Børnefaglige undersøgelser
efter Servicelovens §50

Fabu tilbyder at foretage børnefaglige undersøgelser efter Servicelovens § 50. Undersøgelserne udføres af vores konsulenter, som er socialrådgivere eller socialformidlere og har mange
års kommunal erfaring med både undersøgende arbejde og med at udforme beskrivelser.
Fabu kan opstarte en ny § 50-undersøgelse inden for 48 timer.

Gode grunde til at lade Fabu udføre jeres § 50-undersøgelser:
Kommunen mangler sagsbehandlere til at udføre undersøgelserne og kan ikke overholde tidsfristen
Der er et højt konfliktniveau i sagen
Inhabilitet (forælder i sagen er ansat i kommunen)
Geografisk afstand — børn anbragt langt fra anbringende kommune
Ønske fra familien om eksterne undersøgere
Kommunen har et ønske om eksterne undersøger i evt. kontroversielle sager for at se på
sagen med nye øjne. En ekstern undersøger kan af familien opfattes mere neutral, hvilket kan skabe større åbenhed og et bedre samarbejde.
Visitation og planlægning af en § 50-undersøgelse
På et indledende visitationsmøde med sagsbehandler afklarer vi i fællesskab forventninger,
behov, tidsfrist og materiale. Vi aftaler, hvem der varetager kontakten med familien og eventuelle eksterne samarbejdspartnere omkring familien (f.eks. indhentning af udtalelser). På mødet præciseres også kommunens behov i forhold til afsluttende vurdering og konklusion på
undersøgelsen samt forslag til foranstaltninger. Fabus konsulenter har kendskab til DUBU og
arbejder primært i ICS-skemaer eller i kommunens egne skemaer.
Vi lægger stor vægt på, at den bestilte § 50-undersøgelse får det præcise omfang, som kommunen har behov for. Vi indgår også gerne i faglige drøftelser vedrørende indhold og planlægning af en undersøgelse.
I tilfælde af, at kommunen ønsker flere undersøgelser udført, tilknyttes ordren en fast kontaktperson i Fabu, som sikrer en god kommunikation og løbende orientering.

Aftale og honorar
Når sagen er beskrevet, og undersøgelsens omfang afklaret, indgås skriftlig aftale og honoraret fastsættes. Fabus konsulenttakst er kr. 734,- pr. time, og hertil skal beregnes kørselsgodtgørelse. Alternativt kan der aftales en fast pris for en opgave, beregnet ud fra sagens oplysninger.
Ved bestilling af flere undersøgelser eller undersøgelser med flere børn i familien er konsulenttaksten kr. 650,- pr. time. Ved et større antal undersøgelser kan særligt honorar forhandles.
VEND

Et typisk forløb
Kommunen kontakter Fabu, og der aftales et visitationsmøde. Alternativt kan visitationen
foregå pr. telefon og ved fremsendelse af akter. Der indgås aftale om undersøgelsens rammer, herunder omfang og pris. Et almindeligt timeforbrug for visitationen er 2-3 timer.
Fabus konsulent modtager materiale/udtalelser/underretninger fra kommunen til brug for
undersøgelsen. Timeforbruget kan variere alt efter sagsakternes omfang, og om konsulenten selv skal indhente materiale.
Familien og eventuelle eksterne samarbejdspartnere kontaktes for aftale om samtaler.
Samtalerne kan foregå i familiens hjem, i Fabus lokaler eller andre steder.
Der gennemføres sædvanligvis af 1-2 samtaler à ca. 2 timer med hver forælder, 1 samtale à
1-2 timer med barnet, samt samtaler med eventuelle andre, ca. 1 time.
Undersøgelsen udarbejdes på baggrund af samtaler og akter, og et almindeligt timeforbrug
er 8-16 timer.
Når undersøgelsen er færdig, fremsendes denne sammen med sammenfatning og analyse
af udviklingsmæssige behov, forældrekompetencer samt familie og omgivelser. Herudover
kan Fabu tilbyde et møde med gennemgang af undersøgelsens indhold, hvis der er ønske
om uddybning. Fabu har ikke myndighedskompetence til at foretage selve undersøgelsens
konklusioner.
Ovenstående timeforbrug er uden beregning af køretid.
Tekniske løsninger
Fabu imødekommer gerne ønsker om at få udført undersøgelser i DUBU eller lignende formater,
hvor kommunen stiller den tekniske løsning til rådighed. Alternativt arbejdes der i kommunens
skemaer, og akterne samt den færdige undersøgelse kan leveres med post, via sikker mail eller på
en USB-stick.
Visitationen sættes i gang ved henvendelse til § 50 koordinator Eva Hanner, eha@fabu.dk, mobil
61 13 36 09, eller faglig leder Marianne Folden, mf@fabu.dk, mobil 20 48 52 64.

Referencer
Fabu har inden for de sidste 12 måneder varetaget § 50-undersøgelser blandt andet for Haderslev, Hillerød, Gentofte og Halsnæs kommuner.
”Vi har haft ledige sagsbehandlerstillinger, som besættes snart, og ønsker, at vores nye medarbejdere overtager en sagsstamme, hvor der er ryddet op. Derfor vil vi gerne have lavet børnefaglige undersøgelser i de sager, hvor det er vurderet nødvendigt nu.”
”Stedfaren er ansat i forvaltningen, og vi ønsker derfor, at en ekstern leverandør foretager undersøgelsen, så det for alle parter ligger uden for forvaltningens eget regi at foretage samtaler
mv.”
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