Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedr. udsatte børn og
unge i Randers Kommune
Sagsfremstilling
Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 25. november 2015 følgende:
Stop svigtet af udsatte børn og unge nu!
Den 13. november 2015 afleverede Socialstyrelsens Task Force en rapport om Randers Kommunes indsats for
udsatte børn og unge. Rapporten dokumenterer, at medarbejderne har haft ret, når de gentagne gange, har råbt op
om lovbrud og svigt af udsatte børn og unge.
En negativ spiral af nedskæringer og dårligt arbejdsmiljø og gentagne ledelsesmæssige og politiske svigt har
således ført til, at forholdene for udsatte børn og unge i Randers Kommune får den hårdeste kritik, Task Forcen
nogensinde har leveret.
I 2012 blev Esbjerg Kommune kendt i hele landet for en mangelfuld og utilstrækkelig indsats for udsatte børn og
unge. En sammenligning af Task Forcens rapporter om indsatserne i hhv. Esbjerg og Randers viser imidlertid, at
problemerne og svigtet er langt større i Randers, end de i 2012 var i Esbjerg.
På side 10 i rapporten om indsatsen for udsatte børn og unge i Randers Kommune, konkluderer Task Force.
“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.”
Til sammenligning skrev Task Force i 2012 følgende om indsatsen i Esbjerg Kommune (side 9):
“ Ankestyrelsen har i sin undersøgelse af konkrete sager konstateret, at kvaliteten af sagsbehandlingen i de
undersøgte sager ikke i alle tilfælde lever op til de lovgivningsmæssige krav. Undersøgelsen peger blandt andet på,
at det ikke er i alle sager, at der bliver udarbejdet de lovpligtige børnefaglige undersøgelser samt handleplaner. Det
betyder, at der ikke er det rette grundlag for at kunne give de nødvendige foranstaltninger til børn og unge.”
Med andre ord kan det give anledning til stor forundring, at der ikke har været større fokus på det massive svigt af
udsatte børn og unge i Randers Kommune, når svigtet her ifølge Task Force er markant større, end det var i Esbjerg.
Velfærdslisten mener, at byrådet har pligt til hurtigst muligt (med tryk på hurtigst) at stoppe svigtene og den
retsstridige sagsbehandling. Efter vores opfattelse er der tale om en både etisk og retlig handlepligt.
Rapporten fra Task Force dokumenterer, at problemerne er enorme. Indsatsen for at sikre, at udsatte børn og unge
får den hjælp og støtte, de har brug for, er derfor nødt til at forløbe i to etaper:
1. en akut indsats, der sikrer, at ingen børn eller unge lider overlast på grund af mangelfuld eller fejlagtig
sagsbehandling i Randers Kommune, og
2. en langsigtet indsats, der skal sikre, at sagsbehandlingen og indsatsen fremover lever op til børnenes behov
og lovens krav.
Akut indsats
Velfærdslisten foreslår, at byrådet træffer en principbeslutning om, at området skal tildeles de midler, der skal til for
at sikre, at ingen børn eller unge lider overlast på grund af mangelfuld eller fejlagtig sagsbehandling i Randers
Kommune. Det kræver formentlig, at Randers Kommune tilknytter ekstraordinære medarbejdere med erfaring inden
for området, indtil de akutte problemer er løst.
Velfærdslisten foreslår, at byrådet beslutter, at indsatsen skal sættes i gang med det samme, og at de nødvendige
bevillinger vedtages på førstkommende byrådsmøde. Sagens hastende karakter gør imidlertid, at indsatsen ikke
kan afvente, at bevillingen besluttes på byrådsmødet i januar.
Indsatsen skal hurtigst muligt - og senest i løbet af maksimalt to uger - sikre, at alle sager, hvor der er grund til
bekymring for barnets tarv, identificeres ved gennemgang af samtlige sager.

Hurtigst muligt - og senest inden for tre uger - skal der være handlet i alle sager, hvor der er grund til bekymring for
barnets tarv.
Hurtigst muligt - og senest inden for fire uger - skal der være handlet i alle sager med efterslæb.
I tillæg til den etiske pligt til at handle er Velfærdslisten også af den opfattelse, at det følger af loven, at barnets behov
kommer i første række. Derfor må økonomiske overvejelser også i denne sammenhæng være underordnet.
Langsigtet indsats
Velfærdslisten mener, at de problemer, der påpeges i Task Forces rapport, er en følge af en lang række af politiske
og ledelsesmæssige svigt. En negativ spiral af nedskæringer og dårligt arbejdsmiljø har ført til, at forholdene for
udsatte børn og unge i Randers Kommune er under al kritik. At rette op på problemerne kræver en langsigtet og
vedvarende indsats.
Derfor foreslår Velfærdslisten beslutter, at forvaltningen hurtigst muligt skal udarbejde en plan for en langsigtet
indsats. Planen skal indeholde overvejelser om:

l

indførelse af Sverigesmodellen, herunder loft for sager pr. medarbejder

l

tiltrækning af dygtige og erfarne medarbejdere

l

økonomi

Velfærdslisten foreslår samtidig, at byrådet beslutter at tilvejebringe den økonomi, der skal til for at få
familieafdelingen på ret køl.
Nedskæringsstop
Den såkaldte genopretningsplan samt budgettet for 2016-19 fastsætter en række nedskæringer på indsatsen for
udsatte børn og unge. Velfærdslisten har stemt imod alle disse og forventer, at budgetflertallet nu også kan se, at det
massive faglige kvalitetsløft, området har brug for, ikke er foreneligt med de nævnte nedskæringer. Derfor foreslår
Velfærdslisten, at byrådet beslutter at gennemføre et tidsubestemt stop for nedskæringer på udsatte børn og unge.
Inddragelse af medarbejdere
Rapporten dokumenterer, at det dårlige arbejdsmiljø i familieafdelingen har påvirket sagsbehandlingen og således
ført til svigt af udsatte børn og unge. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne inddrages i løsningerne, og at
arbejdsmiljøproblemerne løses.
Velfærdslisten foreslår derfor, at byrådet beslutter, at arbejdstilsynets påbud senest skal være imødekommet i januar
2016.
Økonomi
Det følger af Serviceloven, at barnets behov altid kommer i første række. Når vi står med en indsats for udsatte børn
og unge, der ikke fungerer og er meget langt fra at leve op til lovens krav, har byrådet derfor pligt til at rette op på de
ulovlige svigt af udsatte børn og unge - også selv om det fører til merudgifter. Velfærdslisten foreslår derfor, at de
nødvendige indsatser sættes i gang med det samme, så svigtene stoppes. Først herefter kan byrådet så tage stilling
til, hvordan de skal finansieres.
Indstilling
Velfærdslisten foreslår, at byrådet beslutter:
l

at sætte den akutte indsats i gang i overenstemmelse med beskrivelsen ovenfor

l

at sætte den langsigtede indsats i gang i overenstemmelse med beskrivelsen ovenfor

l

at gennemføre et tidsubestemt stop for nedskæringer på udsatte børn og unge

l

at de økonomiske konsekvenser af ovenstående håndteres på et af de førstkommende byrådsmøder

l

at arbejdstilsynets påbud skal være imødekommet senest januar 2016

Bilag eftersendes.

BESLUTNING
Forkastet med 5 stemmer for og 26 stemmer imod. For stemte Beboerlisten, Velfærdslisten og Socialistisk
Folkeparti.
Sagerne 360 og 365 blev behandlet sammen.

