Beredskabet i Bornholms
Regionskommune
Ved viden eller mistanke
om overgreb mod børn og
unge

8.30-8.45

Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem

8.45-9.15

Hvad er BUSK? Præsentation af BUSK gruppen
Lidt om BUSK V/Marianne Jensen

9.15-9.30

Præsentation af Socialstyrelsen/SISO og overgrebspakken V/Karen Jørgensen og Birgitte
Roth Hansen Socialstyrelsen/SISO

9.30-10.15

Præsentation af Beredskabsplan og Inspirationsguide: V/Lene Elleby Pedersen

10.15-10.30

Pause

10.30-11.00

Myndighed og tilsyns rolle og ansvar v/Marianne Westergaard

11.00-11.30

Vold og seksuelle overgreb mod børn. Definitioner, omfang og hvordan kan et seksuelt
overgreb finde sted V/Karen Jørgensen og Birgitte Roth Hansen Socialstyrelsen/SISO

11.30-12.00

Børns seksualitet og børn med seksuelt bekymrende adfærd V/Karen Jørgensen og Birgitte
Roth Hansen Socialstyrelsen/SISO

12.00-12.30

Frokost

12.30-13.30

Opsporing: Hvordan opdager vi som fagpersoner vold og seksuelle overgreb V/Karen
Jørgensen og Birgitte Roth Hansen Socialstyrelsen/SISO

13.30-13.45

Pause

13.45-14.15

At tale med børn om overgreb V/Karen Jørgensen og Birgitte Roth Hansen
Socialstyrelsen/SISO

14.15-15.00

Hvordan påvirker det os som fagpersoner at møde disse problemstillinger V/Karen
Jørgensen og Birgitte Roth Hansen Socialstyrelsen/SISO

15.00-15.30

Opsamling på dagen V/Marianne Jensen

Velkomst og formål med dagen
Centerchef: Vibeke Juel Blem
•

•
•

•
•

Overordnet formål: At overgreb mod børn og unge
opdages så tidligt som overhovedet muligt så
overgrebet stoppes og hjælp sættes ind.
Kendskab til beredskabsplan og inspirationsguide
Fælles fagligt fundament og forståelse af overgreb
mod børn/unge
Kendskab til handlemuligheder og pligt
Styrkelse af den tidlige opsporing

BUSK
V/Marianne Jensen
•
•
•
•

Hvad er BUSK?
Hvem er vi?
Hvad laver vi?
Hvordan kan I bruge os?

Beredskabsplan og inspirationsguide
V/ Lene Elleby Pedersen
Tidligere beredskabsplan godkendt af BSU i 2012
Nye lovgivning resulterer i:
Overgrebspakken der træder i kraft 2013 indeholdende:
• Krav om skriftligt kommunalt beredskab
• Forebyggende arbejde i dagtilbud, skoler og
anbringelsessteder
• 2 årlige ledernetværk
• Børnehuse som led i den børnefaglige undersøgelse

Den nye beredskabsplan
•

•

•

2013: Socialstyrelsen/SISO kom med
anbefalinger til revision af den eksisterende
beredskabsplan.
Børnemiljøtermometeret erstattet af ”Tegn
og signaler”
Ny beredskabsplan og inspirationsguide
godkendt af BSU september 2014

Vigtigt at vide: Nye regler i
serviceloven
•

Nye regler i servicelovens § 49 b og § 50 c, som giver
udtrykkelig lovhjemmel til i overgrebssager at udveksle
oplysninger uden indhentelse af samtykke

•

§155 a, stk. 2 omhandlende, at der ved underretning om
overgreb fra forældres side skal gennemføres en
børnesamtale uden forældres samtykke og tilstedeværelse

Med beredskabsplanen vil BRK

•

•
•

•
•

Forebygge overgreb og sikre fokus og dialog omkring
overgreb mod børn og unge
Sikre hurtig indsats
Sikre at ingen ledere eller medarbejdere skal være i tvivl om
hvem der kan og skal handle i sager om overgreb
Sikre en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager
Formidle viden om tegn og signaler hos børn og unge
udsat for overgreb

Hvem er en del af beredskabet?
•
•

•
•
•
•

BUSK gruppen
Ressourceperson og leder i alle enheder
kommunale som private
Politiet
Beredskabsplanen/inspirationsguide
BRK´s hjemmeside
Andet og andre
•
•

Fx rådgivningstilbud i kommunen
Andre nøglepersoner med viden.

