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Kommissorium 
 

Opdrag 

Tårnby Kommune har indgået aftale med Type2dialog om en undersøgelse af kommunens 

Familieafdeling på følgende måde: 

• Hovedvægten af opgaven skal bestå i en undersøgelse af, hvordan de sags- og 

ledelsesmæssige processer i Familieafdelingen har været under den tidligere familiechef 

og for nuværende er organiseret med henblik på at afklare, om organisering og ledelse i 

Familieafdelingen har været medvirkende til, at man har fået utroværdig rådgivning fra den 

nu anmeldte psykolog, Michael Guul. Undersøgelsen skal ikke kun afdække bagudrettede 

processer, men også danne grundlag for fremadrettede sagsprocesser og en fremadrettet 

intern organisering, så afdelingen kan fungere optimalt fagligt og økonomisk. 

 

• Et fokus i undersøgelsen er, hvordan forældrene oplever samarbejdet med 

Familieafdelingen som supplement til den fremadrettede anbefaling. 

 

• Analyse af hændelsesforløbet omkring indhyring og samarbejde med Michael Guul 
(herefter MG) med henblik på at afdække svigt i processen. 
 

Undersøgelsen er bygget op ud fra opdraget og indleder, efter en opsamling af anbefalinger, med 

en gennemgang af sags- og ledelsesmæssige processer i Familieafdelingen. Dette fører over til en 

gennemgang af, hvordan de interviewede forældre oplever samarbejdet med Familieafdelingen.  

Sidst undersøges samarbejdet med MG, og der konkluderes opsamlende på personaleretlige 

konsekvenser. 

Metode  

Til brug for undersøgelsen har Type2dialog gennemgået en lang række skriftlige materialer fra 

Tårnby Kommune (bilag 1). 

Der er derudover gennemført interviews for at få kortlagt den sags- og ledelsesmæssige praksis, 

der har været gældende i Familieafdelingen tilbage til 2017 og frem til nu.  

Der er gennemført interviews med: 

• Tidligere souschef 

• Tidligere koordinator 

• Seks medarbejdere, der har været ansat i Tårnby kommune i 2018  

• Seks medarbejdere, der er ansat efter primo 2019, som er interviewet i grupper af tre  

• En skoleleder, en psykolog og en familiebehandler som repræsentanter for 

samarbejdspartnere (Interviewet sammen) 

• Forvaltningschefen for Børne- og Kulturforvaltningen 

• Sekretariatschefen for Børne- og Kulturforvaltningen 

• 11 forældre som aktuelt har en sag i Familieafdelingen. Her er otte interviewet individuelt, 

og tre er interviewet sammen som repræsentanter for en forældregruppe 
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Interviews med medarbejdere, tidligere koordinator og souschef, samarbejdspartnere samt 

forældre er gennemført ud fra tematiserede interviewguides (bilag 2). 

Forældre er tilfældigt udvalgt, ud fra fødselsdato, af Tårnby Kommune og er lige fordelt mellem 

handicap- og socialsager.  

Det har ikke, som led i denne undersøgelse, været aftalt at foretage gennemgang af konkrete 

sager. 

Sammenfatning 
Samlet set er det Type2dialogs vurdering, at der ikke er fundet noget i organiseringen af 

Familieafdelingen, som bør være årsag til en utroværdig rådgivning eller dårlig kvalitet i 

sagsprocesserne. Type2dialog har afdækket, at der er foretaget et betydeligt arbejde i afdelingen 

for at sikre kvalitet og lovmedholdelighed, men også at der stadig er områder, der skal arbejdes 

videre med. 

Undersøgelsen peger på, at der er gennemført tæt ledelsesopfølgning i afdelingen med gode 

muligheder for faglig refleksion samt hyppig sagsgennemgang og ledelsestilsyn. Den tætte 

ledelsesopfølgning anbefaler vi fremadrettet understøttes af procedurer og arbejdsgange for 

området. Der ses generelt få beskrevne procedurer eller arbejdsgange, hvilket kan betyde, at 

medarbejderne lettere kan begå procedurefejl eller bruge uforholdsvis meget tid på at 

sagsbehandle sagerne. Særligt arbejdsgang omkring forældrekompetenceundersøgelser 

anbefales at få implementeret.  

Medarbejderne har ikke haft selvstændig bevillingskompetence. Det ses at have den konsekvens, 

at sagsbehandlingen trækker ud. Det anbefales at se på en mere smidig bevillingsmodel. 

Gennem interviews med både medarbejdere og forældre er der identificeret behov for at øge 

samarbejdet på tværs af Familieafdelingen, Rådgivning og Forebyggelse (herefter ROF)  og 

skoleområdet. Flere af de interviewede oplevede, at indførelsen af en konsekvent bestiller-udfører 

model indebar en forringelse af samarbejdet.  

Samarbejdet med forældre kan i nogle tilfælde styrkes. Navnlig i den direkte dialog til møder og i 

opfølgningen efter møder. Nogle forældre udtrykker utilfredshed med, at de ikke oplever at blive 

inddraget tilstrækkeligt. Den tidligere familiechef har haft en fremtrædende rolle i 

sagsbehandlingen og har eksempelvis deltaget i mange møder og samtaler med forældrene, 

hvilket forældrene ikke vurderer i alle tilfælde har være befordrende for deres samarbejde med 

afdelingen. 

