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Kære Finn Rudaizky
Tak for din henvendelse af 25. august 2012, hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen:
”Baggrund for spørgsmål:
I december 2011 var der i medierne forlydender om urigtige
registreringer vedrørende opfølgning i sager om udsatte børn og
unge. Ifølge disse skete der i Børnefamiliecenter København under
socialforvaltningen registreringer, der indikerede, at man her levede
leve
op til fristerne i lov om social service, uden at de registrerede
sagsbehandlingsskridt i alle tilfælde havde fundet sted i praksis. Sagen
blev rejst af et udvalgsmedlem over for Borgerrådgiveren.
Borgerrådgiveren
og
Intern
Revision
har
vurderet
socialforvaltningens
orvaltningens
egen
undersøgelse
af
problemet.
Borgerrådgiveren og Intern Revisions foreløbige rapport, stiller sig
kritisk overfor socialforvaltningens undersøgelse. Man finder ikke at
socialforvaltningen "på overbevisende vis fjerner tvivlen om, hvorvidt
der følges op inden for lovgivningens frister". Endvidere kritiseres
"mulige statistiske mangler med videre i" socialforvaltningens egen
undersøgelse.
Hvad agter Borgmesteren og socialforvaltningen at foretage sig i
anledning af den af Borgerrådgiveren og Intern Revisions fremføre
kritik af forvaltningens undersøgelse af sig selv?”
Socialforvaltningens svar
Socialforvaltningen er desværre ikke på nuværende tidspunkt i stand
til at kommentere den foreløbige rapport fra Intern Revision, som du
nævner, da forvaltningen endnu ikke har modtaget rapporten
rapport til høring
fra Intern Revision, og ikke kender til selve undersøgelsen eller
resultatet af denne.
Forvaltningen har som følge af din henvendelse kontaktet Intern
Revision, som har bekræftet, at en foreløbig
forelø
rapport om nævnte emne
vil blive sendt til høring i Socialforvaltningen. Intern Revision har
videre oplyst, at deres indstilling til Revisionsudvalget, som
Borgerrådgiveren nævner i sin indstilling til Borgerrådgiverudvalget
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den 24. august 2012, ikke blev behandlet af Revisionsudvalget, da
mødet den 16. august 2012 blev aflyst.
Det fremgår også af Borgerrådgiverens orientering af
Borgerrådgiverudvalget, at den afsluttende rapport vil blive sendt til
Socialudvalget med anmodning om, at udvalget behandler rapportens
vurderinger, konklusioner og forvaltningens handlinger samt at
resultatet af Socialudvalgets behandling vil blive protokolleret i et
særskilt afsnit i førstkommende protokol fra Intern revision.
Socialforvaltningen vil nu tage kontakt til Intern Revision og
Borgerrådgiveren med henblik på at sikre, at Socialforvaltningen
fremadrettet orienteres om undersøgelser, der igangsættes på
forvaltningens område.
Socialforvaltningen fremlægger rapporten til behandling i
Socialudvalget, når den modtages i endelig form fra Intern Revision.
Venlig hilsen
Anette Laigaard
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