
  Besparelse/Effektivisering 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Nedlæggelse af familiekoordinatorfunktion i sager med børn med nedsat 

funktionsevne (handicap) 
Nr.: B25-03 

Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget Børn, Familie og Sundhed Familieafdelingen 
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter -500 -500 -500 -500 
Drift – Indtægter     
Drift - Netto -500 -500 -500 -500 
 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  
 
Med dette forslag nedlægges familiekoordinatorfunktionen i sager med børn med varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  
 
Formålet med koordinatorens indsats er at sikre en mere sammenhængende, 
helhedsorienteret og koordineret indsats til børn og unge med betydeligt nedsat kognitiv og 
fysisk funktionsevne og deres familier. Særligt i de familier, der har tværgående og 
sammensatte indsatser på tværs af fagområder og forvaltninger i kommunen. 
 
Formålet er således at støtte disse familier i koordineringen af indsatserne omkring 
barnet/den unge og familien, da det er Familieafdelingens erfaring, at mange af de børn og 
unge samt deres familier, som de kender til på handicapområdet ofte, efterlyser en mere 
sammenhængende og koordineret indsats. 
 
Der er tit mange aktører i spil omkring barnet, den unge og familien, og forløb hvor de 
forskellige tiltag ikke i tilstrækkelig grad ”taler sammen”. 
 
Modellen ”Én familie- Én indgang”, hvor bedre koordination på tværs af afdelinger i 
kommunen i forhold til familier med børn og unge med funktionsnedsættelse har været 
gennemført som et projekt i perioden 2019-2021. Her har en socialrådgiver fra 
Familieafdelingens handicapteam har fungeret som familiekoordinator i projektperioden.  
 
Modellen er i 2022 fuldt implementeret og forankret i familiehuset. Stillingen er blevet 
finansieret ved omprioritering af Familie- og Ungehusets ressourcer.  
 
Den ekstra hjælp som familierne med børn, der har særligt komplekse handicaps og som følge 
deraf møder mange forskellige fagpersoner, vil opleve en mindre koordineret indsats.  
 
Myndighedssagsbehandlerne i handicapteamet vil samtidig opleve et øget arbejdspres i de 
pågældende sager.  
 
Tidshorisont  
 
Forslaget implementeres med fuld virkning fra og med 2023.  
 
Personale konsekvenser 
 
Der gennemføres en personalereduktion, svarende til 1 stilling.  
 
Hvordan realiseres den økonomiske effekt – sæt X 
Færre indkøb Færre lønudgifter Andet Lavere serviceniveau Højere serviceniveau 

 x  x  

 


