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Notat vedrørende delaftale 4 i det Forpligtende Samarbejde
– Det sociale område, børn
Efter grundige overvejelser og drøftelser med de relevante parter,
vurderes det, at opgavevaretagelsen bedst kan ske på forsvarlig vis, ved
at Dragør Kommune ikke hjemtager opgaven.
En hjemtagelse af opgaverne i delaftale 4 vil give mulighed for en bedre
koordination mellem handicap- og socialsager, altså sager hvor der i dag
sidder en rådgiver med fra både Dragør og Tårnby. Ligeledes vil en
hjemtagelse af opgaverne kunne styrke indsatsen for den enkelte borger
i forhold til koordinering og kommunikation. Dette er baggrunden for, at
Dragør kommune tidligere har givet udtryk for, at ville hjemtage
opgaverne.
Børnehandicap-området er dog et stærkt specialiseret og en klart
afgrænset del af lovgivningen i forhold til de øvrige opgaver som
Børneteamet i Dragør varetager. Det vil således være både sårbart at
have kun 1-2 medarbejder på børnehandicap-området, ligesom 1-2
medarbejdere ikke ville kunne opnå kompetencer i alle de særlige
situationer/diagnoser som lovgivningen kræver. Dette ville forøge
risikoen for at træffe forkerte eller ufuldstændige afgørelser. Området er
præget af konkrete afgørelse og skønsmæssige bevillinger, og en
manglende faglighed på området kan desuden risikere at medføre et
budgetpres, fordi der ikke vil være tilstrækkelig stor opmærksomhed på
de muligheder for løbende at justere på bevillinger som lovgivningen og
Ankestyrelsens praksis giver.
Tårnby Kommune varetager ca. 60 sager vedrørende børnehandicap for
Dragør Kommune. Det vurderes, at i 8-12 af disse sager vil en tættere
koordinering mellem Tårnby Kommunes Familieafdeling og det
børnesocialfaglige område i Dragør Kommune (Børneteamet) kunne
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styrkes, til gavn for barnet/familien. Den tættere koordinering kan også
opnås ved et tættere samarbejde mellem Tårnby og Dragør. Center for
Børn, Skole og Kultur i Dragør og Familieafdelingen i Tårnby vil derfor
igangsætte en proces om et bedre, tættere og mere systematisk
samarbejdsform, især for de sager, hvor der er større sociale problemer.
Sammenfattende er der derfor Center for Børn, Skole og Kulturs
anbefaling, at opgaverne forbliver i Tårnby Kommune, hvor varetagelsen
af opgaverne kan blive understøttet i et større team af medarbejdere og
med en fagkoordinator tilknyttet.
Venlig hilsen
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