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Uddannelse er ikke svaret for alle

Vi har som samfund fokus på, hvordan vi undgår, at unge havner i lang-

varig passiv forsørgelse, men jeg kan godt blive skeptisk over tenden-

sen til at tænke uddannelse som universalmidlet. Derfor har vi taget de 

kritiske briller på og gennem en stor registerundersøgelse undersøgt, 

hvilken effekt uddannelse har for især de udsatte unge. 

 

Hvis du som 15-årig har en psykisk lidelse, ufaglærte eller kriminelle 

forældre, anden etnisk baggrund, har været anbragt uden for hjemmet, 

bor i et område med mange ufaglærte og har gået i skole med mange 

børn af ufaglærte med lav hustandsindkomst, så har du en høj risiko for 

at ende i langvarig passiv forsørgelse. Det her er ofte børn og unge, der 

får varmt mad og rent tøj – men alene det, at der er mange risikofakto-

rer i spil betyder, at de kan ende på passiv forsørgelse. Det understre-

ger jo endnu engang, hvor vigtigt det er med tidlig indsats.  

 

Vores analyse viser, at jo flere risikofaktorer, der er i spil – jo mindre 

positivt betyder uddannelse. For mange er første skridt overhovedet at 

få tilknytning til arbejdsmarkedet: Komme op om morgenen, blive en 

del af et fællesskab – og der se betydningen af uddannelse og få motiva-

tion til at gennemføre en. Hvis du ikke er opvokset et sted, hvor du kan 

se, hvad uddannelse betyder, hvordan skal du så få øjnene op for det? 

Der er noget modsætningsfyldt i et pålæg om at tage uddannelse, fordi 

det at gennemføre en uddannelse i høj grad er drevet af personlig moti-

vation. Med det pålæg har vi pludselig unge, der siger: ”Jeg går til kon-

tanthjælp”. De uddanner sig ikke for at lære noget, men for at få kon-

tanthjælp. Så der er en gruppe, hvor uddannelse ikke i første omgang 

er det bedste, og hvis de falder fra, så ved vi, at risikoen øges for også 

at falde fra næste gang – det bliver nederlag på nederlag. Hvis man skal 

hjælpe folk, må man tage udgangspunkt i, hvor de er, og de er ikke altid 

der, hvor uddannelse er svaret.

 

Jeg tror, at mange sagsbehandlere vil sige: Vi ved godt, at det er en hel-

hedsorienteret indsats, der skal til. Men socialrådgiveren kan også blive 

mindet om, at uddannelse ikke er en universalmedicin. Og politikerne 

kan måske bruge analysen til at genbesøge uddannelsespålægget – og 

få mere blik for job med uddannelsesperspektiv fremfor den anden vej 

rundt.

Stina Vrang Elias er administrerende direktør i Tænketanken DEA. Notatet ”Forlist, men ikke 
fortabt” kan findes på dea.nu

Hvorfor en analyse lige nu af 
uddannelses betydning for at 
ende på passiv forsørgelse?

I kigger både på risikofaktorer – 
og betydningen af uddannelse. 
Risikofaktorerne først: Hvad 
er de?

Hvor meget betyder 
uddannelse så?

Med kontanthjælpsreformen i 
2014 fik alle unge under 30 år et 
uddannelsespålæg – er det så en 
forkert vej at gå?

Hvad kan socialrådgiveren, der 
skal hjælpe en ung ud af passiv 
forsørgelse, bruge jeres analyse 
til?  

Uddannelse er ikke altid vejen frem for unge, der er opvokset i udsatte boligområder, har psykiske 
lidelser, ufaglærte forældre, anden etnisk baggrund og har gået i skole med nogle, der ligner dem selv. 
Det viser en ny analyse, som Tænketanken DEA står bag.
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”Politikerne taler 
konstant om evidens. 
Men der er masser 
af evidens for, at 
kriminaliseringen af 
stoffer og brugere i sig 
selv er både skadelig 
og dyr. Den evidens 
ignoreres ofte.
Jannie Bertz, socialrådgiver,  
Kolding Kommunes Misbrugscenter

Foto Kissen M
øller H

ansen

Mig og mit arbejde
Socialrådgiver Bente 
Elton Rasmussen 
er formand for 
Handicapfaggruppen.

SAMFUNDSTJENESTE  
GAV SØREN EN NY START 

Søren blev idømt samfundstjeneste på et plejehjem. Det betød, 
at han kunne fortsætte sin uddannelse. Men det kom også til at 
udvikle ham personligt, så han i dag hjælper udsatte.

24
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Dårligt psykisk arbejdsmiljø:  
Hver tredje socialrådgiverarbejdsplads fik påbud
Stor arbejdsmængde, tidspres og risiko for vold og trusler. Hver tredje arbejdsplads fik et påbud, da 
Arbejdstilsynet i 2015 gennemførte et særligt tilsyn med fokus på socialrådgiveres psykiske arbejdsmiljø. 
Konsekvenserne er medarbejdere, som bliver syge af at gå på arbejde. Formand Majbrit Berlau frygter en 
forværring, når de nye, lavere ydelser nu skal implementeres.

I 2015 gennemførte Arbejdstilsynet en sær-

lig tilsynsindsats med fokus på det psy-

kiske arbejdsmiljø på socialrådgiver-

arbejdspladser. Et nyt notat viser, at 

besøgene på i alt 141 kommunale arbejds-

pladser førte til hele 68 påbud fordelt på 

47 arbejdspladser. 

Påbuddene fordeler sig især på risiko-

faktorerne ’stor arbejdsmængde og tids-

pres’ (39 afgørelser), ’vold og traumatiske 

hændelser’ (16 afgørelser) og ’høje følel-

sesmæssige krav’ (11 afgørelser). 

Dansk Socialrådgiverforenings for-

mand, Majbrit Berlau, kalder det alvor-

ligt, at så mange arbejdspladser overtræ-

der arbejdsmiljøloven.

- Tilsynet dokumenterer en lang ræk-

ke eksempler på, at socialrådgivere bliver 

syge af at gå på arbejde, fordi arbejds-

presset er så stort, at de ikke kan nå de-

res opgaver. Selv om vi gang på gang har 

gjort opmærksom på problemet, kommer 

det bag på mig, at så mange arbejdsplad-

ser ikke overholder den mest basale ar-

bejdsmiljølovgivning, siger hun.

DS frygter øget arbejdspres
Dansk Socialrådgiverforening har fået 

aktindsigt i de 68 påbud. Her fremgår det 

tydeligt, hvordan kontanthjælpsrefor-

men, som trådte i kraft i januar 2014, har 

været med til at skabe det alt for store 

arbejdspres. 

Majbrit Berlau frygter, at historien 

vil gentage sig, når op mod 200.000 sa-

ger manuelt skal åbnes og vurderes inden 

1. oktober på grund af det nye kontant-

hjælpsloft, 225-timers regel og den lavere 

integrationsydelse.

- Tilsynet viser, at voksende bureau-

krati og de mange reformer sætter travl-

heden i vejret. Med den reform-tsunami, 

socialrådgiverne befinder sig i lige nu, er 

jeg desværre ikke i tvivl om, at vi vil se 

endnu en bølge af socialrådgivere, som 

bliver presset gevaldigt på arbejdsmil-

jøet. Derfor bliver den øverste ledelse i 

kommunerne nødt til at prioritere, hvilke 

opgaver der skal løses – og især hvad der ikke skal løses, så medarbej-

derne ikke bliver syge af forløbet, siger Majbrit Berlau.

Manglende bekendtgørelser og vejledninger, samt it-systemer som 

endnu ikke er rustet til de nye opgaver, er med til at gøre processen 

endnu sværere og øge risikoen for fejl, understreger hun. 

Større risiko for trusler og vold
16 af påbuddene handler om vold og traumatiske hændelser. Også 

dette område kan blive presset markant af de nye, lave ydelser, mener 

formanden.

- De lavere ydelser rammer en gruppe borgere, som i forvejen er 

udsatte. Når ydelserne sættes ned, reagerer borgerne med bekymring 

og vrede, og allerede nu oplever socialrådgiverne en stigende frustra-

tion i henvendelserne fra borgere, som rammes af den nye lovgivning. 

Derfor skal kommunerne sætte ind med den bedst mulige forebyggel-

se og håndtering af vold og trusler. S

Læs også artiklen side 28

Eksempler fra volds-påbud
”Tonen er blevet meget grovere” blandt de stadigt mere lovgivningsmæs-
sigt pressede borgere. ”De er mere på dupperne”, udtalte ledelsen. (…) Flere 
i medarbejdergruppen er ”på vagt” og har en ”indre uro” i løbet af arbejdsda-
gen. Nogle kan ”have en knude i maven” og være ”berøringsangste”, når de 
skal have samtaler med borgere, de er utrygge ved.

Medarbejderne oplyser, at de ca. 1-2 gange pr. uge bliver udsat for hæn-
delser med krænkende eller truende udtalelser fra borgerne (…) f.eks. ”møg-
kælling”, ”møgluder”, ”jeg ved, du bor i X”, ”du skal være glad for, at jeg ikke 
ved, hvor du bor”, og ”jeg henter et oversavet jagtgevær”.

Eksempler fra arbejdsmængde-påbud
1. januar 2014 trådte en kontanthjælpsreform i kraft, og dette har stor be-
tydning for det daglige arbejde. (…) De ansatte beskriver deres arbejde som 
præget af ’brandslukning’, hastværk og midlertidige løsninger, hvor der 
mangler overblik og ro. (…) Det opleves, at der faktisk sker fejl begrundet i ar-
bejdsmængden.

De ansatte oplyser, at travlheden og det at skulle blive tvunget til at slæk-
ke på kvaliteten i arbejdet også har personlige konsekvenser (…) der viser sig 
som symptomer på stress/belastningssymptomer såsom søvnbesvær, ho-
vedpine, kort lunte overfor kolleger og familiemedlemmer, manglende lyst til 
sociale aktiviteter i fritiden og tab af engagement i arbejdet. 



Styrk dig selv som professionel samtalepartner 

Tilmeld dig vores supervisoruddannelse  (Sep ’16 – Maj ‘17)  

på supervisionshuset.dk/nyheder

Supervision som udvikler professionelt og 
menneskeligt overskud i socialt arbejde

supervision. Derfor kan vi hjælpe dig, dine kollegaer og din organisation med at skabe 
kvalitet, sammenhæng og trivsel i arbejdet med menneskelig udvikling og velfærd.  

Vi superviserer enkeltpersoner og grupper – indenfor og på tværs af fag, og vores 
supervisorer møder dig i øjenhøjde med professionel indsigt og overblik.

Læs mere om os på supervisionshuset.dk

ad
dL
em
on
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ålet med regeringens re-

spektpakke, som blev lan-

ceret 4. maj, er ifølge Ju-

stitsministeriet at ”øge 

respekten for det fælles og 

for dets repræsentanter” 

blandt andet via skærpede straffe for vold 

og trusler mod offentligt ansatte og deres 

familiemedlemmer.

Men respektpakken indeholder også en 

vigtig ændring i forhold til udhængning af 

offentligt ansatte på digitale medier, fortæl-

ler Elisabeth Huus Pedersen, arbejdsmiljø-

konsulent i Dansk Socialrådgiverforening.

Førhen skulle straffesager om udhæng-

ning på eksempelvis sociale medier køres 

som civile søgsmål, men fremover er det po-

litiet, som skal køre straffesagerne på bag-

grund af anmeldelser fra arbejdspladserne.

- Det er en vigtig ændring, som kan få 

stor betydning, hvis man som socialrådgi-

ver oplever at blive hængt ud. Ansvaret for 

at køre en sag fjernes fra den enkelte med-

arbejder eller arbejdsplads og gøres i stedet 

til en opgave for politiet. Det er en tiltrængt 

forbedring og samtidig et vigtigt signal fra 

politikerne om, at udhængning af offentligt 

ansatte bør tages alvorligt, siger hun.

Fokus på forebyggelse
Det er Dansk Socialrådgiverforening, som 

sammen med hovedorganisationen FTF har 

arbejdet for bedre muligheder for at retsfor-

følge personer, der krænkende og uretmæs-

sigt hænger socialrådgivere ud for at have 

begået ulovligheder.

- Det har været en vigtig dagsorden både 

for os og FTF, at lovgivningen i højere grad 

skulle tage højde for at sikre offentligt an-

satte mod trusler og chikane på nettet. Det 

har hidtil været lidt en lovmæssig ”blind 

plet,” siger Elisabeth Huus Pedersen.

Hun efterlyser, at respektpakken følges 

op på arbejdspladserne med en styrket ind-

sats for at forebygge trusler og vold mod of-

fentligt ansatte.

- Det er afgørende for forebyggelsen, at 

der sikres gode rammer for dialog mellem 

Hårdere straf for trusler mod socialrådgivere
Regeringen har lanceret sin såkaldte ”Respektpakke,” som blandt andet skærper straffen for vold og trusler 
mod offentligt ansatte. Vigtigt signal, men forebyggelse er afgørende, understreger DS.

TEKST JESPER NØRBY

borgere og offentligt ansatte. Ikke mindst til 

juli, hvor udvidelsen af integrationsydelsen 

træder i kraft, samt oktober, hvor en ræk-

ke borgere kommer til at mærke effekterne 

af kontanthjælpsloftet og senere 225-timers-

reglen. I forbindelse med sådanne ændrin-

ger i borgernes livsgrundlag, er det vigtigt, 

at der er tid til det nødvendige relationsar-

bejde. Det er noget, vi som fagforening har 

stort fokus på i øjeblikket, siger hun. S

Læs mere om forebyggelse af trusler og vold på socialra-
adgiverne.dk/vold
Læs mere om DS’ beredskab i forbindelse med de nye, 
lave sociale ydelser på socialraadgiverne.dk/nyelave-
ydelser

” Det er afgørende for 
forebyggelsen, at der 
sikres gode rammer for 
dialog mellem borgere 
og offentligt ansatte.
Elisabeth Huus Pedersen, arbejdsmiljøkon-
sulent i Dansk Socialrådgiverforening

M

Respektpakkens  
tiltag om vold  
og trusler mod  
offentligt ansatte

Straffelovens særlige regel om vold og trusler 
mod personer i offentlig tjeneste udvides  
til også at omfatte indirekte trusler.

Anklagemyndighedenskal øge fokus på at føre 
sager, hvor personer i offentlig tjeneste groft 
og uretmæssigt hænges ud for lovbrud at have 
begået ulovligheder.

Skærpet straf for overgreb mod personer i of-
fentlig tjeneste, når overgrebet sker i den på-
gældendes fritid.

Skærpet straf for alle former for kriminalitet, 
der har baggrund i den forurettedes eller den-
nes nærmestes udførelse af offentlig tjeneste.

Skærpet straf for verbale overfald på personer 
i offentlig tjeneste.

Kilde: Justitsministeriet



LANGT FRA BYEN - TÆT PÅ HJERTET
Bostedet Vendelbo tilbyder behandling for unge voksne over 18 år med psykiske lidelser såsom skizofreni, 
personlighedsforstyrrelse og dobbeltdiagnose. Den firelængede gård ligger i naturskønne omgivelser lidt 
uden for Vrå i Nordjylland, som nemt kan nås via tog/fly. Der tilbydes et helt forløb under § 107 lige fra 
enkeltmandstilbud til botilbud inklusiv udslusning og efterfølgende bostøtte i et § 85 tilbud.     

Innovativ tilgang til borgere med dobbeltdiagnoser 
Misbrugere ryger ofte tilbage i gamle vaner og hjælpes alt for sent. Traditionelt set skal de ramme bunden før, der 
ydes ekstra hjælp, men på Bostedet Vendelbo forebygges tilbagefald gennem en daglig opsøgende indsats. I samspil 
med eksterne samarbejdspartnere såsom misbrugskonsulenter og psykiater, skabes et yderligere fundament for den 
optimale behandling.