Der har i Familieafdelingen været gennemført relevant arbejde med at sikre handleplaner i 

sagerne, som afdelingen ses at være kommet langt med.  

Vores undersøgelse viser, at forældrene oplever manglende svar på henvendelser til 

Familieafdelingen. Det opleves for vanskeligt for forældrene at få fat i deres sagsbehandler, og 

forældrene oplever, at der ikke bliver ringet tilbage eller besvaret mails. Utilfredsheden hos 

forældrene bunder i manglende kommunikation og respons på beslutninger i sagerne og 

henvendelser til Familieafdelingen og ikke i selve afgørelserne.    

Vores undersøgelse peger på nogle forhold omkring den ledelsesmæssige styring af 

leverandørsamarbejdet, som i det konkrete samarbejde med MG viser sig i form af manglende 

procedurer og arbejdsgange, men som også får en generel betydning for leverandørsamarbejder i 

øvrigt.  
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Nedenfor samles de konkrete anbefalinger, som Type2dialog giver til den videre udvikling af 

Familieafdelingen i Tårnby Kommune. 

Anbefalinger 

Kvalitet i sags- og ledelsesmæssige processer 

Det anbefales at udarbejde handlingsanvisende arbejdsgange for udarbejdelse af 

forældrekompetenceundersøgelser med udgangspunkt i Socialstyrelsens retningslinjer fra 2021. 

Det skal sikre, at alle sagsbehandlere går gennem Psykolognævnet ved vurdering af potentielle 

eksterne samarbejdspartner. Som led i udarbejdelsen kan det fastslås, hvilke informationer Tårnby 

Kommune kræver at have om samarbejdspartnere. 

Praksiserfaring fra andre kommuner er, at handlingsanvisende arbejdsgange, der understøtter 

f.eks. planlægning af processen for opfølgning, er gode hjælperedskaber til at sikre systematisk og 

ensartet sagsarbejde. Der er meget få værktøjer til understøttelse i afdelingen, og det anbefales at 

afdække behovene for dette nærmere. 

Der har gennem to år været en fokuseret indsats på opfølgning gennem arbejde med mål og 

handleplaner i sagerne, og der er bl.a. afleveret data til revisionen omkring udviklingen i 

handleplaner. BDO ser, der mangler handleplaner i nogle af de gennemgåede sager. 

Samarbejdspartnere oplever, at handleplaner kan være lang tid undervejs. På den baggrund 

anbefales det, at indsatsområdets handleplaner bibeholdes. 

Det anbefales, at Familieafdelingen udvikler en mere smidig model for bevillingskompetence, som 

kan udmønte sig i enten teamkompetence og/eller individuel kompetence for enkelte indsatser 

med henblik på fremadrettet smidigere sagsbehandlingsprocesser og et styrket samarbejde 

mellem sagsbehandler og familie.  

Organisering 

Det anbefales at styrke samarbejdet og snitfladerne mellem Familieafdelingen, ROF og 

skoleområdet.  

Det anbefales at styrke fokus på gode overdragelser mellem teams i Familieafdelingen, herunder 

mellem de forebyggende rådgivere og Front/Undersøgelsesteam. Dette er for at forebygge det tab 

af viden og relationer, som samarbejdspartnere og forældre oplever, der sker i dag. 

Forældrene ønsker større lydhørhed i samarbejdet med Familieafdelingen 

Det anbefales at styrke sagsbehandlernes kommunikative og relationelle værktøjer til at indgå i 

samarbejde med forældrene. Den lovgivningsbestemte inddragelse bør opleves som reel, og det 

bør – i flest mulige tilfælde – tilstræbes, at forældre har ejerskab til mål og indsats.  

Forældrene giver samstemmende udtryk for, at de oplever manglende svar på henvendelser. Dette 

gælder både returopkald og svar på mails. Forældrene giver ligeledes udtryk for, at de oplever, 

Familieafdelingen ikke er proaktiv i deres sagsbehandling, og at de ofte selv må rykke for svar. På 

den baggrund anbefales det, at Familieafdelingen tager skridt til at forbedre samarbejdet med 

forældrene gennem en mere proaktiv proceskommunikation, herunder når sagsbehandlingsfrister 

overskrides. Derudover bør kommunens telefonpolitik efterleves.    

Det anbefales at undersøge om “underretning” er det rette ord at anvende, når forældre selv 

henvender sig for at få hjælp fra Familieafdelingen. Underretning matcher ikke forældrenes billede 

om anmodning om hjælp.  
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Det anbefales, at Tårnby Kommune tydeliggør mulighed for at klage i forvaltningen. Forældrene 

har en forståelse af, at man skal klage over sagsbehandlingen til familiechefen. Det oplever nogle 

forældre som svært, og de efterspørger, at det tydeliggøres, hvilke andre niveauer i den 

kommunale administration, de kan rette henvendelse til.  

Anbefaling på baggrund af samarbejde med Michael Guul  

Det anbefales, at der udarbejdes og implementeres en arbejdsgang for samarbejde med eksterne 

leverandører, der omfatter kontraktlige forhold, samt GDPR. Som led heri indgår en procedure for 

kommunens selvstændige vurdering af en leverandørs svar på en klage. Ligeledes anbefales 

indførelse af en praksis for at samle alle henvendelser om en leverandør, så kommunen har 

overblik over det samlede antal henvendelser og bedre er i stand til at tage de fornødne skridt til at 

iværksætte eventuelle undersøgelser.     

