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Kære Jonas Bjørn Jensen
Tak for din henvendelse af 21. januar 2012, hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen:
”Har KK tilsluttet sig registret i forhold til nomadefamilier
no
som jp
skriver om i dag?”
Socialforvaltningens svar
Artiklen i Jyllandsposten omtaler et fælles register, der både alarmerer
sagsbehandlerne, når folk flytter folkeregisteradresse, og gør det muligt at dele oplysninger med den nye kommune i det fælles it-system.
it
Socialforvaltningen kan oplyse,
oplyse at det register, som artiklen refererer
til, er DUBU systemet, som er et system til sagsbehandlingen på omo
rådet for udsatte børn og unge. Systemet udvikles,
udvikles og drives i et samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet,
Integrationsministe
KL og Kombit.
Udviklingen af DUBU startede allerede tilbage i 2005. SocialforvaltSocialfor
ningen var på daværende tidspunkt meget interesseret i at være med i
en fælles offentlig it-løsning
løsning og har i alle årerne fulgt projektet tæt.
Først i 2011 efter
fter en lang udviklingsproces på over 5 år er de første
kommuner begyndt at bruge DUBU på området for udsatte børn og
unge. Der har flere gange i de forløbne år været store usikkerheder om
både finansieringen og tidshorisonten for DUBU,
DUBU og blandt andet derfor deltager Socialforvaltningen ikke i DUBU.
Socialudvalget besluttede i stedet at gå andre veje for at finde en økonomisk fornuftig løsning på det store behov for bedre it-understøttelse
af sagsbehandlingen. I 2011 indkøbte Socialforvaltningen CSC Social,
som er et system, der både kan bruges af sagsbehandlerne
sagsbe
på myndighedssiden og af forvaltningens institutioner og bosteder på både børbø
ne- og voksenområdet.
oksenområdet. Dermed får forvaltningen en meget bredere
løsning end ved DUBU, og det har samtidig været muligt at agere
inden for en kendt økonomisk
økonomi ramme. CSC Social er netop sat i pilottest på Socialcenter København,
København og det er forventningen, at systemet
er rullet ud over hele forvaltningen i slutningen af 2012.
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Omkring bevågenhed overfor nomadefamilier kan forvaltningen oplyopl
se, at Socialministeriet i kølvandet
køl
på Brønderslev-sagen fra foråret
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2010 iværksatte en undersøgelse af behovet for en skærpelse af reglerne for mellemkommunale underretninger. Ministeriet fandt dog
ikke anledning til at ændre i reglerne. Det er forvaltningens indtryk, at
der fra kommunernes side er en øget opmærksomhed omkring den
mellemkommunale underretningspligt. I Københavns Kommune er
der fra 2009 til 2011 sket en stigning på 38 % i antallet af underretninger fra andre kommuner.
Selvom Socialforvaltningen ikke deltager i DUBU, er forvaltningen
opmærksom på mulighederne for en digital understøttelse af den mellemkommunale underretningspligt. Andre af kommunens itleverandører tilbyder også løsninger, der kan bidrage til en tidlig identifikation af mulige nomadefamilier. Forvaltningen er i gang med at
undersøge, om sådanne tiltag kan indgå som et fornuftigt supplement
til de eksisterende regler og arbejdsgange for mellemkommunale underretninger.

Venlig hilsen

Anette Laigaard
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