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Godkendelse af dagsorden - 29. januar 2018

Sagsnr.: 17/24477 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen

Kompetenceudvalg
Udvalget for Børn, Unge og Familie.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.
Forretningsorden for Børne-, Unge- og Familieudvalget.
Sagsfremstilling
Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne i Udvalget for Børn, Unge og Familie i
henhold til den godkendte forretningsorden.
Indstilling
Administrationen indstiller,
at

det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 29-01-2018
Indstillingen tiltrådt.
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Tillægsbevilling til udgifter vedrørende integrationsborgere
2018

Sagsnr.: 18/72 - Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Rikke Larsen

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.
Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud i kommuner.
Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.
Sagsfremstilling
Vordingborg Kommune modtog i 2016 flere integrationsborgere end normalt. I 2017 forventes
tilgangen af integrationsborgere at svare til et ”normalår”. For 2018 er forventningen ligeledes
nedjusteret i overensstemmelse med de nationale skøn og europæiske migrationsmønstre.
Herefter har administrationen ingen prognoser for antallet af integrationsborgere. Vordingborg
Kommune modtager et tilskud fra staten til merudgifterne, og der søges derfor om tillægsbevillinger til
de forskellige områder.
En række ydelser og opgaver, som kommunen har i forbindelse med integrationsborgere, bliver
refunderet 100 % af staten i de første tre år. Det er eksempelvis anbringelser af børn, botilbud til fysisk
eller psykisk handicappede og så videre. Andre kommunale serviceområder får ikke refusion, men
kommunen modtager til gengæld et særligt tilskud til disse udgifter. Det er eksempelvis merudgifter i
folkeskolen, sundheds- og tandpleje, merudgifter i dagtilbuddene, hjælp til børnefamilier samt
administrativ sagsbehandling af integrationssagerne.
Integrationsperioden for integrationsborgere forventes at være 3 år. Den store stigning i antallet fra
2014-2016 betyder, at det ikke kan håndteres inden for de normale driftsbudgetter i de forskellige
kommunale driftsområder i 2018. Der søges derfor om 2,4 mio. kr. i tillægsbevillinger i 2018 til
områderne: Sundhed, Arbejdsmarked, Børn, Familie og Dagtilbud samt Skoler, PPR og Forebyggelse.
Tillægsbevillingen finansieres først med statstilskuddet for 2019 og kommunen skal således lægge
pengene ud i en periode. Der blev givet en tilsvarende bevilling til budget 2016 og 2017 på 6,4 mio. kr.
hvert år.
Det beregnede beløb til de forskellige områder er et centralt beregnet overslag på baggrund af
statslige udmeldinger og KL’s anbefalinger. Der er således ikke garanti for at de præcist svarer til
udgifterne i Vordingborg Kommune.
Det har vist sig særdeles vanskeligt at foretage en præcis opgørelse af udgifter/merudgifter på en
konkret gruppe borgere, men processen med at forsøge at indsamle data har overbevist
administrationen om, at fordelingen er rimelig svarende til de forventede merudgifter. Samtidig er
fordelen, at det beregnede budgetbeløb svarer til det statstilskud kommunen modtager pr.
integrationsborger. Det bliver således hverken en gevinst eller en udgift for kassebeholdningen - hvis
ellers budgetterne overholdes.
Bevillingerne gives kun for 2018. Det forventes ikke at antallet af integrationsborgere fra 2019 vil
overstige et ’normalår’ samtidig med at integrationsperioden for borgere ankommet i 2016 vil være
udløbet. Derfor forventes det ikke at beregnes tilskud og tillægsbevillinger for 2019 for udgifter
vedrørende integrationsborgere.
I nedenstående tabel ses antallet af integrationsborgere, som indgår i udmøntningen af tilskuddet i
2018. Til sammenligning indgår antallet, som indgik i udmøntningen af tilskuddet i 2017.
Aldersgruppe Antal i
Antal i
2017
2018
0-5 år
77
19
6-16 år
135
40
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15
174
249

Integrationsborgerne, der er medregnet for 2018 i denne oversigt, er primært ankommet i 2016. Der er
forudsat, at den sidste måned i 2017 ligner de første 11 måneder af 2017.
Forventningerne til 2018 er endnu usikre, men der er regnet med 19 nye flygtninge (den udmeldte
kvote), samt 20 familiesammenførte borgere svarende til niveauet for 2017. Dette tal er skønnet ud fra
antallet af familiemedlemmer i hjemlandet, der ifølge opgørelserne er i forbindelse med de flygtninge,
som er kommet i 2016 og 2017.
De primære merudgifter på de forskellige områder beskrives nedenfor:
-

Sundhedspleje: Øget antal hjemmebesøg, øget tids- og tolkeforbrug pr. besøg
Tandpleje: Øget tids- og tolkeforbrug, flere fyldninger tandudtrækninger mv., aldersbestemmelse
af borgere ud fra tandsættet.
Arbejdsmarked: Øget tids- og tolkeforbrug, øget administration, støtte og kontakt til
integrationsborgere.
Børn, Familie og Dagtilbud: Øget tids- og tolkeforbrug, særlige indsatser for det enkelte barn,
øget myndighedsbehandling og sprogpædagog.
Skoler, PPR og Forebyggelse: intensive dansk forløb/kurser, øget støtte og evt. psykologisk
bistand til den enkelte elev.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
Bevillingsønske
Konto
2018
2019
2020
2021
Drift
Sundhed
622
Drift
Børn, Familie og Dagtilbud
105
(Dagtilbud)
Drift
Børn, Familie og Dagtilbud
89
(myndighed)
Drift
Skoler, PPR og Forebyggelse
1.010
Drift
Arbejdsmarked (administration)
569
Finansiering
Drift
Øget tilskud til
-2.394
integrationsborgere
Kassebeholdning
-2.394
2.394
Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det
modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden
fortegn.
Indstilling
Administrationen indstiller,
at

der gives tillægsbevilling på 622.000 kr. til Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre i 2018

at

der gives tillægsbevilling på 1.204.000 kr. til Udvalget for Børn, Unge og Familie i 2018

at

der gives tillægsbevilling på 569.000 kr. til Udvalget for Bosætning, Økonomi og
Nærdemokrati i 2018

at

bevillingerne i 2018 finansieres af kassebeholdningen

at

der gives en indtægtsbevilling på 2.394.000 kr. i 2019 til statstilskuddet.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 29-01-2018
Anbefales.
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Orientering om lovgivning og økonomi vedrørende
anbringelser og forebyggende foranstaltninger

Sagsnr.: 18/591 - Område: Børn og Familie - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak

Kompetenceudvalg
Udvalget for Børn, Unge og Familie.
Lovgrundlag
Serviceloven.
Sagsfremstilling
Børn og Familieområdet arbejder fortrinsvis med lovgivning indenfor serviceloven. I store træk
arbejder Sagsbehandlergruppen med 3 overordnede typer af sager:




Anbringelser
Forebyggende Foranstaltninger
Handicapsager

Budgettet for 2017 fordeler sig således:
Forebyggende
Anbringelser
Foranstaltninger
107.871.828 kr.

Handicapsager

32.412. kr.

8.195.365 kr.

I alt
148.479.796 kr.

