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Projekt ’Kvalitetselementer i sagsbehandlingen af
børnesagerne’
Baggrund
DS har gennem den seneste tid i regi af socialministeriet oplevet en stor
imødekommenhed i forhold til at se og handle på bureaukratiet i
børnesagsbehandlingen, og der er en større revision af indberetningen af
data til de centrale statistikker og en revision af ICS (og dermed DUBU) på
vej. Det er udtryk for en imødekommenhed, der formodentlig hænger
sammen med den generelle store opmærksomhed på, at styringen af den
offentlige sektor skal revurderes.
I forlængelse af dette gode samarbejde med ministeriet har ministeriets
børnekontor foreløbig på uformel basis lanceret et projekt, der skal
fokusere på fire kvalitetselementer i sagsbehandlingen af børnesager. De
ønsker en grundlæggende diskussion af de fire elementer, og de beder DS
om at bidrage til denne diskussion. De fire kvalitetselementer er:
inddragelse af børn og forældre, faglig udredning, valg af relevant indsats
samt opfølgning på barnets udvikling
Det er DS’ vurdering at dette projekt åbner for en proces, hvor DS (og
senere andre aktører) for alvor kan byde ind og være medskaber af en ny
model for børnesagsbehandlingen, som bygger på faglig praksisviden og
erfaring om sagsgange, rammer for samarbejdet med børn og familier
samt om indsatsmuligheder.
DS vil derfor sætte gang i en proces og projekt, som kan fastholde en god
og tæt dialog med ministeriet, der kan levere ind til ministeriets arbejde
med projektet. Vi skal bidrage til i forskellige faser og aktiviteter at
producere bud på en ny model for børnesagsarbejdet – bud der både er
visionære og konkrete. Vi kender ikke forløbet og mulighederne endnu,
men det er klart, at DS er inviteret med i en ret privilegeret position, helt
fra ministeriet er begyndt at tænke projektets form og indhold. Vi er ikke
bekendt med, at andre organisationer er inviteret med endnu. Ministeriet
har ikke angivet nogen klare tidsrammer for deres projekt, men de lader
forstå, at det nok skal afsluttes i efteråret.
Den foreløbige skitse til de fire kvalitetsparametre har tidligere været til
høring i børnearbejdsgruppen, og bemærkninger herfra er videregivet til
ministeriet.
Ministeriet har som led i diskussionen foreløbig bedt om, at DS er vært for
et praktikerpanel om emnet. Dette panelmøde afholdes den 17. maj i DS.
Ministeriet foreslår også en fælles kronik, der kan lægge op til det planlagte
arbejde. Kronikken er nu under udarbejdelse.
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Proces og projekt
Målet må være at kunne byde ind med helt konkrete bud i forhold til de fire
kvalitetselementer - inddragelse af børn og forældre, faglig udredning, valg
af relevant indsats og opfølgning på barnets udvikling. Og så konkret og
velunderbygget som muligt, at kunne svare på følgende spørgsmål, som
ministeriet har formuleret:




Hvilke handlinger er nødvendige / ønskelige ift. hvert af de fire
kvalitetselementer i ministeriets model?
Hvilke forudsætninger og redskaber skal der være til stede for at
disse handlinger kan gennemføres?
Hvilke rammer og vilkår kræver det for arbejdet med børnesagerne
– både i relation til sagsbehandlerens arbejde, men også til de
’leverancer’, som sagsbehandlerne får fra øvrige aktører omkring
børnesagen?

En sådan udredt model for en ny sagsbehandling af børnesager – må
desuden skulle vurderes i forhold til nogle spørgsmål, som DS har
formuleret på baggrund af drøftelse i børnearbejdsgruppen:






Hvordan stiller det retssikkerheden for børn og familier?
Hvilken betydning har modellen for barnets perspektiv og for
samarbejdet med familien?
Hvordan kan udviklingen af kvalitetselementerne medvirke til, at
styrke en investeringsdagsorden og ’Sverigesmodellen?
Hvad kræver en ny model af lovgivningsmæssige ændringer?
Hvilke parametre er det meningsfuldt at måle på - i en ny model?

DS’ projekt må have som mål at få at udfoldet, konkretiseret, underbygget
og eksemplificeret de 4 kvalitetselementer i den nye model for
sagsbehandling i børnesager.
Metoderne i DS’ projekt kunne være følgende:









Nedsættelse af praktikerpanel og gennemførsel af møde med
ministeriet (17. maj)
Drøftelser i børnearbejdsgruppen, når det er relevant
Inddragelse af relevante faggrupper, herunder forsøg med
diskussion af kvalitetselementerne på nettet.
Interview af enkelte medlemmer på området
Evt. gennemførsel af kvantitative analyser på enkeltelementer
Indhentelser af ekspertvurderinger i forhold til retssikkerhed (jurist
på feltet)
Udarbejdelse af eksempelkatalog på god praksis vedr. de enkelte
temaer.
Afholdelse af regionale medlemsmøder i samarbejde med
faggrupperne. De kan indgå i aktiviteterne vedr. KV 17.
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Arrangement med ministeriet på Socialrådgiverdage

Planen
Den 4. april:
Børnearbejdsgruppen har drøftet projekt ”Kvalitetselementer i
sagsbehandlingen af børnesagerne”, og den har givet de første
kommentarer til de 4 søjler i ny model for børnesagsbehandlingen. De er
videregivet til ministeriet.
Primo maj: Fælles kronik om udvikling af børnesagsbehandlingen
17. maj: Praktikerpanel med Børne- og socialministeriet.
Maj-november:
Aktiviteter iværksættes og gennemføres i høj grad ud fra den løbende
dialog med ministeriet.
Faggrupperne inddrages, og der laves fælles arrangementer med dem, når
det er muligt.
Børnearbejdsgruppen inddrages løbende.
Der fokuseres særskilt på dialogen med ministeriet på Socialrådgiverdage.

