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Indledning
Fanø Kommune har over en periode oplevet et pres på det specialiserede
børneområde, hvor der særligt har været fokus på antal underretninger samt 3
konkrete børnesager, som har ført til en del bevågenhed.
Sagsfremstilling
I fortsættelse af borgmesterens udmelding på byrådets vegne om, at der skal
ske en uvildig undersøgelse af de 3 børnesager, der har været omtalt i
medierne,
Har forvaltningen undersøgt mulighederne med flere mulige firmaer og
organisationer om deres potentiale for at udføre en uvildig social-/børnefaglig
samt juridisk undersøgelse af de 3 sager.
Forvaltningen fremsender herefter forslag til forløb for disse undersøgelser,
herunder:
1) Tilbud på udførelse af undersøgelse fra BDO, hvor der via en
sagsgennemgang belyses konkrete hændelsesforløb i de tre udvalgte
sager via analyser af henholdsvis faglig styring og de konkrete handlinger
i forbindelse med underretningerne.
BDO vil have fokus på både den faglige og den juridiske praksis. På
samme måde vil de meget detaljeret gå ned i de konkrete
hændelsesforløb i sagerne, særligt i forbindelse med de konkrete
underretninger og den efterfølgende håndtering herunder både i forhold til
børnene, men også forældre og øvrig familie.
Der vil være særligt fokus på om der er en sammenhæng mellem
afdækningen af sagen, de socialfaglige vurderinger samt håndteringen af
underretninger, herunder samspillet med bl.a. børnehus og almen
sundhedsområde. Der fokuseres desuden på implementeringsgraden af
overgrebspakken i praksis samt hvilke socialfaglige overvejelser der gøres
indledningsvist i sagsforløbet. Undersøgelserne forventes afsluttet
indenfor 3-4 uger.
BDO anbefales, idet de har lang erfaring med disse undersøgelser og lige
nu er i gang i andre kommuner – bl.a. Frederiksberg kommune, med
lignende afdækninger.
2) I samarbejde med Socialstyrelsen og som led i det eksisterende
Partnerskabsprojekt udfører VISO en vurdering af 6-9 sager med
mistanke eller viden om overgreb mod et barn.
Resultaterne herfra indgår i præsentationen af resultater af den samlede
opfølgning, og Fanø Kommune får herefter tilsendt notat herom.

(Styrelsen gør opmærksom på, at de sager, som har været oppe i
medierne ikke kan være en del af denne sagsgennemgang. Derudover
skal fravælges sager, som bliver behandlet af Ankestyrelsen.
Lovhjemmel, planer og politikker
Serviceloven, den kommunale styrelseslov m.v.
Økonomiske konsekvenser
Prisen for selve undersøgelsen afregnes efter tidsforbrug + transporttid.
Bevillingen foreslås afholdt inden for Social- og sundhedsudvalgets samlede
ramme.
Herudover skal der allokeres ressourcer i forvaltningen til medvirken og
anonymisering m.v.
Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed
En nærmere beskrivelse af de sociale konsekvenser fremgår af vedlagte
beskrivelse af de 2 undersøgelser.
Miljømæssige konsekvenser
Ikke relevant.
Beslutningsproces
25.02.2020 Social- og sundhedsudvalget
Vurdering
Det vurderes, at BDO og Socialstyrelsen vil være de rette samarbejdspartnere,
idet BDO er i gang i ex. Frederiksberg kommune med tilsvarende afdækninger
og f.s.v. angår Socialstyrelsen og VISO, har Fanø kommune allerede et godt
samarbejde med disse og hvor den foreslåede sagsgennemgang er en hel
naturlig afslutning på et længere forløb, men som i den nuværende situation kan
være med til at afdække kvaliteten af kommunens sagsbehandling på dette
område.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at tilbud fra BDO antages og at undersøgelsen
iværksættes snarest muligt, samt at Fanø kommune viderefører samarbejdet
med Socialstyrelsen, herunder en sagsgennemgang som skitseret ovenfor.

