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Nye tiltag/aktivitetsændringer 
med effektvurderinger og evt. kompenserende finansieringsforslag 

 Forslag nr. ________ 

 

Udvalg:                      Børne- og Familieudvalget 

Afdeling/Område: Børn og Familie 

Udfærdiget den: 12. maj 2021 

Initialer: CFL 

 

Projektnavn: Socialrådgivningen Funktion: 06.45.58 

Politikområde: Børne. Og Familieudvalget 

 

1. Projektbeskrivelse: 

Udgiftsniveauet på anbringelsesområdet har i en række år været presset som følge af forholdsvis høje 

anbringelsestal og en stigende gennemsnitspris på den enkelte anbringelse. Indførelse af 

gennemsnitsmodellen, et øget fokus på forebyggelse og en omfattende gennemgang af forvaltningens 

sagsgange har haft en positiv effekt på antallet af anbragte og dermed også økonomien. Samtidig er der 

en forholdsvis stor årgang, der stopper i anbringelse og starter på voksenlivet.  

Samlet set betyder det at Børn og Familie aktuelt har et særligt lavt udgiftsniveau på 

anbringelsesområdet, i forhold til det budgetterede. 

Der er politisk givet en tillægsbevilling til området i 2020, 2021 og 2022. I 2020 og 2021 var 

tillægsbevillingen på 5. mio. kr. I 2022 falder den til 3 mio. kr., hvorefter tillægsbevillingen helt 

bortfalder i 2023.  

Administrationen vurderer, at vi under visse forudsætninger kan fastholde den nuværende gode 

udvikling og dermed også klare os uden tillægsbevilling i 2022. Forslaget er således at vi i 2022 

tilbagebetaler de 3. mio. kr., altså et år tidligere end forudsat. 

Samtidig foreslår administrationen at Socialrådgivningen får mulighed for at ansætte yderligere 3 

socialrådgivere for at kunne fastholde den gode udvikling. Opnormeringen skal styrke såvel servicen 

over for borgerne i Socialrådgivningen, som det tværfaglige og forebyggende samarbejde til gavn for 

borgerne. Midlerne til denne opnormering, 1.5 mio. kr., findes i anbringelsesbudgettet. 

For at kunne foretage opnormeringen skal der således flyttes 1.5 mio. kr. fra konto 5 (Børne-og 

Familieudvalget) til konto 6 (Økonomiudvalget). 

Nedenfor uddybes de nævnte tiltag i Socialrådgivningen. 

 

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og 

dokumenteret beskrivelse): 
Gennemgang af anbringelsessager 

Efteråret 2019 gennemgik Socialrådgivningen alle aktuelle anbringelsessager og udarbejdede en 

rapport over denne gennemgang, som er blevet fremlagt for Børne- og Familieudvalget sommeren 

2020. 

Denne gennemgang har medført et styrket fokus på borgernes retssikkerhed i anbringelsessager og 

korrekt opfølgning. Arbejdet med resultaterne af rapporten har tydeliggjort, at det er særligt vigtigt at 

have fokus på at foretage alle korrekte sagsskridt i alle sagerne, herunder opfølgning med 
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lovmedholdelig kadence. For at sikre, at det kontinuerligt er muligt at nå hele vejen rundt i forhold til 

alle anbragte børn og deres familier, ønsker vi at tilføre medarbejderressourcer til området. 

Nedbringelse af andelen af anbragte unge i efterværn 

I en årrække har ca. 25 % af udgifterne til anbragte børn og unge omhandlet udgifter til anbragte unge 

i efterværn i alderen 18-23 år. 

Vi har siden 2019 valgt at have et særligt fokus på dette område, herunder når vi foretager vurdering 

af, om den unge er i målgruppen og motiveret for et efterværn. For at styrke området, har vi efteråret 

2019 gennemført et kursus i efterværn. 

Reglerne er således, at hvis den unge i efterværn er bosat i en anden kommune, overgår 

handlekompetencen til denne anden kommune, mens RKSK fortsat er forpligtede til at betale. Med 

andre ord skal RKSK betale for noget, uden at have mulighed for at påvirke udgiften. 

