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Sagsresumé
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet sendte i september ”Strategiplan for
overgangen til voksenlivet for unge som har været anbragt uden for hjemmet. Nationale anbefalinger vedrørende efterværn” i høring hos kommunerne. Strategiplanen er akkurat godkendt af
Naalakkersuisut. På baggrund heraf har Forvaltningen for Børn og Familie udarbejdet en efterværnsprocedure gældende for Kommuneqarfik Sermersooq.
Indstilling
Forvaltning for Børn og Familie indstiller overfor Udvalg for Børn og Familie:
- at tage orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
Lov og støtte til børn foreskriver, at senest 6 måneder før den unge fylder 18 år, skal barnet kontaktes med henblik på at vurdere, om der skal tilbydes efterværn. For at skabe ro og tryghed samt
at imødekomme en mulig bekymring fra den unges side om, hvad der skal ske, når den unge fylder
18 år, ønsker Kommuneqarfik Sermersooq at begynde de indledende forberedelser til et mulig
efterværn tidligere end loven foreskriver. For unge, som er anbragt uden for hjemmet, påbegyndes
arbejdet, når den unge fylder 15 år. For unge, som ikke er anbragt uden for hjemmet, påbegyndes
arbejdet, når den unge fylder 16,5 år.
Med henblik på at sikre en fast procedure for efterværnssager, har Kommuneqarfik Sermersooq
udviklet nærværende efterværnsprocedure. Proceduren skal sikre, at sagsbehandleren påbegynder efterværnsarbejdet i god tid, inddrager barnet og gør proaktivt brug af handleplanen. Samtidig
skal proceduren bidrage til et øget samarbejde mellem forældremyndighed og Ungecenteret, hvor
efterværnsafdelingen i Kommuneqarfik Sermerssoq er placeret.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Efterværnsproceduren skal afstedkomme en fast procedure på området og således sikre, at den
unge i god tid før det fyldte 18 år informeres om og forberedes til et muligt efterværn. Ved at påbegynde efterværnsarbejdet i god tid er det også forvaltningens håb, at færre unge dropper ud af
efterværnsforløbet.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
”Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn”
”Strategiplan for overgangen til voksenlivet for unge som har været anbragt uden for hjemmet. Nationale anbefalinger vedrørende efterværn”

Det videre forløb
Efterværnsproceduren vil i starten af det kommende år blive fremlagt for Familieafdelingen under
Den Fælles Visitation samt for Ungecenteret.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Ingen
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen
Bilag
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