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Side 1.

Åben dagsorden
Sektor-MED Børn og Familie

Børne- og Undervisningsforvaltningen

Mødedato: 12. februar 2020
Mødet påbegyndt: kl. 08:00
Mødet afsluttet: kl.
Mødested: Rådhuset, lokale 076
Fraværende:

27.00.00-G01-250-19

2.        Nyt serviceniveau på myndighedsområdet og nye arbejdsmetoder på 
udfører-området  

Sagsfremstilling

Vedhæftede sendes til kommentering i Sektor-Med. 

Nedenstående ses tidsplan ift. det videre forløb.

Chefmøde Den 24. februar (deadline den 12. februar)

Sektor-MED Den 12. feb. (deadline den 7. februar)
Direktion Den 3. marts (deadline 28. februar)
Udvalg Den 9. marts (deadline den 4. marts)
ØK Den 18. marts (deadline den 11. marts)
Byråd 25. marts (deadline)

 

 

Beslutning
Referat:
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Sektor-MED Børn og Familie blev orienteret om baggrunden for udarbejdelse af 
nyt serviceniveau, som skyldes et stigende merforbrug på både forebyggelse- og 
anbringelsesområdet. 
 
B-siden gør opmærksomhed på, at der ikke har været tid til at drøfte nyt 
serviceniveau på arbejdsplads-MED niveau. A-siden gør opmærksomhed på, at 
det er Sektor-MED Børn og Familie, der skal behandle og komme med 
bemærkninger til nyt serviceniveau. Sektor-MED Børn og Familie besluttede, at 
der gives mulighed for, at de enkelte arbejdsplads-MED drøfter sagen og sender 
deres bemærkninger til Sektor-MED Børn og Familie. Der er ikke behov for 
drøftelse i arbejdsplads-MED for PPR og Sundhedsplejen. Arbejdsplads-MED i 
Familieafdelingen har drøftet det nye serviceniveau og Ulla sender deres referat. 
 
Der var følgende bemærkninger fra Sektor-MED Børn og Familie:
 
I Bilaget (side 5) er der en fejl vedrørende beskrivelsen af det aktuelle 
serviceniveau for spædbarnsterapi. Det er ikke psykologer der løser indsatsen i 
dag, men familiebehandler og det tilbydes fra 0 år.
 
Vedrørende en ændring i metode, hvor myndighed skal forholde sig til barnets 
behov og opstille mål, giver B-siden udtryk for, at dette vil betyde at myndighed 
skal være mere skarpe på bestillingen og at dette kræver mere tid til fordybelse. 
Fra A-siden gøres der opmærksomhed på, at den forventning til at være skarpe 
er der allerede i dag, samt at det må være en aflastning, at man ikke skal vurdere 
hvilke behandlingsmæssige metoder, der skal bruges i indsatsen, den påhvilker 
udførerområdet. B-siden oplyser/vurderer, at myndighed i dag er faglige 
kompetente, men at det kan være en bekymring om, at det vil kræve yderligt 
dokumentation, til en bestilling hos leverandøren. Vedr. aflastning i forhold til 
Myndighed ikke skal vurdere behandlingsmetoden udtrykker B- siden enighed. 
Der er ligeledes en forventning fra Myndigheden om, at arbejdsgangen ved en 
evt. ændring af metode og indsats, såfremt den ønskede forandring hos familien 
 ikke sker, vil være mere enkel. 
 
Det skal være tydeligt, hvilke opgaver der kommer, i forhold til et eventuelt andet 
behov for ansættelse af anden faggrupper. Der er bekymring for ansættelse af 
social- og sundhedsassistenter, hvor der gives udtrykt for, at der måske mere er 
brug for en praktisk pædagogisk assistent. 
 
Sundhedsplejen gør opmærksomhed på, at det sundhedsmæssige perspektiv 
ikke skal underkendes. 
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Udførerområdet gør opmærksomhed på, at der er sket en opnormering i 
indsatsteamet vedrørende 11.3. Da indsatsen var på Kløvergården var der max. 
5 samtaler, som skulle afvikles indenfor 3 måneder. Myndighed gør her 
opmærksomhed på, at det handler om den målgruppe der i dag er i 
indsatsteamet, samtidig med at der kan gå længere tid mellem samtalerne i 
nogle familier. 
 
Sektor-MED anbefaler, at der sættes fokus på samarbejdet mellem frivillige, 
foreninger og kommunen. 
 

Bilag

 Sagsfremstilling nyt serviceniveau mm
 Serviceniveau - bilag
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