har 

alle arbejdet i Aarhus Kommune tidligere og dækker erfaringsmæssigt både 

beskæftigelsesområdet, børne/unge/familieområdet og voksenområdet.   

Derudover fremhæves TÆK’s netværk og kendskab til andre aktører på 

området, som meget positivt og relevant. TÆK samarbejder, som tidligere 

nævnt, tæt med flere nationale og kommunale aktører, herunder, SIRI, RED, 

politiet, Etnisk Konsulent team mm. TÆK er en del af den nationalt forankre-

de sikkerhedskonsulentordning, samt en nyoprettet national koordinations-

enhed i forbindelse med ufrivilligt udlandsophold. Derudover har TÆK et 

godt lokalt samarbejde med bl.a. sundhedsplejen (MBU), Bydelsmødre m.fl. 

 

Flere af de interviewede samarbejdspartnere ytrede et ønske om at udvide 

TÆK-indsatsen til også at handle om andre undertrykkende miljøer, eksem-

pelvis Jehovas Vidner. Dette vil kræve en undersøgelse af behovet, samt en 

opkvalificering af medarbejderne. 
 

Promovering 

TÆK oplever, at henvendelserne overvejende kommer fra myndighedsom-

rådet, særligt Familiecenteret, mens der opleves færre henvendelser fra 

Jobcenteret. Derudover kontaktes TÆK nogle få gange direkte af borgeren, 

studievejledere eller andre personer, der er tæt på en borger, der udsættes 

for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. 

Et gentagende tema i interviewene var synlighed og tilgængelighed. De in-

terviewede samarbejdspartnerne havde alle haft udfordringer med at finde 

frem til TÆK; én kunne huske en tidligere kollega, der var skiftet til TÆK, én 

havde et postkort fra indsatsen liggende, og én fortalte om en kollega, der 

havde hørt lidt om indsatsen, og de endte med at finde TÆK via en google-
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søgning. De adspurgte vurderede desuden, at der generelt var et begrænset 

kendskab til TÆK i deres respektive afdelinger. 

Alle efterlyste de mere viden og større synlighed omkring indsatsen. Tiltag 

som jævnlige oplæg på personalemøder, flyverpladser til TÆK’s medarbej-

dere, online materiale på intranettet, kortere konkrete oplæg med eksempler 

på hvordan TÆK arbejder i en konkret sag mm. blev nævnt. I en travl hver-

dag med mange sager og udskiftning blandt medarbejderne er det afgøren-

de, at en indsats som TÆK er synlig og let at finde. 

 

TÆK-teamets tilgængelighed, fleksibilitet og mulighed for at rykke hurtigt ud, 

var der stor ros til. Når indsatsen først er fundet, roses medarbejderne for at 

reagere hurtigt og udvise stor fleksibilitet i forhold til, at der ofte er behov for 

deres hjælp her og nu. 

 

TÆK har også tidligere deltaget i informationsmøder hos relevante civilsam-

fundsorganisationer mm. med henblik på at udbrede viden om indsatsen til 

berørte borgere.   
 

Anbefalinger 

Ovenstående erfaringsopsamling understreger behovet for en specialiseret 

konsulentindsats, der kan rådgive og yde sparring i sager omhandlende 

æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Det anbefales derfor, at 

indsatsen som minimum fortsætter i samme form og omfang som hidtil. Der 

er derfor behov for en aftale, der sikrer en forlængelse af de nationale pro-

jektmidler. 

 

Følgende anbefalinger kan implementeres for at tilpasse indsatsen fremad-

rettet: 

• Specialisering: Erfaringsopsamlingen tydeliggør vigtigheden af, at 

TÆK fastholder og udvikler sin specialisering/kompetencer med 

henblik på at kunne bidrage med særlig viden om området til samar-

bejdspartnerne.  

 

• Promovering: Det er afgørende i en travl hverdag med mange sager 

og udskiftning blandt medarbejderne, at en indsats som TÆK er 

synlig og let tilgængelige. TÆK har i opstartsfasen været rundt på 

en række personalemøder, holdt oplæg for uddannelsesvejledere, 

uddelt postkort hos praktiserende læger, på bibliotekerne mm. Der-

udover er der i foråret 2020 blevet udarbejdet en beredskabsplan på 

området, som er annonceret via intranettet. Det anbefales, at der 

med afsæt i de tidligere erfaringer, samt beredskabsplanen, udar-

bejdes en re-promoveringsplan for indsatsen også med henblik på at 

øge kendskabet til indsatsen blandt de borgere, som ønsker at be-

nytte den. Det bør i denne sammenhæng vurderes, om der er et 

egentligt behov for en opsøgende indsats.  
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• Medarbejderens faglige forankring: Det anbefales, at der også frem-

adrettet er fokus på den erfaring, medarbejderne i TÆK har, således 

der udover en specialisering i æresrelaterede konflikter, også er en 

viden om serviceloven og LAB-loven, samt en forståelse for service-

niveauet i MSB. At teamets medarbejder har en blandet baggrund 

fra både beskæftigelses- og socialområdet, anbefales i forhold til at 

fastholde de gode samarbejdsrelationer. 

 

• Handlemuligheder: Indsatsens særlige handlemuligheder; psykolog, 

flyttehjælp etc. er ikke benyttet i forventet omfang. Der skal derfor 

være opmærksomhed på, om disse med fordel kan anvendes mere, 

samt om de er de rette.  

 