Individuel behandling
Med ressourcebaseret og anerkendende pædagogik fokuseres der på at inddrage borgeren i dagligdagen. 
Behandlingen tilpasses det enkelte individ med henblik på at videreudvikle eksisterende kompetencer, som kan løfte 
borgeren i retning af en mere selvstændig tilværelse. På bostedet tilbydes skærmning ved f.eks. suicidale tanker og 
angst samtidig med, borgeren påvirkes med en passende stimuli og motivation, når kræfterne er til det. Her tillæres 
desuden mestringsstrategier som en del af den kognitive terapi, hvilket hastigt forøger den enkeltes evne til at stå på 
egne ben.  Der anvendes forskellige pædagogiske redskaber såsom mindfullness, billedkunst og pasning af dyr som 
en del af miljøterapien. Her lægges især vægt på de sociale færdigheder.

Sunde aktiviteter
Borgeren har sit eget værelse med toilet og bad, hvor mulighederne for ADL-træning er gode. Desuden tilbydes 
forskellige motiverende aktiviteter, som styrker sociale relationer, læring, kropsbevidsthed m.fl. Der er f.eks. 
mulighed for fysisk træning, ATV kørsel, musikproduktion samt mange andre spændende aktiviteter. Derudover 
arrangeres der årligt en skiferie og sommerferie samt mange ture ud af huset.
Hos Vendelbo er borgeren i centrum samtidig med, man leverer den højest mulige service. Fleksible løsninger 
tilpasses, og der handles straks på akutte behov. En borger blev således hentet i Esbjerg på en lørdag – under 18 timer 
efter første henvendelse fra sagsbehandleren. 

Sdr. Vråvej 46
9760 Vrå
98 98 20 21
www.bostedetvendelbo.dk
info@bostedetvendelbo.dk
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Forebyggelse af vold:
Analyser dokumenterer behov for nye tiltag 
på bosteder

marts måned skete der endnu et drab på 

en medarbejder på et botilbud for voks-

ne udsatte. Det er femte drab af den type 

inden for fire år. Denne gang gik det ud 

over en sosu-assistent på botilbuddet Lin-

degården ved Roskilde. Siden drabene på 

en socialrådgiver og en læge på forsorgs-

hjemmet Saxenhøj for to år siden har Dansk So-

cialrådgiverforening arbejdet sammen med FOA, 

Dansk Sygeplejeråd og Socialpædagogerne for at 

få sat det risikable arbejdsmiljø på dagsordenen.

Nu sætter to nye analyser fra Socialstyrelsen og 

Social- og Indenrigsministeriet fokus på udfordrin-

gen med vold på botilbud og forsorgshjem. Analy-

serne dokumenterer, at der er store udfordringer. 

Den såkaldte velfærdspolitiske analyse ”Vold mod 

ansatte på botilbud” viser, at det ikke er lykkedes 

at reducere omfanget af vold mod ansatte på bo-

tilbud de seneste 10 år. I 2014 ligger antallet af an-

meldte voldsepisoder – 187 – på det højeste niveau 

siden 2005.

 

Tegn på stress før vold
Den anden analyse ”Vold på botilbud og forsorgs-

hjem – tværgående analyse af 10 cases om volds-

episoder” – hvor Dansk Socialrådgiverforening 

har været repræsenteret i den faglige følgegrup-

pe – konkluderer blandt andet, at alle ti borge-

re udviste tegn på øget stressbelastning i tiden op 

til voldsepisoden, og at det er vigtigt at være op-

mærksom på de faktorer, som er årsag til stress-

belastningen. I analysen anbefales det, at der fore-

tages systematiske registreringer af borgerens 

kommunikationsformer og udadreagerende ad-

færd i bestemte situationer – og at disse data ana-

lyseres.

Det påpeges, at der er et stort forbedrings-

potentiale i brugen af de kommunale paragraf 

141-handleplaner – og i matchningen mellem bor-

ger og tilbud. Lige som det fremhæves, at der er 

væsentlige muligheder for at forbygge vold ved at 

bygge og indrette de fysiske rammer i relation til 

den målgruppe, der arbejdes med.

DS-input til handlingsplan 
De to analyser blev offentliggjort den 3. maj – sam-

me dag som Dansk Socialrådgiverforenings for-

mand, Majbrit Berlau, sammen med formændene 

Det er ikke lykkedes at 
reducere omfanget af vold 
mod ansatte på botilbud 
de seneste 10 år. Det 
tværsektorielle samarbejde 
fungerer utilstrækkeligt, 
lige som der blandt andet 
er brug for systematisk 
risikovurdering af borgernes 
reaktionsmønstre, 
konkluderer to nye analyser. 
DS efterlyser nye initiativer – 
de er på vej, siger minister.

fra FOA, Dansk Sygeplejeråd og 

Socialpædagogerne var til møde 

om voldsforebyggelse med so-

cialministeren og sundhedsmi-

nisteren. 

Efter mødet med ministrene 

udtalte Majbrit Berlau, at hun 

oplevede to ministre, der var re-

elt interesserede, men ikke hav-

de noget konkret at byde ind 

med.

- Ministrene havde ikke en 

plan klar, og jeg fik heller ikke 

en forståelse af, at de stod klar 

med pengene til de nødvendige 

initiativer, udtalte Majbrit Ber-

lau til en række medier.

Til gengæld havde organisa-

tionsformændene taget en plan 

med til ministrene: ”Bidrag til 

en national handlingsplan mod 

vold”, hvor det blandt andet un-

derstreges, at når der opstår 

episoder med vold og trusler på 

arbejdspladser, hvor man skal 

tage hånd om syge og sårba-

re borgere, så hænger det i høj 

grad sammen med samfunds-

mæssige prioriteringer og ind-

satser. 

 

DS efterlyser handling nu
Majbrit Berlau pointerer, at det 

er nødvendigt, at der bliver in-

vesteret i flere akutte senge-

pladser i psykiatrien og i en ny 

type tilbud til de borgere, der 

befinder sig i grænselandet mel-

lem psykiatrien og misbrugsbe-

handling. 

- Der er brug for særlige be-

handlings- og botilbud, der har 

både de faglige og økonomiske 

ressourcer til at rumme det sti-

gende antal borgere, som har 

behov for behandling og støt-

te både for deres sindslidelse, 

misbrug og sociale problemer. 

I
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Risiko og  
forebyggelse

I analysen ”Vold på botilbud og forsorgs-
hjem – tværgående analyse af 10 cases  
om voldsepisoder” anbefales det at være 
opmærksom på blandt andet følgende 
faktorer:

Foretag systematiske registreringer af 
borgerens kommunikationsformer og 
udadreagerende adfærd i bestemte si-
tuationer og analyser disse data. 

Fokus på de fysiske rammer i relati-
on til borgernes behov og medarbej-
dernes mulighed for at trække sig i en 
konfliktsituation.

En god faglig praksis inklusive supervi-
sion og refleksion sammenkoblet med 
arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejdet.

Voldsforebyggelsespolitikker bør om-
sættes til klare pædagogiske handle-
anvisninger.

Den kommunale § 141 handleplan bør 
udformes, så den bliver et aktivt sty-
ringsinstrument, der løbende evalue-
res og justeres i samarbejde med bor-
geren og de involverede fagpersoner.

Der er behov for klargøring og syn-
liggørelse af eksisterende redskaber 
til samarbejde og vidensudveksling – 
herunder tydeliggørelse af, hvilken in-
stans, der har ansvaret for borgeren.

Kilde: ”Vold på botilbud og forsorgshjem 
– tværgående analyse af 10 cases om 
voldsepisoder”

”Dansk Socialrådgiverforening vil fortsat presse på 
for, at der kommer konkrete initiativer på bordet. Der 
er i høj grad brug for politisk opmærksomhed både fra 
kommuner, regioner og Christiansborg – vi har ikke tid 
til at vente længere.
Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

Det handler ikke om at bruge mere 

tvang, men om at kunne give de ud-

satte borgere det helt rigtige tilbud, 

som de kan profitere af.

Og i forhold til kritikken af den 

kommunale paragraf 141-handlepla-

ner siger Majbrit Berlau:

- I forbindelse med revisionen af 

Servicelovens voksenbestemmel-

ser vil det være relevant at se på, 

hvordan paragraf 141-handleplanen 

kan gøres til en skal-opgave for den 

kommunale forvaltning, og hvordan 

den koordineres med blandt andet 

psykiatriens udskrivningsaftaler og 

koordinationsplaner.

Hun pointerer, at analyserne bi-

drager med vigtig dokumentation, 

som kalder på handling.

- Dansk Socialrådgiverforening 

vil fortsat presse på for, at der kom-

mer konkrete initiativer på bordet. 

Der er i høj grad brug for politisk 

opmærksomhed både fra kommu-

ner, regioner og Christiansborg – vi 

har ikke tid til at vente længere. 

 

Minister: Ingen snuptagsløsninger
Vi spurgte socialminister Karen El-

lemann (V), hvad hun vil gøre her 

og nu – og hvornår de nationale ret-

ningslinjer for forebyggelse af vold 

på botilbud og forsorgshjem er klar? 

Pr. mail har vi modtaget følgende 

svar fra ministeren:

- De tragiske sager med drab på 

medarbejdere på botilbud under-

streger med al tydelighed, at vi står 

med en stor udfordring. Der er alle-

rede sat flere initiativer til at fore-

bygge vold i gang. Det gælder af-

prøvning af konfliktnedtrappende 

pædagogiske metoder, en kortlæg-

ning af regler på området og udar-

bejdelsen af nationale retningslinjer 

til voldsforebyggelse. De nationale 

retningslinjer skal pege på helt kon-

krete anbefalinger til, hvordan man 

på det enkelte botilbud forebygger 

vold, og de vil være færdige i 2017.

- Men jeg må samtidig konstate-

re, at der er behov for en yderligere 

indsats. Det er et fælles samfunds-

ansvar at løse den her problemstil-

ling. Derfor har sundheds- og ældre-

ministeren og jeg holdt møde med 

de faglige organisationer, som præ-

senterede os for en række interes-

sante forslag, og i den nærmeste 

fremtid vil vi drøfte sagen med KL 

og Danske Regioner. Det gør vi for 

at få alle løsningsforslag på bordet 

på et kompliceret område, hvor der 

ikke findes lette snuptagsløsninger. 

Derfor er det også endnu for tidligt 

at pege på bestemte løsninger.

Dansk Socialrådgiverforening er 

netop inviteret med i en følgegrup-

pe i regi af Socialstyrelsen, der skal 

se nærmere på, hvordan botilbud og 

forsorgshjem kan gøres mere sikre 

som arbejdsplads. S

Læs de to analyser på kortlink.dk/m6yv
Læs ”Bidrag til en national handlingsplan mod 
vold” på socialraadgiverne.dk/modvold
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Modtager af ytringsfriheds-pris:  
Det har været kampen værd
Odense-socialrådgiveren Susanne Fasting Artz har modtaget endnu 
en pris for sin kamp mod kommunens ulovlige lukning af en række 
børnesager. Forløbet har været hårdt, men givtigt, og støtten fra hendes 
fagfæller har været afgørende.

usanne Fasting Artz mod-

tog i 2015 Den Gyldne So-

cialrådgiver, fordi hun og 

kollegerne slog alarm, da 

deres ledelse opfordrede dem til 

ulovligt at lukke en række børne-

sager. Nu har Den Georgbruunske 

Fond også hædret Susanne Fasting 

Artz med en pris på 100.000 kroner 

og retten til at kalde sig en ”sympa-

tisk kværulant”.

Susanne Fasting Artz er stolt over 

at have modtaget prisen, og hun har 

aldrig været i tvivl om, at hun og kol-

legerne gjorde det rigtige, da de kon-

taktede Dansk Socialrådgiverfor-

ening og fortalte om opfordringen fra 

ledelsen.

Kamp kostede en sygemelding
 Skulderklappene var da også man-

ge fra både borgere, politikere og 

fagfæller, da Susanne Fasting Artz i 

august 2015 stod frem i TV-Avisen og 

fortalte om de ulovlige opfordringer 

fra ledelsen. Forløbet har dog været 

hårdt, og i november kostede det en 

sygemelding.

- Men jeg er ikke et sekund i tvivl 

om, at jeg ville gøre det hele igen. Sy-

gemeldingen skyldtes ikke kun for-

løbet omkring sagslukningerne, men 

var en kombination af mange ting, 

eksempelvis sagspresset og manglen-

de opbakning og forståelse for vores 

arbejde fra den midlertidige ledelse, 

som vi havde i månederne efter, at le-

delsen blev fyret. Pludselig kunne 

jeg bare ikke holde til mere, fortæl-

ler Susanne Fasting Artz, som nu er 

vendt tilbage på job. 

Til gengæld har hun nu fået tro-

en på, at det endelig begynder at 

gå fremad med arbejdsforholdene i 

Odense Kommunes Familie og Vel-

færds-afdeling.

Faglig støtte vigtig
Susanne Fasting Artz glæder sig 

over, at hun gennem hele forløbet er 

blevet bakket op af sine kolleger og 

Dansk Socialrådgiverforening.

- Vi har været gode til at tale tin-

gene igennem. Og så har vores to til-

lidsrepræsentanter, Ditte Rasmussen 

og Vivian Nielsen, knoklet for at hol-

de vores mod oppe. Og DS har været 

der for mig hele vejen, understreger 

hun og opfordrer andre socialrådgi-

vere til også at kontakte deres fagfor-

ening, hvis de oplever lovbrud. S

Læs artiklen ”Jeg vidste, at det var rigtigt at sige 
fra” i Socialrådgiveren nr. 11/15 på socialraadgi-
verne.dk/Socialraadgiveren

Færre skal være socialt udsatte, og flere skal være en del af 

arbejdsfællesskabet. Sådan lød det, da socialminister Ka-

ren Ellemann (V) 2. pinsedag fremlagde regeringens socia-

le mål under overskriften "10 sociale mål for mobilitet – 

fordi alle kan".

Fattigdom er ikke nævnt med ét ord, og det bekla-

ger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverfor-

ening. 

- Ministeren forholder sig ikke til konsekvenserne af de 

nedsatte ydelser, som sender tusindvis ud i fattigdom. Det 

er ikke overraskende set i lyset af, at regeringen har valgt 

at afskaffe fattigdomsgrænsen, men det er beskæmmende, 

at man slet ikke vil måle på udviklingen i fattigdom, siger 

Majbrit Berlau og uddyber:

- Vi er reelt bekymret for, at de afsavn, som mange 

kommer til at lide under som følge af de nedsatte ydel-

ser, vil forværre situationen for folk – og det kan betyde, 

at den førte politik kommer til at spænde ben for indfriel-

sen af de sociale mål. Eksempelvis kan det være svært at 

nå målet om færre hjemløse, når folk ikke har råd til hus-

lejen.

Majbrit Berlau glæder sig til gengæld over, at regerin-

gen én gang om året vil se på, hvordan det går i forhold til 

at nå de sociale mål. Ifølge ministeriet udkommer den før-

ste socialpolitiske redegørelse i juni. S
Læs de nye sociale mål på sim.dk

DS: Bekæmpelse af fattigdom mangler i sociale mål

S
Det har været hårdt, men jeg er ikke i tvivl om, at jeg 
ville gøre det hele igen, siger Susanne Fasting Artz.

Foto: H
ung Tien Vu

Det er beskæmmende, at regeringen slet ikke vil måle på udviklingen i fattigdom, mener Dansk Socialrådgiverforening. 
Formand Majbrit Berlau efterlyser, at der afsættes midler til at indfri målene.



Gør ikke  
noget for  
dine borgere
Gør noget MED dem. Integrer dem aktivt i udvikling  
og drift af velfærd.

