
     
Borgercenter Børn og Unge 
Socialforvaltningen  

  
REFERAT 

 

Referat af ekstraordinært Lokal MEDs møde d. 11.6.2020 på Borgercenter Børn 

og Unge Nørrebro, Bispebjerg (BBU N-B)  

 

Tilstede: Medarbejdere og ledelsen fra BBU N-B. 

 

Dagsorden. 

1. Velkommen og præsentation af alle 

2. Orientering om baggrunden for indkaldelse til ekstraordinært Lokal-

MED´s møde 

3. Etablering af familiebehandling i nye lokaliteter, som alternativ til lokatio-

nen Suhmsgade 

4. Næste skridt  

5. Evt. 

 

 

AD1) Velkommen 

og præsentation 

af alle 

 

 

Ledelsen bød velkommen og startede præsentations- 

runden 

Ad2) Orientering 

om baggrunden 

for indkaldelse af 

et ekstraordinært 

LokalMED’s møde  

BBU N-B har fået mulighed for at etablere familiebehand-

ling i nye lokaler Sukkerhuset, som alternativ til lokationen 

Suhmsgade. Den nye lokalitet ligger på den anden siden 

af Griffenfeldsgade, 1 min fra det øvrige BBU N-B. 

 

Socialudvalget godkendte den 15. januar 2020 decentra-

liseringen af Suhmsgade familiebehandling.  Medarbej-

derne fra Suhmsgade Familiebehandling, flyttede samlet 

til familiehuset på BBU N-B, med mulighed for at den 

samlede familiebehandlingsgruppe på BBU N-B, fortsat 

ville have mulighed for at anvende lokalerne i Suhms-

gade. 

 

Medarbejderne fra Suhmsgade Familiebehandling, kom 

dengang med input til Socialudvalgets drøftelse af omor-

ganiseringen og det har derfor været vigtigt for BBU N-B 

ledelse, at få familiebehandlernes perspektiver på en evt. 

kommende ændring af familiebehandlernes lokaler sam-

tidig med input fra medarbejderne fra Suhmsgades Fa-

miliebehandling.  

 

Udover dette perspektiv, skal SUD orienteres, når der in-

ternt i forvaltningen flyttes lokationer, og borgerne skal 

møde op et andet sted, end tidligere.  
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Sagen forelægges Socialudvalget d. 14.8.2020. 

 

 

Ad3) Etablering 

af familiebehand-

ling i nye lokalite-

ter, som alternativ 

til lokationen 

Suhmsgade 

 

Baggrunden for etablering af familiebehandling i nye lo-

kaliteter, som alternativ til lokationen i Suhmsgade, er at 

der er en del transporttid forbundet med at have familie-

behandling i Suhmsgade.  BBU N-Bs familiebehandlere 

cykler mellem Suhmsgade og Griffenfeldsgade og der er 

et ledelsesmæssigt ønske om at reducere denne trans-

porttid og den samlede ledergruppe på BBU N-B ser po-

tentiale i de nye lokaler, der størrelsesmæssigt er på sam-

men størrelse som lokalerne i Suhmsgade.  

Ledelsen på BBU N-B ønsker størst mulig gennemsigtig-

hed i processen og at alle familiebehandlerne følger sig 

hørt og inddraget. 

 

Processen har frem til nu været, at efter ledelsesgruppen 

blev bekendt med den nye mulighed for lokaler i Sukker-

huset, er der afholdt møde om situationen, med familie-

behandlerne fra Suhmsgade Familiebehandling og med 

familiebehandlerne på BBU N-B.  

På mødet med medarbejderne fra Suhmsgade Familie-

behandling var alle medarbejdere tilstede og de familie-

behandlere der ikke deltog i mødet på BBU N-B, er efter-

følgende blevet skriftlig orienteret. 

 

På begge møder havde familiebehandlerne mulighed for 

at komme med deres perspektiver på de nye lokaler i 

Sukkerhuset og på afviklingen af lokalerne i Suhmsgade.  

