PRESSEMEDDELELSE

Dato: 17. december 2014

Udvalg vil have hurtig reaktion efter rapport

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids-, og

Ringsted Kommune skal indgå i et 1½-årigt samarbejde med
Socialstyrelsens og Ankestyrelsens såkaldte Task Force for at forbedre
sagsbehandlingen omkring udsatte børn og unge. Det besluttede
kommunens Social- og Arbejdsmarkedsudvalg samt Børne- og
Undervisningsudvalget på et fællesmøde i aftes.
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Rønnedevej 9
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Tel.: +45 57 62 82 00
Dir.: +45 57 62 82 06

Baggrunden for udvalgenes beslutning er, at Ringsted Kommune gennem det
seneste halve år har haft et samarbejde med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen om
en undersøgelse af kommunens sagsbehandling af udsatte børn og unge.
Undersøgelsesrapporten kom i mandags og pegede på en række fejl og
udviklingsmuligheder.
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”Analyserapporten viser, at vi skal blive bedre på dette område, og jeg er meget
tilfreds med, at der fra politisk side nu er truffet en hurtig beslutning om, hvordan vi
kommer videre”, siger borgmester Henrik Hvidesten og fortsætter:
”For der er behov for en meget målrettet indsats, for at få reduceret antallet af fejl
markant. Med udgangspunkt i de anbefalinger, der ligger i rapporten, er jeg sikker
på, at vi sammen med Task Forcen kan nedbringe antallet af fejlbehæftede sager
betydeligt.”
Også de to udvalgsformænd Britta Nielsen og Sadik Topcu udtrykker tilfredshed
med, at rapporten nu er kommet, og at der er politisk enighed om hurtig handling:
”Vi er gået ind i det uvildige samarbejde med Social- og Ankestyrelsen med det
formål at blive klogere på kommunens sagsbehandling og for at styrke
sagsbehandlingen fremadrettet. Derfor har vi taget udgangspunkt i de
anbefalinger rapporten giver, og vi sætter nu gang i et omfattende
udviklingsarbejde sammen med Social- og Ankestyrelsen, så kommunens
sagsbehandling kan blive bedre. For det skal den”, siger Britta Nielsen, der er
formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Sadik Topcu, der er formand for Børne- og Undervisningsudvalget, fortsætter:
”Det er naturligvis ikke godt nok, at der er så mange fejl i sagsbehandlingen, og
jeg er derfor glad for, at vi har haft mulighed for at reagere hurtigt på rapporten.
Samtidig har vi politisk lagt vægt på, at administrationen med det samme skal gå i
gang med at gennemgå alle sager. Allerede til marts skal vi have en klar plan for,
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hvad der skal ske fremover, og så vil vi have en status på arbejdet hvert halve år.
Udsatte børn og unge skal altså være sikre på, at sagsbehandlingen i kommunen
er i orden”, siger Sadik Topcu.
Ringsted Kommune er i gang med at forbedre sagsbehandlingen
I 18 ud af de 20 sager fra Ringsted Kommune, som Social- og Ankestyrelsen har
undersøgt, er der konstateret fejl i sagsbehandlingen. 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.
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.

Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst:
Udvalgsformand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Britta Nielsen, tlf.:
26 34 65 13
Udvalgsformand for Børne- og Undervisningsudvalget Sadik Topcu, tlf.:
25 30 98 46
Borgmester Henrik Hvidesten, tlf.: 24 48 06 21
Direktør Henrik Harder, tlf.: 41 77 02 11
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