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1. Hovedresultater og anbefalinger
Oxford Research har i perioden marts-maj 2016 gennemført en evaluering af Lolland Kommunes projekt ”Helhedsindsats for familier”. Evalueringen undersøger dels indsatsens målgruppe, metoder og virkninger, dels de
organisatoriske betingelse for en vellykket indsats, samt de økonomiske perspektiver i at hjælpe indsatsens familier. I det følgende præsenteres evalueringens vigtigste konklusioner og anbefalinger.
Indsatsens målgruppe udgøres af voksne, unge og børn med en række meget forskelligartede udfordringer i
livet. Fælles for målgruppen er dog, at de har haft udfordringer igennem lang tid, og at de tilbud, som de har
modtaget i det normale system, ikke har medført betydelige ændringer i deres liv. De voksne har en oplevelse
af at være kastebolde i et system, som stiller en række krav til dem, men som ikke formår at lytte til dem eller
hjælpe dem, og de unge og børnene har en opvækst, som har præget dem i negativ retning, fx giver dem sociale,
udviklings- og uddannelsesmæssige problemer. Som familie har projektdeltagerne adskillige kontakter til det
kommunale hjælpesystem, og disse kontakter arbejder typisk kun meget begrænset sammen.
Ressourceteamet arbejder med afsæt i en anerkendende, systemisk tilgang til mødet med familierne. De anvender en række socialfaglige metoder til at etablere et tillidsfuldt forhold til hver medlem af familien, hvorefter
de arbejder med at opstille individuelle forandringsteorier ud fra hvert familiemedlems håb og drømme. På
baggrund af disse udarbejdes individuelle planer, som er grundlaget for teamets indsats. Frem for selv at udføre
den socialfaglige indsats, samarbejder teamet med ’normalsystemet’ om at anvende de eksisterende tilbud i
kommunen. Der hvor indsatsen adskiller sig fra normalindsatsen, er således ikke i indholdet af de konkrete
indsatser, men i graden af koordinering og planlægningen af disse. Der tages hensyn til familiernes samlede
situation, og der interveneres med hensyntagen til de enkelte indsatsers betydning for de øvrige familiemedlemmer.
Resultatet af indsatsen er således en skræddersyet indsats, der alt andet lige har større chancer for succes, da
hele borgerens og familiens situation er taget i betragtning. ’Succes’ i helhedsindsatsen er et begreb, der defineres
relativt og meget forskelligt afhængigt af målgruppen.
De voksne har ofte været udsatte i en årrække og er gerne meget langt fra deltagelse på arbejdsmarkedet på
normale vilkår. Både kvalitativ og kvantitativ data viser, at det kun er meget begrænset succes med at bringe
målgruppen tættere på arbejdsmarkedet, selvom der dog er eksempler på dette. Ud fra evalueringens datagrundlag er det meget vanskeligt at sige noget om de langsigtede effekter, men det er sandsynligt, at de voksne bevæger
sig tættere på et arbejde, og at en større andel vil få en tilknytning til arbejdsmarkedet med tiden. Der hvor
indsatsen kan gøre sig forhåbninger om at gøre en markant forskel for de voksne, er i forhold til deres livsmestringskompetencer og deres forældreevner. Den afledte effekt af succes på disse parametre er dels bedre vilkår
for deres børn, men også behov for mindre hjælp fra de offentlige hjælpesystemer.
For børnene i indsatsen har projektet tilsyneladende mere succes med at vende en negativ udvikling. Der
fokuseres særligt på børnenes skolegang, social- og fritidsliv, uddannelse og psykologisk udvikling/velbefindende, og teamet har succes med at iværksætte en række støttende indsatser for de involverede børn, som
fremstår effektive. Teamet og dets samarbejdspartnere beskriver endvidere, at størstedelen af de børn, som er
med i indsatsen, har gode muligheder for at komme til at leve et stort set normalt liv med ingen eller begrænset
brug af offentlig støtte – hvilket ville være svært at forestille sig uden den særlige indsats, som teamet har
udgjort. Børnene spås også gode muligheder ift. uddannelse og job.
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Evalueringen peget på, at den helt store effekt af indsatsen er forebyggelse, og tidlig opsporing af børn, som
endnu ikke havde markante problemer, da deres familie blev optaget i projektet. Hos flere familier har der været
en lillesøster eller –bror, som endnu ikke udviste tydelige tegn på mistrivsel, men som alt andet lige var i farezonen. Teamet har flere eksempler på, hvordan de har nået at identificere og handle ift. børn på et så tidligt
tidspunkt, at en negativ udvikling er blevet bremset i tide.
Det var hensigten med evalueringen at undersøge tiltagene med forebyggelse af recidiv, men grundet manglende datagrundlag hertil, er der i stedet foretaget en desk research. Denne trækker på erfaringer og evidens fra
misbrugs-, kriminalitets- og arbejdsmarkedsområderne og konkluderer, at særligt den tidlige helhedsorienterede
indsats og brug af mentorer kan øge chancerne for varig virkning.
Den økonomiske analyse i evalueringen undersøger, om helhedsindsatsen kan betale sig for Lollands kommunekasse. Der er gennemført en analyse baseret på cases og hypotetiske effekter. På den baggrund konkluderes
det, at der er meget store beløb at spare for Lolland Kommune med en vellykket indsats – også selvom de
voksne i familien ikke flyttes væk fra offentlig forsørgelse. Således kan Lolland Kommune fx spare ca. 800.000
kr. om året ved at hjælpe en familie fra svære sociale problemer til lette sociale problemer, selvom begge voksne
stadig er på offentlig forsørgelse - mens besparelsen ved blot at få de to voksne kontanthjælpsmodtager i hhv.
ufaglært og faglært beskæftigelse er ca. 600.000 kr. om året.
I forhold til organisering af helhedsindsatsen viser evalueringen, at det særligt er teamets evne til at samarbejde
med normalsystemet og være ansvarlig for koordinering (frem for selve den socialfaglige indsats), der er afgørende for succes. Ligeledes er det af stor betydning, at teamet kan vælge selv at overtage myndighedsrollen eller
lægge den tilbage i normalsystemet, at teamets sagsstamme er af begrænset størrelse, at indsatsen er tværsektorielt forankret, samt at medarbejderne er udlånt på fuldtid til projektet og er efteruddannet i projektets faglige
tilgang. Hertil kommer, at ledelsesopbakning og –samarbejde også har stor indflydelse på teamets evne til at
samarbejde med normalsystemet i Lolland Kommune – særligt på mellemlederniveau.

1.1

ANBEFALINGER

Lolland Kommunes direktion har givet udtryk for et ønske om at fortsætte helhedsindsatsen, da de foreløbige
erfaringer tyder på gode resultater, men det er ikke besluttet i hvilken form, indsatsen skal fortsættes. I så fald
indsatsen skal fortsættes følger her en række anbefalinger ift. at videreudvikle og skalere indsatsen:







Det kvalitative datamateriale tyder på, at helhedsindsatsen har positive resultater for både de deltagende
voksne og børn. Særligt i forhold til tidlig opsporing og tidlig indsats, og i forhold til behov for kommunal støtte til familien. Ligeledes indikerer den økonomiske analyse, at der er væsentlige potentialer
set i et kommunekasseperspektiv. Evaluator anbefaler derfor, at indsatsen fortsættes og videreudvikles.
En af indsatsens styrker er, at teamet er en enhed uden for normalsystemet, som samarbejder med normalsystemet. Det giver teamet en meget bred palet af tilbud og fagligheder, som kan anvendes i indsatsen. Ligeledes har teamet mulighed for at lade myndigheden ligge i normalsystemet, hvis dette skønnes fordelagtigt. Evaluator anbefaler derfor, at indsatsen fortsat placeres uden for normalsystemet.
Indsatsens status som et projekt uden for de eksisterende søjler modvirker faren for en faglig skævvridning. Vi anbefaler derfor, at i så fald indsatsen forlænges, at projektstrukturen og søjleuafhængigheden bevares.
Indsatsens metode er bedst egnet til borgere, der kan reflektere over egen position i livet og kan tage
medansvar for egen udvikling. Metoden ekskluderer de svageste borgere, og vi anbefaler derfor, at der
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tages eksplicit stilling til inklusions- og eksklusionskriterier for deltagelsen i projektet og/eller,
at der i indsatsens metodekatalog medtages metoder, der er virksomme for borgere, der har begrænset
erkendelse af egne problemer.
Hvis indsatsen afsluttes før borgerne er tilstrækkelig selvhjulpne og i stand til på egen hånd at navigere
i normalsystemet, øges risikoen for recidiv. Vi anbefaler derfor, at indsatsen videreudvikler en mere
tydelig tilgang til exit og/eller at indsatsen suppleres med en efterværnsindsats.
Helhedsindsatsen kan sandsynligvis være nyttig for en stor del af de borgere og familier i Lolland
Kommune, der har multiple udfordringer ud over ledighed og har flere kontaktflader til det kommunale hjælpesystem. Teamets arbejdsmetoder er imidlertid knyttet til en projektorganisation, der er optimeret til et mindre antal familier, og en opskalering vil påvirke teamets metoder og kvalitet. Vi anbefaler derfor, at opskaleringen foretages i mindre skridt, og at der arbejdes videre med yderligere
metodegørelse af indsatsen.
Teamets metode og kultur er afgørende for indsatsens succes. Baseret på evalueringens data samt generel viden fra implementeringsforskningen anbefales det, at nye medarbejdere gennemgår samme
uddannelse og der sikres en løbende opfølgning herpå, fx gennem ekstern supervision.
Teamets samarbejde med normalsystemet er en grundsten i indsatsen, da størstedelen af den socialfaglige indsats foretages her. Samarbejdet har imidlertid været besværliggjort af en manglende inddragelse
og forpligtelse af ledelsen i de enkelte søjler, og vi anbefaler derfor, at der sikres tydelig ledelsesmæssig opbakning og at særligt mellemlederniveauet inddrages yderligere.
Indsatsens målgruppe er borgere, der ofte kun i begrænset omfang har kunne få udbytte af indsatserne
i normalsystemet, og helhedsindsatsen er derfor designet til at operere på en anden måde end normalsystemet både i forhold til metoder, tilgang og kultur. Denne differentiering fra normalsystemet spiller
en vigtig rolle, og vi anbefaler, at det bestræbes, at indsatsen skal undgå at komme til at ligne normalsystemet ifbm. en opskalering.
Oxford Researchs evaluering af projektet i Lolland Kommune har haft adgang til at trække på det
meget spinkle kvantitative datagrundlag fra puljeevalueringen, som er iværksat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i perioden 2013-2016. Disse data har desværre ikke kunne levere substantiel viden om indsatsens resultater på slutbrugerniveau. Evaluator anbefaler, at der iværksættes en
grundig evaluering af slutbrugereffekten, hvor der anvendes effektmålingsinstrumenter, der er målrettet indsatsens målgrupper, og som kan indfange de små progressioner, som særligt de voksne oplever, samt som følger indsatsens børn og unge over en længere periode.

