Frikommunevedtægt – oktober 2018

Forsøgstitel

Relation frem for dokumentation – samtaler, inddragelse og opfølgning
(Forsøget er ansøgt under titlen ’Fra dokumentation til styrket inddragelse og
relation’)

Forsøgsperiode

1. juni 2018 – 31. december 2021

Forsøgsindhold

Guldborgssund Kommune vil gennemføre et forsøg med en ny standard for
myndighedsbehandling i sociale sager. Socialrådgiverne vil i forsøget arbejde
og samarbejde på en ny måde og inddrage, udrede og følge op på sociale
sager ved at anvende den løsningsfokuserede tilgang (LØFT) samt itplatformen GUSA med de procesunderstøttende værktøjer:
a) Trivselslinealen,
b) Dialoginput og
c) Mål & Plan som standard.
Den nye standard skal give barnet og familien bedre betingelser for at indgå
aktivt i dialog med sin socialrådgiver i en social sag. I processen vil
socialrådgiveren samarbejde tæt med familien og barnets netværk for at finde
på nye brugbare løsninger, der kan hjælpe barnet eller den unge til at få det
bedre.
Målgruppen for forsøget er i Guldborgsund Kommune blevet afgrænset til:
De børn eller unge samt deres forældre der er bosiddende i kommunen med
følgende postnummer vil ved en social sag blive en del af
frikommuneforsøget:
 4872 Gedser
 4873 Væggerløse
 4874 Idestrup
 4990 Sakskøbing
 4862 Guldborg
 4930 Maribo, dem som hører med til Guldborgsund kommune, men
har post adresse i Maribo.
Undtaget herfor er sociale sager, hvor følgende gælder:
 Sager, hvor der er konstateret et anbringelsesgrundlag dvs. sager,
hvor forebyggende foranstaltninger ikke vurderes at være
tilstrækkeligt til at sikre barnets trivsel og udvikling (jf. SEL § 52, stk. 3
nr. 7)
 Akutte sager, hvor der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb
(jf. § 52 stk. 2)
Denne nye måde at arbejde på skal øge barnets trivsel ved, at barnet eller den
unge modtager hjælp senest 6 uger efter at kommunen har modtaget en
underretning.

Nedenstående omfatter de konkrete fritagelser i forsøget:
1. Servicelovens § 50: Vi skal lave en socialfaglig vurdering af behovet for
støtte i de første møder med familien. Det betyder, at vi ikke længere skal
lave børnefaglige undersøgelser med de krav til dokumentation som vi
kender i dag.
2. Servicelovens § 48: Vi skal lave en individuel plan med det enkelte barn
om, hvordan han/hun ønsker at blive involveret i sin egen sag. Det
betyder, at børnesamtaler ikke skal være på bestemte tidspunkter i et
sagsforløb.
3. Servicelovens § 140, stk. 1 og stk. 3-7: Vi skal sammen med familien og
familiens netværk udarbejde mål for ønskede forandringer for barnet og
hyppigt følge op på aftalerne og hvordan det går (min hver 6-12 uge). Det
betyder, at vi ikke længere skal lave handleplaner efter de rammer der er
beskrevet i § 140.
De udspecificerede arbejdsgange, som også er godkendt af Børne- og
Socialministeriet, kan rekvireres ved direkte henvendelse til:
Projektleder Karin Wood-Pedersen – kwp@guldborgsund.dk
Socialfaglig leder Anne-Mette Syberg Henriksen – amsh@guldborgsund.dk
Forsøgshjemmel

§ 10 i Lov om frikommunenetværk (Lovbekendtgørelse nr. 831 af 25. juni 2018
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202206)

Forsøgsbeslutning

Forsøget er godkendt som ansøgning af Børne, Familie og
Uddannelsesudvalget d. 12. december 2016.
Regeringen imødekommer ansøgningen om forsøget d. 1. februar 2017.
Herefter igangsættes lovgivningsprocessen. Loven vedtages d. 8. juni 2017.
Igangsættelse af frikommuneforsøget i praksis forudsætter Børne- og
Socialministeriets godkendelse af en uddybende projektbeskrivelse og
arbejdsgange. Denne godkendelse modtager Guldborgsund Kommune d. 16.
maj 2018.
Byrådet har d. 21. juni 2018 samlet godkendt igangsættelsen i praksis af alle
Guldborgsund Kommunes frikommuneforsøg.

Forsøgsmateriale

Evalueringsnotat (VIVE er ekstern evaluator af forsøget)
Uddybende projektbeskrivelse / arbejdsgange godkendt af Børne- og
Socialministeriet.

