
Referat fra bestyrelsesmøde i Faggruppen Børn, Unge og Familier 
Toldbodgade, København den 28.augsust 2015 
 
Deltagere: Natascha Devantier - Margrethe Dencker, Susanne Jensen, Helge 
Pedersen, Louise Skou, Jette Hansen, Hanne Wibroe 
Afbud: Sisi Plougheld, Charlotte Holger 
 
Inviteret: Niels Chr. – Henrik - Søs 
 
 

1. Præsentation af deltagere 

Hurtig runde – her er masser konpetencer, folk har generelt været uddannet i 5- 10 år+ - flere 
har TR funktioner og diverse arbejdsgrupper, IT grupper - samt andre fagligt relevante 
erfaringer – Danmark er bredt repræsenteret med hhv. Middelfart, Kolding, Syddjurs, 
Kerteminde, Roskilde, Hillerød og Silkeborg kommuner – 
 

2. Præsentation af sekretariat 

Søs Ammentoft; Hvad kan man få i Søs´butik: 
Mødeindkaldelser til arrangementer – opdatering af hjemmesider – medlemslister – Booking af 
mødelokaler, samt booking med Henrik og Niels Chr. – mailinglister -  
 
Økonomi: rejseafregninger og regnskab generelt: Helle Poulsen 
 
Aktivitetspuljer: kan ansøges 2x årligt – der kan ansøges om overførsel af penge fra det ene år 
til næste, hvis der er konkrete arrangementer som der kan overføres til 
 
Pjece: Godt at vide (for faggruppe bestyrelser i DS) 
Husk Søs er aldrig længere end en telefon eller mail væk  
 
Formanden orienteres når nye melder sig ind i faggruppen B/U 
 
 

3. Update, DS lige nu 

Telefonmøde med NC og Henrik 
 
Bureaukrati undersøgelse v. Henrik Egelund:  
Undersøgelsen færdiggjort lige før valget – breakes her i efteråret – der er ikke entydige svar 
på hvorvidt det er samme udfordringer som er i alle kommuner – kvalitative interviews – 
DUBU har udfordringer, men det har entydige visitationsprocedurer m.v. også – der har 
deltaget 12 kommuner i undersøgelsen – DUBU får generelt megen kritik, men det afhænger 
meget af sagspresset / sagsmængden i det hele taget i den konkrete kommune – megen 
intern kontrol, økonomistyring m.v.  



Behandling af underretninger – Ankestyrelsens praksis i det hele taget -   
Formidling af bureaukratiundersøgelsen: Den sendes til faggruppebestyrelsen som orientering 
(ikke til omdeling) og Henrik/NC aftaler hvordan den offentliggøres –  
Der planlægges drøftelser til næste møde 
 
Spørgsmål fra Niels Chr. Bliver børnehusene brugt som de skal og som det var hensigten? 

Det kan være problematisk, at der skal være 2 instanser ind over, inden BH kan bruges – der 
er for mange tilfælde fx hvor Politi eller hospital ikke bliver inddraget hvor BH ikke kan bruges, 
hvor de vil være relevante – føler sig afviste ved henvendelser – det giver mening, at lave BH 
specialister (rådgivere som har særlige kompetencer) – relevant og kompetent når de bruges 
som konsulenter – tager også tid at lære husene og deres funktioner at kende – En 
kompliceret henvisningsproces – kan være nogle komplikationer i forhold til hvem der gør 
hvad, fx den psykologiske us/ §50 undersøgelse – der mangler snitflader  –  
Det kunne ønskes, at familieafdelingen var den myndige INSTANS – som så ”bestiller” ydelser 
hos børnehusene – der er en stor gruppe af børn, som ikke kommer til BH pga. 
visitationsproceduren, disse får i stedet en kommunal ydelse som ikke nødvendigvis er 
tilstrækkelig kvalificeret –  

 
BH er grundlæggende en rigtig god ide, som opstod på baggrund af enkeltsager, måske det er 
tiden til en evaluering, som indsatsen bliver tilrettet virkeligheden på BU området – Kunne det 
være relevant at BH var behandlingsdel også da de har ekspertviden –  
 