2. Evaluering af helhedsindsatsen i Lolland
2.1

BAGGRUND FOR INDSATSEN

Det lollandske samfund står i dag overfor massive udfordringer. Kommunen har det højeste sociale indeks i
Danmark og har siden 1950’erne oplevet en vedvarende og markant affolkning. I 2001 var der omtrent 50.000
indbyggere i Lolland Kommune. Indbyggertallet forventes at falde til under 40.000 i 2022. Samtidig ses en
tendens til, at det især er de unge, der flytter fra Lolland til de større byer pga. uddannelse og beskæftigelse,
mens en stor tilflyttergruppe er pensionister, førtidspensionister, efterlønnere og kontanthjælpsmodtagere.
Denne udvikling har medført færre børn, unge og folk i den arbejdsdygtige alder og flere ældre, førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere i Lolland Kommune. Lolland Kommune må derfor tilpasse den kommunale
økonomi hvert år til en ny virkelighed, der bl.a. er kendetegnet ved færre skatteindtægter og flere udgifter til
socialt udsatte. I Lolland Kommune vil de dog ikke kun arbejde med en tilpasningsdagsorden, men også med
en omstillingsdagsorden og med visioner om en bedre fremtid.
I Lolland Kommunes udkast til Plan- og Udviklingsstrategi for 2016-2030 er formuleret en vision om, at Lolland i 2030 er en kommune i social balance, og at Lolland er en kommune, hvor alle borgere tager aktivt del i
deres lokalsamfund, og hvor lysten til at tage ansvar for sig selv og sine omgivelser er i højsædet. Visionen skal
bl.a. opnås ved, at der i Lolland Kommune er en tro på, at alle mennesker kan flyttes, og at Lolland Kommune
gerne vil afprøve nye løsninger, og droppe, det der ikke virker - eller ikke virker godt nok. Projekt Helhedsindsats
for familier er et godt eksempel på netop dette – altså at Lolland Kommune gerne vil afprøve nye løsninger med
målet om at flytte folk. Det overordnede formål med projektet er, at der med udgangspunkt i et helhedssyn på
udsatte familier skal sættes ind overfor hele familiens problemer.
Projekt Helhedsindsats for familier indgår som en del af kontanthjælpsreformens pulje til ’Helhedsindsats for udsatte familier’. Lolland Kommune har forud for denne pulje haft forskellige initiativer, der har anlagt et helhedssyn på familierne og koordineret indsatsen på tværs af fagsektorer. Erfaringerne fra dette arbejde er inddraget i projektet. Projektet indebærer, at der er udviklet nye sagsbehandlingsmetoder og redskaber samtidig
med, at der samarbejdes på tværs af kommunen. De nye arbejdsgange medfører, at der er et stort behov for at
vide mere om, hvad der virker for hvem i indsatsen, for fremover at kunne give en mere virkningsfuld, helhedsorienteret indsats for de udsatte familier.

2.2

BAGGRUND FOR EVALUERINGEN

Den 11. marts 2016 indledtes evalueringen af projektet med et opstartsmøde på baggrund af Oxford Research
tilbud på evaluering af ’Helhedsindsats for familier’ for Lolland Kommune. På dette tidspunkt havde projektet
været en del af Arbejdsmarkedsstyrelsens forsøg med helhedsindsats for udsatte siden august 2014. Evalueringen blev dermed iværksat for at kunne indfange og dokumentere projektets læringsperspektiv til gavn for udvikling af organisationens evne til at samarbejde på tværs og inddrage borgerne i udvikling af en gangbar plan
for ændring af deres aktuelle livssituation.
Som reaktion på disse behov designede Oxford Research en virkningsevaluering, der primært forsøger at imødekomme Lolland Kommunes vidensbehov ved dels at belyse sammenhængen mellem indsatsen og effekten,
hvilke organisatoriske betingelser, der skal være til stede i Lolland Kommune for at opnå de ønskede forandringer, og dels at udvikle scenarier og regnemodeller for Lolland Kommune, der kan belyse de langsigtede
økonomiske konsekvenser ved en helhedsindsats for familier.
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2.3

EVALUERINGENS FORMÅL

Som beskrevet ovenover er evalueringens primære formål, 1. at afdække hvilke metoder virker, for hvem og på
hvilken måde og 2. at afdække hvilke organisatoriske betingelser skal være til stede, før de anvendte metoder
har den ønskede virkning.
Det er samtidig evalueringens formål, 3. at indikere de langsigtede økonomiske effekt af en helhedsorienteret
indsats i Lolland Kommune og 4. at underbygge indsatsens resultater med fagrelevant viden om, hvordan indsatsens positive resultater vedholdes på sigt.
Det første evalueringsspørgsmål omhandler målgruppe, metoder og resultater i den konkrete indsats over
for de deltagende familier. Der fokuseres på de forskellige typer af personer (voksne og børn og unge) der
indgår i indsatsen, på de forskellige metoder og greb, der anvendes for at bedre deres tilværelse og på de resultater der opnås med indsatsen. Det er ambitionen at kortlægge sammenhængen mellem konkrete indsatser og
målgruppe, og dermed kaste lys over, hvorvidt nogle metoder er mere virksomme for nogle deltagere end andre.
Det andet evalueringsspørgsmål omhandler de organisatoriske betingelser for de ønskede resultater. Her
fokuseres på de betingelser eller den kontekst, der kan fremme eller hæmme virkningen af metoderne, hvorved
det belyses, om fx et særligt tværfagligt ledelsesform eller flere ressourcer er en forudsætning for, at indsatsen
virker. En organisatorisk betingelse er ud fra et evalueringsteoretisk perspektiv også en virksom mekanisme, der
dækker over de forhold, der er betingelsen for, at en given indsats leder til de forventede resultater.
Det tredje evalueringsspørgsmål omhandler de langsigtede økonomiske effekter af helhedsindsatsen i Lolland. Her fokuseres på en fremskrivning af indsatsens resultater, fx i forhold til øget beskæftigelse, reducerede
udgifter til overførselsindkomster og sociale- og beskæftigelsesrettede indsatser mm. - og der opstilles en række
scenarier for mulige økonomiske konsekvenser afhængig af forskellige succesgrader.
Det fjerde evalueringsspørgsmål omhandler de betingelser, der skal være til stede, for at indsatsens resultater
er holdbare på sigt. Her fokuseres på, hvordan Lolland Kommune kan undgå recidiv for de deltagende børn,
unge og voksne fx via efterværn eller andre tiltag. Da projektet indtil videre er forløbet over relativt kort tid (ca.
1 år og 9 måneder), hvorefter dataindsamlingen for evalueringen fandt sted, er det begrænset hvor meget viden
om forebyggelse af recidiv, der er fundet via interviews og workshops. Derfor er evalueringsspørgsmålet primært besvaret ved at inddrage fagrelevant litteratur om, hvad der forebygger recidiv.

2.4

EVALUERINGENS FORANDRINGSTEORI

Oxford Researchs evaluering er bygget op ud fra et forandringsteoretisk udgangspunkt, hvor alle dele af evalueringen og de indikatorer, der er udvalgt til at belyse de særskilte elementer, anvendes til at belyse eller måle den
læring og viden, der skabes i Lolland Kommune til at give en mere virkningsfuld, helhedsorienteret indsats for
de udsatte familier.
I overensstemmelse med evalueringens formål har forandringsteorien særligt fokus på at beskrive indsatsen og
dens enkeltdele, samt undersøge og beskrive, hvilke virkninger indsatsen kan have for målgruppen. Den endelige forandringsteori, der er præsenteret herunder, danner en analytisk ramme for evalueringen, herunder fastlæggelse af evalueringens indikatorer. De centrale kilder til udarbejdelse af forandringsteorien er:
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Ansøgningsskema til ”Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier”
Oxford Researchs tilbud på evaluering af ’Helhedsindsats for familier’ i Lolland Kommune
Opstartsmøde den 11. marts med projektlederen og sektorchef for Udvikling og Erhverv
Relevante teoretiske input fra bl.a. evalueringsteorien1

Forandringsteorien har været retningsgivende for udformningen og afviklingen af evalueringen. Den har fungeret som et overblik over helhedsindsatsen, hvor samtlige af indsatsens dele præsenteres og hvor de indbyrdes
forhold imellem disse illustreres. Forandringsteorien er løbende blevet udviklet i løbet af evalueringen i takt
med en større indsigt i indsatsen.