#5 

10 VEJE TIL SAMSKABELSE

Kommunernes hverdag bliver stadig mere kompleks. 

Samskabelse er en ny måde at møde udfordringerne på i den moderne kommune. Ved fra starten 

at involvere borgere, virksomheder, kommunalt ansatte, ledelse og andre relevante aktører  

skaber du ofte mere effektive og langtidsholdbare løsninger.

Se hvordan du kan samskabe løsninger i din kommune på samskabelse.cok.dk

I COK er vi specialister i at facilitere samskabelsesprocesser i den offentlige sektor. Det gør vi som konsulenter, rådgivere 

og undervisere – og ved at integrere teoretisk og praktisk viden om samskabelse i kompetenceudvikling og læringsaktiviteter.
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Midtjylland
1. oktober åbner et krisecenter for 

18-30-årige med indvandrerbag-

grund, som flygter fra vold og kon-

trol i familien. Adressen er hem-

melig.

DANMARK KORT
Skive
Antallet af børn med svæ-

re problemer er faldet fra 

12 til tre procent gennem 

et to-årigt projekt, Famili-

en i Fokus, der har givet ro 

om familierne.

Mariagerfjord
Mariagerfjord er en af de 

31 kommuner, der har an-

sat en borgerrådgiver til at 

forbedre dialogen. Siden 

årsskiftet har hun fået 50 

henvendelser.

Holstebro
Kommunen vil deltage i et 

forsøg, Sundhedsstyrelsen 

står bag, hvor langtidssy-

gemeldte med let depres-

sion og angst får kulturop-

levelser på recept.

Aarhus
De 10-17-årige har aldrig 

været mere lovlydige. Ale-

ne sidste år faldt antallet 

af sigtelser mod unge med 

22 procent. Det er en ge-

nerel tendens.

København
Varer med kort dato el-

ler en skramme sælger 

så godt, at Wefood, su-

permarkedet mod mad-

spild, udvider med en bu-

tik mere i København og 

en i Aarhus.

Brøndby
Brøndby, Ishøj, Alberts-

lund og Høje-Taastrup har 

flest ikke-vestlige indvan-

drere – og er bedst til at få 

dem i arbejde, viser en A4-

undersøgelse.

”Fortællinger fra prak-
sis i socialt arbejde” af 
Inge Schiermacher og 
Bettina Myggen Jensen 
(red), Akademisk 
Forlag, 224 sider,  
299 kroner.

”I lyset af mentor 
samtalens muligheder” 
af Birgit Signora Toft, 
Gyldendal Business, 183 
sider, 275 kroner.

”Generation Præstation 
– slip presset ” af Lone 
Ross Nylandsted, Dansk 
Psykologisk Forlag,  
140 sider, 249 kroner.

VIDEN FRA PRAKSIS
Studerende på professions-

uddannelserne efterlyser 

ofte viden om faget i prak-

sis. Her fortæller seks erfar-

ne praktikere om deres ar-

bejde med mennesker med 

komplekse sociale og sund-

hedsmæssige problemer som 

hjemløshed og misbrug. For-

tællingerne indeholder re-

fleksioner over teoretiske 

forståelser af de belyste pro-

blemer og over valget af me-

tode. 

MINDFULNESS TIL UNGE
Mindfulness kan hjælpe 

med at løsne det jerngreb af 

stress, præstationsangst og 

nedtrykthed, som en del unge 

befinder sig i, fordi de har 

svært ved at leve med altid at 

skulle præstere, brande sig 

selv og lige gøre det hele lidt 

bedre. Bogen anviser øvel-

ser, der kan flytte fokus mod 

at være til stede i nuet og få 

et mere objektivt syn på sig 

selv. Og forældre og profes-

sionelle kan finde inspiration 

til, hvad der kan vende udvik-

lingen for den enkelte.

SAMTALENS MULIGHEDER 
En indføring i mentorbegre-

bets historiske og teoretiske 

kontekst og konkrete værk-

tøjer til arbejdet med men-

torskab i praksis. Hvordan 

tilrettelægges et mentorfor-

løb, hvordan sikres en frugt-

bar relation og hvilke ud-

fordringer kan man støde på 

undervejs? Bogen indeholder 

cases, hvor toplederen, den 

menige medarbejder, iværk-

sætteren, kunstneren og den 

studerende fortæller om de-

res personlige og professi-

onelle oplevelser med men-

torskab.

Hedensted
Hedensted tilbyder gratis partera-

pi til forældre. Det kan betale sig 

menneskeligt og økonomisk, me-

ner kommunen, som har evalueret 

tilbuddet.

Ny – gratis – håndbog om seksuelt  
krænkede børn
Hvert tiende barn i Danmark oplever seksuelle krænkelser, men kun en ud af fem 
krænkede børn fortæller det til nogen og får hjælp. En ny – og gratis – håndbog ”Jeg vil-
le have sagt det, hvis …”, som er udgivet af Huset Zornig, sætter fokus på, hvordan fag-
personer og andre voksne hjælper et barn med at fortælle om sin ”hemmelighed”.

Der kan være mange forskellige grunde til, at seksuelt krænkede børn ikke fortæl-
ler om overgrebene. Det pointeres, at børn og unge er mere tilbøjelige til at fortælle 
om krænkelserne, hvis der er en anledning til at fortælle, en hensigt med at fortælle og 
en forbindelse til det, der tales om. 

Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Niels Christian Barkholt, skriver i in-
troduktionen til bogen, at den er et must-read for fagpersoner.
Du kan bestille bogen til gratis download ved at sende en mail til: download@husetzornig.dk

Den 12. maj blev der holdt demonstratio-
ner i 74 kommuner landet over imod rege-
ringens omprioriteringsbidrag og milliard-
besparelser. Det er Velfærdsalliancen.dk, 
som blandt andre Dansk Socialrådgiverfor-
enings tre regioner står bag, der har taget 
initiativ til demonstrationerne.

Dansk Socialrådgiverforenings for-
mand, Majbrit Berlau holdt tale i Aalborg, 
hvor hun pointerede, at det ikke kun er vel-
færden, der er på spil. 

– Også arbejdsmiljøet for Danmarks 
mange tusinde velfærdsmedarbejdere på-

virkes, når vores muligheder for at leve-
re en ordentlig indsats forringes, sagde 
hun med henvisning til omprioriteringsbi-
draget, som betyder, at kommunerne skal 
spare yderligere syv milliarder kroner i lø-
bet af de næste år.

Og den 17. maj lød startskuddet til årets 
økonomiforhandlinger mellem KL og rege-
ringen, hvor KL’s udgangspunkt er, at om-
prioriteringsbidraget skal tilbage til kom-
munerne uden bindinger.
Læs mere på velfærdsalliancen.dk

Velfærds-demonstration i 74 kommuner
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I Socialrådgive-
ren 6-1976: 
Siden 1. april 
1976, hvor bi-
standsloven 
trådte i kraft, er 
arbejdssituatio-
nen støt blevet 
forværret spe-
cielt i Købehavns 
kommune. Der 
er fra klienternes 
side givet udtryk 
for en forringet 
service i forhold 
til tidligere, og 
personalet har 

– især i brokvartererne – været på sammenbruddets 
rand. En væsentligere årsag har været, at der er sket 
en forøgelse af klientantallet med cirka 50 procent, og 
at bistandsloven indeholder en udvidelse af opgaver-
ne - uden at der er sket en personaleudvidelse.

DS I PRESSEN DET SKREV 
VI FOR 40 ÅR 
SIDEN

Hvad skal der ske, hvordan ser der ud, 
hvordan bliver der talt, og hvem er med? 
Sådan tænker mange unge, når de bliver 
indkaldt i en retssag. Den manglende in-
formation skaber ekstra usikkerhed i 
en situation, hvor de unge i forvejen er 
pressede, fordi de har set, oplevet eller 
gjort noget strafbart. Derfor har Dom-
stolsstyrelsen nu lavet en informations-
film, der forklarer forløbet i en retssag. I 
filmen møder man også en række unge, 
der fortæller om deres oplevelse med at 
møde i en retssag.

Se filmen her: dkr.dk/nar-born-unge-skal-retten

”Mange nedslidte 
har ikke været på 
arbejdsmarkedet i 
årevis, men opfyldte 
ikke alderskravet da de 
mistede tilknytningen 
til arbejdsmarkedet. 
Reglerne bør evalueres 
og tilpasses.
Socialrådgiver Mona Klindtworth på DS’ 
Facebook-side om, at kun ganske få borgere 
får tilkendt seniorførtidspension.

”Jo flere faste og 
trygge rammer, vi skaber 
for kvinderne, jo større 
er oddsene for, at de kan 
etablere et selvstændigt 
liv og ikke vender tilbage 
til parforholdet. Kvinderne 
skal have hjælp til at få 
selvværd og selvtillid tilbage. 
Der er en stor gevinst for 
samfundet, hver gang det 
gøres ordentligt, for det kan 
betyde, at de kan komme i 
uddannelse eller i arbejde.

Majbrit Berlau, DS-formand, den 14. maj 
via Ritzau i en række medier til forslag 
fra Enhedslisten om at give kvinder på 
krisecentre ret  til kontanthjælp eller 
integrationsydelse fra første dag og 
psykolog-hjælp.

7
0
0
0

FTF og OAO udbyder et førleder-
forløb ”På vej mod ledelse” på di-
plomniveau for medarbejdere 
med talent for ledelse. Der er fo-
kus på at forstå ledelsesrollen og 
-opgaven i både teori og praksis, 
og deltagerne bliver forberedt på 
og afklaret med, hvad et lederjob 
indebærer.

Undervisningen løber over seks 
dage og finder sted hos VIA Uni-
versity College i Horsens med stu-
diestart den 12. september. For-
løbet koster 13.500 kr. Tilmelding 
hos OAO på dsm@oao.dk senest 
den 1. juli.
Læs mere på oao.dk

Film: Når børn og 
unge  skal i retten

Tyvstart på  
lederkarrieren

Kontanthjælpsloftet og integrationsydel-
sen betyder, at 7000 børn kommer til at 
leve under den tidligere regerings fattig-
domsgrænse.
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Samfundstjeneste
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- Jeg fik en ny chance, og det var fantastisk. Var jeg kommet tilbage i fængslet ved 
jeg ikke, hvad der var sket med mig, siger Søren Esmarch, der som en af mange har 
været idømt samfundstjeneste – på et plejehjem. 

Alternative straffe som samfundstjeneste og fodlænker anvendes i dag mere end 
afsoning i fængsel. Og med god grund: Risikoen for tilbagefald til kriminalitet falder 
med op til 39 procent.

gav Søren en ny start  
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- Det kom fuldstændig 

bag på mig, at jeg blev 

idømt samfundstje-

neste, for jeg stod 

til at skulle i fæng-

sel i knap to år. Men 

jeg var lykkelig. For 

havde jeg ikke fået 

samfundstjeneste, hav-

de jeg ikke haft mulighed 

for at fortsætte min uddan-

nelse og vise, at jeg gerne 

ville ud af kriminalitet. 

Sådan lyder det fra 

25-årige Søren Esmarch, der 

levede som kriminel i flere 

år, men som i dag læser til 

pædagogmedhjælper på Er-

hvervsgrunduddannelsen 

(EGU) og ved siden af hjæl-

per udsatte unge og alkoho-

likere.

Søren Esmarch voksede 

op i Brøndby i en omsorgs-

fuld familie. Men han var 

rastløs og blev tiltrukket af 

drenge, som levede på kan-

ten af loven, og kom tidligt 

i karambolage med politiet. 

Søren Esmarch blev anbragt 

på et opholdssted, men det 

Søren Esmarch var lettet, da han blev idømt samfundstjeneste, for det betød,  
at han kunne fortsætte sin uddannelse. Men det kom også til at udvikle ham personligt,  
så han i dag hjælper andre udsatte.

TEKST BIRGITTE RØRDAM  FOTO LISBETH HOLTEN

gjorde ikke hans situation bedre. 

Han fyldte sig med hash og kokain, 

fortsatte med at omgås de samme 

mennesker, og da han efter at have 

afsluttet 9. klasse vendte hjem igen, 

blev han supporter i en rockerklub.

Varetægtsfængslet for tyveri
- Fra at stjæle knallerter og tømme 

kælderrum, begyndte jeg at stjæle 

fra kolonihaver og firmaer, og inden 

jeg fik set mig om, var jeg med til at 

lave organiserede indbrud. Hvor an-

dre stod op og gik på arbejde, stod 

jeg op og tjekkede boligannoncer 

i avisen for at se, hvor der var de-

signmøbler, jeg kunne stjæle og sæl-

ge videre, siger han.

I 2012 blev Søren Esmarch imid-

lertid varetægtsfængslet, sigtet for 

tyveri af 100 Arne Jacobsen syver-

stole og skjorter for 3,5 millioner 

kroner.

- Jeg anede ikke, hvor længe jeg 

skulle sidde inde og følte mig fuld-

stændig magtesløs. Undervejs drop-

pede min kæreste mig, og dermed 

mistede jeg også min bolig. Jeg 

sad alene i cellen det meste af døg-

net, og når jeg var sammen med an-

dre indsatte, tog jeg en facade på, 

så de ikke skulle tro, at jeg var sår-

bar. Men jeg var bange og røg al den 

hash, jeg kunne få fat i, for det var 

den eneste måde, jeg kunne finde ro 

på, fortæller han.

150 timers samfundstjeneste 
I de syv måneder, Søren Esmarch 

sad varetægtsfængslet, glædede 

han sig til at genoptage sit gamle 

liv. Men da han kom ud, kunne han 

mærke, at det ikke længere due-

de for ham at være i rockermiljøet. 

Så han undlod at opsøge sine gamle 

venner og fik hjælp af et bandeexit-

program til at holde sig fri af dem. 

Og da Søren Esmarch skulle have 

sin dom, havde han været i gang 

med en fitnessuddannelse i fire må-

neder. Det var første gang i hans liv, 

at han var i gang med noget kon-

struktivt, og den fysiske træning 

betød, at han fik afløb for sin rast-

løshed på en god måde. Glæden var 

derfor stor, da han blev idømt 150 

timers samfundstjeneste, som han 

skulle afvikle på et plejehjem. 

- Jeg fik en ny chance, og det var 

fantastisk - var jeg kommet tilbage i 

fængslet, ved jeg ikke, hvad der var 

sket med mig. Jeg blev desuden 

”Jeg fik lyst til
at yde mit bedste
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”Jeg blev så  
godt modtaget på  
plejehjemmet, at jeg 
fik lyst til at yde mit 
bedste. Og jeg fandt 
ud af, at jeg er god til 
at hjælpe ældre og til 
at hjælpe mennesker 
i det hele taget.
Søren Esmarch,  
idømt samfundstjeneste

»
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så godt modtaget på ple-

jehjemmet, at jeg fik lyst til 

at yde mit bedste. Og ikke 

mindst fandt jeg ud af, at 

jeg er god til at hjælpe æl-

dre og til at hjælpe menne-

sker i det hele taget, siger 

han og fortsætter:

- Når jeg ser tilbage, tror 

jeg, at jeg var kriminel, fordi 

det var nemt og hurtigt. Jeg 

havde aldrig haft et reelt ar-

bejde og vidste ikke, hvad 

jeg ellers skulle beskæftige 

mig med eller tjene penge 

på. Men det ved jeg nu, og 

det er jeg meget taknemme-

lig over, understreger Søren 

Esmarch. 

Er træner på plejehjem
Han er som nævnt godt i 

gang med uddannelsen til 

pædagogmedhjælper og fun-

gerer desuden som mentor 

for en ung kriminel og er fy-

sisk træner på et plejehjem 

for alkoholikere. Og sam-

fundstjenesten, som Søren 

Esmarch udførte fire timer 

hver weekend, har han netop 

afsluttet efter halvandet år.

