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HØRINGSSVAR FRA BØRNERÅDET
VEDRØRENDE UDKAST TIL
BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING OM
FAMILIEVEJLEDERORDNING
Børnerådet d.19.05.2009.
På baggrund af det fremsendte forslag vurderer Børnerådet, at det er et godt
initiativ, at rådgivningen og vejledningen til familier med børn med
funktionsnedsættelser styrkes, og en familievejlederordning synes umiddelbart
som et fornuftigt initiativ. Det optimale havde nok været, hvis man kunne
samle tilbuddet om kvalificeret rådgivning og kompetencen til at træffe
afgørelse om hjælpen til familien i én og samme person. Således som
ordningen tænkes anvendt i dag, vil man kunne frygte situationer, hvor et
konkret rådgivningsforslag fra familievejlederen og det endelige tilbud fra
kommunens side ikke stemmer overens. Problemerne kan særligt tænkes at
opstå i de situationer, hvor der er økonomi involveret. Det er med andre ord af
afgørende betydning, at familievejlederens faglige kompetencer er afklaret i
forhold til, også at skulle indtage den koordinerende rolle mellem familien og
sagsbehandleren.
Ikke desto mindre er Børnerådet positiv i forhold til initiativer, der styrker de
nuværende rådgivningstilbud.
Børnerådet vil imidlertid foreslå, at familievejledningen tilbydes hurtigst muligt
indenfor en 3 måneders periode, da nogle familier kan have brug for et tilbud
om rådgivning umiddelbart efter at funktionsnedsættelsen er konstateret,
medens andre familier har brug for mere tid inden et besøg.
Børnerådet vil ligeledes anbefale en præcisering af bekendtgørelsens § 2,
hvoraf det fremgår, at ”familievejledningen skal tilbydes inden for 3 måneder
efter, at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at barnets funktionsnedsætte er konstateret”. Funktionsnedsættelser kan jo tolkes bredt, da nogle
funktionsnedsættelser er synligere end andre og processen omkring
afklaringen af funktionsnedsættelsens omfang, kan løbe over en længere
periode. Med den nuværende formulering vil der kunne rejses tvivl om, fra
hvornår i processen kommunalbestyrelsen har fået det fornødne kendskab og
3 måneders perioden begynder.
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