.

Kapitel 12: Virkningsevaluering af Thomas Bredgaard, Julia Salado-Rasmussen og Stella Mia Sieling-Monas i ”Evaluering
af offentlige politik og organisationer”, 2016: Bredgaard T (red.), Hans Reitzel Forlag
1
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2.4.1

Forandringsteori

3. Indsatsens målgruppe
I dette afsnit præsenteres projektets målgruppe, visitationsproces og de særlige karakteristika, der kendetegner
målgruppen for den helhedsorienterede indsats.
Målgruppen for projektets indsats udgøres af hele familien, hvorfor der også er tale om en kompleks
gruppe af voksne, unge og børn med vidt forskellige behov og udfordringer. Derfor er rammen for
helhedsindsatsen i projektet også på tværs af kommunens områder, heriblandt Social og Arbejdsmarked, Børn
og Unge samt Socialpsykiatrien. Helt overordnet er der tale om en målgruppe, hvor én eller begge forældre i
familien modtager offentlig forsørgelse og hvor familien har minimum én børnesag eller underrettelse om én
eller flere af familiens børn og unge. I det følgende vil målgruppens karakteristika først beskrives med udgangspunkt i de voksne og derefter børnene/de unge og til sidst vil der blive samlet op på hele familien.

3.1

VOKSNE

Fra projektets begyndelse i august 2014 til i dag har ca. 37 voksne i Lolland Kommune fået en helhedsindsats.
Størstedelen af de voksne er genereret ud fra ”Brug for alle” -initiativet2 i Lolland Kommune, hvilket vil sige
kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 33 - dvs. passive kontanthjælpsmodtagere, der blev vurderet ikke-egnede til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats. Derudover spænder målgruppens voksne også over ledige,
der ikke vurderes til at kunne tage et ordinært arbejde, men som kan deltage i en beskæftigelsesrettede indsats
med aktive tilbud. Der er således tale om en bred gruppe af voksne med det fælles udgangspunkt, at de
er på overførselsindkomst, har været det i mange år og har andre problemet end ledighed alene.
Helt overordnet er der også tale om en målgruppe, hvor normalsystemets tilbud har vist sig utilstrækkelige eller
kun at have meget begrænset effekt. I og med at størstedelen af målgruppen udgøres af tidligere matchgruppe
3 borgere, er det naturligt, at de voksne har haft betydelige barrierer i forhold til at kunne opnå en tilknytning
til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Fælles for målgruppen er dermed, at de voksne i familierne ud over arbejdsløshed har sammensatte og komplekse problemer, jf. figur 1.

Brug for alle blev igangsat af Beskæftigelsesministeriet i 2012 som led i en ekstra indsats over for kontanthjælpsmodtagere
i matchgruppe 3. Indsatsen bestod af et indledende samtaleforløb, et møde med et tværfagligt team og en individuel indsatsplan med tværfaglige indsatser.
3 Matchsystemet er afskaffet pr. 1. januar 2014. Den daværende matchgruppe 3 var defineret som midlertidigt passiv
kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed. Denne gruppe af borgere karakteriseres i den nuværende
klassificering som aktivitetsparate.
2
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Figur 1 Sammensatte problemer ud over ledighed

Sociale problemer,
fx misbrug

Fysiske
problemer,
fx handicap

Psykiske problemer,
fx depression,
ADHD

Som det ses i figuren består målgruppen af voksne med både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser samt
sociale problemer. En stor del af gruppen har en kombination af problemer, der skal arbejdes med. Dette er en
faktor, som familiekoordinatorerne og de kommunale samarbejdspartnere, der har bidraget til dataindsamlingen
har fremhævet som et væsentligt træk ved målgruppen. Det opleves samtidig som en faktor, der øger behovet
for en helhedsindsats og koordinering af de involverede områder i kommunen. At ophobning af forskellige
problemtyper gør indsatsen fra normalsystemet sværere skyldes, at udfordringernes forskelligartethed i sig selv
bidrager til, at det er svært at finde et relevant tilbud, idet et tilbud målrettet den ene udfordring kan blive
besværliggjort eller udelukket på grund af en anden udfordring. Det ses eksempelvis, når der er tale om borgere
med svære psykiske udfordringer, der ofte har brug for en indsats, der tager højde for psykotiske perioder.
Ud over ledighed er det psykiske helbred det mest udbredte problem i målgruppen. Typen af psykisk problemer
i målgruppen spænder over en række forskellige lidelser og tilstande, eksempelvis social angst, depression, personlighedsforstyrrelser (fx skizofreni og borderline), ADHD og udviklingshæmning. At de psykiske helbredsproblemer fylder meget i målgruppen kan også aflæses ud fra de voksnes såkaldte WHO-5 scorer med en
gennemsnitsværdi på under 50 pct., der måler mentalt velbefindende på en skala fra 0 (dårligst velbefindende)
til 100 (bedste velbefindende). Til sammenligning har en dansk normalpopulation uden depressionstilstande en
gennemsnitsværdi på 68 procentpoint4. Med en score under 50 pct. afspejler det en målgruppe, der ud fra egen
vurdering, mistrives. Det er især depression og personlighedsforstyrrelse, der karakteriserer de voksne, hvilket
bekræftes i interviewene med ressourceteamet, der tilføjer, at mange psykiske og sociale problemer først bliver
opdaget i forbindelse med den tværgående udredning.
Det gælder for alle voksne i projektet, at de har et forældreansvar, hvilket er en central karakteristika for denne
målgruppe. Det er nemlig i kraft af dette ansvar, at de rent analytisk adskiller sig fra børnene og de unge i
målgruppen – hvor de ældste unge i én familie kan være næsten samme alder som de yngste forældre i en anden

4
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The WHO-5 Well-Being Index: A Systematic Review of the Literature - https://www.karger.com/Article/Pdf/376585

familie. Det er evaluators vurdering, at alder rent analytisk er sekundært i forhold til at definere målgruppen,
idet forældreansvaret - uafhængig af alder - forudsætter en særlig indsats for målgruppen.

3.2

BØRNENE/ DE UNGE

Helt overordnet indgår der i alt ca. 61 børn/unge i projektet. Det er ligeledes evaluators vurdering, at alder i
denne sammenhæng er sekundært for at definere målgruppen, idet der er store forskelle på deres udviklingsforløb. I forhold til dette projekt er det fælles for målgruppen, at forældrene har en stor betydning for både
børnene og de unges udviklingsforløb, men det er meget forskelligt, hvilken støtte børnene/de unge har behov
for i udviklingen af øget selvstændighed. Det er en balancegang som vanskeligt kan sættes i relation til et alderstrin, hvorfor målgruppen beskrives ud fra hhv. de unge og børnenes karakteristika.
De unge kan karakteriseres i forhold til, at de gennemgår en teenagefase i deres liv, hvor de i højere grad
forholder sig til egen situation og delvist kan løsrive og adskille sig fra forældrenes opdragelse og beskyttelse.
Nogle unge i projektet har enten en aktiv sag i kommunen eller har tidligere haft én eller flere børnesager i
kommunen og for andre unge er der tale om en til flere underretninger fra fx skolen. For alle unge medfører
teenagefasen i deres liv store fysiske og psykiske omvæltninger for den unge, hvor de får større selvstændighed
og løsriver sig fra tidligere tætte bånd. Dermed kan de unge også i højere grad forholde sig til egen situation og
der kan arbejdes mere inddragende og støtte en proces, hvor de unge for mulighed for øget selvindsigt og
dermed et afsæt for en positiv udvikling. Derudover adskiller de unge sig i definitionen af projektets målgruppe
sig fra de voksne ved, at de ikke har ansvar for andre end sig selv, dvs. at de ikke har børn at tage vare på.
Børnene kan karakteriseres i forhold til deres afhængighed af deres forældre. Forældrene har naturligt en meget
stor betydning for barnet gennem hele barndomsudviklingen, hvor forældrene skal dels give den nødvendige
tryghed, støtte og forudsigelighed, dels give barnet udfordringer svarende til barnets udviklingstrin. Størstedelen
af børnene i målgruppen er i skolealderen, hvor de naturligt er meget optaget af at tilegne sig viden og finde sin
plads i skolen, hvor skolen især er meget vigtigt for barnets udvikling og selvforståelse.
Der er således store forskelle på børnene/de unges evner og udfordringer. I nogle tilfælde har familien
børn med handicap og i andre tilfælde er det sociale og psykiske problemer, der fylder mest. Ofte er det en
kombination af udfordringer som karakteriserer børnene i familierne, og ud fra den kvalitative data, der er
indsamlet om målgruppen, er det særligt sociale problemer, der fylder meget. Det er ofte sådan, at gruppen har
oplevet omsorgssvigt i hjemmet, grundet forældrenes situation. I disse tilfælde har forældrene ikke evnet at
støtte børnenes udvikling og udfordringer. Helt konkret er der ofte tale om, at enten børnene eller de unge ikke
trives i skoletilbuddet, hvorfor det er svært for barnet at blive uddannelsesparat inden udgangen af 9. klasse. I
nogle tilfælde er deres udfordringer ikke registreret som en børnesag i kommunen, men der er i stedet tale om
en underretning fra skolen. Når børnene/de unge ikke trives i skolen er det ofte, fordi sociale problemer fylder
meget i deres liv, idet mange af børnene/de unge har belastede oplevelser i hjemmet. Dette medfører således,
at børnene dels ikke fået den nødvendige opbakning, tryghed, støtte og forudsigelighed og dels er understimuleret sammenlignet med de andre børn i enten børnehaven eller på skolen.
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3.3

