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Side 1 af 2

Statusrapport for Udviklingsplan MI 2017-2020
Statusrapport 6, 4. kvartal 2018

Til orientering
J.nr.: 42.00
Forvaltning for Børn og Familie – direktør Martha Lund Olsen / MLOL

Sagsresumé
Den 6. statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2020 dækker perioden 1. oktober til 31. december 
2018. Statusrapporten er udarbejdet i henhold til aktivitetsplanen vedtaget d. 13. september 2018.
Rapporten konstaterer, at der er afvigelser fra planen på følgende milepæle:

- Styrket sagsbehandling
- Lærende og udviklende fagligt ledelsestilsyn
- Samarbejde mellem Myndighedsområde og Forebyggelses- og Behandlingsområde

Der konstateres fremgang på de øvrige milepæle.

Indstilling
Forvaltningen for Børn og Familie indstiller overfor Udvalg for Børn og Familie:

- at tage orienteringen til efterretning
- at sagen sendes videre til orientering ved Udvalg for Økonomi og Erhverv

Sagsfremstilling
På Myndighedsområdet har 4. kvartal af 2018 været præget af løbende rettelser i det nye 
administrationsgrundlag og arbejdsgange. Der er desuden fastlagt måltal for korrekt 
sagsbehandling.
På Forebyggelse- og Behandlingsområdet er udviklingen af en ny organisering i gang. 
Organiseringen baseres på anbefalinger fra Servicetjekket samt etableringen af en række nye 
foranstaltninger, som skal understøtte målsætningen om at nedbringe antallet af børn og unge 
anbragt uden for hjemmet. Udarbejdelsen af kvalitetsstandarter for forvaltningens tilbud er 
igangsat. Der er på nuværende tidspunkt uvist hvornår udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne 
forventes afsluttet. Kvalitetsstandarderne skal danne grundlag for fastlæggelsen af måltal for 
Forebyggelse- og Behandlingsområdet.

Der er i perioden konstateret afvigelser fra udviklingsplanen på følgende milepæle:
- Styrket sagsbehandling
- Samarbejde mellem Myndighedsområde og Forebyggelses- og Behandlingsområde

Løsningsforslag – faglig vurdering

Styrket sagsbehandling
Implementeringen af den nye faglige organisering af Myndighedsområdet samt det nye 
administrationsgrundlag og arbejdsgange forløber nogenlunde som planlagt. Reorganiseringen har 
som bekendt til formål at sikre rettidig og korrekt sagsbehandling i børnesager. En forudsætning, 
for at dette kan ske er, at der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed til at løse opgaverne. 
Sagsbehandlingen på Myndighedsområdet er desværre fortsat præget af mangel på kvalificeret 
arbejdskraft samt et højt fravær blandt medarbejderne. Dette har resulteret i, at sagsbehandlingen 
endnu ikke har nået det ønskede niveau. For at afhjælpe dette, arbejder Opfølgningsteamet 
løbende med opfølgning på sager. Dette arbejde forventes at lette den systematiske 
sagsbehandling fremover. Opfølgningsteamet bistår desuden andre teams, når disse er præget af 
stærkt arbejdspres.
Derudover arbejdes der fortsat med opkvalificering af medarbejderne. Tilsynskonsulenten har, 
indtil sit ophør i forvaltningen, løbende afholdt interne kurser i lovgivning og sagsbehandling. 
Derudover arbejdes der på at etablere et samarbejde med Aalborg Kommune med henblik på en 
faglig styrkelse indenfor udarbejdelsen af socialfaglige undersøgelser. Der er indgået aftale om, at 
der medio februar 2019 tilknyttes 2 socialrådgivere fra Aalborg Kommune i en periode på 2 
måneder. Der er ydermere ansat en vikar i Den Fælles Visitation, som 3 dage om ugen bidrager 
med faglig støtte i udarbejdelsen af socialfaglige undersøgelser.

Punkt 03A: Statusrapport for Udviklingsplan MI 2017-2020, Statusrapport 6, 4.
kvartal 2018
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Side 2 af 2

For at styrke udarbejdelsen af handleplaner afholdes der fortsat handleplansskole for 
sagsbehandlere i Familieafdelingen 3 gange ugentligt. Handleplansskolen afholdes af Deloitte i 
samarbejde med Teamleder.

Lærende og udviklende fagligt ledelsestilsyn
Opsætning af administrationsløsningen Mitra for det lærende og udviklende faglige ledelsestilsyn 
er gennemført og oversat til grønlandsk. Derudover er der blevet afholdt et seminar med fokus på 
formål og design for ledelsestilsynet. På seminaret deltog chefgruppen, den udvidede 
ledelsesgruppe på Myndighedsområdet, tilsynskonsulent og AC-fuldmægtig. Forvaltningens 
tilsynskonsulent har i 4. kvartal påbegyndt tilsyn på 30 udvalgte sager. Det lærende og udviklende 
faglige ledelsestilsyn, er endnu ikke gennemført.