Dette udgangspunkt kan fraviges med en såkaldt delegationsaftale, såfremt den unge selv er 

indforstået hermed. En delegationsaftale betyder, at den nye handlekommune tilbagedelegerer 

handleforpligtelsen til RKSK, således at vi igen er både betalings- og handlekommune, hvilket giver os 

muligheden for at følge op, træffe afgørelser om bevillinger eller stop heraf, afslutte efterværnet, når 

dette vurderes relevant, og i det hele taget at have styringen med sagsforløbet. 

Siden kurset i efterværn efteråret 2019 har vi haft et stærkt fokus på delegationsaftaler i alle de 

tilfælde, hvor det har været en mulighed. Det er administrationens opfattelse, at dette har været 

medvirkende til, at andelen af udgifter til anbragte unge i efterværn er faldet. 

Samtidig betyder det imidlertid også, at sagsmængden for socialrådgiverne er steget; hvor sagerne 

tidligere blev afsluttet i RKSK og oversendt til ny kommune, beholder socialrådgiveren i RKSK nu 

sagen. For at vedblive med at have medarbejderressourcerne til at indgå disse delegationsaftaler og 

beholde handekompetencen i RKSK med henblik på at styrke kontinuiteten for borgeren samt 

nedbringe udgifterne, ønsker vi at tilføre medarbejderressourcer til området. 

Tilfredshedsundersøgelse blandt anbragte børn og unge samt deres forældre 

Socialrådgivningen har i 2020 fået gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt anbragte børn og 

unge samt deres forældre. Resultatet af undersøgelsen er blevet fremlagt for Børne- og 

Familieudvalget. 

Generelt ses der tilfredshed blandt borgerne. 

Nogle af de områder, der peges på, der kan arbejdes yderligere med, er øget inddragelse i 

sagsbehandlingen samt særligt muligheden for hurtig respons på borgernes henvendelser. 

Socialrådgiverne modtager dagligt mange henvendelser fra både anbragte børn og unge samt deres 

forældre og fra samarbejdspartnere, såvel interne som eksterne. 

Vi bestræber os på altid at svare så hurtigt, det kan lade sig gøre, og for at blive endnu bedre hertil og 

imødekomme ønsket om hurtigere respons, ønsker vi at tilføre medarbejderressourcer til området. 

Stærkt tværfagligt samarbejde, såvel internt i Børn og Familie som på tværs af organisationen 

I Socialrådgivningen, såvel som i resten af RKSK, har vi et stort ønske om at arbejde tværfagligt for at 

komme hele vejen rundt om børnene og deres familier. Dette gælder såvel for anbragte børn og unge 

som i den forebyggende indsats. Ikke mindst i forhold til Nye Veje og samarbejdet med Dagtilbud og 

Undervisning ser vi et potentiale for at styrke samarbejdet og indsatsen over for børnene og deres 

familier. 
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For at kunne gøre dette, har socialrådgiverne behov for yderligere tid til at indgå i de gode, tværfaglige 

samarbejder. Derfor ønsker vi at tilføre medarbejderressourcer til området. 

Tidlig, forebyggende indsats for at modvirke, at barnet skal anbringes 

Vi har i Socialrådgivningen et stort fokus på den tidlige, forebyggende indsats for at modvirke, at 

problemerne eskalerer, og at vi til sidst ender i den – for alle involverede – ulykkelige situation, at et 

barn skal anbringes uden for hjemmet. 

Vi ser socialrådgiveren som en essentiel del af den tidlige, forebyggende indsats. 

Socialrådgiveren har til opgave at undersøge forholdene, analysere, vurdere og træffe afgørelse om, 

hvilke indsatser, der kan iværksættes over for familien, samt udarbejde en relevant handleplan med 

mål og delmål for indsatserne. Socialrådgiveren har desuden en meget vigtig opgave i at foretage 

opfølgninger i sagerne, og i nogle tilfælde kræves der hyppig opfølgning for at sikre progression og 

fastholdelse af den gode udvikling. Dette er ikke noget, socialrådgiveren hverken kan eller skal gøre 

alene, men som myndighedsperson har socialrådgiveren en central rolle. 

For at sikre at nå hele vejen rundt om familierne i den tidlige, forebyggende indsats, er det vigtigt, at 

socialrådgiveren har tiden til at udføre det gode, sociale arbejde. Vi ønsker derfor at tilføre 

medarbejderressourcer til området. 