Hvem er en del af beredskabet?
•

•

•
•

Alle ledere og medarbejdere i BRK som, er i
direkte kontakt med børn og unge under 18 år.
Private som løser opgaver på børne- og
skoleområdet for Bornholms Regionskommune.
Foreninger og frivillige organisationer
Borgerne (rådgivning, vejledning og underretning)

Hvordan skal beredskabet fungere?
•

•

•
•

Intentionen med inspirationsguiden er at gøre
beredskabsplanen til et dynamisk beredskab – som
udvikles af de personer der er tæt på børnene og de unge,
ressourceperson, leder og øvrige medarbejdere er
grundstenen i beredskabet.
Beredskabet skal tydeliggøre alle muligheder for at få
rådgivning og vejledning
Det skal gøre det let for alle at få rådgivning og underrette
Det skal skabe klare kommandoveje ved sager om overgreb
– klarhed over hvem gør hvad, hvornår og hvordan

5 minutters summen
•

•

Hvad er mine erfaringer pt. i forhold til
beredskabsplan og inspirationsguide
Hvad håber jeg på at få mere at vide om i
dag

Beredskabsplanen indeholder
•
•
•
•

•

Model for handleveje (næste dias)
Handlevejledninger ved:
Mistanke mod forældre/anden voksen
Mistanke om børn/barn der begår overgreb
mod børn/barn
Mistanke eller viden om overgreb begået af
en ansat

Enhver, som får
mistanke om at et
overgreb har fundet
sted har pligt til at
handle!

Offentligt ansatte har
skærpet pligt til at
underrette Myndighed
og Tilsyn ved mistanke
om at et barn eller en
ung ikke trives eller
udsættes for overgreb
Lov om social service § 153 154

Inspirationsguide
•

En guide til arbejdet med forebyggelse af overgreb mod børn og
unge på tre områder:
•

•

•

•

Det organisatoriske: Hvilke værdier, menneskesyn,
holdninger og normer understøtter jeres pædagogiske
metoder?
Det faglige: Ledelse og medarbejdere tilegne/besidde viden
om: tegn og reaktioner, handlemuligheder osv.
Det personlige: Styrke den enkelte fagpersons evne til at
registrere og rumme egne personlige følelser og reaktioner.

Tages op på personalemøder minimum 2 gange om året

Dialog i 5 minutter om inspirationsguide

Eventuelle spørgsmål

Myndighed og tilsyns rolle og ansvar
MARIANNE WESTERGAARD

Underretninger skal vurderes inden for 24 timer og
opfølgning skal ske

•

•

•

•

Kommunen skal foretage registrering af alle underretninger og skal
inden for 24 timer vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte
foranstaltninger over for barnet/den unge (Lov om social service § 155).
Kommunen skal orientere fagpersoner, der underretter, om hvorvidt
underretningen har ført til iværksættelse af en undersøgelse eller
foranstaltninger (Lov om social service § 155 b, stk. 2)
Kommunen kan orientere underretter (fagperson) om type af
foranstaltning og varighed, hvis væsentlig betydning for den støtte,
pågældende yder (Lov om social service § 155 b, stk. 3)
Ved en ny underretning om et barn, hvor kommunen allerede har
iværksat en foranstaltning, skal kommunen genvurdere sagen (Lov om
social service § 155 a).

Organisering i Myndighed og tilsyn

Undersøgelsesteam
- Underretninger
- BFU
Socialteam
- Socialt udsatte

Specialteam
- Handicappede
m.fl.

