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Ringsted Kommune skal forbedre sagsbehandlingen
for udsatte børn og unge

Ringsted Kommune

En undersøgelse fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen af Ringsted
Kommunes sagsbehandling af udsatte børn og unge viser, at kommunen har
fejl i 18 ud af 20 undersøgte sager. Ringsted Kommune har selv taget
initiativ til undersøgelsen, der også viser en række styrker ved kommunens
sagsbehandling. Allerede onsdag tages der politisk stilling til, hvordan
Ringsted Kommune kan forbedre sagsbehandlingen på området.
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Ringsted Kommune indgik i foråret et samarbejde med Socialstyrelsen og
Ankestyrelsen for at styrke sagsbehandlingen på området for udsatte børn og
unge. Samarbejdet resulterede mandag i en rapport, der viser både styrker og
svagheder i sagsbehandlingen.
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I 18 ud af de 20 sager fra Ringsted Kommune, som Social- og Ankestyrelsen har
undersøgt, er der konstateret fejl i sagsbehandlingen. Nogle af disse fejl betyder,
at ikke alle sager er løst i henhold til lovgivningen på området. Eksemplerne på fejl
er, at tidsfristen på fire måneder for at behandle en sag ikke er blevet overholdt i
nogle af sagerne. Der er også eksemplar på, at journaliseringen omkring sager
ikke har været korrekt, samt at der ikke har været udarbejdet børnefaglige
undersøgelser og handleplaner i alle de sager, hvor der har været et krav om det.
Direktør i Ringsted Kommune Andreas Jegstrup siger:
”Det er naturligvis ikke godt nok, at der er fejl i så mange af kommunens sager.
Men resultatet kommer ikke som en stor overraskelse for os, for resultatet for
Ringsted Kommune ligner resultaterne fra de andre kommuner, der har været
gennem samme undersøgelse med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen”.
Direktør Henrik Harder fortsætter:
”Selv om undersøgelsen af Ringsted Kommune er meget lig andre kommuners
betyder det naturligvis ikke, at vi skal acceptere, at der er fejl i sagsbehandlingen.
Vi har jo netop bestilt den uvildige undersøgelse for at blive klogere og dygtigere,
så vi kan gøre sagsbehandlingen bedre på området, og det skal vi i gang med nu”.
Ringsted Kommune er i gang med at forbedre sagsbehandlingen
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Rapporten fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen peger i øvrigt også på de
områder, hvor Ringsted Kommunes sagsbehandling fungerer godt. Som nogle af
styrkerne ved sagsbehandlingen i Ringsted Kommune fremhæver rapporten bl.a.
indsatsen på ungeområdet med at få de unge til at tage en uddannelse og komme
i arbejde samt indsatsen for at nedbringe kriminalitet blandt børn og unge. Og så
fremhæver rapporten flere tiltag, som kommunen allerede har taget for at styrke
sagsbehandlingen bl.a. ved at implementere nye systemer og ved at kommunen
på 0-16 års området planlægger en øget forebyggende indsats i samarbejde
mellem lærere, pædagoger, psykologer og socialrådgivere.
Udvalg sætter initiativer i gang onsdag
Rapporten bliver allerede behandlet på et fælles udvalgsmøde mellem Børne- og
Undervisningsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om to dage onsdag
den 17. december, hvor udvalgsmedlemmerne skal tage stilling til, hvilke tiltag der
skal sættes i gang for at rette op på situationen.
”På den måde kan der med det samme sættes initiativer i gang, der kan forbedre
vores sagsbehandling. En af mulighederne er bl.a., at Ringsted Kommune indgår
et samarbejde og et udviklingsforløb netop med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen,
der har udarbejdet rapporten”, fortæller direktør Henrik Harder.
Rapporten giver nemlig en række anbefalinger til den fremadrettede
sagsbehandling i kommunen. Anbefalingerne går bl.a. på, at Ringsted Kommune
skal have større fokus på at skabe bedre sammenhæng i sagsbehandlingen, samt
at der skal arbejdes med strategi og mål i forlængelse af kommunens politik på
området. Og kommunens direktion anbefaler de to udvalg at følge alle rapportens
anbefalinger.
”Rapporten giver os nogle gode pejlinger på, hvor det er vi skal sætte ind for at
forbedre sagsbehandlingen i arbejdet med udsatte børn og unge, og det vil vi
handle på nu”, slutter direktør Andreas Jegstrup.
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