Det anbefales at omsætte god forvaltningsskik og relevant lovgivning til konkrete retningslinjer eller 

et kodeks for professionel leverandørstyring og leverandørsamarbejder. Hver medarbejder har 

brug for at vide, hvad der må sparres om, og hvordan omgangsformen skal være til eksterne 

samarbejdspartnere.  

Det anbefales at udarbejde og konsekvent implementere en handlingsanvisende arbejdsgang for 

journaliseringspraksis. 
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Sags- og ledelsesmæssige processer i Familieafdelingen  
Sags- og ledelsesmæssige processer er gennemgået fra 2017 med henblik på at undersøge, om 

de har været medvirkende til, at man har fået utroværdig rådgivning fra den nu anmeldte psykolog.  

Organisering  

Den nuværende organisering af Familieafdelingen er illustreret i nedenstående figur.  

                                 

                                                                                     

 

Figur 1: Organisering 

Medarbejderne fortæller, at Familieafdelingen er blevet mere specialiseret i sagsbehandlingen 

siden 2017. Der er arbejdet med at styrke det forebyggende arbejde gennem forebyggende 

rådgivere, der kommer hyppigt på skoler og i daginstitutioner. Derudover er der et front- og 

undersøgelsesteam, foranstaltningsteam og specialrådgivningen. I 2021 er der oprettet et 

anbringelsesteam, der fremadrettet skal sikre, at kommunen lever op til formålet om styrkelsen af 

anbringelsesområdet gennem Barnets Lov. Teamet er nedsat, men endnu ikke fungerende i 

praksis. 

Opdelingen i teams sikrer specialisering inden for områderne. Det medfører dog også mange skift i 

sagsbehandler- og samarbejdsrelationer ifølge interviewede forældre og samarbejdspartnere. Det 

anbefales at sætte fokus på processen ved overdragelse mellem teams i Familieafdelingen, 

herunder mellem de forebyggende rådgivere og Front for at forebygge det tab af viden, som, 

samarbejdspartnere og forældre oplever, sker i dag. 

Samarbejde med ROF og skoler 

Der er ifølge de interviewede medarbejdere siden 2017 arbejdet med en bestiller-udfører relation 

mellem Familieafdelingen og ROF. Dette har styrket sagsbehandlernes myndighedsrolle, men har 

samtidig svækket samarbejdet mellem Familieafdelingen og ROF. Sagsbehandlere og 

samarbejdspartnere oplever, at der er forældre, som bliver uhensigtsmæssigt berørt af det 

svækkede samarbejde og mangelfulde koordinering mellem myndighed og udfører. Medarbejdere 

og samarbejdspartnere peger derfor på samarbejdet mellem Familieafdelingen og ROF som et 

fremadrettet indsatsområde. Det gælder særligt i forhold til kommunikation, samarbejde om 

indsatser og opfølgning efter en underretning.  

Børne- og 
Kulturforvaltningen

Forvaltningschef
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koordinator

Socialområdet

Koordinator



Undersøgelse af Familieafdelingen 2021  

Rådgivningsnotat 6 

Praksis ved forældrekompetenceundersøgelser 

Det er gældende praksis, at alle sager drøftes på ugentlige drøftemøder. Sagsbehandlerne træffer 

ikke selvstændige afgørelser i sagerne. Den tidligere familiechef har sammen med sin souschef 

endeligt godkendt alle indstillinger om foranstaltning.  

Der var i 2017 ikke lovgivningsmæssige krav til proces, form og indhold i forhold til 

forældrekompetenceundersøgelser. Socialministeriet har i 2011 udarbejdet retningslinjer for 

forældrekompetenceundersøgelser, men dette er alene anbefalinger1. På baggrund af interviews 

ses det ikke, at disse vejledende nationale retningslinjer har været anvendt i afdelingen. Der er i 

afdelingen ikke en nedskrevet arbejdsgang for igangsættelse af 

forældrekompetenceundersøgelser.   

Der har dannet sig en hverdagspraksis, som er rekonstrueret nedenfor på baggrund af de 

gennemførte interviews. Praksis er: 

• Beslutningen om en forældrekompetenceundersøgelse træffes på ugemøderne, herunder 

hvad der skal afdækkes.  

• Der meddeles afgørelse til forældre, og leverandør afdækkes i forhold til forældrenes 

eventuelle ønsker, opgaveløsning, tidshorisont og pris. Efter lovkrav om autorisation 

undersøges dette. 

• Der udarbejdes indstilling til familiechefen, som godkender. 

• Sagsproces med leverandør aftales, herunder omfanget af akter forud for undersøgelsen.   

• Dernæst opstartsmøde med familien, hvor formålet gennemgås. Sagsbehandler udarbejder 

referat af mødet. Dette udsendes ikke. 

• Forældrekompetenceundersøgelse udarbejdes med forældre og børn.  

• Forældrene præsenteres for resultatet af psykologen. Resultatet gennemgås herefter med 

forældre og Familieafdelingen. 

Det er op til den enkelte sagsbehandler at tilrettelægge gennemførelsen af 

forældrekompetenceundersøgelsen, herunder at finde en psykolog og indhente dokumentation for 

autorisation. Valg af psykolog foregår oftest ved at spørge kollegaer, hvorved de samme 

psykologer kan blive brugt hyppigt. 

