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Henvendelse fra Socialrådgiverforeningen om Odense Kommunes behandling af børnesager
Dansk Socialrådgiverforening (Region Syd) har den 18. august 2015 skrevet
til mig angående Odense Kommunes behandling af sager på børneområdet.
Socialrådgiverforeningen beskriver bl.a., at Odense Kommune – alene begrundet i et ønske om besparelser/budgetoverholdelse – har besluttet, at 20%
af kommunens sager, hvor der er bevilget (forebyggende) foranstaltninger,
skal lukkes og foranstaltningerne bringes til ophør pr. 1. september 2015.
Forvaltningens ledelse har bedt alle områdets sagsbehandlere om hver at
udvælge 5 sager. Sagerne skal udvælges og forelægges for ledelsen med
henblik på, at der træffes afgørelser om, at foranstaltningerne ophører pr. 1.
september 2015.
Ifølge det oplyste er der ikke tale om sager, hvor der er fagligt ændrede forudsætninger vedrørende de berørte børn og familier. Socialrådgiverforeningen
skriver, at sagsbehandlerne oplever, at de presses til at udføre ulovlig praksis,
når tidligere bevilgede foranstaltninger stoppes - alene af økonomiske årsager
og ikke ud fra en faglig individuel vurdering for det enkelte barn og familie.
Jeg vedhæfter en kopi af Dansk Socialrådgiverforenings e-mail af 18. august
2015 og beder Odense Kommune om en udtalelse.
Til orientering henviser jeg til en redegørelse, som jeg afgav den 10. april
2014 om Guldborgssund Kommunes påtænkte spareplan på anbringelsesområdet. Redegørelsen kan hentes via følgende link:
http://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/20
14-9/pdf1
Jeg beder kommunen om sammen med sin udtalelse at sende mig en kopi af
den afgørelse/standardskrivelse, som omtales i ledelsens e-mail af 29. juni
2015 til forvaltningens medarbejdere.

20-08-2015
Dok.nr. 15/03577-3/MR
Bedes oplyst ved henvendelse

+ bilag

Jeg beder om at modtage kommunens udtalelse snarest muligt og senest
den 14. september 2015.
Med venlig hilsen
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Social- og Indenrigsministeriet
Ankestyrelsen
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