Børnefaglige undersøgelser hurtigere færdige for at sikre god service for borgerne og hurtigt 

kunne igangsætte de relevante indsatser 

I Socialrådgivningen udarbejdes mange børnefaglige undersøgelser efter servicelovens § 50. Loven 

tilsiger, at socialrådgiveren har 4 måneder til at udarbejde en børnefaglig undersøgelse. Dette tidskrav 

kan ofte ikke overholdes. I nogle tilfælde skyldes det, at der afventes oplysninger fra eksterne 

samarbejdspartnere, men i en del tilfælde skyldes det, at socialrådgiveren har for mange opgaver, 

herunder for mange børnefaglige undersøgelser, på én gang. 

Børne- og Familieudvalget er efteråret 2020 orienteret om overskridelser i tidsfrister for børnefaglige 
undersøgelser. 

Vi ønsker at levere så god en service til familierne som muligt, og vi ved, at mange familier finder det 

meget ubehageligt at indgå i en børnefaglig undersøgelse, fordi de er bekymrede omkring, hvad der 

kommer til at ske. Samtidig vil vi naturligvis meget gerne overholde lovens tidsfrister. 

For i højere grad end nu at kunne færdiggøre børnefaglige undersøgelse hurtigere til gavn for børnene 

og deres familier, som dermed kan få vished omkring fremtiden samt kan få den relevante indsats, 

ønsker vi at tilføre medarbejderressourcer til området. 

Fastholdelse af medarbejdere for at sikre kontinuitet for borgerne 

Medarbejderne arbejder hårdt for at forsøge at følge med. Det er vores opfattelse, at det har stor 

betydning for borgerne at samarbejde med den samme socialrådgiver i en lang periode for at sikre 

kontinuitet, hvilket også fremgik af resultatet af den tidligere omtalte tilfredshedsundersøgelse blandt 

anbragte børn og unge samt deres forældre. 

Hvis vi skal sikre, at de samme medarbejdere fortsat har energi og kræfter til at blive hos os og gøre 
den gode indsats for borgerne, ønsker vi at tilføre flere medarbejderressourcer til området. 

Konklusion 

Som nævnt indledningsvist ønsker vi, at 1,5 mio. kr. kroner fra anbringelsesbudgettet kan konverteres 

til konto 6 midler. 
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De 1,5 millioner kroner vil vi anvende til at etablere i alt 3 nye socialrådgiverstillinger; 1 socialrådgiver 

til anbringelsesområdet samt 2 socialrådgivere til det forebyggende arbejde, herunder 1 

socialrådgiver til spæd- og småbørn samt 1 socialrådgiver til skolebørn, da vi på disse områder ser et 

særligt potentiale for et tidligt, forebyggende arbejde, som kan medvirke til at sikre, at vi undgår mere 

indgribende foranstaltninger, herunder anbringelse uden for hjemmet. 

Med denne opnormering vil vi både kunne fastholde den gode udvikling og samtidig i endnu højere 

grad end i dag sikre en god service til børnene og deres familier, herunder rettidige opfølgninger med 

høj faglig kvalitet, hurtigere svar på henvendelser og hurtigere sagsbehandling i sagerne, eftersom den 

enkelte socialrådgiver i de berørte teams vil blive ansvarlig for færre borgersager.  

Flere medarbejderressourcer i Socialrådgivningen vil styrke mulighederne for et tæt, tværfagligt 

samarbejde med blandt andet Dagtilbud og Undervisning med henblik på at sikre en fælles og 

sammenhængende indsats for børnene og deres familier. 

3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

Løbende opfølgning.  

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag: 

Der søges om 1,5 mio. kr. til 3 stillinger på konto 6. De 1,5 mio. kr. financierens af de midler fra 5. 

 

Bevilget tillægsbevilling på 3 mio. kr. i 2022 tilbagebetales.   

 

 

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

Ingen bemærkninger.  

 

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 

Anbringelsesbudgettet -4.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

Socialrådgivningen kt 06 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Netto -3.000 0 0 0 0 
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Nye tiltag/aktivitetsændringer 
med effektvurderinger og evt. kompenserende finansieringsforslag 

 Forslag nr. ________ 

 

Udvalg:                      Børne- og Familieudvalget 

Afdeling/Område: Børn og Familie 

Udfærdiget den: 

Initialer: 

 

Projektnavn: Sundhedsplejen – Minding the baby Funktion: 04.62.89 

Politikområde: 

 

1. Projektbeskrivelse: 

Minding the Baby. 