Den hverdagspraksis, som vores undersøgelse har kortlagt, er et godt fundament, hvis den følges 

konsekvent og bliver en fast arbejdsgang for processen fra overvejelse om 

forældrekompetenceundersøgelse. I forhold til ovenstående hverdagspraksis vil det være vigtigt 

fremadrettet, at autorisation af psykologer vurderes gennem Psykolognævnet. Det vil også være 

vigtigt at sikre en ensartethed omkring formulering af opdrag baseret på Socialstyrelsens 

retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelse fra 2021.  

Der ses generelt få hjælperedskaber til at understøtte systematisk sagsarbejde. Det anbefales 

derfor fremadrettet for forældrekompetenceundersøgelser, såvel som for planlægning af 

opfølgning på indsatser og andre sagsprocesser, at udarbejde handlingsanvisende arbejdsgange 

og sikre ledelsesmæssig opfølgning på dem. Dette kan understøtte sagsbehandlerne i systematisk 

og ensartet sagsarbejde.  

 
1 Retningslinjerne fra 2011 er erstattet af Socialstyrelsens nye retningslinjer fra 2021 
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Professionel leverandørstyring 

Autorisation 

Da samarbejdet med MG starter ultimo 2017 var autorisation ikke et krav, men en anbefaling fra 

Socialministeriet. I Familieafdelingen var der ifølge de interviewede ikke opmærksomhed på denne 

anbefaling i 2017.  Da det blev et lovkrav i 2020, blev det drøftet i afdelingen og autorisation 

nævnes også af de interviewede som et krav til psykologen. 

Kontrakt og databehandlingsaftale 

Det er konstateret, at der ikke er udarbejdet skriftlig kontrakt med MG, men at samarbejdet har 

beroet på mundtlige aftaler eller mails. Det har heller ikke været muligt at tilvejebringe en aftale om 

psykologens adgang til forældrenes persondata.   

Denne kontraktpraksis er ifølge de interviewede fortsat gældende praksis ved opgaver med 

eksterne leverandører, hvor samarbejdet aftales fra gang til gang. Kontrakter og 

databehandleraftaler er der ifølge forvaltningschefen et fremadrettet fokus på. 

Journalisering og dokumentation for samarbejde 

Opfølgning på samarbejdet med MG er ikke løbende blevet dokumenteret, hvorfor væsentlige 

erfaringer, bekymringer og leverandørunderretninger ikke har været mulige at trække fra 

kommunens ESDH-system. Henvendelser omkring MG fra såvel politisk niveau og øvrige eksterne 

er ikke blevet journaliseret.  

Der er en klageprocedure for forældreklager i afdelingen, hvor det er koordinator, der behandler 

klagen, mens sagsbehandler oplyser. Dette vurderes at være en faglig kvalitativ løsning, der sikrer 

forældrene et objektivt blik. 

I gennemgangen af de konkrete klager ses dog, at journalisering ikke sker systematisk. Det kan 

ikke af- eller bekræftes om forældre, der har klaget over MG, har fået svar i alle tilfælde.  

Der ses tilfælde, hvor MG har fået tilsendt den konkrete klage med en anmodning om svar. Der 

ses ikke journalnotater, der viser, om Familieafdelingen har forholdt sig til kritikpunkter og MGs 

svar.  

Sagsprocesser og faglig kvalitet 

I dette afsnit beskrives det, hvad der siden 2017 er gjort for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen. I 

vurderingen af den faglige kvalitet refererer Type2dialog til Social- og Indenrigsministeriets fire 

pejlemærker fra 2021 på området for udsatte børn og unge som analyseramme for vurderingen af 

kvalitet i sagsbehandlingen i Familieafdelingen. Pejlemærkerne omhandler:   

1. Inddragelse 

2. Faglig udredning 

3. Valg af indsats 

4. Opfølgning  

Ud fra praksiserfaring er de fire pejlemærker helt centrale for også en økonomisk velfungerende 

afdeling. Undersøgelsen har ikke haft til hensigt at afdække yderligere greb til optimal økonomisk 

styring. 

Generelt ses det, at der siden 2017 er arbejdet med at styrke lovmedholdelighed og med at højne 

det faglige niveau hos sagsbehandlerne.  
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BDOs gennemgang af 22 sager peger på en inddragelsespraksis, hvor der er foregået partshøring 

i alle sager undtagen en, hvor der stadig ses samarbejde mellem afdelingen og forældrene om 

etablering af den foreslåede støtte. I fem af de aktive sager er der ikke tilstrækkelig dokumentation 

for, at barnet er relevant inddraget, men dette forklares bl.a. med Covid19-restriktioner. Overordnet 

ses altså, at inddragelse formelt sker. 

Nogle af de interviewede medarbejdere giver udtryk for, at de ikke finder opgaven med inddragelse 

let, idet de fremfører, at inddragelse både kan være tids- og ressourcekrævende og ydermere blive 

vanskeliggjort, hvis der ikke er enighed om valg af indsats. Samtidig er der en opfattelse blandt 

flere af medarbejderne af, at mange familier ikke ønsker hjælp fra Familieafdelingen og ikke 

ønsker indblanding fra kommunens side.   