FAMILIEN

Det er evaluators vurdering, at der er tale om en tung, men også bred målgruppe, hvor nogle familier
har meget komplekse problemer, og andre har færre udfordringer og relativt flere ressourcer at arbejde
med. Erfaringen fra dataindsamlingen om målgruppen viser, at børnenes udfordringer i familien er vanskelige
at afdække fra første dag familien tilknyttes en familiekoordinator. Nogle familiemedlemmer er tidligere ’gået
under radaren’ i kommunen, da der ikke har været et tilstrækkeligt overblik over hele den udsatte familie. Børn,
der ikke tidligere har været underretninger om, kommer dermed frem i lyset med den helhedsorienteret indsats.
Som det ses i nedenstående tegning af en familie i målgruppen, kan der for eksempel være tale om en familie,
hvor begge forældre er på kontanthjælp, datteren til højre for moren er handicappet og sønnen til højre for
faren har adfærdsproblemer i skolen og i fritiden.
Figur 2: Eksempel på en familie i målgruppen

Eksemplet illustrerer, at helhedsindsatsen ikke ’blot’ berører de voksne og børn/unge med tydelige udfordringer som de fire første personer på tegningen, men indfanger også børn/unge, der er udsatte, fordi de ikke har
en stabil familie omkring dem. I normalsystemets målgruppe for hvem indsatserne berører, er det vanskeligt at
sætte ind over for børn, som endnu ikke har vist tydelige tegn på enten sociale, psykiske eller fysiske problemer.
I forhold til at definere målgruppen for dette projekt er det således en vigtigt erkendelse, at målgruppen dækker
hele familien – også de børn/og unge, der ikke er underretninger eller sager om i kommunen. Dette er både en
vigtig erkendelse for kommunen, men også for familien selv, idet der tidligt kan gribes ind med en forebyggende
indsats over for børn, der er udsatte og har brug for ekstra støtte. I figuren ovenfor er den mindste pige i
familien (med den røde ring) endnu ikke ’opdaget’ af systemet, selvom hun har en række udfordringer, som
med tiden vil resultere i de samme problemer som familiens andre børn. Med helhedsindsatsen kan der sættes
tidligt ind for hende, og med en sådan tidlig indsats er sandsynligheden for reel forebyggelse til stede.
Projektet har løbende gennemgået en afgrænsning i forhold til målgruppen. Størstedelen af de deltagende familier har været med i projektet fra starten, men Lolland Kommune har løbende arbejdet på at visitere nye
familier i projektet. Denne udvikling skal særligt ses i forlængelse af, at der er kommet en større bevidsthed om,
at den tværfaglige og helhedsorienteret indsats virker bedre for nogle end for andre.
På tværs af de involverede medarbejdere i projektet fremhæves det, at en afgørende faktor for at det lykkedes
er, at de voksne motiveres, får selvtillid samt øger tilliden til kommunen. Det viser altså en bevidsthed om, at
en bestemt målgruppe ofte kun i mindre grad egner sig til indsatsen. Hvis der eksempelvis er tale om massivt
misbrugsproblemer, eller svær emotionel personlighedsforstyrrelse som fx paranoia, er det vanskeligt at gennemføre den inddragende og anerkendende indsats over for familien og dele oplysninger med alle involverede
samarbejdspartnere i projektet.
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Det er dog vanskeligt og kan ligefrem være misvisende at sætte en klar ramme for, hvilken målgruppe der egner
sig til og ikke egner sig til indsatsen. Dels er det svært at sige fra dag ét af, hvem der kan få gavn af indsatsen,
idet projektets tilgang kan åbne op for usete ressourcer i familien, og dels er det ikke nødvendigvis sådan, at
familier med mindre komplekse problemer er mere villige eller har ressourcerne til at arbejde med sig selv. Det
er dog evaluators vurdering, at det helt overordnet er vigtigt, at der i målgruppen er en god balance mellem de
udfordringer som familierne står over for og familiemedlemmernes erkendelse af egne problemer samt vilje og
håb mod en positiv forandring. Derudover er det vigtigt i relation til afgrænsning af projektets målgruppe, at
der er tale om frivillig deltagelse i projektet, hvor familien har lyst til at engagere sig i indsatsen og kan forlade
det eller blive udskrevet om nødvendigt.
Det er ligeledes evaluators vurdering, at en central forudsætning for, at det lykkedes med indsatsen i projektet
er, at de deltagende familier har en vis erkendelse af egne udfordringer og har en villighed til at arbejde med
dem.
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4. Ressourceteamets metoder
Af den korte projektbeskrivelse for ”Helhedsindsats for familier” er der to centrale greb i den tilgang, som
karakteriserer ressourceteamets arbejde:
1. At familierne selv definerer, i hvilken rækkefølge, de arbejder med deres problemer
2. At ressourceteamet arbejder helhedsorienteret og tværfagligt.
I det følgende beskrives ressourceteamets arbejdsmetoder i kontakten med borgerne nærmere på baggrund af
interview og fokusgrupper med ressourceteamet og projektledelse, samt interview/observationer med borgere
og samarbejdspartnere.

4.1

ANERKENDENDE TILGANG I MØDET MED FAMILIEN

Ressourceteamet har sammen gennemgået et uddannelsesforløb baseret på systemisk teori og metode - og
understøttet hinanden i at holde fast i en anerkendende tilgang til mødet med borgerne i de tilknyttede familier.
Anerkendelse handler om at “se” et andet menneske på en bestemt måde. Nemlig som et subjekt med egne
oplevelser, følelser, tanker, holdninger, intentioner og potentialer. Anerkendende tilgang betyder i denne sammenhæng bl.a., at familiekoordinatoren i mødet med borgeren:
 Har fokus på familiens ressourcer og muligheder
 Stiller spørgsmål for at åbne for nye perspektiver
 Er bevidst om sprog og narrativer som rammesættende for den sociale virkelighed.
At blive mødt anerkendende handler ikke om ros eller om at blive snakket efter munden, men om at blive set
som menneske. I et af interviewene formulerer en medarbejder fra teamet det således: ”Generelt vil alle have gavn
af det menneskesyn, at ingen bliver mødt fordomsfuldt”.
Ressourceteamet fortæller samstemmende, at det ikke altid er let – og at de har øvet sig i at udvikle og hjælpe
hinanden ift. at fastholde denne tilgang. Et konkret eksempel herpå er en enlig mor til to børn, som typisk
aflyste aftaler og var svær at komme i kontakt med i begyndelsen. Her anbefalede en kollega fra teamet, at
koordinatoren kunne mødes med moren i hjemmet, selvom hun de første gange sad med nattøj på og dyne i
sofaen. At få øje på denne mulighed – og ikke se nattøj og dyne som en hindring - udgjorde et vigtigt trin på
vejen for at få en samtale og opbygning af en tillidsfuld relation sat i gang.
At ressourceteamet formår at praktisere en grundlæggende anerkendende tilgang til familierne fremgår tydeligt
via alle de interviewede borgerne. Det kommer fx til udtryk gennem formuleringer som: ”Du er ikke bare en
mappe - vi er mennesker” og ”Man er ikke bare et stykke papir i bunken. Måden de møder os på er meget mere konstruktiv”.

4.2

UDGANGSPUNKT I HÅB OG DRØMME – SOM GØRES HELT KONKRETE VIA FORANDRINGSTEORI

Ressourceteamet arbejder konsekvent med at tage udgangspunkt i hvert familiemedlems håb og drømme om,
hvad de godt kunne tænke sig i deres liv. Det skaber ejerskab og drivkraft til de forandringer, som familien skal
gennemgå som led i projektet. Gennem anerkendende dialog mellem familien og koordinatoren modelleres
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drømme og håb til nogle konkrete mål, som udgør sigtepunkt for de forandringer, som borgerne skal arbejde
med.
Derudover gør teamet - særligt i forbindelse med opstart af nye forløb brug af et konkret redskab med kortlægning af hvert familiemedlems forandringsteori. Det betegnes af både
ressourceteamets medarbejdere og tilknyttede borgere som ”at lægge kort”.
Det betyder, at de trinene på vejen hen
til de konkrete mål bliver skrevet med
på papkort og lagt i rækkefølge, så borgeren får sin egen forandringsteori.
Koordinatoren tager et billede af kortene og det indgår i den familieplan,
som efterfølgende udarbejdes.
Ressourceteamets medarbejdere fortæller, at det ” at lægge kort” er et rigtig
godt redskab til at få hånd om de
mange og komplekse problemer for
borgerne i projektet. Med mange problemstillinger der væver ind i hinanden og borgerens egne narrativer (fortællinger om sig selv), som ofte handler om, at ”vi kommer aldrig nogen steder hen”, gør den konkrete forandringsteori det mere håndterbart at fokusere på et trin – et problem – af gangen.
Et centralt og afgørende element i arbejdet med
at formulere hvert familiemedlems forandringsteori er, at det er borgeren selv som prioriterer
rækkefølgen for løsning af problemerne. I interviewene lægger medarbejderne vægt på, at familierne næsten altid vælger en anden rækkefølge
end den, som medarbejderne selv ville have anbefalet. Og det fremhæves som et vigtigt element
i metoden, at det respekteres, at familien selv prioriterer – fx at nye tænder er forudsætningen for
at komme i gang med en praktik.
Det ”at lægge kort” nævnes også af borgerne i de gennemførte interview, dog typisk som et redskab i begyndelsen af deres tilknytning til projektet. Det opleves som relevant og brugbart af borgerne, men også som noget
der glider ud igen senere i forløbet.
Evaluator vurderer, at borgernes forandringsteori med fordel kan genbesøges og tages mere op igen, da det
tyder på, at det giver et godt grundlag for både dialog om og opfølgning på løsning af de konkrete problemer.
Når borgeren efter en periode har flyttet sig et andet sted hen, er det ifølge ressourceteamet nyttigt at se tilbage
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på, hvordan der er kommet færre problemer, og hvordan denne udvikling kan bruges som afsæt til yderligere
forandring.