 

Hvordan forholder medarbejderne fra Suhmsgade Fami-

liebehandling sig til de nye lokaler, som betyder en afvik-

ling af lokationen i Suhmsgade? Medarbejderen repræ-

senterede alle medarbejdere fra Suhmsgade Familiebe-

handling:  

 

o Der er noget følelsesmæssigt over at give 

afkald på lokalerne og der er en kultur for-

bundet med det  

o Vi kan godt se en fordel ved at der vil 

være mindre transporttid fra Suhmsgade 

og til Griffenfeldsgade og at det vil blive 

nemmere at koordinere møder mm med 

samarbejdspartnere på BBU N-B 
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o Der vil være langt mindre logistik som gør 

at vi fortsat kan sikre fleksible behand-

lingsindsatser 

o Vi bakker op om beslutningen såfremt det 

kommer til at leve op til lokalerne i 

Suhmsgade 

o Det er vigtigt at der er ressourcer til at 

sætte Sukkerhuset i stand, det bliver et 

hyggeligt sted for familiebehandlerne og 

borgerne 

o Det er vigtigt at der i Sukkerhuset kan 

etableres et kontor hvor medarbejderne 

kan arbejde uden at blive forstyrret  

o Det er vigtigt for os at lokalerne bliver ind-

rettet formålsbestemt til de behandlings-

indsatser vi laver med videoudstyr, moni-

torrum, tv, børneterapirum, theraplayrum 

mv. 

o At Suhmsgade ikke opsiges før Sukkerhu-

set står klar  

o Borgerne der modtager familiebehand-

ling ud fra tilknytningsspecialet, modta-

ges på tværs af bygen og der ligger 

Suhmsgade central  

• Der er nu metrostation ved Forum, og Metro sta-

tion ved Assistens Kirkegården 

Familiebehandlerne fra BBU N-B:  

• Vi ser mange fordele ved at flytte familiebehand-

lingen til Sukkerhuset, som kan mindske vores 

transporttid for os og for borgerne på Nørrebro  

o De familier der bor længst mod Nordvest 

og som vi har svært ved at få til Suhms-

gade, de bliver glade  

• Vi har stor tillid til beslutningen  

• Det vil styrke sammenhængskraften og tilgænge-

ligheden med vores kollegaer i BBU N-B, ved at 

afstanden mindskes   

• Der er bedre borgeradgang i Sukkerhuset og det 

er mere handikap venligt   

• Vi har en god erfaring med skift af lokation, da fa-

miliebehandlerne fra BBU N-B flytte fra familiehu-

set på Sct. Stefan og ind på Griffenfeldsgade. Der 

er mange følelser på spil, men nu bygger vi noget 

nyt op sammen og det giver et godt udgangs-

punkt for vores samarbejde  
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Ledelsen:   

 

• Indretningen af Sukkerhuset bliver formålsbe-

stemt til de behandlingsindsatser, der vareta-

ges for borgerne i Suhmsgade og BBU N-B. 

Dvs. at Sukkerhuset bliver indrettet på en 

måde, så der er videoudstyr, monitorrum, tv, 

børneterapirum og theraplayrum.  

 

• Sukkerhuset bliver ny renoveret og Suhmsgade 

bliver ikke lukket ned, før Sukkerhuset står klart. 

Der er ikke tale om en lokale forringelse, men at 

denne matrikel ligger mere centralt for BBU N-B. 

Sukkerhuset er 10 kvm mindre end Suhmsgade. 

Det er ledelsens vurdering at rummene er lige så 

gode i Sukkerhuset som i Suhmsgade   

 

Ledelsen orienterede om KEID og BR sporet og der må 

forventes en sagsbehandlingstid på ca. 2 ½ mdr.  

 

AD4) Medarbejderne fra Suhmsgade Familiebehandling vil 

gerne se lokalerne og det blev aftalt at de inviteres i næste 

uge over og se lokalerne sammen med TR og derefter ser 

familiebehandlerne fra BBU N-B lokalerne.  

Herefter vil der være en fælles proces for alle familiebe-

handlerne på BBU N-B ift. perspektivering af lokale ind-

retningen, med inventaret fra Suhmsgade.  

 

TR vil herefter tage en fælles dialog så alle familiebehand-

lerne på BBU N-B kommer godt fra start i de nye lokaler.   

 

Familiebehandlerne vil blive medinddraget ift. hvordan 

Sukkerhuset i praksis skal udformes og vil indgå med re-

præsentanter via TR. 

 

 

Ad5) 

 

 

Referatet vil indgå, i anonymiseret form, som bilag til 

SUD-sagen der forelægges Socialudvalget d. 14.8.2020.  

 

 

 

 

 

 

 