I forhold til pejlemærket faglig udredning dækker dette ikke kun over den børnefaglige 

undersøgelse, men skal forstås som en løbende og struktureret refleksion over, hvad der er det 

vigtigste at fokusere på i en sag. 

Familieafdelingen har ifølge de interviewede medarbejdere haft stort fokus på de børnefaglige 

undersøgelser og den systematiske udredning. Siden 2017 er der først arbejdet med SOS-

metoden og senere med ICS2, der har bedre samspil med DUBU3. 

Der har været en fast procedure og gode betingelser for faglige drøftelser internt i 

Familieafdelingen med ugentlige møder og løbende adgang til ledelsessparring. Derudover er der 

gennemført sagsgennemgang ved behov for at sikre refleksion over sagerne samt ledelsestilsyn 

med tilfældigt udtrukne sager. Der ses således en systematisk tilgang til refleksion over sagerne.  

I forhold til valg af indsatser fortæller medarbejderne, at der under den tidligere familiechef er sket 

flere foranstaltninger end tidligere, og at der har været et fokus på, at indsatser har skullet købes 

eksternt ved for lange ventetider internt. Lang ventetid nævner nogle medarbejdere som 3-4 

måneder.  

En opdeling i en mere klassisk bestiller-udfører model har betydet, at Familieafdelingen har styrket 

myndighedsrollen. ROF er nu ikke længere med i faglige drøftelser af, hvad der skal ske i en sag, 

men kommer ind, når Familieafdelingen har truffet afgørelse om foranstaltninger. Der er udarbejdet 

aftaler om, hvem der gør hvad ved opstart, men de er ifølge samarbejdspartnere ikke 

implementeret.  

Ifølge medarbejderne har der gennem to år været en fokuseret indsats på opfølgning gennem 

arbejde med mål og handleplaner i sagerne. Ifølge en ledelsesinformant er der afleveret data til 

revisionen omkring udviklingen i handleplaner. BDO konkluderer, at der mangler handleplaner i 

nogle af de gennemgåede sager. Samarbejdspartnere fortæller, at de oplever, at handleplaner kan 

være lang tid undervejs. På den baggrund anbefales at indsatsområdets handleplaner bibeholdes. 

I forhold til mål har tilgangen været, at der har skullet være en effekt, og at indsatser uden effekt 

har skullet justeres. Dette er i overensstemmelse med formålet med handleplanen. Nogle forældre 

har dog oplevet, at der for hurtigt har været krav om effekt. 

Anbefalinger 

På baggrund af de sags- og ledelsesmæssige processer, samt arbejdet med faglig kvalitet, 

anbefales følgende: 

 
2 To metoder til børnefaglig udredning 
3 IT-løsning til understøttelse af udsatte børn og ungeområdet 
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Det anbefales at udarbejde handlingsanvisende arbejdsgange for udarbejdelse af 

forældrekompetenceundersøgelser med udgangspunkt i Socialstyrelsens retningslinjer fra 2021. 

Det skal sikre, at alle sagsbehandlere går gennem Psykolognævnet ved vurdering af potentielle 

eksterne samarbejdspartnere.  

Det anbefales at udarbejde handlingsanvisende arbejdsgange for andre indsatser og 

arbejdsprocesser. Der ses generelt få hjælperedskaber til at understøtte systematisk og ensartet 

sagsarbejde.  

Det anbefales at videreføre det allerede iværksatte fokus på handleplaner for at komme helt i mål 

med dette indsatsområde.  

Det anbefales, at Familieafdelingen overvejer en model for bevillingskompetence, som kan 

udmønte sig i enten teamkompetence og/eller individuel kompetence for enkelte indsatser med 

henblik på fremadrettet smidigere sagsbehandlingsprocesser og styrkelse af samarbejdet med 

forældre.   

Det anbefales fortsat at have opmærksomhed på at styrke samarbejdet og snitfladerne mellem 

Familieafdelingen, ROF og skoleområdet, navnlig ved at arbejde med gode overdragelser mellem 

teams i Familieafdelingen, herunder mellem de forebyggende rådgivere og 

Front/Undersøgelsesteam. Dette for at forebygge det tab af viden og relationer, som 

samarbejdspartnere og forældre oplever. 

Forældreperspektiv   
Tårnby Kommune ønsker med undersøgelsen at få viden om, hvordan samarbejdet med 

Familieafdelingen opleves i et forældreperspektiv som supplement til de fremadrettede 

anbefalinger.  

Overordnet ses større tilfredshed blandt forældre til børn med handicap end blandt forældre til 

børn, der har behov for en social indsats. Det, der adskiller de positive fra de mindre positivt 

indstillede, er oplevelsen af, om indsatsen har været hjælpsom eller har gjort en positiv forskel for 

barnet og familien. De forældre, der ikke oplever, at indsatsen har hjulpet deres barn, udtrykker 

utilfredshed med samarbejdet. Alle forældre giver samtidig udtryk for, at samarbejdet er meget 

afhængigt af relationen til sagsbehandler. 

Forældreperspektiv på inddragelse og samarbejde 

De interviewede forældre giver alle udtryk for, at de ønsker hjælp af Familieafdelingen. Dette 

perspektiverer flere af de interviewede medarbejderes oplevelse af, at forældre generelt ikke 

ønsker hjælp. 

