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13. Status på arbejdet med underretninger.
Sagsnr.:
13/85418
Sagsansvarlig: Lotte Bianca Trier Pedersen

SAGSFREMSTILLING
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. november 2013 med følgende
sagsfremstilling:
”Denne sag har to formål. For det første bedes Børne- og Ungdomsudvalget tage den halvårlige
status på arbejdet med sager vedr. viden eller mistanke om overgreb og underretninger, som Udvalget
den 2. oktober 2012 (sag nr. 5) besluttede, der skal forelægges, til orientering. For det andet bedes
udvalget jf. bilag 2 og 3 tage stilling til Viborg Kommunes samlede beredskab i forbindelse med sager,
der omhandler viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb. Det samlede beredskab skal jf.
”Overgrebspakken”, som Udvalget blev orienteret om på udvalgsmødet den 29-10-2013 (sag 7),
desuden godkendes i Byrådet.
En opgørelse over antallet og karakteren af underretninger, der er modtaget i perioden 01-01-2013 til
31-10-2013 kan findes i bilag 1.
En status og et overblik over det samlede beredskab i Børn & Unge i Viborg kommune vedr. viden
eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb, kan findes i bilag 2.
Siden udvalget sidst blev præsenteret for en status, har der været arbejdet med følgende:
Der er tidligere blevet udarbejdet retningslinjer og procedurer for modtagelse, kategorisering og
håndtering af underretninger. Disse retningslinjer er blevet justeret i forbindelse med indførelse af
”overgrebspakken” den 01-10-2013. (Se bilag 3)
Den 27-09-2013 er der indgået samarbejdsaftale mellem Viborg og Århus kommuner med hensyn til
samarbejdet med det nyoprettede Børnehus. Der skal ske henvisning til Børnehuset i sager, hvor det
besluttes at iværksætte § 50 undersøgelser og hvor der er mere end 1 myndighed involveret.
Børnehuset yder råd og vejledning i sager, der omhandler overgreb og understøtter koordineringen af
udredningen sideløbende med at barnet, den unge og evt. familien understøttes. I sager hvor
kommunen er i tvivl om, hvorvidt sagen er relevant for Børnehuset, skal Børnehuset yde råd og
vejledning med henblik på en afklaring heraf.
Fra den 05-09-2013 har Familieafdelingen arbejdet efter ICS-modellen(Integrated Children"s System).
ICS er en systematisk sagsbehandlings- og udredningsmetode, der anvendes i sagsbehandlingen af
børn og unge med særlige behov. Formålet med implementering af ICS er:
Mere systematik i sagsbehandlingen
Integration af økonomiske og socialfaglige overvejelser
Bedre matchning af behov og tilbud
Lettelse af administrative byrder for sagsbehandlerne
Lettere tværgående samarbejde mellem offentlige myndigheder
Bedre ledelsesinformation til planlægning og styring af indsatsen
Til understøttelse af arbejdet med ICS indføres det elektroniske sagsbehandlingssystem DUBU
(Digitalisering Udsatte Børn & Unge), som på sigt vil lette administrationen i forbindelse med § 50
undersøgelser og medføre en lettere adgang til elektronisk at dele oplysninger. DUBU forventes
implementeret pr. 01-05-2014.
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I forbindelse med kampagnen ”Kampen for børnene” er der blevet delt plakater og
undervisningsmateriale ud til skoleledere, dagtilbudsledere samt lederne af dagbehandling, tandpleje
og døgninstitutioner. Den tilknyttede spørgeskemaundersøgelse vedr. håndtering af viden eller
mistanke om overgreb er sendt ud til skoler og daginstitutioner i november med henblik på at opsamle
viden om, hvor der er behov for at øge indsatsen.
Der afholdes den 16-12-2013 et indledende møde med SISO i forhold til yderligere kvalificering af
følgende:
sikring af en bred implementering på hele Børn og Ungeområdet,
styrkelse af fagpersoners kendskab til handlemuligheder og procedurer ved mistanke om
overgreb, herunder kendskab til kommunens eget beredskab,
sikring af ledelsesmæssig understøttelse
sikring af opfølgning på akutberedskabsteamets arbejde (herunder koordinering ift de
nyoprettede børnehuse).
Familie- og Rådgivningschef Mette Andreassen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af
sagen.”
BILAG
1 Åben Underretninger opgjort pr. 31-10-2013
2 Åben Opfølgning på arbejdet med børnesager 31-10-2013
3 Åben Handlevejledninger i forbindelse med underretninger for medarbejdere med
tilknytning til Familieafdelingen

411143/13
509878/13
523902/13

INDSTILLING
Direktøren for Børn & Unge foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet indstiller,
at Viborg Kommunes samlede beredskab i sager omhandlende viden eller mistanke om
vold eller seksuelle overgreb mod børn eller unge jf. bilag 2 og 3 godkendes
Direktøren for Børn og Unde indstiller herudover:
at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen om status på arbejdet med
underretninger til efterretning.

BESLUTNING I BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 26-11-2013
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet indstiller:
at Viborg Kommunes samlede beredskab i sager omhandlende viden eller mistanke om
vold eller seksuelle overgreb mod børn eller unge jf. bilag 2 og 3 godkendes
at Børne- og Ungdomsudvalget fremadrettet bemyndiges til at foretage de halvårlige revisioner og
opfølgninger på det samlede beredskab og samtidig indarbejde de nødvendige justeringer
Børne- og Ungdomsudvalget tog herudover orienteringen om status på arbejdet med
underretninger til efterretning.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2013
Fraværende: Mette Nielsen
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Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-12-2013
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
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