4.3

HELHEDSORIENTERET OG TVÆRFAGLIG TILGANG

Det fælles afsæt i den systemiske og anerkendende tilgang kombinerer ressourceteamet med aktiv brug af synergier mellem forskellige fagfagligheder (socialrådgivere, ergoterapeuter, jobkonsulenter mv.). Det fremhæves
som afgørende vigtigt, at ressourceteamet bruger hinanden til at få øje på nye vinkler, der kan bringe familierne
videre: ”Vi forstyrrer og udfordrer hinanden på tilgang og løsninger”. Det formuleres også sådan: ”Vi bruger hinanden som
tilbudskatalog”. Her betyder forskellige grundfagligheder, erfaringer og adgang til forskelligt netværk forskellige
bud på, hvordan borgerne kan understøttes i at komme videre. Samtidig understøttes den tværfaglige dialog af
den systemiske og anerkendende tilgang med spørgsmål, der åbner op for andre perspektiver og et vedholdende
fokus på ressourcer og muligheder.
Netop denne tilgang fremhæves af ressourceteamet som markant anderledes end i normalsystemet. I den traditionelle tilgang til sagsbehandling kan der også være fælles møder med sparring omkring borgerne. Men man
sidder typisk mere alene med sagerne og får ikke forskellige fagligheder så direkte ind og løsne op for problemstillingerne.
Tabel 4.1 Forskellige tilgange i mødet med borgerne
Traditionel tilgang

Projektets tilgang

Sagsbehandleren sidder mest alene om at tolke Fælles analyse af familien og dens egne narrativer
borgerens adfærd
Teammøder med sparring på sager ud samme Teammøder med sparring ud fra forskellige faglighefaglighed
der og med adgang til forskellige netværk

Den systemiske tilgang er også bærerende i tilgangen til samarbejdet omkring familien, når flere dele af systemet
skal involveres. Her er ressourceteamet inspireret af tilgangen om relationel koordinering, som også er velkendt fra
både offentlig og privat sektor, når forskellige aktører skal samarbejde.5 Relationel koordinering handler om at
skabe sammenhæng i løsningen af komplekse opgaver på tværs af faggrupper og organisatoriske søjler ved at
skabe bredt ansvar og ejerskab omkring i opgaveløsningen.
Et konkret eksempel herpå er, at det klassiske store netværksmøde erstattes af mindre og mere koordinerede
fora. Netværksmødet er et traditionelt greb i inden for arbejdet med børn og unge, hvor der på et møde kan
sidde en hel kreds af fagpersoner på en skole sammen med en forælder og drøfte, hvordan barnets skolegang
kan styrkes (skoleleder, klasselærer, socialrådgiver, AKT-lærer, læsevejleder, PPR-konsulent mv.). Det er vel
ment med sådanne netværksmøder, men det kan være for overvældende og ikke altid producere noget godt for
Se fx Jody Hoffer Gittell (2011): New Directions for Relational Coordination Theory, tilgængelig på www.relationalcoordination.org eller Carsten Hornstrup og Mikkel Pilgaard Madsen (2015): ”Ledelse af relationel koordinering i offentlige organisationer”, Turbineforlaget.
5
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projektets målgruppe. I boksen nedenfor er skitseret et eksempel på, hvordan familiekoordinatoren i en konkret
case arbejder helhedsorienteret og tværfagligt med inspiration fra den relationelle koordinering.

4.4

DEN RETTE INDSATS PÅ DET RETTE TIDSPUNKT

En essentiel del af teamets metoder er anvendelsen af normalsystemets tilbud. Der er således ikke tale om, at
borgerne får tilbudt foranstaltninger, som de ikke potentielt kunne have fået uden for projektet. Denne pointe
er vigtig i forhold til at forstå, hvad det er teamet gør anderledes.
Analytisk kan det give et overblik over og en forståelse af teamets indsats, hvis denne deles op i en række faser,
hvor den sidste fase udgøres af samarbejdet med normalsystemet – hvor den egentlige socialfaglige indsats
finder sted. Figuren herunder illustrerer sådanne tre faser:
Figur 4.1
Relation
•Tillid
•Håb
•Ansvar

Afdækning
•Kendskab
•Forståelse
•Forandringsteori

Indsats
•Personlig plan
•Samarbejde
•Koordinering

I den første fase opbygges en relation til borgeren og til borgerens familie. Som tidligere beskrevet har borgerne
ofte tidligere oplevet, at kommunen ikke forstår dem og ikke formår at hjælpe dem. Teamets første opgave er
derfor at skabe et forhold til familien, hvor der er tillid til, at familiekoordinatoren kan og vil hjælpe dem, og
hvor familien igen tør håbe på, at de kan få en bedre fremtid. Det er også en opgave for teamet at få borgerne
til at forstå, at de selv har et ansvar for, om deres liv kan forbedres, for uden aktiv engagement fra borgens side,
har teamet ikke mulighed for at hjælpe. Med en relation er det vigtigt at skelne mellem en tillidsfuld relation og
en personlig/venne-relation. Relationen som familiekoordinatoren danner med borgeren er baseret på et tillidsforhold, hvor familiekoordinatoren ikke mister det professionelle ståsted og relation til borgeren.
Den næste fase i teamets arbejde med borgeren er at afdække borgerens og familiens situation. Den tillidsfulde
relation er en nødvendig forudsætning for denne fase, da teamet har behov for information om borgernes liv
og borgernes egen forståelse af deres situation. Afdækningen af borgernes situation kan sammenlignes med
lægens diagnose, uden hvilken der er dårlige chancer for, at behandlingen virker. Det samme er tilfældet i den
socialfaglige indsats; hvis teamet ikke har indgående kendskab til familiens problemer er det vanskelig at hjælpe
dem. I afdækningsfasen indgår også borgerens forandringsteori, hvor borgerne beskriver deres udgangspunkt,
deres mål, og de indsatser de selv mener skal til, for at de kan nå målene.
Den tredje fase består af iværksættelse af indsatser for de forskellige medlemmer i familien. Indsatserne og
rækkefølgen af er baseret på familiernes forandringsteorier og er derfor i høj grad styret af familiernes ønsker.
Teamets opgave i denne forbindelse er hovedsageligt at arrangere, at disse indsatser iværksættes af normalsystemet, og at koordinere dem, så de understøtter hinanden.
Denne faseinddeling fremhæver, at familiekoordinatoren er meget afhængig af et velfungerende samarbejde
med normalsystemet, da temaet som sådan ikke udfører en særligt stor andel af den socialfaglige indsats. Dette
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betyder, at hvis samarbejdet med normalsystemet ikke fungerer, så har teamet ikke store muligheder for at
hjælpe borgeren.