Anbringelser
Anbringelser i Vordingborg Kommune fordeler sig på følgende typer for anbringelser:







Plejefamilie
Netværkspleje
Opholdssted
Kost- og Efterskole
Eget Værelse
Døgninstitution

Fordelingen af typer af anbringelser fordeler sig pr. 30/11 2017 således:
Plejefamilier

109,20

Netværksplejefamilier

10,68

Opholdssteder

46,80

Kost- og Efterskoler

2,00

Eget Værelse

6,18

Døgninstitutioner

14,47

Helårsanbringelser - I alt

189,33

Fordeling af anbringelsestyper fra 2010 til 2016:
Plejefamilier

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

105,30

103,47

98,38

98,75

103,83

103,38

109,31
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Netværksplejefamilier

15,60

14,85

13,50

11,33

9,00

9,81

10,80

Opholdssteder

45,90

44,85

42,73

31,91

40,48

36,85

40,06

Kost- og Efterskoler

26,30

16,89

12,54

13,29

13,05

4,54

3,08

Eget Værelse

24,40

25,08

24,88

20,98

13,70

10,62

8,11

Døgninstitutioner

1,70

0,88

1,00

0,98

1,21

0,25

0,00

Skibsprojekter

23,80

17,71

13,21

18,32

12,31

14,42

12,37

Helårsanbringelser - I alt

243,00

223,73

206,24

195,56

193,58

179,87

183,73

Anbringelser opgøres sædvanligvis i helårsanbringelser. En helårsanbringelse = anbringelse i 12
måneder. Udover disse direkte udgifter til anbringelser, bogføres følgende udgifter også under
anbringelser.
Her kan nævnes:





Sikrede døgninstitutioner
Socialtilsyn Øst
Advokatbistand
Egenbetaling

Sikrede døgninstitutioner
Sikrede døgninstitutioner modtager unge, som enten har begået kriminelle handlinger, eller som
vurderes at være til fare for dem selv eller deres omgivelser. Alle kommuner i Danmark bidrager med
et beløb kaldet objektiv finansiering. Det er et beløb fra hver kommune til de sikrede døgninstitutioner
ud fra antallet af børn og unge i alderen 15-17 år. Herudover betales for faktisk forbrug af pladser på
sikrede døgninstitutioner.
Nedenstående skema viser udviklingen af udgifter til sikrede døgninstitutioner i de seneste tre år:
2015

2016

2017

I alt

1.480.411 kr.

1.059.856 kr.

1.082.985 kr.

3.623.252 kr.

1

2

3

6

413.441 kr.

1.524.799 kr.

4.265.779 kr.

6.913.606 kr.

Betaling vedr. tidl. år

2.115.437 kr.

0

961.153 kr.

2.375.370 kr.

I alt

4.009.289 kr.

2.584.655 kr.

6.318.284 kr.

12.912.228 kr.

Objektiv finansiering
Antal anbragte
Udgift til egne anbragte

Note: Betalinger vedr. tidl. år udgør i 2015 2.115.437 kr. Dette dækker over betaling til en ung anbragt
i perioden: 2012-2014. Betalinger vedr. tidligere år udgør i 2017 961.150 kr. Dette dækker over
betaling af to anbragte i 2015 og 2016.
Socialtilsyn Øst
Med lov om socialtilsyn har Socialtilsyn Øst blandt andet kompetence til at godkende sociale tilbud og
plejefamilier og til at føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier. Godkendelse og
tilsyn sker ud fra en samlet vurdering af tilbuddets kvalitet.
Vordingborg Kommunes udgift til Socialtilsyn Øst var i perioden 2015-2017:

Socialtilsyn Øst:

2015

2016

2017

I alt

1.268.763 kr.

1.236.888 kr.

1.289.708 kr.

3.795.359 kr.

Advokatbistand
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Ifølge Lov om Social Service (serviceloven) §72 skal kommunalbestyrelsen tilbyde
forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år, gratis advokatbistand under en sag
om:
1) gennemførelse af en undersøgelse efter § 51,
2) anbringelse uden for hjemmet efter § 58,
3) opretholdelse af en anbringelse efter § 62,
4) gennemførelse af en lægelig undersøgelse eller behandling efter § 63,
5) anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner
efter § 63 a, stk. 1,
6) anbringelse på sikrede døgninstitutioner efter § 63 b, stk. 1,
7) anbringelse på særligt sikrede afdelinger efter § 63 c, stk. 1 og 3,
8) videreførelse af en anbringelse efter § 68 a,
9) godkendelse af en foreløbig afgørelse efter § 75, stk. 3,
10) ændring af anbringelsessted efter § 69, stk. 3,
11) afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3-5,
12) tilbageholdelse efter § 11, stk. 1 og 2, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og
13) brev- og telefonkontrol efter § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.
Stk. 2. Forældremyndighedens indehaver, den unge, der er fyldt 12 år, og plejeforældrene skal have
tilbud om gratis advokatbistand under en sag om flytning eller hjemtagelse fra privat familiepleje efter
§ 78, stk. 4.
Stk. 3. Under en sag om afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3-5, og en sag om brev- og
telefonkontrol efter § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, med den af
forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, skal denne have tilbud om gratis advokatbistand.
Vordingborg Kommunes udgift til Advokatbistand var i perioden 2015-2017:

Antal sager
Udgift

2015

2016

2017

I alt

16

35

30

79

274.368 kr.

699.222 kr.

665.427 kr.

1.554.990 kr.

Egenbetaling
Vordingborg Kommune opkræver egenbetaling af forældre med anbragte børn samt af unge på 18 år
og derover, hvis privatøkonomien tillader det. Der foretages individuelle beregninger af indkomsten,
for at fastslå, hvorvidt forældre/ den unge selv kan medvirke til egenbetaling.
I perioden 2015 – 2017 er der opkrævet følgende egenbetaling:
2015

2016

2017

I alt

682.071 kr.

1.139.843 kr.

1.104.008 kr.

2.925.922 kr.

Forebyggende Foranstaltninger
Som tidligere nævnt udgør 2017 budgettet til forebyggende foranstaltninger 32.412.603,00 kr.

7

Vordingborg Kommune
Udvalget for Børn, Unge og Familie

Dato
29-01-2018

Side
8

Dette beløb er fordelt således:
Praktisk pædagogisk andet sted i hjemmet §52 stk. 3 nr. 2
Familiebehandling/ behandling barnets problem §52 stk. 3 nr. 3

464.533 kr.
12.715.747 kr.

Døgnophold forældre/barn/familie §52 stk. 3 nr. 4

2.534.452 kr.

Aflastningsordninger §52 stk. 3 nr. 5

1.100.000 kr.

Fast kontaktperson barnet §52 stk. 3 §76.6

1.422.305 kr.

Fast kontaktperson familien §52 stk. 3 nr. 6

191.587

Anden hjælp §52 stk. 3 nr. 9

3.817.960 kr.

Økonomisk støtte forældremyndighedsindehaver §52

669.37 kr.5

Støtteperson til anbragte udenfor hjemmet §54

391.486 kr.

§84 aflastning

3.895.941kr.

§11 generelt forebyggende arbejde

4.551.428 kr.

Børnefaglige undersøgelser

517.269 kr.

Integrationskoordinatorer

970.000 kr.

Børnehus Sjælland

280.520 kr.

Statsrefusion forebyggende foranstaltninger

-1.110.000 kr.