 - Jeg hjælper folk, der 

har det svært, og det vil jeg 

blive ved med. Jeg har fået 

et helt nyt liv - jeg er i godt 

humør, når jeg går i seng, og 

når jeg står op, for jeg laver 

noget, der gør andre menne-

sker glade. Og jeg behøver 

ikke at være på vagt mere, 

for jeg kan stå inde for det, 

jeg laver, og det er en kæm-

pe befrielse. S

Fakta om samfundstjeneste 
Brugen af samfundstjeneste er blevet udvidet flere gange. Senest i maj 2015, hvor et politisk fler-
tal vedtog en udvidelse af straffeloven, der indebærer, at samfundstjeneste kan benyttes over for 
en bredere gruppe af kriminelle, blandt andet også i sager om mindre grov vold.

Samfundstjeneste kan gives enten som vilkår for en betinget dom, hvor fængselsstraffen er op til 
to år. Eller den kan gives som vilkår for en prøveløsladelse i stedet for afsoning i fængsel. 

Samfundstjeneste består af mellem 30 til 300 timers ulønnet arbejde på for eksempel et pleje-
hjem, et bibliotek, en kirke eller et værested. Arbejdet udføres i fritiden, så den dømte kan passe 
sit arbejde eller uddannelse.

Ved samfundstjeneste står straffen kun på straffeattesten i tre år, mens den står på attesten i fem, 
når man afsoner i fængsel eller med fodlænke. 

Når man afvikler samfundstjeneste, har man ikke pligt til at fortælle om dommen til for eksempel 
en arbejdsgiver, og derved risikerer man ikke at blive fyret eller blive set skævt til. 

Kilde: Kriminalforsorgen

”Jeg fik en ny chance,  
og det var fantastisk – var jeg kommet  
tilbage i fængslet, ved jeg ikke, hvad  
der var sket med mig.
Søren Esmarch, idømt samfundstjeneste

TEKST BIRGITTE RØRDAM FOTO LISBETH HOLTEN
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Der er i dag fle-

re personer, 

der afvikler 

samfunds-

tjeneste 

og afsoner 

med fodlæn-

ke, end der er 

personer, der 

afsoner i fængsel. 

Foreløbige tal fra Kriminalforsor-

gen fra 2015 viser, at 7.265 per-

soner blev idømt samfundstjene-

ste eller afsonede med fodlænke, 

mens 5.100 personer afsonede i 

fængsel. 

Især antallet af personer, der 

afvikler samfundstjeneste, er 

vokset, fordi politikerne i flere 

omgange har udvidet brugen af 

ordningen. I 2015 udgjorde antal-

let af samfundstjenestedømte så-

ledes 4.365 personer. De politiske 

tiltag er blevet godt modtaget i 

Kriminalforsorgen, fordi forsk-

ning viser, at risikoen for at begå 

ny kriminalitet mindskes med 

op til 39 procent, når en person 

idømmes samfundstjeneste i ste-

det for fængselsstraf.

- Alternativ til fængsel er altid 

at foretrække, hvis man ser på 

de dømtes mulighed for at ska-

be sig en tilværelse efterfølgende. 

Vi skal sanktionere, men vi skal 

også forhindre, at der sker ny kri-

minalitet. Her er samfundstjene-

ste efter min mening det bedste 

bud, hvis det er muligt at 

anvende i forhold til den 

forbrydelse, der er begå-

et, siger leder af Kriminal-

forsorgens særlige indsats 

vedrørende samfundstje-

neste, Lene Skov.

Samfundstjeneste, der 

blev indført som en fast 

ordning herhjemme i 1992, 

er et alternativ til fæng-

selsstraf. Straffen består i, 

at den dømte skal udføre 

ulønnet arbejde i en offent-

lig eller almennyttig in-

stitution i nogle timer om 

ugen og ved siden af pas-

se et tilsyn i Kriminalfor-

sorgen. 

På den måde undgår 

den dømte at blive påvir-

ket af mere hærdede ind-

satte, som det ellers ofte 

sker i fængsler, ligesom 

det er billigere for samfun-

det end at afvikle en fæng-

selsstraf. Samtidig kan den 

dømte bevare sit arbejde 

eller passe sin uddannel-

se og fortsat være en del af 

sin familie. 

En vej væk fra kriminalitet
De gode erfaringer med 

ordningen er ifølge Lene 

Skov mange. På arbejds-

pladserne får de et andet 

syn på de personer, de får 

ALTERNATIV STRAF  
MINDSKER RECIDIV
En evaluering fra 2014 viser, at risi-
koen for at lave ny kriminalitet mind-
skes med 15 til 39 procent, hvis man 
idømmes en betinget dom med vil-
kår om samfundstjeneste i stedet for 
at afsone en fængselsstraf.
Kilde: Justitsministeriets  
Forskningskontor

Samfundstjeneste  
og fodlænke har  
overhalet fængselsstraf
Alternative straffe som samfundstjeneste og fodlænker anvendes i dag mere  
end afsoning i fængsel. Og med god grund: Risikoen for at begå ny kriminalitet  
falder med op til 39 procent, fortæller leder i Kriminalforsorgen.  
De alternative straffe stiller også nye krav til socialrådgiverne.

»TEKST BIRGITTE RØRDAM

Foto Ricky John M
olloy

- Alternativ til fængsel er altid at foretrække,  
hvis man ser på de dømtes mulighed for at skabe  
sig en tilværelse efterfølgende, siger Lene Skov,  
leder i Kriminalforsorgen.
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”Vi er begyndt helt systematisk 
at vurdere risikoen for, om de 
dømte begår ny kriminalitet og 
sætte ekstra ind over for de mest 
udsatte.
Ditte Plesner, socialrådgiver

TEKST BIRGITTE RØRDAM 

ud, fordi de lærer dem at kende, og fordi 

der bliver udført noget arbejde, der ellers 

ikke ville blive udført. Det gør, at medar-

bejderne kan bruge mere tid på deres ker-

ne-opgaver, som støtte at passe ældre, 

hvis det drejer sig om et plejehjem. Og 

ikke mindst er det godt for de dømte. 

- Noget af det vigtigste ved samfunds-

tjeneste er, at den dømte kommer ud på 

en arbejdsplads og fungerer blandt andre 

mennesker. Personen ser, at der er en an-

den måde at leve på og tager det måske 

til sig, så det bliver starten på en vej ud af 

kriminalitet. Det sker da også jævnligt, at 

folk bliver ansat, hvor de har været i sam-

fundstjeneste, fortæller Lene Skov.

Ekstra støtte til de dømte
Socialrådgiver Ditte Plesner fra Krimi-

nalforsorgen i Frihed (KiF) i Glostrup har 

gode erfaringer med samfundstjeneste.

- Det giver rigtig god mening, at flere i 

dag får samfundstjeneste. Når folk kom-

mer i fængsel, oplever vi, at mange mister 

deres bolig, deres job eller må afbryde et 

skoleforløb. Men med samfundstjeneste 

kan de forsætte med deres gøremål, eller 

de kan uhindret starte på et arbejde eller 

uddannelse, og det betyder meget for de-

res videre mulighed for at klare sig, siger 

hun, der selv fører tilsyn med 48 perso-

ner – herunder personer, der afvikler sam-

fundstjeneste, er prøveløsladte og perso-

ner, der har en behandlingsdom.

Ditte Plesner pointerer, at det gode 

ved samfundstjeneste samtidig er, at KiF 

via tilsynet kan støtte de dømte til en 

bedre udvikling. Det kan være ved at ska-

be kontakt til kommunen med henblik på 

at få en bolig eller iværksætte andre for-

anstaltninger. 

- Tilsyn udgør den største del af mit ar-

bejde, og det omfatter både kontrol og 

støtte. Vi kontrollerer, at de dømte over-

holder de vilkår, der er fastsat i deres 

dom som for eksempel, at de passer deres 

samfundstjeneste eller mis-

brugsbehandling. Og vi støt-

ter dem i at komme videre 

med deres liv på en fornuftig 

måde, fortæller hun og ud-

dyber:

- Hvis de dømte ikke har 

arbejde, kan vi eksempelvis 

hjælpe dem med at tage kon-

takt til jobcenteret for at ko-

ordinere indsatsen eller søge 

hjælp til et kørekort. Vi kan 

også i særlige tilfælde etab-

lere en mentorordning, hvis 

en person for eksempel har 

brug for støtte til at få andre 

fritidsinteresser og etablere 

en ny vennekreds.

De dømte møder i tilsyn 

mellem hver anden eller sjet-

te uge. Møderne foregår som 

udgangspunkt i Kriminal-

forsorgen, men det kan også 

foregå i den dømtes eget 

hjem eller på en behand-

lingsinstitution, afhængigt af 

den dømtes situation.

Og som noget nyt arbej-

der alle socialrådgivere i KiF 

i dag med et screeningsred-

skab LS/RNR – som står for 

Level of Service/Risk, Need, 

Responsibility - samt en 

samtalemodellen MOSAIK, 

der skal styrke den forebyg-

gende indsats.

- Vi er begyndt helt syste-

matisk at vurdere risikoen 

for, om de dømte begår ny 

kriminalitet og sætte ekstra 

ind over for de mest udsatte. 

Målet er, at de via samtaler 

med socialrådgivere får en 

indsigt i deres problemer, at 

de bliver klogere på sig selv 

og derved kan reagere hen-

Ditte Plesner fører tilsyn med 48 personer – herunder 
personer, der afvikler samfundstjeneste, er prøve- 
løsladte og personer, der har en behandlingsdom.

Privatfoto
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sigtsmæssigt i en presset situation 

i stedet for at begå ny kriminalitet, 

forklarer Ditte Plesner, 

Tilsynsarbejdet er mere krævende
Socialrådgiver Pia Tarp har været 

ansat i KiF København siden 2010, 

og også hun glæder sig over udvik-

lingen, men pointerer samtidigt, at 

det stiller nye krav til tilsynsarbej-

det.

- Vi får flere og flere samfundstje-

nestedømte, og det betyder, at vi i 

dag etablerer samfundstjeneste for 

en tungere gruppe af personer, som 

for eksempel kan være hjemløse el-

ler psykisk dårlige. Det gør vores 

tilsynsarbejde mere krævende, og vi 

skal bruge mere tid på at finde ar-

bejdspladser, der kan rumme dem. 

Men det gode er, at det ofte lyk-

kes at gennemføre forløbet med 

et fint resultat, siger hun.

For de fleste, der afvikler sam-

fundstjeneste, er det en meget po-

sitiv oplevelse, at de bliver mødt 

uden fordømmelse og endda bli-

ver anerkendt for det, de laver.

- Jeg har flere gange set, 

hvordan en person med en hård 

attitude er blødt op ved for ek-

sempel at komme på et pleje-

hjem. De hjælper måske de æl-

dre med at spise og taler med 

dem og oplever, at både de ældre 

og personalet sætter stor pris på 

det, de laver. Samtidig ser de, at 

de ældre, som kan være ensomme 

og demente, slås med nogle helt 

andre og mere grundlæggende 

Socialrådgivere fører tilsyn
Kriminalforsorgen i Frihed fører tilsyn med personer, der er prøveløsladt eller ikke er idømt en fængselsstraf.

Der er flere under tilsyn af Kriminalforsorgen, end der er indsatte i fængsler og arrester. Tilsynet føres af so-
cialrådgivere, der er ansat i Kriminalforsorgen i Frihed, som har kontorer i hele landet.

Den dømte skal efter aftale enten møde op hos den tilsynsførende socialrådgiver eller modtage besøg i sit 
hjem. Hvor tit det sker, afhænger af Kriminalforsorgens vurdering af den dømtes behov.

I begyndelsen skal man som regel have kontakt mindst en gang hver 14. dag. Hvis alt går godt og stabilt, kan 
det til sidst være nok med kontakt en gang om måneden eller sjældnere.

Kilde: Kriminalforsorgen
 

»
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”Jeg har set flere, 
der er startet på en 
uddannelse, fordi 
de har oplevet, at 
de fungerede på 
en arbejdsplads og 
derfor har fået mere 
selvtillid.
Pia Tarp, socialrådgiver

problemer end de selv, og det kan 

være med til at give dem et nyt perspek-

tiv på tilværelsen, forklarer hun.

Hjemløs i samfundstjeneste
For Pia Tarp betyder de flere samfunds-

tjenestedomme, at hendes arbejde er 

blevet mere perspektivrigt, fordi perso-

ner, der idømmes samfundstjeneste, får 

en chance for at vise, at de vil et liv uden 

kriminalitet.

- Der er selvfølgelig personer, vi ikke 

kan nå, uanset hvor meget vi forsøger, 

og personer, hvor det er nødvendigt, 

at de sidder inde. Men jeg oplever fle-

re solstrålehistorier. Jeg har netop af-

sluttet et forløb med en ung, hjemløs 

fyr uden arbejde. Han voksede så me-

get af at være i samfundstjeneste, at han 

i dag har en uddannelse som kok, et ar-

bejde og en bolig. Og jeg har set flere, 

der er startet på en uddannelse, fordi 

de har oplevet, at de fungerede på en 

arbejdsplads og derfor har fået mere 

selvtillid, siger hun.

Kriminalforsorgsleder Lene Skov 

ser da også frem til, at flere personer 

fremover vil blive idømt alternativer 

til fængsel.

- Vi har de seneste år set en bred 

politisk opbakning til en øget brug af 

samfundstjeneste og fodlænke. Det, 

tror jeg, vil fortsætte, fordi vi i dag 

ved, at det er bedre at undgå fængsel, 

hvis det er muligt. Hvis vi idømmer 

alternativer til fængsel og samtidig 

hjælper de dømte på vej, får de størst 

chance for at skabe sig et liv uden kri-

minalitet. Og det er jo vores fornem-

meste opgave. S

TEKST BIRGITTE RØRDAM FOTO LISBETH HOLTEN

Hvem kan afsone i fodlænke?
Fodlænkeordningen har eksisteret siden 2005 og er blevet udvidet flere gange. I dag har man mulighed for 
at afsone i hjemmet, hvis man er idømt en straf på maksimalt seks måneder.

At afsone i fodlænke indebærer, at man skal bære en lille elektronisk sender omkring anklen, der er i kon-
takt med en overvågningscentral hos Kriminalforsorgen.

Man skal være i sit hjem, når man ikke er på arbejde, på uddannelsesinstitution eller deltager i aktiviteter, 
som Kriminalforsorgen har bestemt eller godkendt. Under afsoningen må man ikke indtage alkohol eller 
ulovlige stoffer. 

Kriminalforsorgen kommer på uanmeldt besøg på bopælen flere gange om ugen.

Hvis man ikke holder aftalerne med Kriminalforsorgen, kan man risikere at blive overført til et fængsel eller 
arresthus, hvor man så skal afsone resten af straffen.

I 2015 afsonede 2.900 dømte deres straf med fodlænke.

Kilde: Kriminalforsorgen



VALG I DS
Vil du have indflydelse  
i din fagforening?
Kunne du tænke dig at være med til at påvirke politik, retning og udvikling 
i din fagforening og gøre en forskel for faget og dine kolleger? Så er det 
snart, du skal fortælle Dansk Socialrådgiverforening, at du stiller op. 

DS' medlemmer skal vælge formand, næstformand, tre regi-
onsformænd og ti ulønnede hovedbestyrelsesmedlemmer i 
efteråret 2016. Alle bliver valgt ved urafstemning blandt de 
aktive medlemmer, seniormedlemmer og studerende.
Vil du vide mere om, hvilke opgaver/kompetencer der lig-
ger i de forskellige poster, kan du kontakte en af politikerne, 
som du finder på vores hjemmeside socialraadgiverne.dk 
under ”Om Dansk Socialrådgiverforening/organisation”.

Hvordan bliver man kandidat?
Aktive medlemmer kan kandidere til posterne. Sidste frist 
for at melde sit kandidatur er 29. august 2016 kl. 12.