Adgangen til Familieafdelingen sker som udgangspunkt efter, at der i skole/daginstitutionsregi har 

været et samarbejde om en problemstilling. Hvis der er behov for yderligere hjælp, udarbejdes en 

underretning. Nogle forældre nævner, at ordet underretning ikke matcher de tilfælde, hvor det er 

forældrene selv, der er drivkraft på at få hjælp.  

Det, der er fælles for de forældre, der er positive, er, at de har en oplevelse af at blive inddraget og 

lyttet til. En forælder har fx en positiv oplevelse med at blive inddraget i forbindelse med en 

ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste og i øvrige foranstaltninger. Vedkommende er blevet spurgt 

om, hvad de, som forældre oplever, er gode ting at sætte i værk, hvornår der igen skal afholdes 

møde, valg af aflaster mm. Denne dialog har gjort, at de føler sig hørt i processen, på trods af at de 

ikke har fået alt det, de har ønsket. 
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De forældre, der ikke oplever et positivt samarbejde, oplever, at inddragelsen er noget, der skal 

ske, men noget der ikke føles ægte. Forældrene bliver partshørt, men de oplever ikke, at der lyttes 

til, hvad de som familie mener vil være hjælpsomt.  

Fælles for disse forældre er, at der en oplevelse af, at sagsbehandlerne ikke bruger den viden, der 

fremgår af faglige udredninger til at oplyse sagen. Halvdelen af de interviewede har følt sig 

mistænkeliggjort som følge af manglende progression hos barnet og oplever sig presset af 

sagsbehandlerens udsagn om mere indgribende foranstaltning. Samarbejdet opleves af de mindst 

positive som ikke-tillidsfuldt. Forældrene oplever, at de skal være strategiske i deres 

kommunikation og ikke kan fortælle, hvordan de har det, da det kan blive brugt imod dem. 

Få forældre kan huske, at de har været med til at lave mål for indsatsen. Generelt oplever 

forældrene ikke at blive bedt om feedback på et møde eller et forløb.  

Forældreperspektiv på sagsbehandling og kommunikation med sagsbehandler 

Alle interviewede forældre oplever lang sagsbehandlingstid med negative konsekvenser for såvel 

barn som familie. Alle interviewede udtrykker ønske om hurtigere sagsbehandling og mere proaktiv 

kontakt fra sagsbehandlernes side, fremfor de selv skal ringe og rykke.  

En forælder fortæller, at sagsbehandlingen i en sag om skolevægring endte med at strække sig 

over så lang tid, at det fik arbejdsmæssige konsekvenser for familien. En anden fortæller, at hun 

selv gjorde opmærksom på, at den forrige bevilling om tabt arbejdsfortjeneste snart udløb, og at 

der kom svar på afgørelse to uger inden udløb.  

En del af forældrene fortæller, at forklaringen, på hvorfor de må vente, også udover den lovede 

frist, oplyses som ferie, sygdom, at sagen skal på et møde eller andre interne hændelser i 

organisationen.  

Flere af forældrene oplever den manglende bevillingskompetence som noget, der forlænger 

sagsbehandlingstiden. Flere fortæller, at det underminerer oplevelsen af at møde fagligt 

kompetente medarbejdere. Nogle forældre fortæller om gode dialoger, der ender med frustration, 

fordi der i sagsforløbet træffes beslutninger med et helt andet udfald end det, der har været drøftet. 

Forældrene udtrykker forståelse for sagsgange, hvor der ikke kan træffes beslutning på mødet, 

men diskrepansen mellem dialogen med sagsbehandler og afgørelsen opleves af flere som stor.  

Endelig oplever flere forældre, at kommunen har store forventninger til, at der skal være hurtig 

effekt af indsatserne, og at indsatserne afkortes eller afsluttes uden en ordentlig forklaring på 

årsagen. Flere forældre har oplevet, at hjælpen pludseligt er ophørt, og de ikke har været 

inddraget og adviseret i processen. Der er ønske om, at man tænker mere langsigtet og mere 

specialiseret i indsatserne.  

Flere forældre nævner, at det har været svært at klage over en sagsbehandler eller en proces, 

fordi den tidligere familiechef har deltaget i mange møder og på den måde tydeligt har været en del 

af sagsbehandlingen. Forældrene kunne ønske sig større tydelighed i, hvor de kan henvende sig 

med klager eller forespørgsler i det administrative system. I oplevelsen af en mangel på en klar 

administrativ indgang har nogle forældre valgt at klage til borgmesteren i stedet. Der efterlyses en 

anden vej ind, hvor der kan klages til forvaltningen fremfor til det øverste niveau i den kommunale 

administration.  

Et par af forældrene nævner, at de oplever, at de gode sagsbehandlere hurtigt er væk igen, og at 

de kunne ønske sig, at der blev gjort mere for at holde på de gode sagsbehandlere.  
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Forældreperspektiv på samarbejde mellem relevante parter  

Flere forældre oplever, at det er vanskeligt at finde ud af forretningsgangen mellem 

Familieafdelingen, ROF og skoler. Forældrene fortæller, at de går ud fra, at medarbejderne taler 

sammen, men at de ikke oplever, det er sådan. I de tilfælde, hvor samarbejdet ikke fungerer, har 

det negative konsekvenser, idet forældrene oplever, at de så selv skal prøve at få parterne til at 

tale sammen. Der er flere eksempler på foranstaltninger, hvor samarbejde er en nødvendighed, og 

hvor forældre har oplevet, at de kom i klemme.  