Samarbejde mellem Myndighedsområde og Forebyggelses- og Behandlingsområde
Styrkelsen af samarbejdet mellem forvaltningens Myndighedsområde og Forebyggelses- og 
Behandlingsområde forløber nogenlunde som planlagt.  Der er dog fortsat problemer med hensyn 
til sagsbehandlernes fremøde til opfølgningsmøder med foranstaltningsområdet. Vigtigheden af at 
møde op til disse møder er blevet indskærpet ved flere lejligheder.
Der er aftalt et fælles møde mellem familieteamet på Myndighedsområdet og de forskellige 
afdelinger på Forebyggelse- og Behandlingsområdet. På mødet vil samarbejdet mellem de to 
områder blive drøftet, og der vil være en forventningsafstemning de to områder imellem.

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Udviklingsplan MI 2017-2020

Det videre forløb
Udviklingsarbejdet videreføres i henhold til Udviklingsplan MI 2017-2020.

Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat

Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen

Bemærkninger fra andre forvaltninger
Der er ikke indhentet bemærkninger fra andre forvaltninger.

Bilag
Bilag 1: Statusrapport 6, 4. kvartal 2018
Bilag 2: Notat: Evaluering af implementering af nye arbejdsgange og ESDH-system
Bilag 3: Notat: Gennemgang af statusnotat 5, 3. kvartal 2018 om fremdrift i Udviklingsplan
2017-2020 – Børn, Unge og Familier
Bilag 4: Notat: Gennemgang af statusnotat 6, 4. kvartal 2018 om fremdrift i Udviklingsplan
2017-2020 – Børn, Unge og Familier

Punkt 03A: Statusrapport for Udviklingsplan MI 2017-2020, Statusrapport 6, 4.
kvartal 2018
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Handlingsplan 2019 for Nuuk Forebyggelsesudvalg 

Til orientering
J.nr.: 48.02
Forvaltning for Børn og Familie – direktør Martha Lund Olsen / MLOL

Sagsresumé
Handlingsplan 2019 for Nuuk Forebyggelsesudvalg fremlægges hermed til orientering for 
kommunalbestyrelsen. Handlingsplanen 2019 er vedlagt som bilag. 

Indstilling
Forvaltning for Børn og Familie indstiller overfor Udvalg for Børn og Familie:

- At tage orienteringen til efterretning
- At sagen sendes videre til orientering til Udvalg for Økonomi og Erhverv, samt 

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling 
I henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 18. maj 2001 § 3 har Nuuk 
Forebyggelsesudvalg udarbejdet en handlingsplan for det forebyggende og sundhedsfremmende 
arbejde i 2019. Handlingsplanen fremlægges hermed til orientering for Kommunalbestyrelsen.
Fokusområder for forebyggelsesudvalgets arbejde i 2019 er: 

- Rådgivning
- Netværksfremme
- Koordinering og vidensdeling

Løsningsforslag – faglig vurdering
I Nuuk Forebyggelsesudvalg er samlet stor viden og beslutningskompetence på tværs af 
myndigheder. Forebyggelsesudvalget ønsker fortsat at bruge denne viden og kompetence til at 
facilitere et bredt og velfungerende samarbejde på det forebyggende område. Derfor fastholdes 
udvalgets virke som et netværksorgan og et rådgivende organ i 2019. Politikere, beslutningstagere 
og iværksættere opfordres til at kontakte Nuuk Forebyggelsesudvalg med forespørgsel om 
rådgivning og sparring i udviklingen af konkrete forebyggelsestiltag og -strategier.

Nuuk forebyggelsesudvalg har i 2018 udarbejdet en oversigt over forebyggelsesprojekter i Nuuk. 
Oversigten opdateres løbende og benyttes som et internt redskab, der understøtter udvalgets virke 
som et rådgivende organ. Oversigten er tilgængelig som bilag til Handlingsplan 2019 for 
Forebyggelsesudvalget i Nuuk.

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 18. maj 2001 om forebyggelsesudvalg

Det videre forløb
Forebyggelsesudvalget fortsætter sit arbejde i 2019 i henhold til den fremlagte handlingsplan. 

Punkt 05A: Handlingsplan 2019 for Nuuk Forebyggelsesudvalg
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Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat

Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen 

Bemærkninger fra andre forvaltninger
Handlingsplanen 2019 for Nuuk Forebyggelsesudvalg er udarbejdet i et samarbejde mellem 
udvalgets medlemmer. I udvalget er Forvaltningen for Børn og Familie samt Forvaltning for Børn 
og Skoler repræsenteret.  