4.5

ERKENDELSE AF PROBLEMERNE

Et metodisk perspektiv, som afspejles i teamets valg og brug af redskaber, er, at borgens erkendelse af egne
problemer og engagement i egen forandringsproces er en forudsætning.
I denne forbindelse er det vigtigt at afgrænse ovenstående fra et spørgsmål om ’motivation’. Manglende motivation lægger sig op ad en forståelse af, at borgeren ikke ønsker at forandre sin situation, og fx er tilfreds med
– eller har foretaget et aktiv valg om – at være arbejdsløs, have et misbrug eller lignende. I retorikken på fx
beskæftigelsesområdet er der en tendens til en forståelse af ledighed som en selvvalgt position, som er foretaget
ud fra en rationel kalkule, fordi det fx ikke kan betale sig at arbejde. Kuren mod ledighed er således at gøre det
til et uattraktivt valg.
En manglende erkendelse af egen situation kan på overfladen komme til udtryk på samme måde som manglende
motivation, men der er en markant forskel. Hvor den manglende motivation indebærer en forståelse af egen
situation og en manglende lyst til at gøre noget ved den, indebærer en manglende erkendelse af egen situation,
at borgeren ønsker sig et andet liv, men ikke har tilstrækkelig kendskab til sig selv og sin egen situation til at
gøre noget ved den. Både værdimæssigt og socialfagligt er der markant forskel på de to positioner. Den, der
mangler motivation skal motiveres til et andet valg, mens den, der mangler erkendelse og handlekompetencer
skal hjælpes til at kunne skabe sig et andet liv.
Analytisk har evaluator i løbet af evalueringen arbejdet med at beskrive målgruppens forudsætninger og teamets
metodiske tilgang ud fra en model, der beskriver forandringsprocesser; den transteoretiske model. Den transteoretiske model anvendes som forandringsrejsen i det socialfaglige progressionsredskab Outcomes Star, hvorfra
nedenstående figur er lånt.
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Figur 4.2
Forandringsrejsen beskriver de stadier, som
et menneske gennemgår i en forandringsproces. Der fokuseres grundlæggende på,
hvordan personen forholder sig til sin tilværelse eller et problem, snarere end på, hvordan problemet kommer til udtryk eller hvor
alvorligt det er.
De to poler på forandringsrejsen udgøres
hhv. af fastlåst, hvor personen ikke kan eller
vil erkende, at der et problem, og heller ikke
vil tage imod hjælp, og selvstændig, hvor personen kan håndtere sine problemer selvstændigt uden professionel hjælp.
Andet skridt i forandringsrejsen er accepterer
hjælp (kaldes også erkendelse), og indebærer,
at personen erkender at have et problem,
men ikke ved, hvad de selv kan gøre for at
løse det.
Tredje skridt er tror (kaldes også forberedelse),
og indebærer forsøgsvise forandringer,
hvor personen prøver at forholde sig konstruktivt til sine problemer.
Fjerde skridt er lærer (kaldes også handler),
og indebærer, at personen på dette stadie
begynder at gøre ting anderledes, og at forandringerne er synlige for andre.
Modellen er interessant i forhold til at belyse både teamets metode, men også den nedre afgræsning i projektets målgruppe. Teamet anvender ansvarsgørende metoder, hvor hensigten er at få borgerne til at tage ansvar
for egen tilværelse og bidrage til at løse deres egne problemer – frem for blot passivt at modtage hjælp fra
kommunen. Det er der socialfagligt rigtig gode grunde til, da effekten af indsatsen med al sandsynlighed er
større, når borgeren selv har taget ansvar for indsatsen. Men denne tilgang sætter også nogle begrænsninger
for, hvilke borgere, der kan have glæde af indsatsen. En række af de mest udsatte borgere vil befinde sig i fastlåst-fasen, og vil ikke være i stand til at erkende deres egen situation og desto mindre være i stand til at tage
ansvar for den – hvorfor de ikke indgår i projektets målgruppe.
Som eksempel på dette beskrev teamet en case med en borger, som var konstant psykotisk og helt ude af
stand til at forholde sig til sig selv, sine håbe og sine drømme. Hvert møde med borgeren var en udfordring
og kilde til frustration for både familiekoordinator og borgeren selv, som fortale, at han fik hovedpine af deres møder. I forbindelse med oplæringen af en ny medarbejder i teamet, overgik arbejdet med borgeren for
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en kortere periode til den nye medarbejder, som endnu ikke havde rutine i at arbejde med de inddragende
metoder. I stedet for at forsøge at få borgeren til at forholde sig til egen situation, tog den nye medarbejder
mere styring og lagde planer på borgerens vegne, hvilket til alles overraskelse fungerede meget bedre.
Eksemplet fortæller noget om, hvilke borgere, der kan få gavn af teamets meget inddragende og ansvarliggørende metode, men fortæller også noget om, at der kan være behov for at benytte andre metoder overfor de
borgere, som har allermest brug for hjælp. I stedet for at afskrive borgerne, fordi de ikke kan hjælpes eller
ikke er motiverede, er der måske behov for at anvende forskellige metoder til forskellige målgrupper.
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5. Casebeskrivelser
Familierne i helhedsindsatsen er som tidligere beskrevet meget forskellige, hvorfor de indsatser, som teamet
iværksætter også varierer meget fra familie til familie. I løbet af dataindsamlingen har evaluator fået indblik i en
række af familiernes liv, og i hvordan teamet arbejder med dem. Dette afsnit præsenterer fire cases, som hver
især illustrerer forskellige elementer i teamets tilgang til familierne.

5.1

CASE 1: HANNE

Casen illustrerer, hvordan familiekoordinatorens tålmodige og fleksible tilgang i arbejdet med projektdeltagerne kan skabe mærkbare resultater hos en familie, som ellers har ”fløjet under radaren” i mange år. Ved at facilitere tværgående videndeling mellem
forskellige kommunale instanser har familiekoordinatoren skabt en forståelse for familiens situation, som er en bidragende årsag
til familiens nuværende fremgang.
Hanne har oplevet omsorgssvigt og overgreb i barndommen. I dag lider hun af en moderat til svær depression,
social angst, paranoia og migræne. Hanne har ingen uddannelse og er på kontanthjælp, hvilket hun har været
gennem mange år. Hun er enlig mor til to og bor alene med børnene. Lærke er 6 år gammel. Hun er født for
tidligt og har et lettere fysisk handicap. Hun er glad for skolen, men har et massivt fravær. Peter er 15 år, har et
massivt skolefravær, sociale vanskeligheder, har begået hærværk og har diabetes type 1. Han har ikke set sin far,
som har tilknytning til rockermiljøet, i 13 år. Lærkes største drøm er, at hendes mors migræne går væk. Familien
udgør en kompleks sag i kommunen, da de har sager i flere sektorer.
Familiekoordinatoren igangsatte flere koordinerede indsatser over for familien. Hanne har fået socialpædagogisk støtte, er blevet udredt ved en psykiater og er kommet i et ressourceforløb. Peter har fået en støtteperson,
er blevet flyttet til erhvervsklassen og får psykologsamtaler gennem regionen. Der er fundet en aflastningsfamilie til Lærke, så hun kan få nogle gode oplevelser og blive stimuleret væk fra hjemmet. Samarbejde med
Hanne kræver en relation, tålmodighed og systemisk tilgang. Hanne er svær at lave aftaler med. En stor del af
familiekoordinatorens arbejde har derfor været at etablere et tæt samarbejde med motivationsvejlederen,
SFO’en og skolen og give de forskellige aktører en forståelse af Hannes situationen, så de har kunne tilpasse
deres krav og forventninger derefter.
Den koordinerede og helhedsorienterede indsats har bl.a. medført, at børnenes fravær er blevet nedbragt til 0
%. Lærke har fået et buskort, så hun selv kan komme til og fra skole, også når Hanne har migræne. Via en
indslusningsordning er Lærke nu kommet i SFO, hvor hun trives og gerne bliver helt til kl. 16.00 hver dag.
Peter trives i skoletilbuddet og han har fået en praktikplads. Hanne samarbejder om tilbud til Lærke i forbindelse
med aflastningsfamilien, hun har fået et mere stabilt fremmøde i forbindelse med fx møder på skolen og kommunen har for første gang en stabil kontakt med hende. Hanne er med støtte i gang med tandbehandling og
snart på vej til psykologbehandling.
Det der har virket i samarbejdet med denne familie er i høj grad en tålmodig og fleksibel tilgang. Hanne tager
afstand og skubber folk væk, samtidig med at hun lægger et stort arbejde i at opretholde en facade udadtil.
Hendes psykiske udfordringer skjuler sig derfor bag et velplejet ydre, hvilket har medført, at familien har kunne
”flyve under radaren” i flere år. Hanne har svært ved at anerkende, at familien står stillet over for en række
udfordringer. En stor del af ressourceteamets arbejde har derfor bestået i at opnå Hannes accept for behov for
hjælp. Relationen spiller her en afgørende rolle, og den besværliggøres af bl.a. Hannes psykiske lidelser. Tålmodighed og fleksibilitet er derfor altafgørende. Hanne aflyser mange møder, så det kræver en insisterende og
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anerkende indsats at få aftaler på plads. Teamet har faciliteret en tværgående videndeling, således at fx skolesektoren har kunne graduere deres krav til Hanne på baggrund af en større forståelse af hendes psykiske problemstillinger. Familiekoordinatoren har været anerkendende og samtidig krævet, at Hanne fik sine børn i skole.
Da Hanne fornemmede, at systemet så småt begyndte at tage over i forhold til ansvaret for Lærke, bad hun om
nogle uger til at vise, at hun godt kunne klare det selv. Familiekoordinatoren gav hende plads og støtte, og
Hanne formåede at få søgt om aflastning til Lærke hver anden weekend samt få begge børn af sted i skole.