Der er et ønske fra flere forældre om, at sagsbehandlere deltager fast ved netværksmøder på 

skoler og i psykiatrien.  

Anbefalinger 

På baggrund af interviews med forældre anbefales følgende: 

Det anbefales at styrke sagsbehandlernes kommunikative og relationelle værktøjer til at indgå i 

samarbejde med forældrene. Den lovgivningsbestemte inddragelse bør opleves som reel, og det 

bør – i flest mulige tilfælde – tilstræbes, at forældre har ejerskab til mål og indsats.  

Det anbefales, at Familieafdelingen tager skridt til at forbedre samarbejdet med forældrene 

gennem en mere proaktiv proceskommunikation, herunder når sagsbehandlingsfrister overskrides. 

Derudover bør kommunens telefonpolitik efterleves.    

Det anbefales at undersøge om “underretning” er det rette ord at anvende, når forældre selv 

henvender sig for at få hjælp fra Familieafdelingen. Underretning matcher ikke forældrenes billede 

om anmodning om hjælp.  

Det anbefales at vejlede forældrene i, hvilke klageadgange de har, så de ved, hvor de kan rette 

henvendelse med forespørgsler og klager.   

Indhyring og samarbejde med MG 
I dette afsnit redegøres for forløbet omkring indhyring ultimo 2017 og samarbejdet med MG frem til 

primo 2019 som supplement til den allerede gennemførte redegørelse i Tårnby Kommune. 

Redegørelsen baserer sig på materialer fra Tårnby Kommune samt interviews med medarbejdere 

og stedfortrædere/koordinatorer.     

Opstart af samarbejde 

Samarbejdet med MG om forældrekompetenceundersøgelser blev foranlediget i forlængelse af, at 

MG holdt et foredrag om mentalisering for afdelingen. Den tidligere familiechef kendte MG fra et 

samarbejde mellem ham og hendes forrige arbejdsplads, og en medarbejder havde ligeledes et 

kendskab til MG som underviser.   

Flere af de interviewede husker, at MG på kurset præsenterer sig som psykolog, læge og 

hjerneforsker. Det, sammenholdt med MGs faglige præsentation, skabte troværdighed omkring 

samarbejdet.  

Endvidere fortælles det, at valget af leverandør faldt på MG i første omgang, fordi han udover at 

blive opfattet som dygtig, også havde kort ventetid. Dette imødekom udfordringen med at finde en 

kvalificeret psykolog, der havde tid. Valget af MG er ikke skriftligt dokumenteret. 

De konkrete aftaler er indgået fra sag til sag og er endelig godkendt af den tidligere familiechef.   
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Autorisation 

Interviews bekræfter, at der ikke var opmærksomhed i afdelingen på anbefalingen fra 

Socialministeriet om, at undersøgelsespsykologer skulle være autoriserede.  

Det løbende samarbejde med MG 

Omfanget af forældrekompetenceundersøgelserne 

Fra ultimo 2017 og frem til primo 2019 udarbejder MG 21 undersøgelser, der fordeler sig på 16 

forældrekompetenceundersøgelser, en supplerende undersøgelse, tre psykologiske undersøgelser 

og en observation af et barn4. Der er ikke specifikke retningslinjer for, hvor mange undersøgelser 

en psykolog kan påtage sig, men Type2dialogs vurdering er, baseret på erfaring fra kommunal 

praksis, at det er et betydeligt antal eksekveret af samme psykolog over perioden.  

MG indgik i Familieafdelingen som en sparringspartner ved psykologfaglig spørgsmål udover ved 

dem, han var undersøgelsespsykolog på. Dét opstod på grund af hans hyppige fysiske 

tilstedeværelse og oplevelsen af dygtighed. 

Medio 2018 gjorde den tidligere familiechef afdelingen opmærksom på, at MG udarbejdede mange 

forældrekompetenceundersøgelser, og at der skulle benyttes andre. Men sagsbehandlerne 

forespurgte fortsat tilladelse til at bruge MG, og det har den tidligere familiechef givet tilladelse til.   

Ophør af samarbejdet 

Samarbejdet med MG opleves tiltagende dårligere i slutningen af 2018. En manglende 

overholdelse af aftaler sker i stigende grad, og samarbejdet ophører helt primo 2019. De sidste tre 

undersøgelser anvendes således ikke ifølge forvaltningens redegørelse til Ankestyrelsen. Der er 

ikke journaliseret noget om de oplevede mangler i samarbejdet i denne fase.    

Professionel leverandørstyring 

Af de udleverede akter og gennem interviews står det klart, at der ikke har været en professionel 

leverandørstyring i tilfældet med MG fra Tårnby Kommunes side. Der er bl.a. ikke indgået 

kontrakter, så der ville være basis for at sige, hvornår en kontrakt ikke er opfyldt. Der ses ikke at 

være taget stilling til vilkårene for MGs adgang til forældrenes persondata. MG er blevet brugt som 

sparringspartner i andre sager end dem, han har arbejdet med, og endvidere har der været brug af 

samme leverandør udover, hvad der anbefales.  

Behandling af klager over og henvendelser om MG 

Der har i perioden for samarbejdet været klager og henvendelser om MG. I det følgende beskrives, 

hvordan klager og henvendelser er håndteret. Der foretages ikke en vurdering af MGs arbejde eller 

klagens berettigelse, da undersøgelsen ikke omfatter vurdering af konkrete sager. Der foretages 

en vurdering af den administrative og forvaltningsmæssige håndtering. 

