Til Folketingets Ombudsmand
Jeg skal hermed anmode Folketingets Ombudsmand om at indlede en undersøgelse af Randers
Kommunes retsstridige administration på børn- og ungeområdet. Jeg skal samtidig bede
ombudsmanden om at hastebehandle anmodningen, idet jeg finder, at der er en åbenbar risiko for, at
udsatte børn, unge og familier svigtes.
Til grund herfor ligger Socialstyrelsens Task Forces rapport af 12. november 2015 om børn- og
ungeområdet i Randers Kommune (vedlagt som bilag 1).
Af rapporten fremgår følgende:
“Ankestyrelsens sagsgennemgang viser, at Randers Kommune i en høj andel af de
gennemgåede sager ikke har overholdt de lovmæssige krav. Sagsgennemgangen viser
således, at der i en stor andel af de gennemgåede sager er både sagsbehandlingsmæssige
mangler i forhold til arbejdet med underretninger, børnefaglige undersøgelser,
handleplaner og faglige vurderinger i sagerne. Derudover ses det i en række sager, at der
er passivitet i sagsbehandlingen. Det er Task Forcens vurdering, at disse mangler kan have
ført til utilstrækkelige indsatser overfor børn, unge og deres familier.” (s. 10)
Det er min opfattelse, at Randers Kommunes administration på børn- og ungeområdet er mere
retsstridig og præget af mere alvorlige fejl og mangler end administrationen i for eksempel Esbjerg,
Rebild, Brønderslev og Tønder kommuner nogensinde har været.
Der er således tale om en meget alvorlig situation, og der er efter min opfattelse en åbenbar risiko
for, at udsatte børn, unge og familier svigtes.
Den 13. november 2015 blev Randers Byråd bekendt med Socialstyrelsens Task Forces rapport af
12. november 2015 (se bilag 2 og 3).
Det er min vurdering, at Randers Byråd har pligt til at reagere, hvis den får kendskab til en
retsstridig administration i forvaltningen, jf. FOB1988.69. Heraf må følge, at Randers Byråd har
pligt til hurtigst muligt at iværksætte de foranstaltninger, der skal til for at sikre en lovlig
administration, hvis byrådet måtte blive bekendt bekendt med en retsstridig administration.
Det er min vurdering, at Randers Byråd ikke har iværksat tilstrækkelige foranstaltninger for at sikre
lovligheden af kommunens forvaltning af børn- og ungeområdet.
Herimod kunne man indvende, at rapporten af 12. november 2015 tegner et øjebliksbillede, der ikke
nødvendigvis er dækkende for den aktuelle situation i familieafdelingen i Randers Kommune.
En række forhold - stigende sygefravær, medarbejderflugt, dårligt arbejdsmiljø, herunder
manglende imødekommelse af påbud fra Arbejdstilsynet, og alvorlige rekrutteringsproblemer, der
medfører mange ubesatte stillinger - gør imidlertid, at der er grundlag for at frygte, at kvaliteten af
sagsbehandlingen aktuelt er af en endnu ringere kvalitet end det øjebliksbillede, der fremgår af
rapporten af 12. november 2015.

Den 25. november 2015 stillede jeg i henhold til kommunestyrelseslovens § 11, stk. 1, 1. pkt. et
forslag om en akut indsats med det formål at bringe den retsstridige administration til ophør hurtigst
muligt. Forslaget er vedlagt som bilag 4.
Forslaget blev behandlet på byrådets møde den 7. december 2015 (sag 365), hvor det blev behandlet
sammen med sag 360 (Task Force - tilbagemelding). Sag 360 er vedlagt som bilag 5. Sagens to
bilag bestod af Task Forces rapport af 12. november 2015 (vedlagt som bilag 1) og en powerpointpræsentation af 7. september 2015 (vedlagt som bilag 6). Lydoptagelsen af byrådets diskussion er
vedlagt som bilag 7.
På byrådsmødet blev mit forslag forkastet med 5 stemmer for og 26 stemmer imod.
Jeg finder derfor, at Randers Byråd forsømmer at iværksætte det fornødne for at bringe den ulovlige
administration på børn- og ungeområdet til ophør.
Jeg finder, at der i den forbindelse er blevet lagt vægt på økonomiske hensyn. Det er min opfattelse,
at økonomiske hensyn hverken kan begrunde eller berettige en ulovlig administration. Jeg finder, at
det er en skærpende omstændighed, at det klart fremgår af serviceloven, at barnets behov kommer i
første række.
Jeg skal derfor gøre gældende, at Randers Byråd har tilsidesat sin pligt til at reagere på den
retsstridige administration, der pågår i familieafdelingen i Randers Kommune.
Som dokumentation for, at Randers Byråd i længere tid har haft kendskab til, at der i
familieafdelingen har været en retsstridig administration, har jeg som bilag 8 vedlagt en artikel af
25. juni 2015 fra dr.dk med overskriften “Randers Kommune erkender: Vi begår lovbrud i
børnesager”. I artiklen erkender familiechefen i Randers Kommune, at Randers Kommune har en
retsstridig administration på børn- og ungeområdet. Som det fremgår af ovenstående har det
imidlertid ikke ført til, at den retsstridige administration er bragt til ophør.
Som nævnt ovenfor skal jeg derfor anmode ombudsmanden om at indlede en undersøgelse af
Randers Kommunes retsstridige administration på børn- og ungeområdet. Som nævnt ovenfor skal
jeg anmode ombudsmanden om at hastebehandle sagen, idet der efter min opfattelse er åbenbar
risiko for, at udsatte børn, unge og familier svigtes.