Samtale med NC: Sættes til drøftelse til næste møde i oktober 2015 –  
 
Det mest højaktuelle emne lige nu, er naturligvis Odense kommunes sag omkring økonomiske 
besparelser på sags niveau – organisering af indsatser i landets BU afdelinger -   
 

4. Forventningsafstemning 

At det bliver en gruppe med meget faglighed og megen aktivitet – at alle ønsker at deltage 
såvel fysisk som med faglige bidrag og indspark – at der bliver nogle klare 
kommunikationsveje – hvem er vi faggruppebestyrelse for - det politiske arbejde – 
medlemsarbejdet – mødefrekvenser – arrangementer, hvordan, hvornår, hvor mange –  
Faglighed, fremadrettet og formidling – det er det som vi gerne vil være kendt for – fagligt 
forum for drøftelser omkring det som rører sig, fx Borås, dagspres, etc.   

 
5. Fremtidig mødestruktur 

Fremtidige møder vil som udgangspunkt være i Toldbodgade, Kbh. mødestart tidligst kl. 10.00   
Der planlægges som udgangspunkt 6 årlige møder samt arrangementer –  
 
 
 
 



 
6. Årshjul 

Udgangspunktet for mødeaktivitet er 6 årlige møder – 3 møder før sommer – 3 møder efter 
sommerferien 
23.10.2015   København 
8. - 9./10. november 2015: Møde i fbm. Socialrådgiverdage – undersøges om der vil 
være økonomi til at mødes aftenen i forvejen, således at der kan holdes faggruppemøde 
søndag aften – Susanne kontakter Søs/Comwell vedr. priser og melder tilbage -  
 
05.02.2016   København 
15.04.2016   København 
10.06.2016   København 
 
Facebookgruppe: ND opretter en gruppe og inviterer alle – fremover vil al korrespondance 
foregå via Faebook/messenger -  
 

7. Økonomi 

Den årlige tildeling er kr. 60.000.- om året-  -hvilket er Max. 
Idet bestyrelsen er så stor og kommer langvejs fra, så skal vi forvente at disse penge bliver 
brugt op på transport og forplejning – løbende – især hvis vi ønsker at prioriterer deltagelse i 
socialrådgiverdage hvert år –  
 
I runde tal, må det forventes at hvert møde med DSB og let frokost løber op i ca. 6.000.- kr.  
 
Der kan søges ekstra penge i aktivitetspuljen 2x årligt – frist inden 01.11. og 01.05. ansøgning 
med redegørelse for, hvad der ønskes penge til. – max beløb der kan søges pr. gang: ingen 
øvre grænse – 
 
 

8. Forslag til dagsorden 
a. Referat fra sidst 
b. Orientering siden sidst v. Formand Natascha 
c. Orientering fra Sekretariatet (Henrik og Niels Chr.) 
d. Overførte dagsordens punkter 
e. Økonomi 
f. Eventuelt 

Punkter til næste møde – indsendes altid senest 1 uge før mødet -  
 
 
 
 
 
 



9. Eventuelt 
 

 Louise bestiller fremover pladsbilletter til de som kommer fra Jylland/Fyn, (Jette, 
Charlotte, Susanne, Natascha, evt. Sisi) således vi kan sidde sammen. Det tog som er i 
Kbh. H kl. 09.43 - Odense 08.22 – Nyborg 08.37 – (Fredericia 7.36 skifter i Odense) –  

 
 

10. Punkter til næste mode, den 23.10.: 
a. Børnehusenes organisering 
b. Familieafdelingernes organisering generelt  
c. De kommunale budgetter og indflydelsen på socialrådgivernes arbejdsvilkår  
d. Evt. arrangementer i det kommende bestyrelsesår 
e. Skal der søges penge i aktivitetspuljen inden den 01.11.15 

 
 
 

Ref. Susanne Jensen 

 
 