Klage: Plejefamilie klager over plejebarns flytning 

I 2017/18 gennemfører MG en undersøgelse af en plejefamilie. Plejefamilien klager over forløbet 

og undersøgelsen til bl.a. kommunalbestyrelsen. 

Der er ingen journalnotater om, hvorvidt MG er forholdt klagepunkterne, eller hvilke overvejelser 

afdelingen gør sig på baggrund af klagepunkterne.  

 
4 Tal fra Tårnby Kommunes redegørelse til Ankestyrelsen den 2. juli 2021 
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Henvendelse fra person med kendskab til MG  

I foråret 2019, efter ophør af samarbejde med MG, kontaktes den tidligere familiechef af en person 

med kendskab til MG, som retter anklager mod ham om bl.a. arbejdsrelaterede mangler.  

Der er ingen journalnotater om henvendelserne, eller hvilke overvejelser afdelingen gør sig på 

denne baggrund. 

Henvendelse fra politi 

I foråret 2019 kontaktes den tidligere familiechef af politiet vedrørende MGs forespørgsel om at slå 

en adresse op i kommunens system.  

Der er ingen journalnotater om henvendelserne, eller hvilke overvejelser afdelingen gør sig på 

denne baggrund. 

Henvendelse fra psykolog 

I august 2019 henvender en psykolog sig telefonisk til Familieafdelingen med en bekymring i 

forhold til samarbejde med MG.  

Der er ingen journalnotater om henvendelserne, og hvilke overvejelser afdelingen gør sig på denne 

baggrund. 

Henvendelse fra kommunalbestyrelsesmedlem  

I august 2019 henvender et kommunalbestyrelsesmedlem sig til borgmesteren med en 

forespørgsel om forvaltningens samarbejder med MG.  

Forvaltningschefen giver et skriftligt svar på henvendelsen i august. 

I september 2019 henvender kommunalbestyrelsesmedlemmet sig igen med en forespørgsel om, 

hvorvidt undersøgelserne skal gennemgås.  

Kommunalbestyrelsesmedlemmet får efter aftale en mundtlig tilbagemelding fra forvaltningschefen.     

Der er ingen journalnotater om henvendelserne. 

Klage fra advokat på vegne af en familie  

Oktober 2019 henvender en advokat sig på vegne af en familie to gange med en klage over MG.  

I begge tilfælde svarer forvaltningen på advokatens henvendelse.  

MG tilsendes klagepunkterne af familieafdelingen. MG udarbejder svar og sender til forvaltningen.  

På baggrund af henvendelsen undersøges mulighed for ekstern vurdering af undersøgelsen ved 

Psykolognævnet, men dette vil nævnet ikke medvirke til. Herefter igangsættes intern vurdering ved 

en af kommunens egne autoriserede psykologer, der konkluderer, at undersøgelsen fremstår valid.  

Der indhentes som følge af klagen dokumentation for, at MG er uddannet psykolog fra Århus 

Universitet. 

Forældre afgiver kommentarer til en undersøgelse 

Primo 2020 klager forældre over en forældrekompetenceundersøgelse, MG har udarbejdet i 2018.  

Der er ingen journalnotater om, hvordan klagen i 2020 er behandlet.  
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Henvendelse om aktindsigt 

I november 2019 søger DR aktindsigt i udgifter til MG.  

Dette opgøres og fremsendes. 

Henvendelsen er journaliseret. 

Opsamling på samarbejdet med MG 

Det må konstateres, at Familieafdelingen ikke har haft en tilstrækkelig konsekvent tilgang til 

behandling og journalisering af klager og henvendelser. Det vil være vigtigt fremadrettet at sikre en 

procedure, hvor kommunen selvstændigt vurderer en leverandørs svar på en klage, samt sikrer, at 

klager eller øvrige henvendelser registreres og vurderes. 

Det vil ligeledes være vigtigt at sikre, at alle henvendelser om en leverandør samles, så 

kommunen kan have et overblik over det samlede antal bekymrende henvendelser og rettidigt kan 

tage aktiv stilling til at undersøge kritikken.     

Anbefalinger 

På baggrund af hændelsesforløbet omkring indhyring og samarbejde med MG anbefales følgende: 

Det anbefales, at der udarbejdes og implementeres en arbejdsgang for samarbejde med eksterne 

leverandører, der omfatter kontraktlige forhold, samt GDPR. Som led heri indgår en procedure for 

kommunens selvstændige vurdering af en leverandørs svar på en klage. Ligeledes anbefales 

indførelse af en praksis for at samle alle henvendelser om en leverandør, så kommunen har 

overblik over det samlede antal henvendelser og bedre er i stand til at tage de fornødne skridt til at 

iværksætte eventuelle undersøgelser.     

Det anbefales at omsætte god forvaltningsskik og relevant lovgivning til konkrete retningslinjer eller 

et kodeks for professionel leverandørstyring og leverandørsamarbejder. Hver medarbejder har 

brug for at vide, hvad der må sparres om, og hvordan omgangsformen skal være til eksterne 

samarbejdspartnere.  

Det anbefales at udarbejde og konsekvent implementere en handlingsanvisende arbejdsgang for 

journaliseringspraksis. 

 