Antal familier i forebyggende foranstaltninger under §52:
Børnefaglige undersøgelser

10

Praktisk pædagogisk støtte

11

Familiebehandling

121

Døgnophold

15

Aflastning

36

Kontaktperson (den unge)

74

Kontaktperson (familien)

3

Anden hjælp

121

Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver

45

I alt i 2017

436

Bilag:
1 Åben Uddrag af Lov om Social Service §§ vedrørende ret til gratis advokatbistand

6472/18

Indstilling
Administrationen indstiller,
at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 29-01-2018
Indstillingen tiltrådt.
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Uddannelsesparathedsvurdering

Sagsnr.: 18/895 - Område: Skoler, PPR og Forebyggelse - Sagsbeh: Stina-Maj Hald

Kompetenceudvalg
Udvalget for Børn, Unge og Familie.
Lovgrundlag
Folkeskoleloven.
Sagsfremstilling
Alle skoleelever vurderes på uddannelsesparathed. Der ligger et tredelt fagligt, socialt og personligt
aspekt til grund for den samlede vurdering, som også tager afsæt i elevens ønsker til kommende
uddannelsesvalg.
I 8. klasse sker vurderingen senest i december og samme elever vurderes igen i 9. klasse senest i
marts måned. I 8. klasse indgår også en vurdering af elevens valg af typen af ungdomsuddannelse
(gymnasial, erhvervsrettet ungdomsuddannelse osv.)
Folketinget vedtog i december 2016 en række lovændringer, som udmønter aftalen om en reform af
de gymnasiale ungdomsuddannelser. Det betyder at adgangskravene til optagelse på de gymnasiale
uddannelser ændres til standspunktskarakteren 5.0 (mod 4.0 i dag) fra 2019, hvilket kan betyde en
højere andel af elever, der vurderes ikke uddannelsesparat, hvis de ønsker en gymnasial
ungdomsuddannelse.
Af tabellen ses antal elever i 8. klasse de seneste tre år. Tabellen viser antallet og andelen af ikkeuddannelsesparate elever (hhv. UPI og IUP%). IUP dækker også over ikke-vurderede elever.
Kulsbjerg Skole, Møn Skole og Præstø Skole har i dette skoleår fremgang i andelen af elever, der
erklæres uddannelsesparate i forhold til skoleåret før, hvilket i tabellen ses som et fald i andelen af
ikke-uddannelsesparate i procent.
Svend Gønge-skolen er gået op i andel af ikke-uddannelsesparate i forhold til sidste år og ligger nu
næsten på samme niveau som for to år siden.
Gåsetårnskolen ligger ligeledes på samme niveau som for to år siden.
Samlet set er andelen af ikke-uddannelsesparate faldet et procentpoint i forhold til sidste år.
Uddannelsesparathed 8. klasse:
Skole/år

2015/2016
Elever IUP
IUP%

Elever

2016/2017
IUP
IUP%

Elever

2017/2018
IUP
IUP%

Gåsetårnskolen

147

69

47%

137

58

42%

144

68

47%

Kulsbjerg
Skole
Møn Skole

78

22

28%

88

34

39%

101

35

35%

78

29

37%

60

33

55%

74

38

51%

Præstø Skole

67

26

39%

47

18

38%

68

18

31%

Svend Gøngeskolen
Kalvehave
Skole
I alt

35

9

26%

35

6

17%

28

8

29%

12

9

100%

6

6

100%

6

6

100%

417

164

39%

373

155

42%

421

173

41%

Vi afventer tallene fra de øvrige kommuner i UUSS.
I børn- og ungepolitikken er der en målsætning om, at andelen af uddannelsesparate elever i 8. og 9.
klasse skal stige frem til 2020. Uddannelsesparathed for elever i både 8. og 9. klasse udgør 2 af de 14
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effektmål, der fremgår af strategiplan for skoleområdet 2017-19. Målsætningen afspejles i skolernes
egne udviklingsplaner, som beskriver de konkrete indsatser som hver skole har sat i værk, for at
styrke færdigheder og faglige kvalifikationer hos eleverne:









Nyt tiltag: Screening af elevgruppen allerede i 7.klasse, så der kan iværksættes målrettede
indsatser inden første standpunktskarakter i 8.klasse.
Nyt tiltag: Etablering af samarbejdsforum med repræsentanter for UUSS, skoleledergruppen
og Afdeling for Skoler, PPR og Forebyggelse. Formålet er videndele og iværksætte lokale og
kommunale indsatser.
Nyt tiltag: Fælleskommunal årsplan for arbejdet mellem UUSS og skolerne.
Særligt intensiveret indsatser i de fag, hvor der gives flere standpunktskarakterer, dvs. dansk,
engelsk og matematik.
Indført særligt tilrettelagte kurser og forløb (fx mindre hold/niveaudeling, forløb med fokus på
den nye prøveform, erhvervsrettede linjer eller erhvervsbesøg).
Indført møder med elev og forældre omkring handleplan for uddannelsesparathed.
Elevernes handleplaner skrives ind i ”MinUddannelse”.
Præstø Skole har etableret en erhvervsklasse - andre skoler er på vej med erhvervsklasser.

Andelen af ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse faldt samlet set fra den første vurdering i 8.
klasse (skoleåret 2015/16) fra 40,5 % til 34,5 % i 9. klasse (skoleåret 2016/17).
Indstilling
Administrationen indstiller,
at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 29-01-2018
Indstillingen tiltrådt.

10

Vordingborg Kommune
Udvalget for Børn, Unge og Familie

5.

Dato
29-01-2018

Side
11

Status på arbejdet med Next Step

Sagsnr.: 17/18537 - Område: Børn og Familie - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak

Kompetenceudvalg
Udvalget for Børn, Unge og Familie.
Lovgrundlag
Serviceloven.
Sagsfremstilling
I 2016 udarbejdede administrationen en samlet Børne- og Familieanalyse med fokus på at afdække,
hvordan det generelle forebyggende arbejde kan styrkes gennem et tættere samspil mellem de
forskellige fagpersoner (pædagoger, lærere, skoleledere, sagsbehandlere, psykologer og
familiebehandlere). Fokus var også på at forankre indsatserne i dagtilbud og skoler, som er tættest på
familierne i hverdagen.
Det førte pr. 1. januar 2017 til en ændret organisering af det specialiserede Børne- og Familieområde,
hvor myndighedsområdet blev tilpasset med inspiration fra Sverige og erfaringerne fra Herning.
Initiativet blev i første omgang kaldt ”fremskudt sagsbehandling”, og fik efterfølgende den mere brede
betegnelse ”Next Step”.
Det skyldes, at initiativet primært handlede om at styrke det tætte samspil mellem de forskellige
fagligheder med udgangspunkt i dagtilbud og skoler, som har det tætte og nære samarbejde med
børnene og familierne, og derfor har de bedste muligheder for at understøtte det enkelte barns trivsel
og udvikling.
Fokus er nu mod at understøtte fælles løsninger med direkte udgangspunkt i det almene område via
dagtilbud og skoler, fremfor en opgaveløsning der primært etableres i det mere specialiserede
område. Befolkningssammensætningen i vores kommune kræver, at vi som kommune tager sådanne
nye skridt for at skabe de helhedsorienterede handlinger, som kan skabe positive forandringer for
børn og familier i udsatte positioner. Der er tillige en klar evidens for, at vi kan give mere lige
muligheder i livet for alle, hvis vi for alvor lykkes med de flerfaglige og målrettede indsatser for denne
gruppe. Desuden vil de mere ressourcestærke børn og deres familier ligeledes profitere af tiltag, som
konkret er målrettet familier i udsatte positioner.
Der arbejdes hen mod, at ”Next Step” bliver udviklet til en samlende ”paraply” for alle indsatser, der er
for alle børn og unge i Vordingborg Kommune i alderen 0 – 25 år, på tværs af Sundhed, Dagtilbud,
Skole, Børn og Familie, Handicap og Psykiatri, Ungdommens Uddannelsesvejledning og
Arbejdsmarked. Det vil give bedre muligheder for at koordinere indsatser, så de supplerer hinanden,
skabe opmærksomhed på de perioder, hvor der er risiko for tab af viden om det enkelte barn og give
den enkelte fagperson overblik over handlemuligheder og forventninger til deres arbejde.
Arbejdet med børn, unge og familier i Vordingborg Kommune tager udgangspunkt i værdien, at
familien skal inddrages mest muligt i arbejdet, da det er gennem de fælles indsatser, der skabes
udvikling. Vi understøtter, at barnet og familien får den vejledning og støtte, der skal til for, at de kan
udvikle sig og trives i alle arenaer af deres liv. Alle har brug for at høre til, og derfor støtter de
fagprofessionelle voksne børn og unge i at indgå i fællesskaber med hinanden. De voksne har
ansvaret for, at der skabes inkluderende fællesskaber, og de voksne tager hensyn til det enkelte barns
deltagelsesmuligheder i fællesskaber.
Administrationen forventer, at en styrkelse af det tidlige forebyggende arbejde på sigt vil betyde at
færre børn vil være i så udsatte positioner, at de skal anbringes uden for hjemmet. Samtidig betyder
en styrket tidlig indsats de første par år, at flere børn i udsatte positioner vil blive ”opdaget”, så der
hurtigt kan iværksættes nødvendige indsatser. Samtidig vil det imidlertid også betyde, at det i en
periode er nødvendigt at prioritere forebyggende tiltag, uden at det umiddelbart kan aflæses i en
tilsvarende nedgang i anbringelsestallet, da effekterne af disse ændringer i indsatserne, først kan ses
efter en årrække. Dermed vil der være stor sandsynlighed for, at der i en periode både skal bruges
flere ressourcer på forebyggende tiltag og på et øget antallet anbringelser, da den ændrede
organisering giver et større og hurtigere kendskab til børn, som har brug for særlige indsatser.

11

Vordingborg Kommune
Udvalget for Børn, Unge og Familie

Dato
29-01-2018

Side
12

Indstilling
Administrationen indstiller,
at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 29-01-2018
Indstillingen tiltrådt.
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6.

Dato
29-01-2018

Side
13

Orientering om udpegning af repræsentant til Marjattas
bestyrelse

Sagsnr.: 18/1638 - Område: Børn og Kultur - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen

Kompetenceudvalg
Udvalget for Børn, Unge og Familie.
Sagsfremstilling
Institutionen Marjatta har bl.a. i skrivelse af 25. oktober 2017 rettet henvendelse til Vordingborg
Kommune vedrørende udpegning af repræsentant til bestyrelsen for Marjatta.
Marjatta ejes af 2 fonde med samme bestyrelser. I forbindelse med oprettelse af disse fonde forlangte
Fondsmyndigheden, at der i bestyrelserne skulle være en repræsentant for de kommuner, som
Marjatta driver virksomhed i.
Marjatta har i juli 2016 overtaget en institution på Gl. Præstøvej 9 i Mern, og driver dermed virksomhed
i Vordingborg Kommune.
Næstved Kommune, Faxe Kommune og Stevns Kommuner har indgået en aftaletekst i 2007. Af
aftaleteksten fremgår, at de tre kommuner skiftes til at udpege én repræsentant for en 4-årig
valgperiode af gangen. I foregående valgperiode var repræsentanten udpeget af Stevns Kommune,
og det er Faxe Kommune, der udpeger en repræsentant for indeværende periode.
Jf. vedlagte mail har Vordingborg Kommune administrativt tilsluttet sig denne aftaletekst.
Bilag:
1 Åben Brev til Vordingborg om udpegning til Marjattas bestyrelse 2018.pdf
2 Åben Udpegning af repræsentant i fællesskab

8266/18
8335/18

Indstilling
Administrationen indstiller,
at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 29-01-2018
Indstillingen tiltrådt.
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7.

Dato
29-01-2018

Side
14

Orienteringspunkter - 29. januar 2018

Sagsnr.: 17/24492 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen

Kompetenceudvalg
Udvalget for Børn, Unge og Familie.
Sagsfremstilling
Orientering fra administrationen
a) Vordingborg Kommune deltager i rådgivningsforløb om en tidligere forebyggende indsats
Administrationen har søgt Socialstyrelsen om deltagelse i et rådgivningsforløb om en tidligere
forebyggende indsats for børn og familier i udsatte positioner. Socialstyrelsen har givet tilsagn om et
rådgivningsforløb, som starter i fjerde kvartal 2018.
Forløbet skal styrke omstillingen til distriktsorganisering og identificere de relevante tiltag, der er
nødvendige for at sikre den fortsatte opbakning til ændring hos både ledere og medarbejdere i
distrikterne.
Distriktsorganiseringen startede op i januar 2017 og bygger videre på kommunens tidligere arbejde
med en områdeorganisering. Formålet er at styrke det tætte samspil mellem de forskellige fagligheder
på børne-, unge- og familieområdet. Organiseringen tager udgangspunkt i dagtilbud og skoler, som
har det tætte og nære samarbejde med børnene og familierne, og derfor har de bedste muligheder for
at understøtte det enkelte barns trivsel og udvikling. Fokus er på fælles løsninger med direkte
udgangspunkt i det almene område via dagtilbud og skoler, så de mere specialiserede indsatser
tilpasses individuelt til arbejdet i skoler og dagtilbud, så familiens og barnets tilknytning og relation
hertil bliver bevaret.

b) 0-18 års-udvalget (§ 17, stk. 4)
På mødet gives en orientering om kommunalbestyrelsens behandling d. 25. januar, herunder
udvalgets sammensætning og mødestruktur.

c) Opsamling på besøgsture
På mødet gives en status på planlægningen.

Orientering fra udvalgets medlemmer
Indstilling
Administrationen indstiller,
at

punktet tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 29-01-2018
Indstillingen tiltrådt.
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8.

Dato
29-01-2018

Side
15

Årshjul - Udvalget for Børn, Unge og Familie - 29. januar 2018

Sagsnr.: 17/27488 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen

Kompetenceudvalg
Udvalget for Børn, Unge og Familie.
Sagsfremstilling
For at højne informationsniveauet og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter der
gentages med et mere eller mindre fast interval, er der udarbejdet et årshjul for udvalgets område.
Administrationen har udarbejdet et forslag til Årshjul for 2018, som Udvalget for Børn, Unge og Familie
anmodes om at drøfte og komme med input til.
Årshjulet er på alle udvalgets kommende møder og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab.
Bilag:
1 Åben Årshjul for BUF 2018

171298/17

Indstilling
Administrationen indstiller,
at

udvalget drøfter årshjulet.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 29-01-2018
Drøftet.
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9.

Dato
29-01-2018

Side
16

Eventuelt - 29. januar 2018

Sagsnr.: 17/24473 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen

Kompetenceudvalg
Udvalget for Børn, Unge og Familie.
Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 29-01-2018
Intet.
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10.