Børn og Familie har siden starten af 2018 sammen med 8 andre kommuner været en del af 

forskningsprojektet ”Minding the baby” (MTB) Metodecentret i Århus står bag projektet og Den A.P. 

Møllerske fond har støttet Metodecentret økonomisk i projektperioden. Projektet følges tæt af 

Socialstyrelsen. Den enkelte kommune afholder selv driftsomkostninger, men får betalt uddannelse og 

supervision i perioden. Projektet forventes afsluttet 1. marts 2024. 

Minding the Baby er en forskningsbaseret, tværfaglig og hjemmebaseret indsats udviklet af Yale University, 

USA, med fokus på at styrke helbred og tidlige relationer mellem sårbare forældre og deres børn. Samtidig 

tilbyder programmets mentaliseringsbaserede metode en ny faglig tilgang, som vinder mere og mere frem.  

Med den mentaliseringsbaserede metode får forældrene hjælp til at have barnet på sinde, dvs. at 

forældrene er optaget af at forstå meningen bag barnets adfærd, samtidigt med at de har opmærksomhed 

på deres egne reaktioner og grunde hertil. Programmet retter sig mod hele de kommende forældres 

livssituation, og har fokus på at stabilisere forældres forhold, hvad enten det drejer sig om praktiske/ 

økonomiske forhold, relationer i netværket, tilknytning til arbejdsmarkedet eller andre udfordringer i 

forældrenes sociale og psykologiske liv. Det er en proces, der tager tid. Derfor er der tale om en indsats, der 

strækker sig over godt 2 år. Indsatsen starter i andet til tredje trimester (ca. 24-26 graviditetsuge) og 

afsluttes når barnet er to år. 

Til målgruppen hører forældrene kategoriseret i niveau 3. Forældrene oplever ofte at have traumer fra 

egen opvækst, der viser sig som psykiske problemer og sociale problemer på flere niveauer, hvilket peger 

på generel udsathed. Det kan være forældre, som ikke selv er blevet forstået og er blevet udsat for 

forskellige former for omsorgssvigt, der betyder, at de har en sårbar eller begrænset 

mentaliseringskapacitet. Manglende forældrekompetencer og/eller destruktivt familiemønster med fx vold 

og misbrug kan resultere i, at barnet udvikler tilknytningsforstyrrelser, adfærdsproblemer og 

indlæringsproblemer, hvis der ikke interveneres.  

Familier der deltager i MTB kategoriseres i niveau 3, mens familierne i ”Familien på vej” kategoriseres i 

niveau 4. Ved sidste års budgetforhandling fik vi midler til at styrke indsatsen i de tungest belastede familier 

(niveau 4). Ved en styrket indsats i niveau 3, ser vi at vi kan yde en endnu tidligere forebyggende indsats 

med god effekt.  

Tværfaglige teams: Vi har to tværfaglige teams, der arbejder med familier i MTB. Hvert team består af en 

sundhedsplejerske og en familiekonsulent. Der aflægges ugentlige besøg af enten sundhedsplejerske eller 
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familiekonsulent fra opstart til barnet er 1 år og fra 1-2 år aflægges besøg hver 14. dag. For en 

sundhedsplejerske vil det svare til ca. 50 besøg pr. familie i hele perioden. 

Sundhedsplejen har hidtil fundet ressourcer til deltagelse i eget budget, men omfanget har vist sig at være 

noget mere omfangsrigt end først antaget, - både i antal familier, længden af forskningsperioden. Samtidig 

kræver forskningen fastlagt mono- og tværfaglige supervisioner med Yale University, supervisioner internt 

samt en næsten daglig kontakt i perioder med disse familier. Antallet af familier er  

Sundhedsplejen bliver demografireguleret og ser ind i en stor besparelse i de kommende 2-3 år, hvorfor det 

kan være svært at finde ressourcerne til Minding the baby fremadrettet.  

Sundhedsplejen søger om at få udgifterne til deltagelse i forskningsprojektet dækket i resten af 

projektperioden, som er frem til d. 1.3.  2024  

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og 

dokumenteret beskrivelse): 

Minding the baby medvirker til en tidlig forebyggende indsats. 

