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Sagsresumé
Forvaltning for Børn og Familie orienterer hermed udvalget for Børn og Familie om den aktuelle
situation i Tasiilaq, set fra et myndigheds-, foranstaltnings-, og samfundsmæssigt perspektiv.
Orienteringen dækker perioden: juli-oktober 2019.
Orienteringen kommer blandt andet ind på følgende emner: interne organisatoriske ændringer,
hjælp fra Danmark, sagsarbejde, forebyggelse og behandling, den personalemæssige situation,
tværfagligt samarbejde, samfundsmæssige problematikker og den øgede opmærksomhed.
Indstilling
Forvaltning for Børn og Familie indstiller overfor Udvalg for Børn og Familie:
- at tage orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
Interne organisatoriske ændringer: Tasiilaq er udskilt fra den hidtidige struktur ved ansættelse af
en MI-chef i Tasiilaq.
Hjælp fra Danmark: I samarbejde med Socialstyrelsen, har forvaltningen modtaget 8
sagsbehandlere fra Danmark som skal hjælpe med de i påbuddet omtalte socialfaglige
undersøgelser. Derudover modtager man yderligere to familiebehandlere til en øget
foranstaltningsindsats i 2020.
Sagsarbejde: Forvaltningen oplever et stigende antal sager, i form af flere underretninger. Der vil
højst sandsynligt være et øget behov for indsatser og anbringelser i takt med at flere socialfaglige
undersøgelser udarbejdes. Dette vil kunne mærkes ved et øget pres på BFA/BFC’s ressourcer i
Tasiilaq
Forebyggelse og behandling: Der arbejdes løbende på at kortlægge og udvikle nye
støtteforanstaltningstiltag. BFC har afholdt familierådslagningskursus for lærere på skolen. Det
tværsektorielle samarbejde med henblik på at forebygge og behandle seksuelle overgreb er i
implementeringsfasen. Seksuel sundhed er et tema der bliver arbejdet med på tværs af alle
forebyggende tiltag.
Den personalemæssige situation: Området er styrket på det ledelsesmæssige plan, men er stadig
udsat på det sociale udførerområde grundet udskiftning og underbemanding.
Tværfagligt samarbejde: Samarbejde er etableret med skolen i Tasiilaq med henblik på at
understøtte børnenes indlæring. Der holdes møde med sundhedsplejen hver 14. dag med fokus på
tidlig indsats. Kommuneqarfik Sermersooq har indgået et 8-årigt partnerskab med ”Sustainable
now” om projektet: ”Vi samarbejder i Tasiilaq”. På tværs af myndighed og civilsamfund vil man, via

borgernes egne input og en helhedsorienteret indsats, udvikle lokalsamfundet til et sted hvor der er
gode livsvilkår for børn og unge.
Samfundsmæssige problematikker: Strukturelle problematikker som boligmangel, dårlig sundhed,
arbejdsløshed, manglende uddannelsesmuligheder og manglende kvalificeret arbejdskraft har
stadig indvirkning på løsningen af de sociale problemer i Tasiilaq.
Øget opmærksomhed: Den øgede politiske opmærksomhed og mediebevågenhed kan virke
stigmatiserende for den lokale befolkning, men kan også skabe muligheder i form af tilførsler af
ressourcer.
Løsningsforslag – faglig vurdering
På baggrund af orienteringen, er følgende indsatser og løsninger i spil:
- En bredere rekrutteringsstrategi med henblik på at tiltrække kvalificeret arbejdskraft
- Styrket lokal ledelse
- Hjælp fra Danmark i forhold til udarbejdelse af socialfaglige undersøgelser
- En struktureret sagsgennemgang
- Tilførsel af midler på indsatsområdet
- Kortlægning og udvikling af støtteforanstaltningstiltag
- Udvidet tværsektorielt samarbejde i forhold til forebyggelse og behandling af overgreb, tidlig
indsats og bedre skolegang
- Helhedsorienteret indsats i forhold til boligproblemer, arbejdsløshed, sundhed og
manglende uddannelsesmuligheder.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Ingen
Det videre forløb
Ingen
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Ingen
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen
Bilag
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