
Høringssvar ift. Aarhus Kommune budget 2023 
 
Sammenhængende indsats for skilsmissebørn 
I bilaget ”Bredere børnefællesskaber”  til budgetforlig 2023 står: 
”Forligspartierne er enige om, at der er brug for et nybrud i måden, som vi samarbejder om børn i 
udfordringer på, og en omstilling i indsatserne til børn og deres familier, som er på vej i udford-
ringer, og som har behov for en ekstra indsats…  skal familierne opleve en sammenhængende og 
kordineret indsats på tværs af dagtilbud, skoler, PPR og Sociale Forhold og Beskæftigelse.”  
 
Min forslag er at familieretshuset tilføjes til oplistningen: 
skal familierne opleve en sammenhængende og kordineret indsats på tværs af dagtilbud, skoler, 
PPR, Familieretshuset og Sociale Forhold og Beskæftigelse.” 
 
Familieretshuset er siden 2019 en ny social myndighed under Socialministeriet. Lovgivernes formål 
med at ressortoverføre denne myndigheds opgaver til Socialministeriets ressort har også været at 
sikre en sammenhængende og koordineret indsats, også for skilsmissebørn og -familier, der jo 
oftere end kernefamilier ender med udfordringer og behov for kommunale udgifter.  Det er 
Socialministeriets opfattelse, at potentialet i reformen fra 2019 endnu ikke er fuldt realiseret. 
 
Aarhus Kommune bør søge at realisere dette potentiale i kommunen. Hvis hjemmel til dette er 
uklart må rådmanden (evt. via KL) rette henvendelse til den kommende socialminister med henblik 
på at skabe rammer for at Familieretshuset (evt. som pilotimplementering) også kan inddrages i en 
sammenhængende og koordineret indsats for familierne i Aarhus Kommune. 
 
Det kan her bemærkes at organisationer, der repræsenterer samværsforældre, giver udtryk for at 
visse kommuner ikke fuldt ud inddrager samværsforældre som ressourcer og i stedet iværksætter 
udgiftskrævende kommunale alternativer.  Der synes at være et besparelsespotentiale for 
kommunen i at inddrage samværsforældre til at løse opgaver for børn i vanskeligheder frem for 
kommunalt betalte alternativer. 
 
Beskikket privatpraktiserende socialrådgiver som koordinerende tovholder 
I forhold til den konkrete implementering stå der i i det vedtagne budgetbilag ift. implementering 
af modellen ”relationel velfærd som samarbejdsmodel”: 
”Med til det styrkede samarbejde hører, at der udpeges en fast tovholder i hver enkelt sag, som 
påtager sig rollen med at koordinere og holde snor i barnets og familiens forløb, sikre fremdrift og 
sikre samarbejde med forældrene.” 
 
Mit forslag er, at der åbnes mulighed for – evt. på forsøgsbasis - at den faste tovholder kan være 
en privatpraktiserende socialrådgiver, valgt af forældrene og betalt af kommunen.  En sådan 
”beskikket socialrådgiver” vil være parallelt til at borgere for beskikket en advokat i visse 
straffesager eller at en læge udarbejder en psykologhenvisning, hvor borgeren så selv vælger 
psykolog. 
 
At selv kunne vælge sin tovholder kan antages at være afgørende for at understøtte den tillid og 
personkemi som må antages at bidrage til at ”relationel velfærd som samarbejdsmodel” fungerer.    



 
Introduktionen af stillingskategorien ”beskikket privatpraktiserende socialrådgiver” vil desuden 
gøre socialrådgivervejen mere attraktiv som uddannelsesvalg, idet der vil være flere karriereveje 
at gå i løbet af et arbejdsliv. 


