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Nyhedsbrev
4. marts 2015

Aktuel status på forældreansvarsområdet:
Indkaldelse til generalforsamling:
Dette nyhedsbrev er med de indledende linjer også en indkaldelse til foreningens
generalforsamling søndag den 12. april 2014 i Roskilde. Se nærmere i linket.

Påbud fra Arbejdstilsynet til Statsforvaltningen
vedrørende psykisk arbejdsmiljø.
Vi har i årevis råbt op om, hvor forfærdelig situationen er i Statsforvaltningen. Et påbud
konkret over for afdelingskontoret i Ringsted fra Arbejdstilsynet bekræfter nærmest ord til
andet, hvad vi har sagt i årevis. Dagbladet Politiken har afdækket den historie, som kunne
læses i avisen den 4. marts 2015.
Arbejdstilsynet har truffet afgørelse om, at Statsforvaltningen ”påbydes at sikre, at stor
arbejdsmængde og tidspres ikke forringer de børnesagkyndiges sikkerhed og sundhed.” I
samme afgørelse har tilsynet påbudt Statsforvaltningen ”at undersøge det psykiske
arbejdsmiljø for de familieretlige jurister i Statsforvaltningen, afdelingskontoret i Ringsted.”
Statsforvaltningen har fået besked på at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på
arbejdsmiljøområdet til at foretage undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø.
Jeg hæfter mig for det første ved, at direktøren i Statsforvaltningen fornægter den alvorlige
situation. På jydsk betyder det: ”Hvis det er fakta, bestrider A fakta”.
Skræmmende er det for eksempel at læse, at nogle af de ansatte i en anonym
gruppesamtale fortæller, at ledelsen direkte siger,
• at de jo ikke behøver at læse det hele igennem på forhånd
• at de ansatte bare skal lære at lukke mødet af til den fastsatte tid (1½ time for juristmøde
og 2 timer for vejledningsmøde
Underforstået: skidt med, om de overhovedet får et relevant overblik på mødet. De skal
bare se at komme videre.
Det er altså højtuddannede medarbejdere, som selvfølgelig har en faglig stolthed, når de
starter på et nyt akademisk job i Statsforvaltningen efter endt uddannelse. Det lyser ud af
udtalelserne, at deres drøm om at gøre en reel forskel brister i systemet.
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Jeg er sikker på, at det kun er toppen af isbjerget, vi har set. Det er ikke kun i Ringsted, den
er gal. Personligt kommer jeg meget både i Ringsted og i København. Jeg fornemmer ingen
forskel.
Hvad er der reelt galt – og hvem har ansvaret?
Uanset, hvad man måtte mene om den aktuelle lovgivnings detaljer, er der rigtig meget
fornuftigt i tankegangen bag reglerne og hensigterne.
Dog er der for meget drøm om, at politisk korrekthed gør det alene. Der er for lidt
konsekvenssætning af uheldig adfærd. Rigtige afgørelser og relevante konsekvenser
forudsætter grundig, hurtig og effektiv sagsbehandling på et godt men hurtigt fremskaffet
grundlag.
Som i alle andre politiske spørgsmål, kræver opfyldelse af regler ressourcer.
Politikere elsker at signalere handling men er ikke tilsvarende indstillet på at stille relevante
ressourcer til rådighed.
Ansvaret ligger først og fremmest hos de bevilgende myndigheder. Læs: politikerne.
Kan man opkvalificere Statsforvaltningen?
Statsforvaltningssystemet har efter min opfattelse spillet fallit. En enhedsforvaltning med en
ledelse, som optræder som dikkende lammehaler i forhold til politikerne, kan aldrig komme
til at træffe afgørelser på et oplyst og sagligt grundlag.
Alene det, at man accepterer et effektivitets- og leanprincip med en vanvittig forestilling om,
at man kan træffe afgørende beslutninger for børns og forældres fremtid på et reelt uoplyst
grundlag efter et 2 timers møde, er vanvittigt og diskvalificerende for de, der hæver løn for
at nikke ja til politikerne.
Statsforvaltningen er ikke en attraktiv arbejdsplads for højtuddannede jurister og psykologer.
Medarbejderne er for de flestes vedkommende unge, og udskiftningen er stor.
I Landsforeningen Børn og Samvær mener vi, at der hurtigst muligt må oprettes en
børnedomstol inden for domstolssystemet og endelig ikke i Statsforvaltningens regi. Det
sidste ville være en reel katastrofe.
Kan du personligt gøre en forskel?
Ja – du kan for det første fortælle alle, der gider høre på dig, at det er helt galt fat for mange
skilsmissebørn i Danmark. Det er ikke barnet, der er reelt i centrum. Ligestilling fylder alt for
meget, og de voksnes behov overskygger meget.
Har du en oplevelse i systemet, som du har lyst til at dele med andre, må du gerne skrive
om det på vores facebookside eller som kommentar til vore artikler på hjemmesiden.
Det gælder også de positive oplevelser, som der trods alt også er mange af. Jeg oplever for
eksempel sjældent rigtig uheldige møder i Statsforvaltningen og ser den enkelte
medarbejder som engageret – men lige så frustreret som os andre, hvilket historien i dette
nyhedsbrev vel er det bedste udtryk for.
Endelig kan du blive aktiv i foreningen og dermed gøre en forskel. Kontakt os og lad os tale
om, hvad du personligt kan udrette.

Generelt
Hjemmesiden - www.boernogsamvaer.dk
Nyhedsbreve.
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Vi udsender nyhedsbreve en gang i kvartalet, hvor vi som i dette nyhedsbrev vil samle kort
op på den aktuelle situation for skilsmissebørn og deres forældre. Med nyhedsbrev på mail vil
der være fleksibilitet til, at vi også kan sende et nyhedsbrev ud, hvis der skulle være et
aktuelt behov for det.
Facebook og generel feed back.
Du kan også finde os på Facebook, hvor vi gerne i det offentlige rum tager en frisk debat om
alle spørgsmål vedrørende skilsmissebørns vilkår.
Vi modtager gerne feed back på vore aktiviteter både på Facebook-siden og ved direkte
kontakt. Gode råd og input til aktiviteter er meget velkommen.
Skulle du have lyst til at være aktiv i foreningen på en eller anden måde, må du rigtig gerne
kontakte os på mail eller telefon.
Husk, at du kan melde dig ind i foreningen, hvis du ikke allerede er medlem og kun
modtager nyhedsbrevet. Se om indmeldelse her.
Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det ske nedenfor.
Mange hilsener på bestyrelsens vegne
Viggo Bækgaard

formand og talsmand for Landsforeningen Børn og Samvær
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