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Notat om tilsynsrapport 
 
 
 
Forvaltning for Børn og Familie har haft rapporten fra Tilsynsenheden i 
Selvstyret om juridisk sektortilsyn af Kommuneqarfik Sermersooqs 
forvaltning af det sociale regelsæt til gennemsyn, og forvaltningen har 
nedenstående bemærkninger for så vidt angår området for udsatte børn 
og familier: 
 
 
Ad de særlige bemærkninger i forhold til Børnesager (rapportens s. 4-7): 
 
Rapportens fremstilling af forvaltningens arbejde, bistået af Deloitte, med 
at formulere og implementere et administrationsgrundlag samt arbejdet 
med at tilvejebringe et pålideligt overblik over sagsmængden og en 
efterfølgende oprydning og opfølgning, stemmer overens med 
forvaltningens opfattelse af forholdene.  
 
Kommunalbestyrelsen har formuleret en ambitiøs udviklingsplan for 
forvaltningen, hvilket er udtryk for politikernes hensigt om, at 
kommunens håndtering af udsatte børn og unge er en prioriteret opgave. 
Forvaltningens ledelse er bevidst om, at denne ambition er vanskelig at nå, 
og ledelsen deler rapportens betragtninger, for så vidt angår 
forvaltningens mulighed for at tiltrække og fastholde kvalificeret 
arbejdskraft til at løfte opgaven. Uagtet en gunstig personalenormering i 
forvaltningen og gentagne forsøg på at tiltrække ansøgere, har 
forvaltningen til stadighed haft ubesatte stillinger, hvilket nedsætter 
fremdriften og kvaliteten i sagsbehandlingen. 
 
 
Ad Tilsynsenhedens betragtninger over forvaltningens opgaver: 
 
Forvaltningen har med interesse læst Tilsynsenhedens betragtninger over 
hvilke forventninger, der stilles til forvaltningen som offentlig myndighed 
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både fra politisk hold samt fra en bred offentlighed, ofte udtrykt i landets 
medier. Myndigheden for udsatte børn og unge er en af 
velfærdssamfundets sidste bastioner under en families deroute gennem 
det sociale sikkerhedsnet, når et sårbart barn eller en rådvild ung har brug 
for hjælp. Når eksempelvis en enlige mor står med sit spædbarn på gaden 
eller en ung har forsøgt at begå selvmord, så rettes søgelyset mod denne 
sidste bastion med spørgsmål om, hvorfor der ikke var en indsats, der greb 
de udsatte, før de faldt gennem nettet.  
 
De sociale myndigheder kan imidlertid hverken løse landets 
boligproblemer eller indgyde de unge mod på at leve livet, men 
sagsbehandlernes tilbøjelighed til at handle på enkelte sager, der 
tilfældigvis dukker op i deres synsfelt og foretage indgreb med 
vidtrækkende konsekvenser for familien, er et genkendeligt mønster i 
forvaltningen. En arbejdskultur med manglende systematik og retning har 
været fremherskende og er fortsat udbredt og, som rapporten påpeger, 
medvirkende til at fratage sagsbehandlerne ansvar og motivation, da de, 
som beskrevet i rapporten, allerede har indset, at de (endnu) ikke er herre 
over sagsbehandlingen, og at de i sidste ende, meget vel, uanset hvad de 
vælger, vil blive miskrediteret for deres indsats. 
 
 
Afsluttende bemærkninger 
 
Det er imidlertid fortsat opfattelsen hos forvaltningens ledelse, at arbejdet 
med at opkvalificere og fastholde sagsbehandlerne i systematisk 
sagsbehandling er en uomgængelig og slidsom vej at gå, med henblik 
gennemføre forvaltningens udviklingsplan, implementere Selvstyrets 
regelsæt og efterleve internationale konventioner på området. Ledelsen 
finder, at denne opfattelse stemmer overens med rapportens iagttagelser 
og anbefalinger. 
 
Endelig kan det oplyses, at forvaltningen har indledt et nærmere 
samarbejde med Politiet, ligesom der aftalt samarbejde med 
Socialstyrelsen og Sundhedsvæsenet. 
 
 
 
Nuuk, d. 9. dec. 2018.           
 
 
 
På forvaltningen vegne 
 
 
Peter Brix Adsersen 
Fagchef på Myndighedsområdet 