Bilag
1. Handlingsplan 2019 for Nuuk Forebyggelsesudvalg

Punkt 05A: Handlingsplan 2019 for Nuuk Forebyggelsesudvalg
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Kompetencefordelingsplan 

Til beslutning
J.nr.: 00.00.00-A00-1052-18
Koncernservice – Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen / LMSR

Sagsresumé
Politisk Sekretariat har udarbejdet en overordnet kompetencefordelingsplan. 
Kompetencefordelingsplanen viser på det overordnede niveau fordelingen af 
beslutningskompetencer mellem Kommunalbestyrelsen, udvalg og det administrative niveau.

Kompetencefordelingsplanen skal sikre overblik og ensartethed i den politiske sagsbehandling på 
tværs af forvaltningerne, samt afhjælpe eventuelle tvivl vedrørende beslutningskompetencen i de 
enkelte sager.

Kompetencefordelingsplanen skal politisk behandles i de stående udvalg, Udvalg for Økonomi og 
Erhverv og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg for Børn og Familie bedes kun tage stilling til kompetencefordelingsplanens afsnit Udvalg 
for Børn og Familie.

Indstilling
Koncernservice indstiller overfor Udvalg for Børn og Familie:

- at kompetencefordelingsplanens afsnit Udvalg for Børn og Familie godkendes
- at sagen sendes videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen til 

endelig godkendelse 

Sagsfremstilling 
Politisk Sekretariat har udarbejdet en overordnet kompetencefordelingsplan. 
Kompetencefordelingsplanen viser på det overordnede niveau fordelingen af 
beslutningskompetencer mellem Kommunalbestyrelsen, udvalg og det administrative niveau.

Kompetencefordelingsplanen skal sikre overblik og ensartethed i den politiske sagsbehandling på 
tværs af forvaltningerne, samt afhjælpe eventuelle tvivl vedrørende beslutningskompetencen i de 
enkelte sager.

Løsningsforslag – faglig vurdering
Kompetencefordelingsplanen er udarbejdet i dialog med direktørerne og ledelsen i de enkelte 
forvaltninger, samt på baggrund af forvaltningernes interne kompetencefordelingsplaner og 
tidligere sagsfremstillinger og Kommuneqarfik Sermersooqs Styrelsesvedtægt. 

Kompetencefordelingsplanen indeholder alle faste beslutningsområder, som enten ligger hos 
kommunalbestyrelsen eller er uddelegeret til Udvalg for Økonomi og Erhverv, stående udvalg eller 
administrationen. Kompetencefordelingsplanen regulerer ikke fordelingen af 
beslutningskompetencer internt i administrationen. Det vil derfor stadig være relevant at udarbejde 
de lokale planer for den interne kompetencefordeling i forvaltningerne.

Enhver sag skal uanset kompetencefordelingen dog forelægges kommunalbestyrelsen eller 
Udvalg for Økonomi og Erhverv til afgørelse, hvis sagen har væsentlig eller principiel betydning for 
kommunen eller andre særlige grunde taler for det.

Punkt 05B: Kompetencefordelingsplan
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Kompetencefordelingsplanen er inddelt i følgende områder:
- Generelt
- Økonomi
- Organisation og Personale
- Udvalg for Anlæg og Miljø
- Udvalg for Børn og Familie
- Udvalg for Børn og Skole
- Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked

Kompetencefordelingsplanen skal politisk behandles i de stående udvalg, Udvalg for Økonomi og 
Erhverv og Kommunalbestyrelsen. Når kompetencefordelingsplanen er endeligt godkendt vil den 
anførte fordeling af beslutningskompetencer være den gældende uanset tidligere beslutninger. 

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.
Styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq.

Det videre forløb
Når kompetencefordelingsplanen er godkendt vil forvaltningerne blive orienteret om 
beslutningskompetencernes fordeling fremadrettet.

Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.

Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen 

Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen 

Bilag
1. Udkast til Kompetencefordelingsplan for Kommuneqarfik Sermersooq.

Punkt 05B: Kompetencefordelingsplan

12



Høringssvar
Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om tilsyn med det sociale område

Til beslutning
J.nr.: 00.00.00-A00-4-19
Koncernservice – Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen / LMS

Sagsresumé
Kommunen modtog den 16. januar 2019 en høring fra Selvstyret angående ”Forslag til: Selvstyrets 
bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om tilsyn med det sociale område”. 

Der er høringsfrist den 20. februar.