5.2

CASE 2: STINE

Casen illustrerer en essentielt del af teamets arbejdsmetode – nemlig det, at de lader borgerne bestemme rækkefølgen og prioriteringen
af de problemstillinger, der skal arbejdes med. I den konkrete case har tilgangen medført, at moren, Stine, har fundet overskud til
at arbejde med hendes egne problemer og komme i praktik, fordi der er blevet taget hånd om sønnen, Torbens, udfordringer først.
Samtidig har familiekoordinatorens helhedsorienterede fokus gjort at afledte effekter af brorens handicap og morens udfordringer er
blevet opdaget hos den yngste datter, som nu får hjælp.
Stine har oplevet omsorgssvigt i barndommen og har i dag begrænset intellektuelle ressourcer og lider desuden
af social angst og depression. Hun har været på kontanthjælp i mange år, og bor sammen med hendes kæreste,
der fornyeligt er kommet på dagpenge. Stine har to børn, Dorthe på 8 og Torben på 9. Torben er mentalt
handicappet og familien har intet netværk at trække på.
Familiekoordinatoren har igangsat en række initiativer i familien. På baggrund af en børnefaglig undersøgelse,
som ressourceteamet iværksatte, er Torben kommet i aflastning svarende til 13 døgn om måneden. Torben har
ligeledes fået bevilliget natbleer og en kædedyne, samt tilbud om ergoterapi og opstart ved en talepædagog.
Stine har været på forældrekursus (PMTO forløb m. familiekonsulent). Grundet den helhedsorienterede indsats
er kommunen blevet opmærksom på de afledte effekter af brorens handicap, som søsteren i dag døjer med.
Der er således blevet bevilliget fritidsaktiviteter til både Torben og Dorthe, samtidig med at Dorthe og Stine
har fået et årskort til Lalandia, så de kan få nogle positive oplevelser sammen og samtidig udbygge deres sociale
netværk.
Sideløbende med disse indsatser har Stine været i praktik på den lokale skole. Stine er over en længere periode
blevet opjusteret til 9 timer om ugen, men det har krævet en ekstra indsats at fastholde hende i praktikken, da
hun har meget svært ved krav og forventninger. Konkret har familiekoordinatoren fx afprøvet forskellige mødeplaner og timefordelinger, samt forklaret praktikstedet, at Stine ikke kan være til stede, når der er vikarer, da
strukturændringen skaber utryghed hos Stine. I perioder har familiekoordinatoren hjulpet til, at Stine kunne få
fri eller omlægge hendes praktik, således at hun har kunne overskue at tage sig af familien. Familiekoordinatoren
har indhentet relevante oplysninger via behandlende psykiater og egen læge for at får afklaret Stines arbejdsevne.
Ressourceteamets indsats har medført, at Stine i dag er afklaret i forhold til arbejdsmarkedet og hun er blevet
tilkendt et fleksjob på 9 timer om ugen på den lokale skole. Der er bevilliget fritidsaktiviteter til begge børn, og
de oplever begge en øget trivsel i skolen og i hjemmet. Aflastningstilbuddet til Torben har endvidere øget hans
udviklingsmuligheder pga. øget stimulering. Resultaterne har taget tid, men familien er efterhånden så velfungerende, at ressourceteamet overvejer en gradvis udslusning af projektet.
En række forhold er afgørende for, at ressourceteamets indsats har virket. På grund af Stines intellektuelle
udfordringer har det været nødvendigt at præsentere hende for en ide/indsats, og derefter afvente, at hun har
fået den bearbejdet og overvejet. Ofte har Stine ringet tilbage til familiekoordinatoren flere dage efter og sagt
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”nu har jeg tænkt over det, og det lyder som en god ide”. Stines store behov for struktur og forudsigelighed
gør, at hun ofte i samarbejdsrelationen kan virke voldsomt kontrollerede og insisterende. Familiekoordinatoren
har fungeret som et bindeled, der har forklaret samarbejdspartnere (fx skolen og jobcenteret), hvorfor Stine
agerer på den måde, hun gør, hvilket har medført, at hun fx ikke længere står på skolelederens kontor og vil
have styr på en række forskellige ting. Styringen af den tværgående videndeling har været essentielt i indsatsen.
Derudover har rækkefølgen og prioriteringen af indsatser været afgørende for arbejdet med familien. Familiekoordinatoren har givet plads til, at der først kunne arbejdes med Torbens udfordringer, hvorefter Stine har
fået overskuddet til at tage hånd om hendes egne problemstillinger. Som familiekonsulenten udtrykker det ”de
har kunne holde hende stabil i arbejdsafdelingen, fordi der er kommet styr på Torben”. Generelt er projektfamiliernes prioriteringer af de væsentligste indsatsområder ofte anderledes end ressourceteamets, men det er teamets erfaring,
at familierne når til ressourceteamets prioritering, hvis de får lov at starte deres eget sted først.

5.3

CASE 3: PREBEN OG PERNILLE

Casen illustrerer hvor stor betydning familiekoordinatorens tilgang om at møde familien fordomsfrit og ikke bruge deres historie
mod dem, har for opbygningen af relationen. Kombinationen af den fordomsfrie tilgang samt det helhedsorienterede syn gjorde, at
familiekoordinatoren valgte at inddrage moren, Pernille, selvom hun officielt ikke er indskrevet i projektet. Det viste sig, at netop
denne inddragelse blev afgørende for familiens fremtid og de resultater, de i dag har opnået. Familiekoordinatoren har vurderet,
hvad familien har kunne klare og tilpasset indsatserne derefter, hvilket har betydet, at Pernille har fået plads til at udvikle sig som
mor og etablere et bånd til hendes tre drenge.
I starten indskrives Preben og hans to børn i projektet. På et hjemmebesøg opdager familiekoordinatoren, at
der i lejligheden også befinder sig en mor og endnu et barn. Preben er på kontanthjælp, er misbruger og har
fået diagnosen kronisk psykose. Pernille er tidligere misbruger og er i ordinær beskæftigelse 33 timer om ugen.
Hun er meget passiv og virker umiddelbart ikke som en ressource i familien. Parret har tre drenge på hhv. 10,
8 og 4 år. Da Pernille ikke har adresse på bopælen, indskrives hun ikke i projektet, men familiekoordinatoren
vælger at inddrage hende i samtlige møder og understreger, at hun altid kan spørge om hjælp, hvis der skulle
være behov for det. Pernille har beholdt hendes gamle bopæl, da hende og Preben ofte skændes voldsomt, og
hun har derfor behov for at have et sted, hvor hun kan tage drengene med hen i perioder. Drengene er påvirket
af deres kaotiske opvækst og de har mange problemer i skolen pga. deres adfærd.
Som noget af det første iværksætter familiekoordinatoren en børnefaglig undersøgelse af drengene. Efter ca.
tre måneder ringer Pernille til familiekoordinatoren, fordi hun har brug for hjælp. Preben er meget syg, og han
har smidt Pernille ud af lejligheden. Pernille er bekymret for, at der skal ske børnene noget. Familiekoordinatoren støtter Pernille i at komme på krisecenter med drengene. På krisecenteret får Pernille tilbudt pædagogisk
støtte i forældreopgaven, og både Pernille og drengene tilbydes psykologsamtaler. Familiekoordinatoren sørger
for, at krisecenteret er tæt på bopælen, således at Pernille kan beholde hendes job og drengene komme i skole.
Familiekoordinatoren tager efterfølgende en snak med Preben om, at børnene har det godt. På dette tidspunkt
har Preben allerede en bostøtte, men familiekoordinatoren får arrangeret, at han ligeledes får kontakt til misbrugscenteret og distriktspsykiatrien. Familiekoordinatoren har desuden haft kontakt med skole og daginstitution for at sikre tværfaglig videndeling og forståelse for familiens situation. Både skolen og daginstitutionen var
uvidende om Prebens sygdom.
Indsatsen har betydet, at Pernille har udviklet hendes kompetencer som forælder, og hermed er en anbringelse
af de tre drenge blevet afværget. Pernille har fået tilbudt et forældrekursus, og drengene oplever for første gang,
at deres mor tager ansvar. Teamet havde på baggrund af børnesamtaler med den ældste af drengene overvejet
anbringelse i et dagtilbud, men da det væsentligste for familien netop nu er, at der opbygges en relation mellem
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Pernille og drengene, valgte de ikke at placere ham ude for hjemmet. Familien har brug for ro for at etablere
sig. Den ældste af drengene har profiteret meget af AKT tilbud i skolen. Familiekoordinatoren har forsøgt at
få Preben stabiliseret i hans sygdom både gennem misbrugsbehandling, medicinbevilling, bostøtte, samarbejde
med distriktssygeplejersken og hun har sågar arrangeret, at en psykiater tilser Preben i hjemmet. På trods af
indsatserne kan Preben ikke hjælpes i projektet pga. hans kroniske psykose.
En væsentlig virkningsmekanisme i denne familie har været, at familiekoordinatoren fra start af valgte det helhedsorienterede fokus og inddrog Pernille til samtlige møder, selvom hun officielt ikke er indskrevet i projektet.
Selvom hun forholdte sig passiv ved møderne, valgte hun at kontakte familiekoordinatoren, da det virkelig
brændte på. I stedet for at igangsætte en række indsatser i familien samtidig, har familiekoordinatoren vurderet,
hvor meget familien har kunne klare på det pågældende tidspunkt og tilpasset indsatsen derefter. Ved at have
opfølgende samtaler med Pernille hver 14 dag det første halve år, sikrede familiekoordinatoren, at de retter
indsatser i den rigtige mængde blev igangsat på de rette tidspunkter. Pernille har lavt selvværd, fordi Preben
tidligere konstant bebrejdede hende for alle problemer, samtidig med at hun ofte oplever stigma pga. hendes
status som tidligere stofmisbruger. Ved at møde familien fordomsfrit og ikke bruge deres historie mod dem, er
det lykkedes familiekoordinatoren at styrke Pernilles kompetencer som mor. Hun udviser nu fremskridt og
tager ansvar for drengene.