Dato
29-01-2018

Side
17

Underskriftsark - 29. januar 2018

Sagsnr.: - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen

Kompetenceudvalg
Udvalget for Børn, Unge og Familie.
Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert
medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.
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Dato
29-01-2018

Side
18

Bilagsoversigt
3.

Orientering om lovgivning og økonomi vedrørende anbringelser og forebyggende foranstaltninger
1.
Uddrag af Lov om Social Service §§ vedrørende ret til gratis advokatbistand (6472/18)

6.

Orientering om udpegning af repræsentant til Marjattas bestyrelse
1.
Brev til Vordingborg om udpegning til Marjattas bestyrelse 2018.pdf (8266/18)
2.
Udpegning af repræsentant i fællesskab (8335/18)

8.

Årshjul - Udvalget for Børn, Unge og Familie - 29. januar 2018
1.
Årshjul for BUF 2018 (171298/17)
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Dato
29-01-2018

Side
19

Underskriftsside

Nikolaj W. Reichel

Mette Høgh Christiansen

Brit Skovgaard

Mette Gerdøe-Frederiksen

Karina Foss

Eva Sommer-Madsen

Marie Hansen
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Bilag: 3.1. Uddrag af Lov om Social Service §§ vedrørende ret til gratis
advokatbistand
Udvalg: Udvalget for Børn, Unge og Familie
Mødedato: 29. januar 2018 - Kl. 18:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 6472/18

Servicelovens paragraffer vedrørende ret til gratis advokatbistand:
Ifølge Lov om Social Service (serviceloven) §72 skal kommunalbestyrelsen tilbyde forældremyndighedens
indehaver og den unge, der er fyldt 12 år, gratis advokatbistand under en sag om:
1) gennemførelse af en undersøgelse efter § 51,
2) anbringelse uden for hjemmet efter § 58,
3) opretholdelse af en anbringelse efter § 62,
4) gennemførelse af en lægelig undersøgelse eller behandling efter § 63,
5) anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner efter §
63 a, stk. 1,
6) anbringelse på sikrede døgninstitutioner efter § 63 b, stk. 1,
7) anbringelse på særligt sikrede afdelinger efter § 63 c, stk. 1 og 3,
8) videreførelse af en anbringelse efter § 68 a,
9) godkendelse af en foreløbig afgørelse efter § 75, stk. 3,
10) ændring af anbringelsessted efter § 69, stk. 3,
11) afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3-5,
12) tilbageholdelse efter § 11, stk. 1 og 2, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og
13) brev- og telefonkontrol efter § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.
Stk. 2. Forældremyndighedens indehaver, den unge, der er fyldt 12 år, og plejeforældrene skal have tilbud
om gratis advokatbistand under en sag om flytning eller hjemtagelse fra privat familiepleje efter § 78, stk.
4.
Stk. 3. Under en sag om afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3-5, og en sag om brev- og
telefonkontrol efter § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, med den af forældrene,
der ikke har del i forældremyndigheden, skal denne have tilbud om gratis advokatbistand.