Vores erfaringer i RKSK i de første 2 år er at disse børns udvikling er rigtig fin og alderssvarende på alle 

parametre, - socialt, motorisk, sprogligt og i tryg tilknytning til deres primære omsorgspersoner, 

forældrene. Forældrenes egen udvikling i modenhed er øget markant. Vi har fokus på at støtte forældrene i 

at etablere sig på arbejdsmarkedet, så de kan forsørge sig selv og familien. Mange har fiaskoer i bagagen 

vedr. skole og uddannelse.  Er der misbrugsproblemer i familien, italesætter vi det slør, det lægger over 

familien, og støtter familien i en eventuel periode med behandling af dette.  

Den tætte relation, der opstår mellem fagperson og familien, må ikke underkendes og ses som en særlig 

styrke i arbejdet med denne målgruppe. Tidsperspektivet vurderes ligeledes som en væsentlig faktor for at 

indsatsen lykkes og det opleves som et mønsterbrydende projekt af både medarbejdere og familier 

3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

Vi forventer at erfaringer fra forskningsprojektet bliver implementeret i Børn og Families fortsatte 

udvikling på indsatsen til de sårbare familier - også i Familien på vej indsatsen. 

 

 

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag: 

 

 

 

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

 

 

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 

Minding the Baby – i 

resten af 

projektperioden indtil 1.3 

2024 

600.000 600.000 100.000   
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Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 
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Nye tiltag/aktivitetsændringer 
med effektvurderinger og evt. kompenserende finansieringsforslag 

 Forslag nr. ________ 

 

Udvalg: Børne- og Familieudvalget 

Afdeling/Område: Børn og Familie 

Udfærdiget den: 12.05.2021  

Initialer: PF 

 

Projektnavn: Skolevægringsprojekt Funktion: 05.28.21 

Politikområde: Børne- og Familiepolitikken 

Projektbeskrivelse: 

Siden 2018 har Børn og Familie været en del af satspuljeprojektet Fremskudt Psykiatri – Forebyggende 

indsats ved begyndende skolevægring. Projektet, der er forankret i PPR, har fokus på tidligt opsporende 

og forebyggende arbejde blandt børn og unge, der udviser problematisk skolefravær eller begyndende 

skolevægring. En tidlig indsats kan medvirke til at forebygge, at et problematisk skolefravær udvikler 

sig til et langvarigt forløb med decideret vægring mod skolen, psykisk lidelse og/eller inddragelse af 

Børne- og Ungdomspsykiatrien. 

 

Skolevægringsprojektet udløber ved udgangen af 2021, og der vil i løbet af 2022 komme en større, 

ekstern evaluering af projektet, men internt i kommunen oplever vi allerede nu positive effekter af 

indsatsen. En mindre, intern evaluering har vist, at 2 ud af 3 elever, der har modtaget indsatsen, har 

øget deres selvvurderede trivsel. Samtidig har knap 90 % af eleverne haft et fald i fraværsprocent, når 

fraværsperioden forud for indsatsen sammenlignes med fraværsperioden efter/under indsatsen.  

 

Udover at vi ser tegn på, at indsatsen har en positiv effekt på barnets/den unges trivsel og fremmøde i 

skolen, får vi positive tilbagemeldinger fra både forældre og skoler, når vi interviewer dem omkring 

fraværsindsatsen. Projektskolerne oplever generelt set, at fraværsindsatsen fungerer godt. De 

fortæller blandt andet: 

  

”Det fungerer godt, at der ret hurtigt bliver taget hånd om problemet. Jeg synes faktisk ikke, der er noget, 

der ikke fungerer.” 

”Det fungerer rigtigt godt, at der allerede ved opstarten af en elev i skolefraværsprojektet er personer 

med, der supplerer hinanden, så vi når hele vejen om barnet og problemet.” 

I forhold til oplevede udbytte af indsatsen udtrykker projektskolerne, at indsatsen gør en stor forskel 

for både elever, forældre og lærere, og de udtrykker et stort ønske om, at der iværksættes en lignende 

fraværsindsats lokalt i Ringkøbing-Skjern Kommune, når projektet udløber.  