På grund af den meget korte tidsfrist kan det administrative høringssvar ikke behandles politisk 
indenfor tidsfristen. Administrationen udarbejder derfor et administrativt høringssvar, som tager 
forbehold for den politiske efterbehandling.

Det politiske høringssvar vil blive eftersendt efter tidsfristens udløb.

Forslaget til bekendtgørelsen er vedlagt som bilag.

Indstilling
Koncernservice indstiller overfor Udvalg for Børn og Familie og Udvalg for Velfærd og 
Arbejdsmarked:

- at udvalgene udarbejder et politisk høringssvar
- at sagen sendes videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv til endelig beslutning, og
- til Kommunalbestyrelsen til orientering

Sagsfremstilling 
Kommunen modtog den 16. januar 2019 en høring fra Selvstyret angående ”Forslag til: Selvstyrets 
bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om tilsyn med det sociale område”. 

Der er høringsfrist den 20. februar.

På grund af den meget korte tidsfrist kan det administrative høringssvar ikke behandles politisk 
indenfor tidsfristen. Administrationen udarbejder derfor et administrativt høringssvar, som tager 
forbehold for den politiske efterbehandling.

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes et politisk høringssvar. Det politiske høringssvar vil 
blive eftersendt efter tidsfristens udløb.

Forslaget til bekendtgørelsen er vedlagt som bilag.

Nærværende bekendtgørelse er en udmøntning af en række bestemmelser i ”Inatsisartutlov nr. 20 
af 26. juni 2017 om støtte til børn”, som pålægger og giver Naalakkersuisut mulighed for at 
fastsætte nærmere regler om tilsyn med børneområdet. 

Nærværende ”Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om tilsyn med det sociale område” 
erstatter samtidig ”Bekendtgørelse nr. 6 af 16. februar 2006 om tilsyn med det sociale område.”, 
som herefter ophæves.

Punkt 05C: Høringssvar. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx
2019 om tilsyn med det sociale område
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Bekendtgørelsen regulerer følgende områder:

Det overordnede tilsyn med kommunalbestyrelsens forvaltning og administration af 
sociallovgivningen 
Bekendtgørelsen pålægger Naalakkersuisuts centrale tilsynsenhed at føre et overordnet juridisk, 
økonomisk og socialfagligt tilsyn med kommunalbestyrelsernes administration og underliggende 
institutioner.   

Det generelle tilsyn med børn i kommunerne
Bekendtgørelsen pålægger kommunalbestyrelserne en generel forpligtelse til at føre tilsyn med de 
forhold, hvorunder børnene i kommunen lever. Tilsynet skal sikre, at der så tidligt som muligt 
opnås kendskab til, om et barn eller en gruppe af børn, må antages at have behov for særlig 
støtte. 

Det individuelle tilsyn med børn i kommunerne 
Bekendtgørelsen pålægger kommunalbestyrelsen at føre et personrettet tilsyn med børn anbragt 
uden for hjemmet mindst 2 gange årligt.

Det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier 
Bekendtgørelsen pålægger den kommunalbestyrelse, der har udstedt en plejefamilietilladelse, at 
føre et driftsorienteret tilsyn med den pågældende plejefamilie. Tilsynet skal sikre, at plejefamilien 
fortsat opfylder betingelserne for at være plejefamilie. 

Det driftsorienterede tilsyn med døgninstitutioner 
Bekendtgørelsen pålægger Naalakkersuisuts centrale tilsynsenhed at føre et driftsorienteret tilsyn 
med døgninstitutioner for børn. Tilsynet skal sikre, at døgninstitutionen fortsat har den fornødne 
kvalitet og opfylder betingelserne for godkendelsen.

Løsningsforslag – faglig vurdering
Administrationen i Forvaltning for Børn og Familie og Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 
udarbejder et administrativt høringssvar, som tager forbehold for politisk efterbehandling

Såfremt der udarbejdes et politisk høringssvar vil dette blive eftersendt snarest muligt efter Udvalg 
for Økonomi og Erhverv har drøftet det på udvalgsmødet den 28. februar, som dog ligger efter 
høringsfristen. 

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn
Bekendtgørelse nr. 6 af 16. februar 2006 om tilsyn med det sociale område

Det videre forløb
Et eventuelt politisk høringssvar eftersendes efter høringsfristens udløb.
 
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat

Bilag
Bilag 1. Høringsbrev

Punkt 05C: Høringssvar. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx
2019 om tilsyn med det sociale område
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Bilag 2. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om tilsyn med det sociale 
område

Punkt 05C: Høringssvar. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx
2019 om tilsyn med det sociale område
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Punkt 6: Evt.
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Punkt 7: Lukkede punkter
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Punkt 8: Godkendelse af referat
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