Du kan få nærmere oplysninger hos sekretariatschef Rasmus 
Meyer på telefon 33 38 61 63.

Dansk Socialrådgiverforening på

Folkemødet 2016
Vær med,  når Dansk Socialrådgiverforening debatterer socialpolitik, fag og arbejde på  
Folkemødet på Bornholm fra den 16. til den 19. juni.

TORSDAG 16. JUNI  
kl. 15 - 15.45, FTF-A telt

Investeringer i udsat-
te ledige betaler sig
Hvilken vej skal vi gå, hvis vi øn-
sker en bæredygtig investering i 
de mest udsatte ledige?
Formand Majbrit Berlau hol-
der oplæg. Derefter paneldebat 
med vicedirektør fra Dansk Ar-
bejdsgiverforening, erhvervs-
kvinden Stinne Bosse og Maj-
brit Berlau.

FREDAG 17. JUNI  
kl. 16 - 17, FOLKETS HUS

Økonomisk afkast  
på gode liv
Hvad skal der til for at vende 
spareiver til investeringslyst i 
kommunerne? På baggrund af 
oplæg fra journalist Jens Jona-
tan Steen fra Netavisen Pio de-
bat om, hvor vidt der er politisk 
mod til at investere i mennesker.

LØRDAG 18. JUNI  
kl. 14.30-15.30, FTF-A telt

En folkebevægelse 
mod fattigdom?
Med indførelsen af kontant-
hjælpsloftet, 225-timersreglen 
og integrationsydelsen vil fat-
tigdommen i Danmark stige i lø-
bet af de kommende år. Det vil 
kunne mærkes i mange dele af 
samfundet. Det er tid til hand-
ling! Kom til åbent møde og lad 
os finde på handlingerne og løs-
ningerne.

LØRDAG 18. JUNI  
kl. 15.30 – 16.30, BUPL’s telt

Børn rammes af 
fattigdom
De lavere ydelser betyder, at fle-
re børn vil blive ramt af fattig-
dom. Kan familierne leve af de 
lave forsørgelsesydelser? Red 
Barnet, Dansk Socialrådgiverfor-
ening og BUPL stiller skarpt på 
omfanget og konsekvenserne 
af børnefattigdom. Organisatio-
nerne debatterer med forskelli-
ge aktører.

Dansk Socialrådgiverforening deltager i over 20 debatter på Folkemødet. 
Læs hele programmet på  socialraadgiverne.dk/folkemoedet

Følg med i Dansk Socialrådgiverforenings debatter på Folkemødet på 
www.facebook.com/dansksocialraadgiverforening
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Bente Elton Rasmussen er socialrådgiver 
på Specialhospitalet for Polio- og Ulykkes-
patienter på tiende år. Hun er 34 år, bor i 
Aarhus, og er også bestyrelsesformand for 
Handicapfaggruppen i Dansk Socialrådgi-
verforening.

Vores nye rådgivningslinjer – Ulykkes-

linjen og Poliolinjen – er det, der 

fylder mest lige nu.  Nogle gange er 

det mig, der sidder ved telefonen og 

tager imod opkald fra pårørende, 

borgere og fagprofessionelle. Andre 

gange er jeg med i ekspertgruppen, 

der behandler de lidt mere kompli-

cerede sager.

Når folk ringer, kan de have brug for 

hjælp på alle fronter. Det kan være 

mennesker, der efter at have været 

ude for meget alvorlige trafikulyk-

ker har svært ved at overskue deres 

situation. Hvordan ser den frem-

tidige forsørgelse ud? Er de fysi-

ske rammer på plads i deres bolig? 

Hvordan tackler familien den psyki-

ske påvirkning?

Det er en stor fordel i mit arbejde, at 

jeg som socialrådgiver er vant til at 

tænke helhedsorienteret. Mange af 

dem, jeg taler med, har aldrig væ-

ret i kontakt med systemet før, så 

min opgave består i både at forkla-

re dem, hvordan systemet fungerer 

og vejlede om muligheder og rettig-

heder.

Jeg ville ønske, at der var mere tillid 

mellem borgerne og systemet. Nog-

le gange forklarer jeg bare borger-

ne, hvad de allerede har fået fortalt 

af en socialrådgiver i kommunen. 

Alligevel bliver jeg takket for min 

hjælp, fordi borgerne nu har fået 

det bekræftet af en uvildig. Sådan 

burde det ikke være. 

Ved siden af telefonrådgivningen er 

jeg med i hospitalets tværfaglige re-

habiliteringsteam, jeg har koordi-

TEKST MARTIN HANS SKOUENBORG  FOTO KISSEN MØLLER HANSEN
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nerende arbejde med vores frivillige, jeg 

skriver artikler til PolioForeningens og 

UlykkesPatientForeningens medlemsbla-

de og hjemmeside, og jeg holder oplæg 

ude i vores kredse. Jeg er meget glad for 

alsidigheden og for, at min kalender er 

nogenlunde åben, når jeg møder om mor-

genen, så der er plads til det uforudsete.

Når jeg har fri, nyder jeg at slappe af med 

familie og venner. Ude i solen, på en hyg-

gelig café, i madklub eller til kurser på 

Folkeuniversitet. Og så går der jo også 

nogle spændende timer med bestyrelses-

arbejdet i Handicapfaggruppen. S

jura

JURASPALTEN SKRIVES PÅ 
SKIFT AF JURISTERNE KAREN 
ELMEGAARD, 
JANNIE DYRING 
IDAMARIE LETH SVENDSEN

Ny procedure på førtids-
pensions området
Lovforslag L 145 om undtagelse af visse førtidspensionssager fra be-

handling i rehabiliteringsteamet forventes at træde i kraft den 1. juni 

2016. Med ændringerne forenkles processen i de tilfælde, hvor kom-

munen vurderer, at udfaldet af en sag på forhånd er klart, og der 

derfor ikke er behov for en tværfaglig vurdering i teamet. Omfattet 

af den ny procedure er:

Ansøgninger om førtidspension på det foreliggende grundlag efter lov om social 
pension § 17 stk. 2-3 jf. det ny stk. 4 

Kommunen kan træffe afgørelse om, at en sag overgår til behandling 

efter reglerne om førtidspension uden forelæggelse for teamet, når 

det er utvivlsomt, at personen ikke opfylder betingelserne for tilken-

delse af førtidspension. Dette vil for eksempel kunne være tilfældet, 

hvis den nødvendige dokumentation ikke foreligger, eller hvis arbejds-

evnen ikke er nedsat i tilstrækkeligt omfang.  

 

I 2014 blev der behandlet 2223 ansøgningssager om førtidspension på 

det foreliggende grundlag, og der blev givet afslag i 1786 sager svaren-

de til ca. 80 procent.

 Sager, hvor det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres – 
og sundhedskoordinator har udtalt sig, eller personen er terminalt syg jf. det ny 
pkt. 2 i lov om social pension § 18 stk. 2.

Kommunen kan træffe afgørelse om, at en sag overgår til behandling 

efter reglerne om førtidspension uden forelæggelse for teamet, hvis 

det på forhånd er udelukket, at der kan peges på indsatser, der kan 

udvikle arbejdsevnen. Dette forudsætter en betydelig funktionsned-

sættelse, herunder f.eks. udviklingshæmning, alvorlig hjerneskade, 

samt alvorlige lidelser med udtømte eller udsigtsløse medicinske be-

handlingsmuligheder, og hvor prognosen er kort levetid, eller sygdom-

men er hastigt accelererende.  

 

I henhold til § 19 stk. 5 kan beskæftigelsesministeren efter forhand-

ling med sundhedsministeren fastsætte regler om tilrettelæggelse og 

indhold af sundhedskoordinators inddragelse i disse sager.

En lignende forenklet procedure forventes at træde i kraft den 1. juli 

2016 i forbindelse med den 3-årige forlængelse af forsøgsperioden med 

ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser jf. 

lovforslag L 182. I denne sammenhæng er det forelæggelsen for klinisk 

funktion, der bliver erstattet af en udtalelse fra sundheds-

koordinator om en mulig anden behandling. S

Læs mere om L 145 og L 182 på www.ft.dk

TEKST JANNIE DYRING, CAND.JUR., PH.D. OG MEDIATOR (MMCR), JURI-
DISK RÅDGIVNING-, KONSULENT- OG KURSUSVIRKSOMHED

”Jeg er meget glad 
for alsidigheden og 
for, at min kalender er 
nogenlunde åben, når 
jeg møder om morge-
nen, så der er plads til 
det uforudsete.
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er er både i Danmark 

og andre lande en ten-

dens til, at stofbruge-

re skal vælge mellem 

stoffri behandling el-

ler skadesreduktion, 

og det ultimatum udfordrer og fordyrer 

behandlingsindsatsen.

Sådan lyder det fra socialrådgiver-

ne Jannie Bertz og Karina Vendrup An-

dersen, bestyrelsesmedlemmer i Dansk 

Socialrådgiverforenings faggruppe om 

stofmisbrug, som sidst i april var fag-

lige repræsentanter for Danmark ved 

FN’s topmøde om stofbehandling, UN-

GASS 2016, som fandt sted i New York.

- Skadesreduktion er ofte synonymt 

med laveste indsatsniveau. Konsekven-

sen er, at de tungeste brugere får den 

mindste indsats, og at brugere tilskyn-

des til at sige: ”Jeg vil være stoffri,” 

selv om de måske ikke ønsker det. El-

ler at stofmisbruget ikke er det væsent-

ligste problem i deres liv, siger Jannie 

Bertz, som til daglig arbejder som be-

handler på Kolding Kommunes Mis-

brugscenter.

Det ensidige fokus på stoffrihed kan 

blokere for andre forbedringer hos bor-

geren, men det kræver en mentalitets-

ændring, hvis indsatsen skal lægges 

om. Både i systemet, blandt behandler-

ne og hos brugerne, mener hun.

- Ved at forbedre andre aspekter af 

brugerens liv, får han eller hun større 

overskud til selv at reducere stofbrug. 

Selv om Danmark er et progressivt land, når det kommer til behandling af stofmisbrugere, er der masser 
af plads til forbedring. Det mener socialrådgiverne Jannie Bertz og Karina Vendrup Andersen, som 
repræsenterede Dansk Socialrådgiverforening ved FN-topmøde i New York.

Socialrådgivere efter FN-konference:  
Danmark kan blive bedre til at  
behandle stofmisbrug 

Og så skal vi gøre tydeligt opmærksom 

på, at skadesreduktion og stoffrihed 

ikke er modstridende. Stoffrihed er bare 

ikke en forudsætning for forbedringer.

Forbudspolitik spilder ressourcer
På FN-topmødet var der på tværs af na-

tionaliteter stort fokus på, at krigen 

mod narko ikke har fungeret, og flere 

lande havde positive erfaringer med af-

kriminalisering og skadesreduktion som 

primær tilgang til behandlingen.

Alligevel blev støtte til disse tilgange 

ikke vedtaget i topmødets endelige slut-

”Jeg kan skrive 
under på, at selv 
gamle, halvsmadrede 
narkomaner kan 
gøre fremskridt, når 
der fokuseres på at 
mindske de mest 
skadelige faktorer.
Socialrådgiver Jannie Bertz

D dokument, da ikke alle deltagerlande 

kunne acceptere dem. Det ærgrer de to 

danske socialrådgivere.

- Det er vigtigt at huske på, at afkri-

minalisering ikke er det samme som at 

sige, at stoffer er ufarlige. Men krimina-

liseringen medfører en række andre fa-

rer for borgerne og udgifter for samfun-

det. Formålet med en afkriminalisering 

er at mindske disse risici, siger Karina 

Vendrup Andersen, som til daglig arbej-

der i Center for Rusmiddelbehandling i 

København. 

Også i Danmark er forbud en grund-

læggende del af narkopolitikken, og det 

skader kontinuiteten i stofbehandlin-

gen og tager ressourcer fra både bruge-

re, behandlere og system, mener de to 

socialrådgivere.

- Politikerne taler konstant om evi-

dens. Men der er masser af evidens for, 

at kriminaliseringen af stoffer og bru-

gere i sig selv er både skadelig og dyr. 

Den evidens ignoreres ofte. Samtidig 

ser vi konkrete eksempler på, at den 

skadesreducerende tilgang giver gevinst 

både økonomisk og sundhedsmæssigt 

for brugere og samfundet som helhed, 

siger Jannie Bertz, som i sit daglige ar-

bejde har set, hvordan det skadesredu-

cerende arbejde har haft effekt.

- Jeg kan skrive under på, at selv 

gamle, halvsmadrede narkomaner kan 

gøre fremskridt, når der fokuseres på 

at mindske de mest skadelige faktorer. 

Hvis vi sammen kan skabe en god til-

Foto privat
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”Det er jo ikke raketvidenskab, at man skal 
lytte til borgerne. Men som socialrådgivere 
kan vi hurtigt blive presset af krav om hurtige 
resultater, af rigide systemer og af manglen 
på ressourcer. 
Socialrådgiver Karina Vendrup Andersen

værelse for dem, er det jo underordnet, 

om de kommer ud af eksempelvis en 

metadonbehandling.

Ministre skal koordinere indsatsen
På FN-topmødet fortalte den tjekkiske 

delegation om, hvordan man har spe-

cielle politiske koordinatorer, som skal 

sikre en sammenhængende narkotika-

politik i landet. Sådan en koordinering 

af narkopolitikken savner de to social-

rådgivere i Danmark.

- I forbindelse med topmødet havde 

vi et rigtig godt møde med sundheds-

minister Sophie Løhde (V). Her talte vi 

netop om konsekvenserne af, at vores 

misbrugsindsats er splittet op mellem 

forskellige ministerier. Ministerierne 

samarbejder selvfølgelig, men det ville 

gavne, hvis den politiske koordinering 

af indsatsen blev stærkere, og det un-

derstregede vi også på mødet, siger Ka-

rina Vendrup Andersen.

De to socialrådgivere trak på deres 

store praksiserfaring under turen til 

New York.

- DS kunne sagtens have insisteret 

på, at ministermødet og FN-topmødet 

var en opgave for foreningens politiske 

ledelse. I stedet lod de os være repræ-

sentanter og har udvist en utrolig til-

lid til os og vores viden. Det er et skul-

derklap, men også et vigtigt signal om, 

at fagligheden prioriteres, siger Jan-

nie Bertz.

Krav presser dialog med brugere
På baggrund af FN-topmødet har Jan-

nie Bertz holdt oplæg i socialrådgiver-

klubben på sin arbejdsplads i Kolding 

Kommune. Her spurgte mange ind til, 

hvordan indsatsen kan forbedres. 

- En del af udfordringen er selvfølge-

lig at få ledelsen – også den politiske – 

til at forstå fordelene ved den skadesre-

ducerende tilgang, siger hun.

Men forbedringer kan også være helt 

små og lavpraktiske i tilgangen til bor-

gerne. 

- Først og fremmest kan man se på, 

hvad man kan gøre for at forbedre bor-

gerens liv rundt om et misbrug, så et 

misbrug ikke fastholder borgeren i en 

række andre problemer.

Men Jannie Bertz har også en helt 

personlig kæphest, som hun præsente-

rede for fagfællerne i Kolding: 

- Jeg bliver vred, når jeg hører sags-

behandlere affærdige borgere med ord 

som ”misbrugsadfærd.” For borgerens 

aggressivitet udspringer ikke nødven-

digvis af misbruget. Adfærden kan sag-

tens skyldes andre problemer, som kan 

afhjælpes, selv om borgeren ikke bliver 

stoffri. Det er en opmærksomhed, vi er 

nødt til at have med os altid, understre-

ger Jannie Bertz.

Også for Karina Vendrup Ander-

sen satte erfaringerne fra FN-topmødet 

endnu en streg under vigtigheden af at 

være åben i mødet med borgerne.

