Kommuneqarfik Sermersooq
VEDTÆGT FOR TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE
I SOCIALE SAGER VEDRØRENDE BØRN & UNGE
I KOMMUNEGARFIK SERMERSOOQ
I henhold til Landstingsforordning nr. 14 at 1. november 1982 fastsættes i denne vedtægt
regler for tværfagligt samarbejde i sociale sager vedrørende børn & unge i Kommuneqarfik
Serme rsooq.

§

1.

Der nedsættes et Tværfagligt samarbejdsudvalg vedrørende Børn & Unge (TFU
B&U).
TFU B&U sammensættes så vidt muligt således:
3 medlemmer der repræsenterer Velfærdsfoivaltningen: Ledende terapeut og
2 fra Afdelingen for Børn og Familier, Fagcheten og Afdelingslederen.
i medlem der repræsenterer Institutionsafdelingen, P1.
2 medlemmer der repræsenterer Folkeskolen.
2 medlemmer der repræsenterer MISI en socialrådgiver og en psykolog.
2 medlemmer der repræsenterer Sundhedsvæsenet en læge og en
sundhedsplejerske.
—

—

Udvalgets formål er
a) at sikre den størst mulige koordination at de indsatser, de forskellige
myndigheder tilbyder i forhold til enkeltpersoner eller grupper.
b) at udveksle oplysninger vedrørende enkeltpersoner og andre forhold af
betydning for en optimal servicering og behandling af borgerne.
c) at sikre den bedst mulige gensidige udnyttelse at den specialviden, der er til
rådighed i lokalsamfundet,
d) at afgive udtalelser i form af vejledende indstillinger til Velfærds- og
Arbejdsmarkedsudvalget.
Stk. 2. Udvalget er i sit virke underlagt de deltagende myndigheders
beslutningskompetence.
Stk. 3. Fagcheten er mødeleder for udvalget, I dennes fravær er Fagchefens
stedfortræder mødeleder.
Stk. 4. Antallet af udvaigsmedlemmer fra de deltagende instanser kan reguleres
hvert år pr. 1. august under hensyntagen til stk.1. Udvalget træffer selv beslutning
herom.

§

2.

Velfærdsforvaltningen stiller sekretærbistand
til rådighed for udvalget med henblik
på udsendelse af skriftligt materiale til udv
algets medlemmer forud for møderne
og udarbejdelse at referater at mødeme.
Stk. 2. Forud for hvert møde udarbejdes
en dagsorden. Ethvert medlem at
udvalget kan forlange en sag optaget på dag
sordenen. Dagsordenen udsendes
så vidt muligt til samtilge medlemmer sen
est 3 arbejdsdage tør mødet.
Stk. 3. Referater udarbejdes skriftligt og
skal indeholde en kort konklusion
vedrørende de enkelte sagers behandling
.
Stk. 4. Udvalget fastsætter selv tid og sted
for udvalgets møder, dog skal møde
afholdes mindst én gang hver måned.
I øvrigt afholdes møder så ofte, der findes
at være behov herfor. Sekretariatet fremsen
der en generel mødeoversigt for hvert
halvår.

(
§ 3.

Udvalget kan indbyde repræsentanter for Polit
iet, Kriminalforsorgen, pædagogisk
personale samt sundhedspersonale til at
deltage i udvalgets møder ved
behandllng af en enkelt eller flere sager.
Stk. 2. Det enkelte udvalgsmedlem kan ind
byde repræsentanter fra egen
forvaltningsgren/institution til at deltage i udv
algets møder ved behandlingen at en
enkelt eller flere sager, som pågældend
e har et særligt kendskab til.
Stk. 3. I ganske særlige tilfælde kan end
videre indbydes repræsentanter for
arbejdsmarkedets parter eller repræsentanter
for enkelte virksomheder, såfremt
dette skønnes af betydning for behandling
en af en sag. I sådanne tilfælde skal det
påses, at de indbudte repræsentanter pålæ
gges tavshedspligt i henhold til 27,
stk. 3 i Landstingslov nr. B. at 13. juni 1994
§
om sagsbehandling i den offentlige
forvaltning.
Stk. 4. Der kan årligt afholdes et tværfagligt
møde, hvor generelle temaer af
relevans drøftes. Til delle møde kan der
indkaldes ledere og fagpersoner fra
forvaltninger/institutioner efter forudgåend
e udsendelse af oplæg.
Stk. 5. Der indkaldes til et årligt dialogm
øde mellem udvalget og Velfærds- og
Arbejdsmarkedsudvalget.

(

§ 4.

Alle medlemmer at udvalget har som udg
angspunkt fysisk placering i Nuuk.
Stk. 2. Ud fra en faglig vurdering kan der
nedsættes udvalg i andre byer i
kommunen efter behov. Fagchefen efte
r dennes stedfortræder deltager som
mødeleder, jf. stk.4. Nedsættes der udv
alg i andre byer, er disse underlagt denne
vedtægt.

Stk.3. Såfremt et medlem at udvalget er forhindret i at deltage i
et møde er
pågældende forpligtet til at sørge for, at der møder en stedfortræder
fra
pågældendes egen forvaltning/institution eller melder afbud. Dette
meddeles til
Velfærdsforvaltningens sekretariat snarest muligt.
Stk. 4. Deltagelse i møder kan ske ved anvendelse at
telekommunikationsteknologier.

§ 5.

Såvel udvalgets medlemmer som andre deltagere i udvalgets
møder har
tavshedspligt med hensyn til, hvad de i denne anledning bliver bekend
t med
vedrørende enkeilpersoners forhold.
Stk. 2. Tavshedspligten skal dog ikke være til hinder for, at sagligt
relevante
oplysninger kan videregives til udvalgsmedlemmers egen forvaltning.
Stk. 3. Overtrædelse af tavshedspligten er omfattet at den til enhver
tid gældende
Kdminallov for Grønland.

Således vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Kommuneqadik
Sermersooq den 12. juni
2012

Kornrnuneqaik Sermersaoq
Borgmester

Asii Chemnitz Narup
-

Administrerds dIreqKommuneqarfik Sermersoocj,
Snn Hald Møller
MmlnIt.tret4c dlxktsr

Foranstående vedtægt at 12, juni2012 om tværfagligt samarb
ejde i sociale sager
vedrørende børn & unge i Kommuneqarfik Sermersooq godken
des,

Nuukde4”

..<v

4 /

Medlem at Naal&kkersuisut for Familie,
Kultur, Kirke og Ligestilling