§ 11. Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens
generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig
støtte.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal som led i det tidlige forebyggende arbejde sørge for, at forældre med
børn og unge eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung, kan få en gratis familieorienteret
rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til ved opsøgende
arbejde at tilbyde denne rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have behov
for det. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte vordende forældre. Såvel forældre som børn og unge,
der alene søger rådgivning, skal kunne modtage denne anonymt og som et åbent tilbud.
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§ 15. En uvildig konsulentordning yder gratis rådgivning og vejledning i sager om hjælp til personer med
nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.
§ 51. Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et
barns eller en ungs sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra
forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at gennemføre undersøgelsen
under ophold på en institution eller indlæggelse på sygehus, herunder psykiatrisk afdeling. En sådan
undersøgelse skal være afsluttet inden 2 måneder efter børn og unge-udvalgets afgørelse.
Stk. 2. Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et
barns eller en ungs sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra
forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at gennemføre undersøgelsen
ved benyttelse af det børnehus, som kommunen er tilknyttet, jf. § 50 a.
§ 58. Er der en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade
på grund af
1) utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge,
2) overgreb, som barnet eller den unge har været udsat for,
3) misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den
unge eller
4) andre adfærds eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge,
kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt
15 år, træffe afgørelse om, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7. Der
kan kun træffes en afgørelse efter 1. pkt., når der er begrundet formodning om, at problemerne ikke kan
løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet.
Stk. 2. Når hensynet til barnet eller den unge på afgørende måde taler for det, kan børn og ungeudvalget beslutte, at barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet efter stk. 1, selv om
forældremyndighedens indehaver og den unge giver samtykke til anbringelse efter § 52, stk. 3, nr. 7.
Stk. 3. Såfremt en ung, der er fyldt 15 år, erklærer sig enig i anbringelsen, kan børn og unge- udvalget
uanset betingelserne i stk. 1 træffe afgørelse om at anbringe den unge uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr.
7, når anbringelsen må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges særlige behov og
problemerne ikke kan løses under den unges fortsatte ophold i hjemmet.
Stk. 4. Afgørelser efter stk. 1-3 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, når betingelserne herfor er
opfyldt.
§ 62. Hvis barnet eller den unge ikke har været anbragt uden for hjemmet inden for det seneste år før
datoen for den aktuelle anbringelse, forudsætter opretholdelse af en foranstaltning efter § 58 ud over 1 år
fra børn og unge-udvalgets afgørelse fornyet afgørelse i udvalget.
Stk. 2. Hvis barnet eller den unge har været anbragt uden for hjemmet inden for det seneste år før
datoen for den aktuelle anbringelse, forudsætter opretholdelse af en foranstaltning efter § 58 ud over 2 år
fra børn og unge-udvalgets afgørelse fornyet afgørelse i udvalget.
Stk. 3. Er sagen efter stk. 1 og 2 indbragt for Ankestyrelsen eller forelagt domstolene, regnes fristen fra
den endelige afgørelse eller dom. Uanset bestemmelsen i stk. 1 og 2 kan børn og unge-udvalget,
Ankestyrelsen eller retten fastsætte en kortere frist for fornyet behandling i udvalget.
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Stk. 4. Børn og unge-udvalget kan ved afgørelser efter § 58 undtagelsesvis fastsætte en længere frist end
nævnt i stk. 1-3, når de forhold, der ligger til grund for afgørelsen, med overvejende sandsynlighed må
antages at vedvare ud over fristen. Samme beføjelser har Ankestyrelsen og retten.
Stk. 5. Børn og unge-udvalget kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om, at en anbringelse uden for
hjemmet efter § 58 af et barn, der ikke er fyldt 1 år, skal gælde i 3 år, hvis det er overvejende sandsynligt, at
de forhold, der begrunder anbringelsen, vil være til stede i denne periode. De samme beføjelser har
Ankestyrelsen og retten.
§ 63. Hvis forældremyndighedsindehaveren undlader at lade et barn eller en ung undersøge eller
behandle for en livstruende sygdom eller en sygdom, der udsætter barnet eller den unge for betydelig og
varigt nedsat funktionsevne, kan børn og unge-udvalget træffe afgørelse om at gennemføre undersøgelsen
eller behandlingen.
Stk. 2. En afgørelse efter stk. 1 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, når betingelserne herfor er
opfyldt.
§ 63 a. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner
og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 52, stk. 1, og § 58, når
betingelserne i stk. 2 er opfyldt.
Stk. 2. Delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner for børn og
unge mellem 12 og 17 år efter § 66, stk. 1, nr. 6, må alene anvendes, når det er afgørende for den
socialpædagogiske behandling at kunne aflåse yderdøre og vinduer i perioder eller at kunne fastholde
barnet eller den unge fysisk. Der skal endvidere være risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller
udvikling lider alvorlig skade på grund af
1) kriminel adfærd hos barnet eller den unge,
2) misbrugsproblemer hos barnet eller den unge eller
3) andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge.
§ 63 b. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om at anbringe børn og unge mellem 12 og 17 år på
sikrede døgninstitutioner, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 52, stk. 1, og § 58, når betingelserne i stk. 2, nr. 1-3, er
opfyldt.
Stk. 2. En sikret døgninstitution efter § 66, stk. 1, nr. 6, må alene anvendes til børn og unge, når
1) det er absolut påkrævet for at afværge, at barnet eller den unge skader sig selv eller andre, og
risikoen for skade ikke på forsvarlig måde kan afværges ved andre mere lempelige forholdsregler,
2) det i en indledende iagttagelsesperiode er absolut påkrævet for at tilvejebringe et grundlag for den
videre socialpædagogiske behandling,
3) det på baggrund af den indledende iagttagelsesperiode efter nr. 2 fastslås, at det er absolut
påkrævet, at der iværksættes et længerevarende behandlingsforløb på en sikret afdeling eller
døgninstitution,
4) opholdet træder i stedet for varetægtsfængsling, jf. § 765 i lov om rettens pleje,
5) opholdet er led i afsoning, jf. § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., og betingelserne i nr. 1, 2
eller 3 samtidig er opfyldt,
6) opholdet er led i en idømt foranstaltning, jf. § 74 a i straffeloven, eller
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7) der er tale om udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark, jf. §§ 36 og 37 i
udlændingeloven.
§ 63 c. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om at anbringe børn og unge mellem 12 og 17 år på
særligt sikrede afdelinger, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 52, stk. 1, og § 58, når betingelserne i stk. 2 er opfyldt.
Stk. 2. En særligt sikret afdeling efter § 66, stk. 1, nr. 6, må alene anvendes til børn og unge, når
1) der foreligger et grundlag for anbringelse i en sikret døgninstitution efter § 63 b, stk. 2,
2) anbringelse i en sikret døgninstitution ikke er eller vil være tilstrækkelig, idet barnet eller den unge
ved en forudgående særlig voldelig eller psykisk afvigende adfærd har gjort ophold eller fortsat ophold i
en sikret afdeling eller døgninstitution uforsvarligt, og
3) der i forhold til barnet eller den unge med psykisk afvigende adfærd foreligger en skriftlig lægefaglig
vurdering af, at barnet eller den unge udviser aktuelle symptomer på en diagnose.
Stk. 3. Er betingelserne i stk. 2 opfyldt for et barn eller en ung, der er fyldt 15 år, kan lederen af en sikret
døgninstitution eller dennes stedfortræder, uafhængigt af om der på den sikrede døgninstitution er en
særligt sikret afdeling, træffe midlertidig beslutning om overførsel til en særligt sikret afdeling.
Beslutningen herom skal straks forelægges børn og unge-udvalget i opholdskommunen til afgørelse, jf. stk.
1, jf. § 74, stk. 1, nr. 7.
§ 68 a. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om, at et barn eller en ung, der efter § 52, stk. 3, nr. 7,
har været anbragt uden for hjemmet i mindst 3 år, fortsat skal være anbragt uden for hjemmet i en
videreført anbringelse, hvis barnet eller den unge har opnået en så stærk tilknytning til anbringelsesstedet,
at det på kortere og længere sigt må antages at være af væsentlig betydning for barnets eller den unges
bedste at forblive på anbringelsesstedet. Afgørelser om videreførelse af en anbringelse efter 1. pkt. skal
ikke forelægges for børn og unge-udvalget til fornyet afgørelse efter § 62.
§ 69. I det omfang det må anses for nødvendigt under hensynet til formålet med anbringelsen, skal
kommunalbestyrelsen på baggrund af det løbende tilsyn med barnet eller den unge på anbringelsesstedet,
jf. § 70 stk. 2, og § 148, træffe afgørelse om ændret anbringelsessted, behandling, uddannelse m.v. under
opholdet.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse om ændring af anbringelsessted kræver samtykke fra
forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 12 år, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Kan samtykke til ændret anbringelsessted ikke opnås, jf. stk. 2, skal børn og unge-udvalget træffe
afgørelse om ændring af anbringelsessted. Ved afgørelsen skal børn og unge-udvalget under hensyn til
formålet med anbringelsen og barnets eller den unges behov for kontinuitet i opvæksten vurdere, om
barnets eller den unges behov for støtte bedst imødekommes ved en ændring af anbringelsessted.
Afgørelse om valg af konkret anbringelsessted træffes herefter af kommunalbestyrelsen, jf. § 68 b, stk. 1.
§ 71. Barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende,
bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner m.v. under anbringelsen uden for hjemmet.
Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til barnets eller den unges bedste og under hensyntagen til
beskyttelsen af barnets eller den unges sundhed og udvikling og beskyttelsen af barnet eller den unge mod
overgreb sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene og netværket holdes ved
lige. Ved tilrettelæggelse af samværet, skal der lægges vægt på, at barnet eller den unge også på længere
sigt har mulighed for at skabe og bevare nære relationer til forældre og netværket. Kommunalbestyrelsen
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har i den forbindelse pligt til at sikre, at forældrene får information om barnets hverdag, og til at bidrage til
et godt samarbejde mellem forældrene og anbringelsesstedet. En ret til samvær og kontakt, der er aftalt
mellem forældrene eller er fastsat i medfør af forældreansvarsloven, opretholdes under barnets eller den
unges anbringelse uden for hjemmet, men kan reguleres eller midlertidigt ophæves efter reglerne i stk. 2-5.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal om fornødent træffe afgørelse om omfanget og udøvelsen af
samværet og kontakten og kan fastsætte nærmere vilkår for samværet og kontakten. Ved afgørelsen
lægges særlig vægt på hensynet til barnet eller den unge og formålet med anbringelsen. Der kan ikke efter
1. pkt. træffes afgørelser, som medfører, at samvær og kontakt kun må finde sted mindre end en gang om
måneden. En sådan afgørelse sidestilles med en afbrydelse af forbindelsen og skal træffes af børn og ungeudvalget efter stk. 3 og 4. Kommunalbestyrelsen kan med samtykke fra forældremyndighedens indehaver
og den unge, der er fyldt 15 år, træffe afgørelse om, at samværet mellem forældre og barnet eller den unge
skal støttes ved, at der er en tredje person til stede.
Stk. 3. Når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan børn og
unge-udvalget for en bestemt periode træffe afgørelse om, at samvær kun må foregå under tilstedeværelse
af en repræsentant for kommunen. Under de samme betingelser og ligeledes for en bestemt periode kan
der træffes afgørelse om at afbryde forbindelsen i form af samvær eller brev-, mail- eller telefonforbindelse
mellem forældrene eller netværket og barnet eller den unge, ligesom der kan træffes afgørelse om, at
barnets eller den unges anbringelsessted ikke må oplyses over for forældrene eller netværket.
Stk. 4. Ved viden eller formodning om, at den person, som barnet eller den unge skal have samvær med,
har begået overgreb mod et barn eller en ung, skal børn og unge-udvalget, medmindre særlige forhold taler
imod det, for en bestemt periode træffe afgørelse om at afbryde den pågældendes forbindelse med barnet
eller den unge i form af samvær eller brev-, mail- eller telefonforbindelse eller om, at samvær kun må
foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen.
§ 75. Formanden eller i dennes fravær næstformanden for børn og unge-udvalget kan træffe foreløbige
afgørelser efter lovens §§ 51, 58 og 63, § 63 a, stk. 1, § 63 b, stk. 1, § 63 c, stk. 1 og 3, § 68 a, § 69, stk. 3, §
71, stk. 3-5, og § 78, stk. 4, samt § 11, stk. 1 og 2, og § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og
unge, som af hensyn til barnets eller den unges øjeblikkelige behov ikke kan afvente, at sagen behandles i
børn og unge-udvalget.
Stk. 2. Forældremyndighedens indehaver og eventuelle andre parter, jf. § 72, skal inden 24 timer efter
iværksættelsen af en foreløbig afgørelse have skriftlig meddelelse om afgørelsen samt en begrundelse for
afgørelsen. Meddelelsen skal tillige indeholde oplysning om retten til efter forvaltningsloven at se sagens
akter og til at udtale sig om sagen samt om retten til vederlagsfri advokatbistand.
Stk. 3. En foreløbig afgørelse efter stk. 1 skal snarest muligt og senest inden 7 dage efter iværksættelsen
af afgørelsen forelægges børn og unge-udvalget til godkendelse, uanset om foranstaltningen er ophørt.
§ 78. Ingen må modtage et barn under 14 år til døgnophold i privat familiepleje i en sammenhængende
periode ud over 3 måneder uden at have tilladelse dertil fra kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune.
Stk. 4. Børn og unge-udvalget i forældremyndighedsindehaverens opholdskommune kan efter begæring af
plejeforældrene eller barnet eller den unge beslutte, at et barn eller en ung ikke må flyttes eller hjemtages
fra en privat familiepleje, såfremt det må antages at skade barnet eller den unge. Forud for afgørelsen
indhentes en udtalelse fra den stedlige kommune.
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Bilag: 6.2. Udpegning af repræsentant i fællesskab
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Fra: Helle Elisabeth Munk
Sendt: 11. januar 2018 18:16
Til: 'tmcr@marjatta.dk' <tmcr@marjatta.dk>
Cc: Anne Kirstine Aallmann Jensen <nnje@vordingborg.dk>; Søren Kokholm <soko@vordingborg.dk>; Jakob
Thune <jbte@vordingborg.dk>
Emne: SV: Udpegning af repræsentant i fællesskab
Kære Thomas Crone
Indledningsvis skal jeg beklage, at Vordingborg Kommune ikke har svaret på jeres henvendelser om
udpegning af repræsentant til Marjattas bestyrelse.
Vordingborg Kommune har ingen bemærkninger til, at Faxe Kommune udpeger eller har udpeget en
repræsentant for de 4 kommuner gældende for indeværende valgperiode. Det bemærkes, at sagen ikke har
været behandlet politisk, men vil blive forelagt til orientering for vores relevante fagudvalg.
Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående er du mere end velkommen til at kontakte
undertegnede.
Venlig hilsen
Helle Elisabeth Munk
Chef for Ledelsessekretariatet
Telefon: 55 36 27 03
Mobil: 25180005
hemu@vordingborg.dk