- Det er jo ikke raketvidenskab, at 

man skal lytte til borgerne. Men som 

socialrådgivere kan vi hurtigt blive 

presset af krav om hurtige resultater, af 

rigide systemer og af manglen på res-

sourcer. Og når rammerne for at lyt-

te til borgerne er under så voldsomt 

pres, er det netop afgørende at have op-

mærksomhed på det, siger hun. S

Hvad er skadesreduktion?
Skadesreduktion – eller ”harm reduction” – kan kort beskrives som en tilgang til stofbehand-
ling, hvor målet er at reducere skader, der opstår som følge af stofmisbrug, uden at brugen af 
stoffet nødvendigvis reduceres.

Fagfolk advarer løbende mod at sidestille enkelte, skadesreducerende tiltag – eksempel-
vis udlevering af rene sprøjter og etablering af fixerum – med en reel skadesreducerende til-
gang til stofbehandling. 
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Sådan håndterer I konsekvenserne  
af de nye, lave ydelser
Dansk Socialrådgiverforening har lavet fem notater som hjælp til at 
tackle konsekvenserne af de nye, lave ydelser. Notaterne giver et over-
blik over den nye lovgivning og kan bruges til at sætte gang i drøftelser  
i klubben, MED-udvalg og med ledelsen.
Find notaterne på socialraadgiverne.dk/nyelaveydelser 

TEKST JENNIFER JENSEN

en første, varme forårssol 

havde stjålet nogle af de 

forhåndstilmeldte deltage-

re, da socialrådgiverne fra 

ydelsesområdet i Aalborg 

Kommune var inviteret til 

fyraftensmøde i starten af 

maj. Alligevel var der heftigt gang i debatten 

– især om de nye, lave ydelsers konsekven-

ser for både socialrådgivere og borgere i kom-

munen. 

- Alle de advarselslamper, som vi oplevede 

med kontanthjælpsreformen i 2014, blinker 

også nu, lød det fra en socialrådgiver, som gav 

udtryk for sin frustration over, at politiker-

ne vedtager lovgivning, der i dén grad giver et 

arbejdspres for landets socialrådgivere. 

Der blev nikket genkendende bordet 

rundt, og tillidsrepræsentant Tanja Barakovic 

fra Ydelses- og Socialcentret i Aalborg Kom-

mune, som havde indbudt til mødet, delte 

også sin bekymring:  

- Da kontanthjælpsreformen blev ind-

ført, havde vi flere kolleger, som gik ned med 

stress. Man får helt ondt i maven ved tanken 

om, at det kan gentage sig.

1100 mangler billig bolig
Tanja Barakovic mener, at det er en stor be-

lastning for socialrådgiverne i kommunen, at 

regeringen har vedtaget flere ting, som skal 

implementeres samtidig.  Både integrations- 

og kontanthjælpssager skal nemlig vurde-

res manuelt, så den rette ydelse bliver udbe-

talt – et arbejde, som kommer til at omfatte 

omkring 200.000 sager på landsplan og cirka 

6500 sager i Aalborg Kommune, oplyste hun – 

og det giver allerede problemer:

- Det er snart sommerferie, og selv om vi 

er i gang med at indføre de nye regler, er vi al-

lerede bagud. I Jobcentrets integrationsafde-

ling har de for eksempel ikke fået listen over 

de sager, de skal vurdere inden udgangen af 

juni. Jeg får svært ved at trække vejret bare 

ved tanken, lød det fra tillidsrepræsentanten. 

Socialrådgiverne ved mødet kunne sagtens 

genkende hendes bekymring. Det er dog ikke 

kun dem selv og deres arbejdsmængde, de be-

Socialrådgivere slår alarm:

Vi er allerede bagud
Kamp om billige boliger, flere udsættelser, større arbejdspres og frygt for sygemeldinger. Sådan lød 
udmeldingerne, da socialrådgivere var samlet til fyraftensmøde i Aalborg, hvor de drøftede konsekvenserne 
af kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og den nye, lave integrationsydelse. 

kymrer sig for – særligt konsekvenserne for borgerne fylder rig-

tig meget. 

- Vi risikerer, at børn ender på gaden, fordi mor og far ikke kan 

betale husleje, sagde en socialrådgiver, og en anden fortalte, at 

mens der tidligere har stået 300 borgere i kø til billigere bolig, er 

der nu 1100, som akut mangler en billigere bolig i Aalborg. 

- Kontanthjælpsmodtagere og flygtninge skal slås om billige lej-

ligheder, som vi ikke engang har. Det er et kæmpe problem, kom-

menterede en kollega. 

Brev til lokalpolitikere
Både Tanja Barakovic og flere af socialrådgiverne udtrykte stor 

utilfredshed med, at der er kommet flere opgaver til, uden at res-

sourcerne er steget tilsvarende. Ifølge de seneste tal, Tanja Barak-

ovic har set, er der i Aalborg Kommune siden 2012 kommet næ-

sten 2000 flere borgere på kontanthjælp eller andre ledigheds-, 

revaliderings- og ressourceforløbsydelser. 

- Men der er hverken kommet flere ansatte eller ressourcer fra 

regeringen af den grund – selv om vores arbejde er blevet meget 

mere komplekst og omfattende, sagde hun. 

Det lå særligt én af de fremmødte meget på sinde: 

- Vi får flere og flere opgaver, især på grund af lovgivningen. Nu 

skal vi så også til løbende at holde øje med det nye loft, sagde en 

socialrådgiver og fortsatte: 

- De siger, at der kommer 675 flere i arbejde af det nye kontant-

hjælpsloft. Man kan sagtens lægge 1000 flere oveni det tal – for så 

mange skal ansættes i kommunerne for at håndtere den nye lov-

givning.

Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord var medarrangør 

af mødet, hvor regionsformand Mads Bilstrup deltog. Han lytte-

de til socialrådgivernes bekymringer og gav input til, hvordan der 

kan arbejdes for bedre vilkår. Han vil nu sammen med kommu-

nens tillidsrepræsentanter skrive et brev til lokalpolitikerne om, 

hvordan det stigende sagstal og øget arbejdsmængde presser ar-

bejdsmiljøet.

Socialrådgiverklubben i Aalborg Kommune vil også forsøge at 

komme i lokalmedierne for at gøre opmærksom på, hvilke konse-

kvenser de nye, lave ydelser får for borgerne. S

D
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         meninger om de lave ydelser
              Vi spurgte tre socialrådgivere på fyraftensmødet, hvor de ser de største 
udfordringer og konsekvenser af de nye lave ydelser.

Anbragte børn rammes også af loftet
Helle Johansen, socialrådgiver i Uddannelseshuset – Socialcenter, Aalborg Kommune:

- Den største udfordring bliver arbejdet med de enlige forsørge-
re, som rammes af loftet. Især dem, som har anbragte børn, for 
der kræves en lejlighed af en vis størrelse for at få sine børn hjem-
givet. Loftet tvinger nogle i mindre boliger, så de kommer i klem-
me. Her kommer jeg til at sidde med en forståelse for, hvor svært 
de har det, og samtidig være låst af nogle rammer, hvor jeg skal 
sige: ”Sådan er loven, og jeg kan ikke gøre mere”. 

- Administrationen bliver også en udfordring, fordi vi frem-
over kun skal beregne støtten, mens Udbetaling Danmark skal 

udbetale den. Men når borgere eksempelvis flytter, går der tid, 
før vi får besked og kan melde det til Udbetaling Danmark. Det 
bliver et problem, hvis de derfor kommer til at udbetale for me-
get, for mange borgere har svært ved at finde penge til at beta-
le det tilbage. 

- Jeg synes, at dem, der beregner og træffer afgørelse om en 
ydelse, også skal beholde udbetalingen af den. Jeg er bange for, 
at vi på den anden måde kommer til at mangle fingerspidsfor-
nemmelse i sagerne.

De nye ydelser rammer min meningsfuldhed
Eva Christina Nymand, socialrådgiver i Uddannelseshuset – Socialcenter, Aalborg Kommune:

- Udfordringen for mig bliver samarbejdet med Udbetaling Dan-
mark. Det giver allerede nu en masse kommunikative udfordrin-
ger, når vi skal beregne, og de skal udbetale. Jeg gruer helt vildt 
for, om borgerne kommer i klemme. Jeg ved, hvor meget 3-400 
kroner kan betyde for en borger, hvis der sker en fejl, og de ikke 
bliver udbetalt til tiden. 

- Jeg arbejdede med integration, da de indførte de lave ydel-
ser sidst, og jeg skal love for, at det lykkedes at ramme dem, man 

ville. Men da man så opdagede, at det ikke havde effekt, skyndte 
man sig at rulle det tilbage. Derfor bør man også afskaffe det nye 
loft. Det er værdipolitik, ikke realpolitik. 

- De nye ydelser rammer min meningsfuldhed. Jeg klapper 
selvfølgelig hælene sammen og udfører mit arbejde, men det gi-
ver ingen mening at bruge økonomisk pisk hver evig eneste gang 
over for folk, der i forvejen ikke har mange penge. Jeg savner, at 
man i stedet prøver med en gulerodseffekt.  

Vi mangler vejledninger
Ole Guldbæk Nielsen, socialrådgiver i Ydelses- og Socialcentret, Aalborg Kommune:

- Den primære udfordring bliver at undgå alle de fejl, som kan 
blive begået på grund af manglende vejledninger, cirkulærer og 
bekendtgørelser, og som vi så ved den sidste reform. Og på læn-
gere sigt forventer jeg, at vi får en stor udfordring i at finde bo-
liger til alle dem, der går ned i ydelse. Der er allerede mangel på 
billige lejligheder i Aalborg, og med de mange flygtninge, bliver 
det svært at få til at gå op. 

- Det virker ind imellem, som om lovgivningen bliver lavet 

mere på uvidenhed end indsigt. Politikerne burde have en bedre 
forståelse af, præcis hvor meget arbejde deres nye politik kræ-
ver i forhold til den lille forventede beskæftigelseseffekt. 

- Jeg tror, at det bliver en meget lille besparelse i sidste ende, 
fordi besparelser bliver opslugt af et større behov for enkelt-
ydelser, for eksempel til flytning. Samtidig bliver folks mulighe-
der for at deltage i samfundet stærkt forringet.   
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Det var med stor sorg, at vi i Familierådgivningen, Ikast-Brande 
Kommune modtog meddelelsen om, at socialrådgiver Mille Søby 
Therkildsen døde den 30. april. 

Mille blev ansat i Familierådgivningen som nyuddannet i janu-
ar 2008. Vi kendte hende i forvejen, fordi hun havde sin praktik i 
den tidligere Brande Kommune. 

Vi kendte Mille som et venligt og kærligt menneske, der blev 
privat ven med flere af kollegaerne. Hun spredte godt humør 
omkring sig, og var samtidig ikke bange for at tage en konflikt, 
hvis det var nødvendigt. 

Som kollega oplevede vi hende som et begejstret menne-
ske, der ikke spildte tiden. Som socialrådgiver var Mille engage-
ret og søgte med sin vedholdenhed altid at finde de bedst mulige 
løsninger for de børn og deres familier, som hun var rådgiver for. 

Mindeord
Hun var et åbent, ærligt og direkte menneske, og 
sådan oplevede borgerne det også. Mille havde 
aldrig ”uld i mund”. 

Fra januar 2015 fungerede Mille som tillidsre-
præsentant for socialrådgiverne i Børne- og Fa-
milieafdelingen. 

Mille fik for få måneder siden konstateret 
cancer og er nu død efter et kort og voldsomt 
sygdomsforløb. Hun blev 37 år og efterlader sig 
ægtefællen Tor og datteren Olivia. Vore tanker er 
hos Milles familie og især hos Olivia og Tor. 
Æret være hendes minde.
Hanne Nørskov, afdelingsleder

Børn, Unge og Familie
Faggruppen Børn, Unge og Familie holder temadag under over-
skriften Forskning i udsatte børn og familier omsat til praktiske me-
toder i sagsbehandlingen.

Der holdes også generalforsamling med dagsorden efter love-
ne. Forslag til generalsamlingen sendes til formanden Helle Kors-
holm, hellekorsholm@hotmail.com senest den 5.juni
Det sker 19. juni kl. 9.30-16 hos DS, Vesterballevej 3A i Fredericia. Læs 
mere og tilmeld dig senest 4. juni på socialraadgiverne.dk/kalender.

Familiebehandling
Faggruppen Familiebehandling holder temadag om særlige udfordringer 
for de professionelle i Familiehusene i mødet med de nye flygtningefa-
milier. Marianne Skytte, Aalborg universitet holder oplæg – vi skal blandt 
andet tale om hvilke faglige kompetencer, der kræves, og hvordan fami-
liebehandleren selv bliver udfordret på sine personlige værdier og solida-
ritetsopfattelser.
Efterfølgende er der generalforsamling.
Det sker 13. juni kl. 9.30-16 i Odense. Læs mere og tilmeld dig senest 6. juni på 
socialraadgiverne.dk/kalender.
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Få presseklip i indbakken
Hold dig ajour på det sociale område. Som medlem af Dansk So-
cialrådgiverforening kan du gratis abonnere på Dagens’nb og få 
presseklip fra den sociale verden - du får resumeer fra dagens 
aviser i din indbakke alle hverdage.
Tilmeld dig på medlem.socialraadgiverne.dk - log på med dit 
login til medlemssystemet, vælg MIT MEDLEMSKAB – Personli-
ge oplysninger – scrol ned til Egne felter – klik ud for “ja tak” – og 
klik på Gem.

Karrieretelefonen
Har du brug for hjælp til personlig afklaring og udvikling af dit 
jobforløb som socialrådgiver?

Ring til DS’ Karrieretelefon. Du får en halv times coaching af  
en erfaren konsulent fra DS. Hensigten er at give støtte til og  
udfordre dine egne tanker om din jobmæssige fremtid.

Åben mandage kl.15-18 
på telefon 33 93 30 00

Læs mere på 
socialraadgiverne.dk/karrieretelefon.
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DSKALENDER Læs mere om arrangementerne – og se flere  
– på www.socialraadgiverne.dk/kalender

8. juni, København

9. juni Aarhus

13. juni, Odense

Drømmen om Danmark – 

om uledsagede flygtninge-

børn. Kom til filmvisning 

og debat.

9. juni, København

Nyt ulykkesbegreb - Fag-

gruppen Fagbevægelsen 

holder kursus.

13. juni, Aarhus

Åben dialog – hvor meget 

kan et møde flytte? Fag-

gruppen Psykiatri holder 

kursus.

13. juni, Aarhus

Mødet med de nye flygtnin-

gefamilier – Faggruppen Fa-

miliebehandling holder kur-

sus og generalforsamling.

16. juni, Odense

Seniorsektionen sejler på 

Odense Fjord med ”Sva-

nen”.

23. august, Vejle

TR-uddannelse: TR i DS.

29. august, Vejle

TR-uddannelse: TR for-

handler.

12. september, Vejle

TR-uddannelse: Stats-TR og 

medlem.

13. september, Vejle

TR-uddannelse: TR og AMiR 

i samspil om den gode ar-

bejdsplads.

14.-15. september, Nyborg

Seminar for fællestillids-

repræsentanter og HMU-

medlemmer.

19. september, Vejle

TR-uddannelse: TR og med-

lem.

26. september, Vejle

TR-uddannelse: TR for-

handler videre.

7. oktober

Generalforsamling i de tre 

DS-regioner

18.-19. november, Aarhus

DS’ repræsentantskabs-

møde.

22.-23. november, Nyborg

TR-uddannelse: TR-leder-

skab med coaching og net-

værk.

I en kronik i dagbladet Politiken den 15. april 

skriver beskæftigelsesminister Jørn Ner-

gaard Larsen (V), at ”Det er ikke godt nok, 

at vi bare sender mennesker en check”, og 

fortsætter med at oversætte ordet ”incita-

ment” for avisens læsere til ”en tilskyndelse 

til at skabe en forandring til det bedre”.