Børn skal altid høres og beskyttes, når der er
mistanke om overgreb
•
•

•

•

Sagsbehandler skal afholde børnesamtale
Ved underretning om overgreb i eksisterende sag er børnesamtalen et
krav (Lov om social service § 155 a, stk. 2)
Hvis forældre er mistænkt, skal børnesamtalen afholdes uden samtykke
og uden forældrenes tilstedeværelse (Lov om social service § 155 a, stk.
2). OBS! Forældrene må ikke orienteres af skole, dagtilbud eller andre
Samvær med anbragte børn skal afbrydes eller overvåges, hvis
formodning eller mistanke om, at samværsforælder, har begået
overgreb, Børne- Ungeudvalgsbeslutning (Lov om social service § 71,
stk. 4).

Hvornår skal kommunen politianmelde?
•

•
•

•

•
•

Udgangspunktet er politianmeldelse ved mistanke eller viden om
overgreb
Undtagelse: Sager under bagatelgrænsen
Myndighed og tilsyn politianmelder, med mindre den tidsmæssige
faktor giver risiko for tab af bevis
Andre aktører politianmelder, hvis risiko for tab af bevis, konkret
vurdering.

Udveksling af oplysninger
Politi og Myndighed og tilsyn kan indbyrdes udveksle oplysninger om
rent private forhold, hvis det er nødvendigt for at forebygge overgreb
mod børn og unge (Lov om social service § 49 b).

Børnehuse - en del af overgrebspakken
•

•

Landsdækkende ordning, hvor sociale
myndigheder, politi og sundhedsfagligt personale
samarbejder og koordinerer indsatsen i sager om
overgreb.
Rejseholdsmodel for Børnehus Hovedstaden og
BRK

Hvornår er det en børnehussag?
•
•
•

Børn og unge under 18 år
Mistanke om overgreb
Anden instans er involveret
•
•

•

•
•

Anmeldelse til politiet
Undersøgelse foretaget af sundhedsvæsenet

§50 Undersøgelse eller tillæg til § 50
undersøgelse (afgørelse er truffet)
Krænker over 15 år
Ved vold, skal volden være begået af én, der har
tæt relation til barnet

Børnehusets rolle
•

•

•

•

•

Yder psykologisk krisestøtte og krisebehandling til
barnet/den unge og familie/omsorgspersoner
Vurderer barnets/den unges behov for lægelig
undersøgelse
Vurderer barnets/den unges fremadrettede behov for særlig
støtte og behandling
Rådgiver den kommunale myndighedssagsbehandler og
bistår med at udrede og undersøge barnets eller den unges
behov for støtte som led i den børnefaglige undersøgelse
efter Servicelovens § 50.
Det er barnets handlekommune, der træffer beslutning om
de nødvendige sociale foranstaltninger og har
myndighedsansvaret under hele forløbet i Børnehuset

Vurderings-, udrednings- og
undersøgelsesfase
•
•

•
•

•
•

Der afholdes et sagssamråd
Relevante parter i sagssamråd: Børnehuset, myndighedssagsbehandler
evt. politi, evt. sundhedsvæsen
Koordinering sker på sagssamråd. Aftaler om det videre forløb indgås.
Sagssamråd for sager i BRK vil så vidt muligt finde sted i BRK’s lokaler
eller via videomøder.
Udveksling af oplysninger
Ved en børnehussag, kan politi, sundhedsvæsen og Myndighed og tilsyn
udveksle oplysninger om rent private forhold, når det er nødvendigt.
(Lov om social service § 50 c)

Myndighedssagsbehandlers rolle
Det er den kommunale myndighedssagsbehandler der:
• Opstarter en sag i Børnehuset
• Træffer myndighedsafgørelser vedrørende barnet/den unge
og familien
• Udarbejder den samlede børnefaglige undersøgelse, jf. Lov
om social service § 50
• Afholder børnesamtale (også selvom Børnehuset har talt
med barnet)
• Skal deltage i sagssamråd
• Deltage ved en evt. videoafhøring

Opsamling på dagen
•

•

•

V/Marianne Jensen
Sid sammen med jeres nærmeste
samarbejdspartnere/kollegaer
Hvordan vil I sikre at der arbejdes ud fra
beredskabsplan og inspirationsguide?
Hvad har I som ledere og ressourcepersoner
brug for fra BUSK eller andre? Skriv det ned
og gem til BUSK gruppen.