Forældre til børn/unge, der har modtaget indsatsen, har generelt set også positive tilbagemeldinger på 

indsatsen. De italesætter bl.a., at tovholderfunktionen – dét at én person har teten på indsatsen – 

fungerer rigtig godt. Det skaber blandt andet tryghed hos barnet, og det tager noget ansvar fra 

forældrene, fordi tovholderen har teten på indsatsen.  

”Det der med, at der har været en tovholder fra både skole og hjem har været rigtig fint. Så der er én, der 

har haft den røde tråd. Det tager lidt af ansvaret for os som forældre.” 
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Forældrene oplever samtidig et positivt udbytte af indsatsen – som minimum på barnets trivsel.  

”Jeg (moren) fik en mere positiv datter ud på den anden side. Det var nemmere for Anna at komme i skole 

(…) hun fik en følelse af, at hun også havde ret til at være der.” 

”Forløbet gav Anna mod på at komme i skole og mod på at være der.” 
(Anna er et fiktivt navn) 

 

Interne erfaringer fra fraværsindsatsen er derfor meget positive. Noget af det, der specielt har vist sig 

at spille en vigtig rolle i arbejdet med skolevægring, er tovholderfunktionen og den tværfaglige 

koordinerede indsats.  

 

Tanker om forankring af indsatsen i Ringkøbing-Skjern Kommune 

Når projektet udløber ved udgangen af 2021 ønsker vi i Børn og Familie fortsat at kunne tilbyde en 

koordineret indsats til børn/unge, der udviser problematisk skolefravær eller begyndende 

skolevægring. Vi ønsker at tage de vigtigste elementer fra satspuljeprojektet og koordinere en 

lokalforankret fraværsindsats. 

 

Tanken er, at indsatsen skal tilbydes til elever fra alle skoler på almen området (fra og med 0. klasse), 

og at der vil blive etableret et fælles visitationsudvalg, der vurderer, hvilke børn/unge der skal tilbydes 

denne fraværsindsats. Visitationsudvalget vil samtidig visitere de børn/unge med længerevarende og 

mere kompleks skolevægring, som skal tilbydes en anden indsats (indsatsen som PPR fik midler til ved 

sidste års budgetforhandling).  

 

PPR har siden 2018 haft én fuldtidsstilling ind i satspuljeprojektet, og projektet har været udbredt til 

fire overbygningsskoler i kommunen. For at en lokalforankret fraværsindsats fremadrettet vil skulle 

kunne tilbydes på samtlige skoler på almen området, vil det derfor kræve to fuldtidsstillinger i PPR.  

 

PPR tilbyder at være tovholder på indsatsen, som de også har været i satspuljeprojektet, men det 

tværfaglige samarbejde med Familiecentret og Socialrådgivningen er meget betydningsfuldt for at 

kunne nå hele vejen rundt om barnet og dermed for udbyttet af indsatsen. Netop dette tværfaglige 

samarbejde er noget af det, der bliver fremhævet igen og igen blandt både skoler og forældre. Derfor 

er det et ønske fra Børn og Familie, at både Familiecentret og Socialrådgivningen i den fremtidige, 

lokalforankrede indsats også har ressourcer til at arbejde ind i fraværsindsatsen.  

 

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og 

dokumenteret beskrivelse): 

Ved tildeling af midler til forankring af en skolefraværsindsats i Børn og Familie forventes det, at vi vil 

se positive effekter på fravær og/eller trivsel blandt børn og unge, der modtager indsatsen. Dette 

bygges på tidligere beskrevne resultater fra vores interne evaluering, der er baseret på FIT-data 

(Feedback Informed Treatment) og fraværsdata.  

 

Derudover underbygger ovenstående udtalelserne fra både projektskoler og forældre til børn, der har 

modtaget indsatsen, forventningen om, at indsatsen vil have en positiv effekt på bl.a. barnets trivsel, 

fraværsprocent på længere sigt, samt forældrenes oplevelse af at blive hjulpet.  

 

3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

Der vil løbende blive fulgt op på indsatsens udbredelse og effekt. Dette vil blandt andet ske ved at 

anvende det evidensbaserede dialog- og evalueringsredskab FIT (feedback informed treatment), der 
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har til formål at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af indsatsen ved at inddrage 

borgeren.  

Derudover vil der på et senere tidspunkt, evt. halvandet år efter implementering af indsatsen, laves en 

intern evaluering af indsatsen.  