Denne indledning på kronikken er hans 

argumentation for at indføre det såkaldte 

moderne kontanthjælpsloft, den nedsatte in-

tegrationsydelse og 225-timers reglen, for 

det skal jo kunne betale sig at arbejde.

Socialrådgivere ansat i landets 98 kom-

muner arbejder hver dag for at skabe for-

andringer til det bedre for borgere. Det er 

jo det primære mål med vores arbejde. Det 

sker ved at gøre den enkelte borger selvfor-

sørgende via arbejde eller uddannelse – altså 

for dem, der kan blive selvforsørgende. Og 

det er ikke alle. 

Mange borgere har i dag så mange be-

grænsninger i deres intellektuelle, fysiske og 

psykiske formåen, at et fast arbejde eller en 

uddannelse ikke er realistisk. Målet for dem 

er en ”alternativ” ansættelse via et fleksjob 

eller skånejob og for en efterhånden større 

gruppe en tilkendt førtidspension.re
gi

on
sle

de
r

Dette er beskæftigelsesministeren efterføl-

gende blevet gjort opmærksom på af Dansk 

Socialrådgiverforening, hvortil han har sva-

ret, at kommunerne skal sikre, at der nu ryd-

des op i de kommunale forvaltninger, så ingen 

borgere med begrænset eller ingen erhvervs-

evne er på kontanthjælp, men i stedet tilken-

des førtidspension eller fleksjob.

Det er jo altid nemt, at ”skubbe aben” vi-

dere, når man ikke selv vil tage ansvar. Hvis 

de politiske ledelser i landets 98 byråd skal 

rydde op i deres forvaltninger, så skal de have 

et incitament – altså tilskyndelse til at ska-

be forandring til det bedre. Det kunne for ek-

sempel være, at regeringen fjerner en stor del 

af det administrative arbejde, som vi social-

rådgivere dagligt er forpligtet til at lave; fjer-

ner omprioriteringsbidraget så kommunerne 

har økonomi til at rydde op, eller at man gi-

ver den ansatte socialrådgiver kompetencen 

tilbage, så der kan træffes socialfaglige be-

slutninger, der har fokus på borgeren og ikke 

på systemet.

Ingen skal dog være i tvivl; heller ikke mi-

nisteren: Målet for vores arbejde vil altid 

være at gøre borgeren selvforsørgende – hvis 

borgeren dog er i stand til det. S

Der skal ryddes op, siger ministeren

TEKST MADS BILSTRUP, FORMAND DS REGION NORD

Ferie med  
bonus
Når du er medlem af Dansk 
Socialrådgiverforening, 
kan du blive medlem af For-
brugsforeningen og spare 
penge på for eksempel din 
ferie, når du betaler med dit 
forbrugsforeningskort. Du 
får 17 procent bonus på For-
brugsforeningens feriebo-
liger og 4-15 procent hos 
de rejsebureauer, ferieste-
der og hoteller, som For-
brugsforeningen samarbej-
der med.
Se hvor du får bonus på for-
brugsforeningen.dk/butikker.



Dansk Socialrådgiverforenings  
ordinære repræsentantskabsmøde 
afholdes 18. og 19. november på Centralværkstedet i Aarhus.
HVEM KAN STILLE FORSLAG OG HVILKE TIDSFRISTER GÆLDER?

Lovændringsforslag og  
forslag til dagsorden sendes  
til sekretær Aase Madsen,  
telefon 33 38 61 43,  
aam@socialraadgiverne.dk

PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET
  Under repræsentantskabsmødet kan der 

ikke stilles nye forslag, men der kan stil-
le ændringsforslag til de udsendte forslag. 
Ændringsforslag skal enten være af ren re-
daktionel art og/eller holde sig inden for 
det indhold/de intentioner, som er i det op-
rindelige forslag.

  Der kan altid stilles ændringsforslag til det 
udsendte budgetforslag.

FORSLAG
  Forslag til dagsorden for et ordinært repræ-

sentantskabsmøde kan stilles af aktive med-
lemmer, studentermedlemmer og senior-
medlemmer.

  Ønskes et emne optaget på dagsordenen, 
skal anmodning sendes til sekretariatet se-
nest fem uger før repræsentantskabsmødet.

  Forslag til dagsorden skal være os i hænde 
senest 14. oktober.

LOVÆNDRINGER
  Alle aktive medlemmer, studenter-

medlemmer og seniormedlemmer 
kan stille forslag til ændringer i DS’ 
love.

  Lovændringsforslag skal være os i 
hænde senest 15. august 2016.

  Forslag til lovændringer vil blive of-
fentliggjort i Socialrådgiveren nr. 10, 
som udkommer 1. september.
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www.suf.dk
  7019 2800

Den Sociale
Udviklingsfond

Individuelle 
socialpædagogiske løsninger 

LØSN I NGSFOK USER ET TERAPI  & U DDAN N ELSE

Leading from
one step behind
LØSNINGSFOKUSERET, SYSTEMISK UDDANNELSE   

En engagerende og ressourceorienteret tilgang til 
problemløsning, som øger dit fokus på dine egne 
og dine klienters kompetencer og som giver dig 
værktøjer til:

  arbejde med børn, voksne og familier
  grupperådgivning og teambuilding
  rådgivning i forbindelse med kriser og tab
  projektudvikling
  arbejde med egne faglige og personlige mål

133 timers undervisning, supervision og seminarer.
For rådgivere inden for familiebehandling, revalidering,
misbrugsbehandling, sundhedsarbejde…
Uddannelsen starter København d. 19.01.2009

 
Solution Pile Allé 6 840 Holt Tlf. 45 87 40 35
solution@solutionfocus www.solutionfocus.dk

Uddannelsen starter d. 20 2013

arbejde med forandringsprocesser 

samarbejde med voksne, familier, børn og unge

arbejde med udsatte børn og deres familie

løbende evaluering af effekten af samarbejdet

projektledelse og –udvikling

Uddannelsen starter d. 12. 201

LØSNINGSFOKUSERET TERAPI & UDDANNELSE

23 83 75 57

• arbejde med forandringsprocesser 

• samarbejde med voksne, familier, børn og unge

• arbejde med udsatte børn og deres familie

• løbende evaluering af effekten af samarbejdet

• projektledelse og –udvikling

SEMINAR MED  
YASMIN AJMAL 
København d. 6. - 7. oktober 2017

LØSNINGER 
MED BØRN  
OG UNGE



DROSTHUSET DYSSEGÅRDEN
PSYKIATRISK BEHANDLINGSINSTITUTION
FOR BØRN OG UNGE
WWW.DYSSEGAARDEN.DK

DØGNBEHANDLING AF UNGE 
MED PSYKIATRISKE LIDELSER

Dyssegårdens målgruppe for psykiatrisk behandling 
er børn og unge fra 10 til 25 år med begyndende psy-
kiatriske lidelser, der er normalt begavede, og som 
ikke lader sig behandle alene med intensiv, pædago-
gisk påvirkning.De psykiatriske lidelser indebærer bl.a. 
psykotiske lidelser, autismespektrumforstyrrelser, 
selvskade, angst, OCD mm.De der profiterer af Dys-
segårdens psykiatriske bo og dag behandlings tilbud 
er børn og unge, der har alvorlige symptomer, typisk 
i form af angst, indre kaos, alvorlige kontaktproble-
mer, isolationstrang, tab af livsenergi, forvrænget 
realitetsoplevelse, tvangstanker og -handlinger, spi-
seforstyrrelser, depressivitet, vrede, destruktive og 
selvdestruktive handlinger som f.eks. cutting, eller 
selvmordsforsøg. Det er desuden et kendetegn, at 
børn og unge med disse diagnoser udviser langt mere 
indadreagerende og selvskadende adfærd, i forhold til 
udadreagerende adfærd, og at deres adfærd og hand-
linger kan begrundes i en psykiatrisk sygdomsforstå-
else. Dermed adskiller målgruppen sig også betyde-
ligt fra adfærdsvanskelige, utilpassede børn/unge.

Se mere på www.dyssegaarden.dk  
eller kontakt socialrådgiver Ann Jensen  

på 4820 7800 for at høre mere.

DAG OG DØGN BEHANDLING Kender du en 
ildsjæl ?

Indstil til Olivia Prisen...

Olivia Prisen sætter fokus på 
sagsbehandlernes menneskebehand-
lernes store indsats i det daglige. 
Og hylder de relationer, der synliggør 
mennesket fremfor sagen. 

Giv dig selv, din kollega, dit team eller 
din afdeling et velfortjent skulder-
klap. Indstil til Olivia Prisen 2016.

Pssttt... 
Vinderen af Olivia Prisen vil modtage 
50.000 kr. til et velgørende formål for 
mennesker i Danmark. 

Vinderen udvælges af et kvalificeret 
dommerpanel, der bl.a. består af 
Majbrit Berlau, formand for Dansk 
Socialrådgiverforening.

Indstil til Olivia Prisen på
www.oliviaprisen.dk

_______________
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LEADING FROM  
ONE STEP BEHIND

LØSNINGSFOKUSERET, SYSTEMISK UDDANNELSE

En engagerende og ressourceorienteret tilgang til 
problemløsning, som øger dit fokus på dine egne 
og dine klienters kompetencer og som giver dig 
værktøjer til:

• arbejde med forandringsprocesser 
• samarbejde med voksne, familier, børn og unge 
• arbejde med udsatte børn og deres familie 
• løbende evaluering af eekten af samarbejdet 
• projektledelse og –udvikling

133 timers undervisning, supervision og seminarer. 
For rådgivere inden for familiebehandling, revalidering, 
misbrugsbehandling, sundhedsarbejde… 
Uddannelsen starter d. 9. januar 2017

En pædagogisk diplomuddannelse på 30 ECTS.  
Udbydes i samarbejde med VIA University College. 

Klosterport 4L, 8000 Århus C, Tlf.: 86 18 57 55, www.albatros.dk

Lær at skabe og lede et både trygt og  

Styrk personlige og professionelle  
kommunikations- og relationskompetencer
 
Praksisnær, anvendelsesorienteret  
undervisning – du GØR uddannelsen  

Kompetencegivende  
uddannelse i supervision 

Mulighed for at søge støtte til uddannelsen hos: 

Den Kommunale Kompetencefond 
www.denkommunalekompetencefond.dk 
 
Den Regionale Kompetencefond 
www.denregionalekompetencefond.dk 
 

Effektiv  
integration
Fra modtagelse til selvforsørgelse

www.integrationsnet.dk

 

MULTIVERSITETET

DAVID MARSTEN & 
LAURIE MARKHAM
MIRACLE MILE I 
COMMUNITY PRACTICE 

Tilmelding på eller

Children are often made out as vulnerable through a “discourse of 
innocence”. They are the most easily marginalized segment of society . 
With the use of video and transcript, this workshop will challenge such a 
marginalizing view and call young people forward as intentional agents 
capable of moral deliberation and decisive action. With the therapist’s 
help and the support of family, young people can be entrusted to meet 

the real with the imaginary through the use of transcript, letters, and 
video. 

Narrative Therapy in Wonderland - Connecting with children’s 
Imaginative Know-how

anne@narrativeperspektiver.dk
NARRATIVEPERSPEKTIVER

Østerbrogade 29 3sal 
2100 København Ø 

tlf 22160065



 

NARRATIVE KVALITETSUDDANNELSER
GRUNDIG TRÆNING I SAMTALEN  - (STOR RABAT V. FL. FÆLLES ARBEJDSPLADS)

TVÆRFAGLIG 2-3 ÅR I NARRATIV SAMTALETERAPI 2016

LEDELSES COACHING 2016

1 ÅRIG FAMILIETERAPEUT UDDANNELSE 

narrativeperspektiver.dk

NARRATIVEPERSPEKTIVER

IBOS tilbyder ressourceforløb til blinde og 
svagsynede. Vi er eksperter i rehabiliterende 
indsatser, afklaring og støtte til borgere med 
synshandicap. Vi tilbyder tæt samarbejde 
med kommunen samt afsluttende 
dokumentation af funktionsevnen ved brug af 

KONTAKT OS OG HØR MERE:
39 45 25 45
ibos@sof.kk.dk  www.ibos.dk

MØDER DU BORGERE 
MED NEDSAT SYN?



Stillings
annoncer
Send din annonce til 
DG Media as, 
Havneholmen 33,
1561 København V, 
tlf: 70 27 11 55, 
fax 70 27 11 56 eller 
epost@dgmedia.dk

Deadline kl. 12
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Læs mere om jobbet og send din ansøgning online på www.gribskov.dk/job

Vi er optaget af det der virker! Vi arbejder med 
den socialfaglige metode Signs of Safety – har 
du lyst til at være med?

Vi søger fire nye socialfaglige kollegaer til myn- 
dighedsområdet i Center for Børn og Unge i 
Gribskov Kommune som består af 20 dygtige 
myndighedsrådgivere.

Vi er i forandring, og du får mulighed for at 
være med i en ny spændende udvikling, hvor 
vi ønsker at arbejde tættere på børn og unges 
hverdagsliv. Vi organiserer os i skoledistrikter 
og vil arbejde relationsbaseret med børn og 
unge i tæt samspil med tværfaglige kollegaer. 
Udviklingen betyder også at vi i 2016 investerer 
i det forebyggende område med et helt nyt 
forebyggelsesteam.

Med ansættelserne på myndighedsområdet og 
med et nyt forebyggelsesteam går vi en ny fag- 
lig fremtid i møde, hvor vi ønsker at prioritere 
forebyggelse i almenområdet og kvalitet i myn- 
dighedsarbejdet. Vi organiserer myndigheds- 
området, så børn og unge oplever færrest 
mulige skift. Det betyder, at du får mulighed 
for at arbejde med kontinuitet og flow i sags- 
behandlingen. Du vil varetage hele sagproces-
sen fra underretning, udarbejdelse af under- 
søgelse, iværksættelse af foranstaltninger og 
afslutning af sag. Der vil samtidig være mulig- 
hed for fordybelse i faglige interesseområder.

Vi arbejder med Signs Of Safety og implemen-
terer nyt fagsystem SB-SYS i 2017.

De ledige stillinger omhandler myndigheds-
opgaver efter servicelovens kapitel 11. Den 
ene stilling har fokus på arbejdet med flygt- 
ningefamilier i integrationsperioden og unge 
uledsagede flygtninge samt tilsynsopgaver på 
asylcenter Gribskov. En af stillingerne er et 
barselsvikariat.

Opgaver
• afdække og håndtere nye underretninger
• tidlige tværfaglige indsatser og opfølgning

• lave helhedsorienterede undersøgelser, der 
afdækker barnets og familiens særlige behov

• iværksætte foranstaltninger med eller uden 
samtykke.

Vi forestiller os, at du 
• er uddannet socialrådgiver, socialformidler 

eller har en relevant kandidatuddannelse
• er struktureret og systematisk i din plan- 

lægning
• trives i en hektisk og til tider uforudsigelig 

hverdag
• sikrer en sammenhængende og helheds-

orienteret indsats for børn og familier med 
særlige behov

• har kørekort.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads med gode kolle- 
gaer, hvor mange har været i teamet i flere år. 
Vi har tæt faglig sparring i hverdagen, super- 
vision og flexordning. Vi tilbyder introduktions- 
programmer til nyansatte og mentorordninger 
til nyuddannede.

Organisering
Børn- og Familie er organiseret under Center 
for børn og unge. I den nye organisering i 
Børn- og Familie er vi et myndighedsteam, et 
forebyggelsesteam med socialrådgivere ude 
på skolerne og SSP, samt et familieplejeteam. 
Der er tilknyttet administration.

Center for Børn og Unge er beliggende centralt i 
Helsinge tæt ved gågaden og indkøbsmulig- 
heder. 

