
Ro til arbejdet med arbejdsmiljø, social faglighed og økonomi i Familieafdelingen
 

Byrådsgrupperne fra Venstre og Dansk Folkeparti har indgået nedenstående aftale om 
Familieafdelingen. 

 
Aftalen skal bidrage til at skabe arbejdsro til den samlede genopretning af Familieafdelingen, som 
retter sig mod afdelingens tre sammenhængende hovedproblemer:

• Arbejdsmiljøproblemer og deraf affødte påbud fra Arbejdstilsynet 
• Mangelfuld socialfaglig kvalitet og massivt efterslæb i sagerne 
• Et betydeligt merforbrug på både konto 5 og konto 6

Partierne bag denne aftale finder, at de tre hovedproblemer hænger uløseligt sammen. Ordentlig 
socialfaglig kvalitet kræver kompetente medarbejdere, der trives i jobbet. Og bæredygtig 
økonomisk udvikling kræver, at ledere og medarbejdere har de nødvendige kompetencer til at 
vurdere, beslutte og følge op overfor udsatte børn og familier.
 
Partierne bag denne aftale anerkender det store arbejde, som medarbejdere og ledere i 
afdelingen gør for at løse afdelingens store problemer. Den samlede genopretning afhænger i høj 
grad af det engagement, som personalet lægger i afdelingens udvikling til gavn for udsatte børn og 
familier i Randers Kommune. Samtidig erkender parterne, at der er behov for nye tiltag, som 
skaber grundlaget for at opnå balance mellem familieafdelingens budget og afdelingens udgifter. 
 
Byrådet har i forbindelse med regnskabet for 2015 besluttet at vurdere mulighederne for at 
reducere afdelingens gæld i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020. Partierne bag 
denne aftale vil i forlængelse heraf samt på baggrund af halvårsregnskabet for2016 vurdere 
mulighederne for at tilføre området midler ved med budgetlægningen for 2017 og fremefter. 
Partierne er i den forbindelse opmærksomme på, at den kommunale budgetlægning for 2017-
2020 er udfordret. Partierne bag denne aftale tager Handlingsplan for økonomisk stabilisering af 
Familieområdet, som Byrådet behandler 17. maj 2016, til efterretning. Partierne hæfter sig i den 
forbindelse ved, at det fremgår af materialet i sagen, at det ikke er muligt at undlade at 
iværksætte en foranstaltning, herunder anbringelser, alene med det argument, at der ikke er 
midler til det. De børn og familier, som ud fra en socialfaglig vurdering har behov for forebyggende 
foranstaltninger og/eller mere vidtgående foranstaltninger, vil blive anvist disse tilbud – også 
selvom det eventuelt betyder, at de estimerede økonomiske gevinster beskrevet i handleplanen 
dermed ikke opnås. En nedbringelse i antallet af anbringelser via en styrket forebyggende indsats 
m.v. forudsætter således, at der er tale om kvalificerede socialt faglige tilbud som opfylder 
gældende lovgivning.
 
Endelig er partierne indstillet på at vedtage den foreslåede lukning af Egehøjvej 34. Det er 
afgørende, at lukningen gennemføres i en proces, som sikrer forsvarlige tilbud til institutionens 
målgruppe. Samtidig skal processen sikrer, at de berørte medarbejdere behandles i 
overensstemmelse med Randers Kommunes personalepolitik. 
 
 Med venlig hilsen
 Anders Buhl-Christensen