 

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag: 

Forventningen er, at den tidlige og forebyggende indsats ved begyndende skolevægring vil mindske 

behovet for mere intensive og behandlende foranstaltninger. 

 

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

Nedenstående beløb er inklusiv udgifter til kørsel, uddannelse m.m. 

 

 

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 

Psykolog på 37 t/uge 525 525 525 525 525 

Pædagogisk 

medarbejder på 37 t/uge 

500 500 500 500 500 

I alt 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 
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Nye tiltag/aktivitetsændringer 
med effektvurderinger og evt. kompenserende finansieringsforslag 

 Forslag nr. ________ 

 

Udvalg:                      Børne- og Familieudvalget 

Afdeling/Område: Børn og Familie 

Udfærdiget den: 

Initialer: 

 

Projektnavn: Sundhedsplejen – Familien på vej - udvidelse Funktion: 04.62.89 

Politikområde: 

 

1. Projektbeskrivelse: 

Sundhedsplejen fik i budget 2021-2024 bevilget midler til indsatsen Familien på vej. Familien på vej er 

en del af den tidlige tværfaglige indsats (Socialrådgivningen, Familiecentret og Sundhedsplejen), som 

vi med stor effekt har udviklet gennem de seneste år. Familien på vej indsatsen er rettet mod de 

familier der enten lige har født eller som skal føde inden for kort tid og hvor der en bekymring for 

forældreevnen og dermed for barnet. Indsatsen ligger primært i den periode hvor Socialrådgivningen 

laver en børnefaglig undersøgelse (§50) for at afklare om barnet skal i plejefamilie/på institution eller 

om familien med støtte kan udvikle sig til at kunne have barnet hjemme. Sundhedsplejersken skal 

kvalificere den børnefaglige undersøgelse med den sundhedsfaglige vinkel. Vi har for nuværende 3 

sundhedsplejerekser, der har særlige kompetencer til at varetage opgaven. Der aflægges ugentlige 

besøg i et tæt samarbejde med familiekonsulenterne.  

Efter § 50 undersøgelsen overgår familien oftest til distriktssundhedsplejersken Erfaringerne viser, at 

familierne efter perioden med den børnefaglige indsats, fortsat har brug for en styrket indsats fra 

sundhedsplejen, ofte i et fortsat tæt tværfagligt samarbejde med familiekonsulenterne. Ca. 15 af de i alt 

ca. 20 familier årligt, der kommer i Familien på vej har brug for fortsat tæt kontakt til sundhedsplejen. 

Vi ønsker at kvalificere overgangen til distriktssundhedsplejersken samt forløbet efter § 50-

undersøgelsen, således at distriktssundhedsplejersken deltager i enkelte hjemmebesøg sammen med 

Familien på vej-sundhedsplejersken i den periode, den børnefaglige undersøgelse forløber. Familien 

vil herved opleve en sammenhæng i overgangen til distriktssundhedsplejersken og vil kunne føle sig 

tryg i det kendte.  

Vi søger om midler til at kunne imødekomme behovet for den tætte opfølgning efterfølgende. Det 

bliver en udfordring at finde ressourcerne til dette i de kommende år, da demografireguleringen over 

2022 -2023 kalder på en besparelse på 662.000 kr.  

 

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og 

dokumenteret beskrivelse): 

Allerede nu kan vi se at den tidlige indsats i graviditeten eller umiddelbart efter fødslen nedbringer 

antallet af anbringelser af spædbørn. Ved fortsat at kunne aflægge hyppige besøg og følge familien tæt, 

vil vi kunne støtte forældrene i en sund og tryg tilknytning, som flere undersøgelser peger på. Vi håber 

på sigt at kunne inddrage gode erfaringer fra Minding the –baby projektet.  
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3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

I løbet af 2022 vil Børn og Familie kunne fremlægge en fremadrettet og nytænkende indsats i forhold 

til indsatsen fremadrettet for de børn og familier der indgår i Familien på vej. Det er et af de tiltag der 

vil blive drøftet på Lederseminar i juni 2021 

 

 Eventuelle kompenserende finansieringsforslag: 

Ingen bemærkninger. 

 

 

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

Ingen bemærkninger 

 

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 

 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 

      

      

 