For yderligere oplysninger om stillingerne 
er du meget velkommen til at kontakte 
teamleder Lars Boe Wille på 7249 6709 /  
lbwil@gribskov.dk eller fagchef Erik Birch 
Nielsen på 7249 6212 /ebnie@gribskov.dk

Obs kort frist: 
Ansøgningsfrist den 8. juni.  
Der afholdes samtaler den 14. og 16. juni.

CENTER FOR BØRN OG UNGE

Socialrådgivere/socialformidlere



Arbejdsmiljøtelefonen
Har du brug for hjælp til personlig afklaring af  
dine muligheder for at tackle problemer, der  
skyldes arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? 
Så send dit spørgsmål til  
arbejdsmiljoetelefonen@socialrdg.dk  
med forslag til, hvornår det bedst passer, at  
vi ringer dig op.

Du får en halv times rådgivning af en erfaren  
konsulent fra DS. Hensigten er, at give di overblik  
og inspiration til at se mulighederne og handle  
på problemerne, inden de vokser sig for store.

Læs mere på  
www.socialrdg.dk/arbejdsmiljoetelefonen

Vi søger en leder, der i kraft af en stærk faglighed og et stort 
engagement kan og vil være med til at udvikle kommunens 
tilbud til børn og unge i udsatte positioner. Vi forventer, at 
du har solid erfaring fra arbejdet med udsatte børn og unge 
herunder til ideerne i ”den sammenhængende børnepolitik”. 
Endvidere at du formår at forene en moderne, involverende 
ledelse med en solid faglig indsigt i de relevante områder.

Som leder af Familieafdelingen, har du ansvar for ledelsen 
af afdelingens godt 45 medarbejdere og samtidig indgå 
i det strategiske og tværgående samarbejde, i såvel i 
BURC som i forhold til andre relevante samarbejdsparter 
i skoler, institutioner, arbejdsmarkedsområdet og voksen-
socialområdet. Derfor skal du bevidst prioritere samarbejdet 
indad- og udadtil i kommunen samtidig med, at du holder 
fokus på kerneopgaven.
 
DU FÅR ANSVAR FOR, AT:
– Sikre implementering af BURC strategi, ICS og DUBU
– Skabe stabilitet og kontinuitet i opgaveløsningen og 

samarbejdet – 
både i afdelingen og tværgående med andre relevante 
aktører omkring barnet og familien

– Skabe tillid og motivere ledere og medarbejdere
– Sætte faglige, organisatoriske og personalemæssige 

spørgsmål på dagsordenen og skaber klarhed over rammer 
og retning

– Bidrage til det tværfaglige – og tværgående samarbejde, 
så børn, unge og deres familier oplever BURC som en 
helhedsorienteret del af kommunens samlede tilbud.

YDERLIGERE OPLYSNINGER: 
 

www.htk.dk/stillinger. Er du interesseret i at høre mere, 
er du velkommen til at kontakte centerchef Karen Koefoed  
på telefon 3016 3915.

LØN: 
Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst  
og uden øvre arbejdstid.

ANSØGNINGSFRIST: 
6. juni 2016 kl. 8. Der afholdes samtaler 8. og 14. juni. 
Ansættelse pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Høje-Taastrup Kommune 
søger Leder til Familie- 
afdelingen 

L E D E R

Bygaden 2, 2630 Taastrup
Tlf.: 43 59 10 00 – www.htk.dk

Du gør en forskel for kommunens borgere. 

Vi gør en forskel for dig!



Socialrådgiver med erfaring søges  
til distriktsteam i Familierådgivningen
 

Er du optaget af at gøre en solid faglig indsats omkring arbejdet for udsatte børn og unge, 
tør du prøve kræfter med Den løsningsfokuserede tilgang, og har du en stærk faglighed, 
som du kan byde ind med og få sat i spil, så er det måske dig, vi leder efter.

Familierådgivningen
Familierådgivningen er en del af Center for Børn, 
Unge og Familier. Vores målgruppe er børn og unge 
med særlige behov samt deres familier.

Vi er i alt 45 medarbejdere, hvoraf der er 1 leder af 
afdelingen, samt 2 faglige ledere.  Alle øvrige medar-
bejdere er fordelt i følgende teams: modtageenhed 
(modtagelse af sager og afklaring af, hvorvidt der 
skal udarbejdes børnefaglig undersøgelse), tre di-
striktsteams (udarbejder børnefaglige undersøgelser, 
iværksætter foranstaltninger og anbringelser, opfølg-
ninger, børnesamtaler, netværksmøder m.v.), handi-
capteam, forebyggelsesteam (konsultativ funktion 
på skoler og i daginstitutioner) og et administrativt 
team (administrativ sagsbehandling, betaling af fak-
turaer m.m.).

I Helsingør kommune arbejder vi med Fælles sprog 
fælles metode, hvilket er funderet i Den Løsningsfo-
kuserede tilgang og Børnelinealen. Således har skoler, 
daginstitutioner, psykologer, sundhedsplejersker og 
Familierådgivningen det samme redskab at tale ud fra 
om alle kommunens børn og unge.  

Helsingør Kommune har besluttet at arbejde med 
kortere tid mellem opfølgninger på foranstaltninger, 
som led i korttidsindsatser. Vi arbejder altid med ud-
gangspunkt i Den hele familie. Det skal vi til at have 
implementeret i vores sagsbehandling. 
 
Team Espergærde/Nordkysten
Den ledige stilling er i distrikt Espergærde/Nordky-
sten, hvor vi allerede er to erfarne socialrådgivere og 
tre nyuddannede. Teamet har lige nu ansvaret for 152 
børnesager. Du vil få et sagssted, som du er sagsfø-
rende for, men teamet betragter sagerne som et fælles 
ansvar. Vi er et selvstyrende team.

Den Løsningsfokuserede tilgang er afsættet for vores 
sagsarbejde, teammøder og supervision. Supervisio-

nen er ekstern. Den bruges til sagssupervision, samti-
dig med at vi træner Den Løsningsfokuserede tilgang.

Udover de almindelige arbejdsopgaver i et distrikts-
team, går vi på Tværfagligt Forum på skoler og i dagin-
stitutioner. Her giver vi konsultativ bistand til lærere 
og pædagoger. 

Teamet er drevet af høj faglighed, vi er driftsoriente-
rede og har et kritisk blik på vores eget arbejde. Når 
noget ikke fungerer, tænker vi os grundigt om og får 
skabt den forandring, der er nødvendig for, at vi igen 
kan lave et stykke ordentligt arbejde for de familier vi 
er i kontakt med. Teammøderne har høj grad af struk-
tur. Vi skiftes til at processe møderne – du skal derfor 
både kunne lede og lade dig lede. 

Stillingen er en fast stilling på 37 timer ugentligt. Du 
skal være i stand til at arbejde selvstændigt allerede 
fra begyndelsen. 

Send os en ansøgning, hvor du giver en kort beskri-
velse af dine kvalifikationer og argumenterer for, 
hvorfor du er den rette til vores stilling. 

Ansøgningsfristen er mandag den 20. juni kl. 8.00.

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler torsdag 
den 23. juni 2016. Du skal afsætte halvanden time  
til samtalen. 
 
Flere oplysninger kan indhentes hos socialrådgiver 
Lene Larsen på telefon 25 31 33 14 eller faglig leder 
Lene-Line Stentoft på telefon 2531 3157 eller på  
kommunens hjemmeside www.helsingorkommune.dk 

Løn og ansættelsesvilkår sker efter overenskomst  
for socialrådgivere og socialformidlere og efter  
principperne i Ny Løn. Nyansatte med over tre års  
erfaring indsættes på grundlønstrin 37 samt indivi-
duel forhandling.
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Telefonerne er åbne 
mandag-fredag kl. 9-14

SEKRETARIATET 
Dansk Socialrådgiverforening 
Toldbodgade 19B 
1253 København K 
Tlf: 70 10 10 99 
ds@socialraadgiverne.dk

REGION ØST
 (dækker Region Hovedstaden 
og Region Sjælland)
Dansk Socialrådgiverforening
Region Øst
Kornerups Vænge 12, 2
4000 Roskilde
Tlf: 33 38 62 22
ds-oest@socialraadgiverne.dk

REGION SYD 
(dækker Region 
Syddanmark)
Dansk Socialrådgiver forening
Region Syd
Vesterballevej 3A
Snoghøj
7000 Fredericia
Tlf: 87 47 13 00
ds-syd@socialraadgiverne.dk

Kontoret i Odense
Lumbyvej 11, opgang C, 2th.
Postboks 249
5100 Odense C
Tlf: 87 47 13 00

REGION NORD 
(dækker Region 
Nordjylland 
og Region Midtjylland)
Dansk Socialrådgiver forening
Region Nord
Søren Frichs Vej 42 H, 1.th
8230 Åbyhøj
Tlf: 87 30 91 91
ds-nord@socialraadgiverne.dk

Kontoret i Holstebro
Fredericiagade 27-29
7500 Holstebro
Tlf: 87 30 91 91
ds-nord@socialraadgiverne.dk

Kontoret i Aalborg
Hadsundvej 184 B
Postboks 764
9000 Ålborg
Tlf: 87 30 91 91
ds-nord@socialraadgiverne.dk

ARBEJDSLØSHEDSKASSEN 
(Jobformidling) 
FTF-A (hovedkontor) 
Snorresgade 15, Boks 220 
0900 København C 
Tlf: 70 13 13 12

PENSIONKASSEN 
PKA 
 Administration 
Tuborg Boulevard 3 
2900 Hellerup 
Tlf: 39 45 45 40

For øvrige kontaktoplysninger 
henvises til hjemmesiden 
socialraadgiverne.dk. 
Se under ”Om DS” eller under 
”Medlemsgrupper”.
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KLUMMEN SKRIVES PÅ SKIFT AF SOCIALRÅDGIVERNE  KARINA ROHR SØRENSEN, IDA LOUISE JERVIDALO, TRINE RY OG HENRIK CHRISTENSEN

Der kom brev fra Jørn og Inger

klu
m

m
e

tanker fra praksis 

Har for nylig hørt fra Jørn og Inger. De vil bare lige hu-

ske mig på min forpligtelse til at håndhæve reg-

lerne på rådigheds- og sanktionsområdet… Hvis 

nu jeg skulle have glemt dem. De to ministre har 

i skøn forening fremsendt et (hyrde-) brev til min 

borgmester. Det handler om deres bekymring for, 

hvor vidt mit fokus er indstillet forsvarligt skarpt. 

Om jeg nu også har den rette opmærksomhed på 

borgernes vilje til at stå tilfredsstillende til rådig-

hed for arbejdsmarkedet og ikke mindst den ret-

te opmærksomhed på, om man reelt er syg – når 

man siger, at man er syg. Og huske mig på, at poli-

tiske, personlige og religiøse årsager ikke er gyldi-

ge grunde til at sige nej til et anvist job. 

Budskabet forekommer klart. Der skal strammes 

op. Jørn og Inger synes simpelt hen, at der sank-

tioneres alt, alt for lidt. Der må ikke herske tvivl 

om, at regler skal efterleves helt efter bogen. Jørn 

og Inger nævner da også lige, at nogle kommuner 

allerede har påbegyndt en såkaldt ”styrket ind-

sats” på området. Så ved vi alle det – og lur mig, 

om ikke vi nu skal til at opleve et boom af målret-

tede initiativer rundt om i alle landets kommuner 

med netop denne hensigt. Man skal jo nødig fal-

de forkert ud, rate for lavt i statistikken eller som 

kommune ikke kunne fremvise de rigtige resulta-

ter i en kommende 2016-evaluering af området, som 

Jørn og Inger belejligt får advokeret for i brevet.

Personligt vil jeg da lige benytte lejligheden til at 

kvittere. Bekymringen er nået fuldstændigt sikkert 

og ucensureret frem – og dét med digital ekspres-

fart direkte ind i min mailboks her i kommunen.  

Men må jeg så også fluks berolige og huske både 

Jørn og Inger på, at Danmark rent faktisk er blandt 

de lande, som har de skrappeste rådighedskrav målt 

på OECD-parametre, og Danmark er blandt de lan-

de i Europa, hvor arbejdsviljen er absolut størst, vi-

ser en undersøgelse fra Rockwool Fondens Forsk-

ningsenhed. Jeg tror faktisk heller ikke, at der 

findes den sagsbehandler i kongeriget Danmark, 

som ikke er fuldstændig indforstået med, at kon-

tanthjælpssystemet bygger på klare rettigheder og 

pligter – og sanktionsreglerne skal anvendes effek-

tivt og på en måde, så det er tydeligt for den enkel-

te, at der er et klart rådighedskrav. 

Og når det så er sagt, så lad os få bragt det skøns-

mæssige råderum i mindst lige så stor erindring og 

indskærpe, at der altså stadig er forskelle i rådig-

hedsforpligtelsen for borgere, der er arbejdsmar-

kedsparate, og dem, der ikke er det (Lov om aktiv 

Socialpolitik). S
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For nylig kom der en noget overraskende udmelding fra professor i statskundskab, Ove Kaj Peder-

sen, som har skrevet bogen ”Konkurrencestaten”. I et stort interview i Politiken kaldte han of-

fentligt ansatte ”forkælede” og påstod, at de fagprofessionelle i den offentlige sektor ikke er i 

stand til at skelne deres egne interesser fra fællesskabets interesser. 

Professoren må have haft for travlt til at følge med i debatten om den offentlige sektor, hvor 

Dansk Socialrådgiverforening eksempelvis har kæmpet imod regeringens nye fattigdomsskaben-

de ydelser. For når vi advarer om, at rammerne for det sociale arbejde bliver så snævre, at op-

gaven ikke kan løses forsvarligt, gør vi det ikke kun på vegne af vores medlemmer. Vi advarer i 

mindst lige så høj grad på vegne af de børn, syge og ældre, som rammes hårdest, når velfærden 

forringes. 

Jeg ser faktisk en stigende tendens til, at fagbevægelsen går konstruktivt ind i samfundsudvik-

lingen. Og vi er selvfølgelig engagerede og ansvarsbeviste, når det kommer til velfærdssamfun-

dets begrænsede ressourcer. Som fagforening blander vi os i organiseringen af det sociale arbejde 

og er konstruktive omkring det. Lige nu lægges der flere vigtige langsigtede spor ud, hvor vi ikke 

alene varetager medlemmernes, men også fællesskabets interesser. Sverigesmodellen og koncept 

for organiseringen af myndighedsarbejdet på børneområdet er gode eksempler. Praksis bliver 

kvalificeret, opgaven bliver løst bedre og sparer samtidigt samfundet for mange penge. 

Styringen i den offentlige sektor er et centralt tema nu og i de kommende år. Vi kommer med 

alternativer til New Public Management-styring, dokumentationsregimer og blind økonomisk 

tænkning. Inden for socialrådgiverfaget kan vi hente mange ressourcer ved at afskaffe det  

unødige bureaukrati i myndighedsarbejdet. 

Og det handler også om viden! Socialrådgiverne vil have mulighed 
for at udvikle og bruge deres faglighed til at forbedre vilkårene for 
vidensarbejdet tæt på borgerne. Det hænger uløseligt sammen med 
at udvikle nye styringsmodeller. Vi samarbejder tættere med uddan-
nelses- og forskningsinstitutioner. Vi har fokus på, hvordan viden kan 
implementeres effektivt i praksis for at styrke indsatserne – og sikre 
den bedst mulige hjælp til borgerne.

For nogle kan det åbenbart være svært at skelne mellem, om vi som fagforening agerer ud fra 

medlemmernes eller samfundets interesser. Men der skal ikke herske tvivl om, at vores kurs er 

velfærdssamfundets fællesskab – og ikke selvforkælelse. S

Vi tager ansvar for fremtidens velfærd
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