Ledelsessekretariatet
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
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B = Beslutning
O = Orientering
SO = Samlet orienteringspunkt

Årshjul for Udvalget for Børn, Unge og Familie
2018
8. januar 2018

Januar 2018
Afdeling
Alle
Skoler, PPR og
Forebyggelse

(Afleveringsfrist den 18. december 2017)
Dagsordenspunkter
B O SO
Årshjul for BUF – 2018
Afgangskarakterer for 2017 med
socioøkonomisk reference
Forretningsorden for 2018-2021 – Udvalget for
Børn, Unge og Familie
Forslag til mødeplan 2018 for Udvalget for Børn,
Unge og Familie
Introduktion til Udvalget for Børn, Unge og
Familie
Besøgstur til institutionerne på udvalgets
område
Dialogmøder med dagtilbud og skoler 2018

x
x
x

x

Udvalget for Børn, Unge og Familie
Sidst opdateret: Den 30-01-2018

Bemærkninger

X
X

Side 1

B = Beslutning
O = Orientering
SO = Samlet orienteringspunkt

29. januar 2018

Februar 2018
Afdeling
Alle
Børn, Familie og
Dagtilbud
Skoler, PPR og
Forebyggelse
Skoler, PPR og
Forebyggelse
Alle
Børn, Familie og
Dagtilbud
Børn, Familie og
Dagtilbud
Børn, Familie og
Dagtilbud
Børn, Familie og
Dagtilbud
Alle
Alle

(Afleveringsfrist den 16. januar 2018)
Dagsordenspunkter
B O SO
Årshjul for BUF – 2018
Orientering om lovgivning og økonomi
vedrørende anbringelser og forebyggelse
foranstaltninger
Uddannelsesparathedsvurdering
Orientering om udpegning af repræsentant til
Marjattas bestyrelse
Tillægsbevilling til udgifter vedrørende
integrationsborgere 2018
Orientering om statusrapport 2017 fra TUBA
Vordingborg Kommune
Orientering om lovgivning og økonomi
vedrørende anbringelser og forebyggende
foranstaltninger
Status på arbejdet med Next Step
Vordingborg Kommune deltager i
rådgivningsforløb om en tidligere forebyggende
indsats
Orientering om 0-18 års-udvalget (§ 17, stk. 4
Opsamling på besøgsture

X
x

X
X
X
X
x
x

Udvalget for Børn, Unge og Familie
Sidst opdateret: Den 30-01-2018

Bemærkninger

X
X

Side 2

B = Beslutning
O = Orientering
SO = Samlet orienteringspunkt

5. marts 2018

Marts 2018
(Afleveringsfrist den 20. februar 2018)
Afdeling

Dagsordenspunkter

Alle
Alle

Årshjul for BUF – 2018
Regnskab 2017 – overførselssager

Alle

Regnskab 2017

Alle
Alle

Ledelsesinformation 2. halvår 2017
Ny proces for rammeaftalen på det
specialiserede socialområde
Meromkostninger forbundet med overforbrug af
alkohol i Vordingborg Kommune
Sygefravær 2017, Børn, Familie og Dagtilbud,
Skoler og PPR-F
Status på arbejdet og indsatserne omkring

Alle
Alle
Alle

B

O SO

Bemærkninger

X
X

Endeligt regnskab 2017 behandles på mødet i april
sammen med følgende punkter:
- Ledelsesinformation for 2017
Endeligt regnskab 2017 behandles på mødet i april
sammen med følgende punkter:
- Ledelsesinformation for 2017
X
X

Parallelforelægges i UA og SP og videre til KB

X
X
X

Udvalget for Børn, Unge og Familie
Sidst opdateret: Den 30-01-2018

Side 3

B = Beslutning
O = Orientering
SO = Samlet orienteringspunkt

medarbejdertrivsel
Alle

Rammeaftale på det specialiserede
socialområde og undervisningsområde

Børn, Familie
og Dagtilbud
Børn, Familie
og Dagtilbud
Børn, Familie
og Dagtilbud
Børn, Familie
og Dagtilbud
Børn, Familie
og
Dagtilbud/Skol
er
Skoler, PPR
og
Forebyggelse
Skoler, PPR
og
Forebyggelse
Skoler, PPR
og
Forebyggelse
Skoler, PPR
og
Forebyggelse

