Resumé – Mere tid til velfærd
Større fokus i kommunernes arbejde med udsatte børn og unge skal
frigøre 38 millioner kroner
Kommuner og sagsbehandlere skal have bedre muligheder for at prioritere og
målrette indsatsen, så det enkelte barn hjælpes bedst muligt.
Regeringen præsenterer 12 forslag til, hvordan de statslige regler og krav til indsatsen for udsatte børn og unge kan gøres enklere. Forslagene indgår i forhandlingerne om Barnets Reform, som regeringen i øjeblikket drøfter med et bredt flertal
i Folketinget. Regeringen vil blandt andet:
¾ Stille færre krav til socialfaglige undersøgelser og handleplaner.
Blandt andet skal kommunerne i nogle situationer have mulighed for at
give en familie støtte uden at gennemføre en undersøgelse eller udarbejde
en handleplan. Det skal også være nemmere at fokusere på de punkter, der
er relevante i forhold til det enkelte barn Forslagene vil gøre det muligt for
kommunerne at omprioritere ca. 112.000 timer årligt.
¾ Forbedre reglerne for fagpersoners videregivelse af oplysninger, så
pædagoger, lærere, læger og psykologer får bedre mulighed for at drøfte
deres bekymring for børn og unge, der har brug for hjælp – uden at de
dermed overtræder deres tavshedspligt.
¾ Nedbringe antallet af indberetninger til Anbringelsesstatistikken, så
sagsbehandlerne ikke skal bruge deres tid på at indberette unødvendige
oplysninger.
¾ Afskaffe kravet om udarbejdelse af en sammenhængende børnepolitik og sagsbehandlingsstandarder, så sagsbehandlerne kan bruge tiden
på kerneopgaverne – at hjælpe børnene og de unge.
Forenklingsforslagene på udsatte børn og unge-området vil frigøre ressourcer i
kommunerne svarende til ca. 38 millioner kroner årligt fra 2011. Det svarer samlet
set til 130.000 timer, som kan omprioriteres til andre opgaver.
Kommuner, ledere og medarbejdere har bidraget

Mere end 300 ledere, sagsbehandlere, pædagoger, familierådgivere mfl. på opholdssteder og døgninstitutioner samt i de kommunale forvaltninger har bidraget
med forslag til, hvordan reglerne på udsatte børn og unge-området kan forenkles.
Det har de gjort i spørgeskemaundersøgelser, interviews, fokusgrupper og landsdækkende konferencer.
Læs mere i publikationen ”Mere tid til velfærd – Regeringens plan for mindre bureaukrati i
kommuner og regioner ” eller på www.fm.dk/afbureaukratisering.