Udvikling i antal 0-årige i Vordingborg Kommune
fordelt på lokalområder
Orientering om den nye Dagtilbudslov

X
X
X

Nye tiltag på det specialiserede socialområde

X

Tema om særligt dyre enkelt sager Børn,
Familie og Dagtilbudsområdet
Oplæg til den fremadrettede rådgivning i forhold
til folkeskolernes elever

X

Behandles parallelt i UA og SP

X

Antal skolestartere i Vordingborg Kommunes
skoler for det kommende skoleår 2018/2019

X

Oversigt over de mobbeklager, der sendes
videre til den nationale klageinstans

X

Status på Åben Psykologisk Rådgivning

X

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017

Kvartalsvis afrapportering

X

Udvalget for Børn, Unge og Familie
Sidst opdateret: Den 30-01-2018

Side 4

B = Beslutning
O = Orientering
SO = Samlet orienteringspunkt

3. april 2018

April 2018
(Afleveringsfrist den 20. marts 2018)
Afdeling
Alle
Alle

Dagsordenspunkter
Årshjul for BUF – 2018
Budgetrammer og forslag til reduktioner og
udvidelser – Børne-, Unge- og
Familieudvalget

B

O SO

Udvalget for Børn, Unge og Familie
Sidst opdateret: Den 30-01-2018

Bemærkninger

X
X

Side 5

B = Beslutning
O = Orientering
SO = Samlet orienteringspunkt

Alle
Skoler, PPR og
Forebyggelse
Børn, Familie og
Dagtilbud

Klager 2017 på Udvalget for Børn, Unge og
Families område
Ferieplan 2018/2019

(Husk at integrere klager på mobning jf. BUF
08.08.17)
X

Evaluering af den ekstra udvidede åbningstid i
6 institutioner

X

1. maj 2018

Maj 2018
(Afleveringsfrist den 17. april 2018)
Afdeling
Alle
Alle
Alle
Alle

Dagsordenspunkter
Årshjul for BUF – 16. maj 2018
Økonomirapportering pr. 31. marts 2018
Forhøring af Budget 2019
Mødedatoer for 2019

B

O SO

X
X

Udvalget for Børn, Unge og Familie
Sidst opdateret: Den 30-01-2018

Bemærkninger

X

Side 6

B = Beslutning
O = Orientering
SO = Samlet orienteringspunkt

Skoler
Skoler
Skoler
Skoler

Status på skolernes arbejde med
udviklingsplaner
Orientering om unges valg af uddannelse
2018
Orienteringspunkt a: Personalesituationen
på kommunens skoler i skoleåret
2018/2019
Afrapportering af effektmål og data på
skoleområdet

X

Orientering om implementering og brug af udviklingsplaner.

X
X
X

Effekt 8,9,11 + personalesituation næste skoleår

6. juni 2018

Juni 2018
(Afleveringsfrist den 22. maj 2018)
Afdeling
Alle
Alle

Dagsordenspunkter
Årshjul for BUF – 2018
Prioritering af budgetreduktioner,
udvidelser og anlæg - budget 2018-21

B

O

SO

X

Udvalget for Børn, Unge og Familie
Sidst opdateret: Den 30-01-2018

Bemærkninger

X

Side 7

B = Beslutning
O = Orientering
SO = Samlet orienteringspunkt

Alle
Skoler
Skoler
Skoler

Samlet opfølgning på dialogmøder 2018
mellem dialogudvalg og lokalråd
Udskolingslinjer til skoleåret 2018/19
Oversigt over de mobbeklager, der
sendes videre til den nationale
klageinstans
Orientering om nationale testresultater

X
X
X
X

7. august 2018

August 2018
(Afleveringsfrist den 24. juli 2018)
Afdeling
Alle

Dagsordenspunkter
Årshjul for BUF – 2018

B O SO

Udvalget for Børn, Unge og Familie
Sidst opdateret: Den 30-01-2018

Bemærkninger

X
Side 8

B = Beslutning
O = Orientering
SO = Samlet orienteringspunkt

Alle

Budget 2019-22 (foreløbige
budgetbemærkninger og takster)

X

Alle

Rammeaftale 2018-19 på det
specialiserede social- og
undervisningsområde
Afgangskarakterer uden socioøkonomisk
reference

X

Skoler

Det samlede budgetmateriale på udvalgets område:
Budgetbemærkninger, takster og opsamling af forårets
prioriteringer

X

4. september 2018

September 2018
Afdeling
Alle

(Afleveringsfrist den 21. august 2018)
Dagsordenspunkter
B O SO
Årshjul for BUF – 2018

Udvalget for Børn, Unge og Familie
Sidst opdateret: Den 30-01-2018

Bemærkninger

X
Side 9

B = Beslutning
O = Orientering
SO = Samlet orienteringspunkt

Alle
Alle
Skoler, PPR og
Forebyggelse
Skoler, PPR og
Forebyggelse

Halvårsregnskab 2018
Takster 2018- Børne-, Unge- og
Familieudvalget
Den nationale trivselsmåling på
folkeskolerne 2018
Afrapportering af effektmål og data på
skoleområdet

X
X
X
X

Effekt 10,12, 13 + forældre tilfredshed med inddragelse

Udvalget for Børn, Unge og Familie
Sidst opdateret: Den 30-01-2018

Side 10

B = Beslutning
O = Orientering
SO = Samlet orienteringspunkt

2. oktober 2018

Oktober 2018
(Afleveringsfrist den 18. september 2018)
Afdeling

Dagsordenspunkter

Alle

Årshjul for BUF – 2018

Skoler, PPR og
Forebyggelse

Antal børn i skoleklubber

B

O

SO
X

Udvalget for Børn, Unge og Familie
Sidst opdateret: Den 30-01-2018

Bemærkninger

X

Side 11

B = Beslutning
O = Orientering
SO = Samlet orienteringspunkt

6. november 2018

November 2018
(Afleveringsfrist den 23. oktober 2018)
Afdeling
Alle
Alle
Alle
Skoler, PPR og
Forebyggelse
Skoler, PPR og
Forebyggelse
Skoler, PPR og
Forebyggelse
Skoler, PPR og
Forebyggelse
Ledelsessekret
ariatet
Skoler, PPR og
Forebyggelse

Dagsordenspunkter
Årshjul for 2018
Implementering af budget 2019
Økonomirapporteringer september 2018
Orientering om udviklingen i antallet af
elever på efterskoler
Udvikling i afgangsprøvekaraktererne

B O SO

Bemærkninger

X
X
X
X
X

Opfølgning – strategi i folkeskoler

X

Åben psykologisk rådgivning

X

Mødekalender for BUF 2019

X

Afrapportering af effektmål og data på
skoleområdet

X

Effekt 1,2,3,5,6,7

Udvalget for Børn, Unge og Familie
Sidst opdateret: Den 30-01-2018

Side 12

B = Beslutning
O = Orientering
SO = Samlet orienteringspunkt

4. december 2018

December 2018
(Afleveringsfrist den 20. november 2018)
Afdeling
Alle

Dagsordenspunkter
Årshjul for BUF – 2018

B O

SO

Udvalget for Børn, Unge og Familie
Sidst opdateret: Den 30-01-2018

Bemærkninger

X

Side 13