5.4

CASE 4: KATRINE

Casen illustrerer, hvordan videndeling om kommunale praksisser - ikke blot med øvrige kommunale instanser men også med
projektdeltagerne - er vigtig. Familiekoordinatoren fik Katrine til at forstå, at ærlighed omkring familiens udfordringer ikke ville
føre til en tvangsfjernelse. Videndeling kombineret med fleksibilitet i forhold til fx mødeform har gjort, at familiekoordinatoren som
den første fra kommunen har kunne etablere en god relation til familien. Det er netop relationen, som giver familiekoordinatoren
adgang til viden, og dermed sætter hende i stand til at sætte ind med de korrekte og virkningsfulde indsatser på de rette tidspunkter.
Katrine er for ca. syv år siden flygtet fra en voldelig eksmand. Han slog både hende og børnene, specielt den
ældste dreng. Efter at have gået under jorden noget tid på Lolland, mødte hun en mand, som hun i dag er gift
med. Statsforvaltningen har frakendt drengenes biologiske far samvær med drengene, fordi det er blevet vurderet, at de er så skadet af deres opvækst, at alt kontakt frarådes. Katrines IQ ligger lidt under gennemsnittet
og hun har et ekstremt lavt selvværd, som bl.a. har påvirket hendes forældreevne, da hun har svært ved at sætte
rammer og regler for drengenes adfærd. Hun ved simpelthen ikke, hvornår hun er en god mor. Katrine lider af
angst, men er i modsætning til mange andre i projektet social aktivt. Hun er uddannet social- og sundhedshjælper, og aktiv i forskellige frivillige organisationer. Drengene er begge meget urolige og har flyttet skole. De går
nu på en privatskole, og lærerne er i tvivl om deres indlæringsevner.
Familiekoordinatoren har igangsat en række initiativer i familien. Familiekoordinatoren samarbejder bl.a. med
drengenes privatskole, hvor både lærere og PPR (psykologer og talepædagoger) er inde over. Familiekoordinatoren har i den forbindelse bedt om at få IQ-testet drengene med henblik på at afklare, hvad der skolemæssigt
kan kræves af dem. En stor del af familiekoordinatorens rolle består i at følge op på arbejds- og netværksmøder
med samarbejdspartnerne.
Familien har tidligere været tilknyttet en familiekonsulent, som dog aldrig rigtig kom ind på livet af Katrine.
Familiekoordinatoren fik Katrine til at forstå, at ærlighed omkring familiens situation ikke vil føre til tvangsfjernelser, og først der begyndte hun at åbne op. Videndeling med familien og afklaring i forhold til kommunale
praksisser har således haft stor betydning for samarbejdet. Det har ligeledes haft stor betydning, at familiekoordinatoren har været fleksibel. Familiekoordinatoren har ved hvert møde vurderet, hvilken dagsform Katrine
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har været i og derefter tilpasset kommunikationen og kravene. Den dag hvor familiekoordinatoren havde planlagt, at der skulle lægges kort, havde Katrine pludseligt behov for at åbne op og fortælle om hendes traumer.
Denne fleksibilitet i forhold til at give plads til individet og familien har haft en afgørende rolle for relationen.
Det er netop relationen, som giver familiekoordinatoren adgang til den viden, som sætter hende i stand til at
handle.
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6. Resultater
I dette kapitel belyses de borgernære resultater af indsatsen. Det er ud fra evalueringens fokus tydeligt, at indsatsen gør en forskel for målgruppen. Helt overordnet er det evaluators vurdering, at både de voksne og børnene i målgruppen har det bedre, er mere samarbejdsvillig og tror mere på en fremtid. Resultaterne for voksne
viser især, at indsatsen gør en forskel i forhold til deres livsmestrings kompetencer og deres forældreevner. For
børnene viser resultaterne især, at indsatsen har mere succes med at vende en dårlig udvikling, idet ressourceteamet i højere grad lykkedes med at iværksætte en mere effektiv og tidlig indsats.
Der er midlertidigt tale om små progressioner, der er vanskelige at indfange ud fra traditionelle målingsredskaber, der for eksempel måler på, om borgeren er kommet i beskæftigelse eller uddannelse. Evalueringens primære
formål er derfor at indfange de resultater, der ikke lader sig indfange ved en traditionel effektmåling. Kvantitative resultater såsom registrering af forsørgelsesgrundlag er således kombineret med kvalitative data for at bygge
bro mellem en procesevaluering med stort fokus på, hvordan indsatsen opleves og opfattes og en effektevaluering, der måler hvad der virker og ikke virker.
Derudover er resultater i indsatsen et begreb, der defineres meget forskelligt afhængig af målgruppen. Der er
som tidligere beskrevet tale om en meget heterogen målgruppe, hvor indsatsen er skræddersyet i forhold til, at
voksne, unge og børn har forskellige udfordringer og ressourcer. Derfor vil resultater også præsenteres med
udgangspunkt i hhv. de voksne og børnene/de unge i projektet.
Resultater præsenteres ligeledes med udgangspunkt i først kvalitative og dernæst kvantitative data. Det er dog
værd at bemærke, at de kvalitative data fylder relativt mere i evalueringen, fordi de kvantitative data ikke har
kunne levere en substantiel viden om indsatsens resultater på slutbrugerniveau. Det skyldes dels, at evalueringen
gennemføres relativt tidligt og dels, at måleredskaberne i puljeevalueringen, der indfanger de kvantitative resultater, ikke indfanger små progressioner, som særligt de voksne oplever.

6.1

RESULTATER UD FRA KVALITATIV DATA

Kvalitative resultater skal generelt set ses i forlængelse af den opstillede forandringsteori for evalueringen. Et
væsentligt formål med forandringsteorien er at synliggøre, begrundede forestillinger om, hvad der virker for de
borgere, der gennemføres en indsats for. Det er forventeligt, at der på nuværende, relativt tidlig tidspunkt i
evalueringen ikke kan findes resultater på længere sigt, jf. forandringsteorien.

6.1.1

Hvad får de voksne ud af indsatsen?

Ud fra den kvalitative data kan der genfindes en række forskellige resultater for de voksne, idet der er store
forskelle på, hvad der virker for hvem i målgruppen. De voksne må karakteriseres som en heterogen gruppe,
der har meget forskellige problematikker og ressourcer. Følgende resultater skal derfor ses som de overordnede
tendenser, der ud fra evaluators vurdering, er de mest fremtrædende resultater for de voksne.

6.1.1.1

Større overblik over familiens situation

På den helt korte bane er det tydeligt, at indsatsen har et stort fokus på at øge kendskabet til familien. Dette
sker dels med udgangspunkt i de første screeningssamtaler med familien og dels sker det i takt med, at familiekoordinatoren møder borgeren og opbygger en relation. Ressourceteamet arbejder her med at inddrage de
voksnes ’stemme’ i projektet for at give dem en oplevelse af medejerskab, som alternativ til de krav og påbud,
som mange af de voksne tidligere har oplevet i normalsystemet. Samtalerne er bygget op om familiens situation
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og det er væsentligt at bemærke, at der i samtalen er et stort fokus på at ændre familiens narrativ om sig selv,
hvor familiekoordinatoren forsøger at flytte fokus fra fortiden og problemområder til fremtiden og potentialer.
Det kan umiddelbart være vanskeligt for forældrene at tale om fremtiden, idet problemer ofte fylder mere en
potentialer og ressourcer. Men her gør ressourceteamet brug af et konkret redskab med kortlægning, der giver
større overblik over familien situation, både i forhold til ressourceteamet og for de voksne. I ressourceteamet
formulerer en medarbejder det således:

”Familiens narrativ er, vi er altid i kaos. Kortene ændrer dog på narrativet. Redskabet giver både teamet
og familien et overblik over de komplekse problemer. Når familien sidder med kortene kan de samarbejde og diskutere prioriteringen”
(Fokusgruppeinterview med ressourceteam)

Kortlægning som metode virker altså i den forstand, at det får de voksne til at reflektere over egen situation og
ikke mindst forsøge at ordne det kaos, der ofte er til stede i familierne. At kortene virker ved at sætte nogle
konkrete og realistiske mål, der kan arbejdes med, kommer også til udtryk i interviewene med de voksne i
projektet ud fra formuleringer som fx:

”Jeg har fundet ud af, at jeg skal tage én ting af gangen. Familieplanen med mål og indsatser hjælper, det
er godt med realistiske mål, som passer til os” og ligeledes hos en anden projektdeltager: ”Familieplaner
er et godt visuelt redskab, som fjerner angstmomenterne for at gå til møder fordi familieplanen er ren. Jeg
lider også af OCD, så strukturen og overskueligheden i familieplanen gør mig mere tryg
(Interview med projektdeltager).

Et større overblik over familiens situation betyder også, at ressourceteamet har bedre forudsætninger for at
kunne give den rette indsats på det rette tidspunkt. For at opnå større indsigt i borgerens liv benytter familiekoordinatoren en anderledes kontaktform. I modsætning til normalsystemet er kontakten mere uformel og
effektiv, fx benytter familiekoordinator ofte SMS til at kommunikere med hinanden. Selvom borgeren ikke
forventer et svar med det samme, giver det en større tryghed for borgeren at vide, at familiekoordinatoren nemt
kan kontaktes, hvis det er nødvendigt. På den måde undgås konfrontationer nemmere, fx på et jobcenter eller
i en socialforvaltning, hvis borgeren er frustreret.

6.1.1.2

Tillid til teamet og kommunen

En af de første indikationer på, at de voksne flytter sig mod en positiv forandring er, at der opbygges en god
relation mellem familien og familiekoordinatoren. Selve indsatsen og den opstillede forandringsteori bygger på
en antagelse om, at det i høj grad handler om relationer, når en forandring skal afstedkommes.
For de voksne i indsatsen er det tydeligt, at de tidligere har næret stor mistillid til kommunen og systemet i som
helhed. De voksne giver samlet set udtryk for at have ’løbet spidsrod’ i forhold til kommunale myndigheder og
har haft svært ved at gennemskue samspillet mellem de mange kommunale indsatser. Det vidner ikke mindst
familiernes historik i systemet om, såvel som interviewene med både ressourceteam, samarbejdspartnere og
familierne. At det i dag er lykkedes at skabe en bedre relation til systemet, og særligt familiekoordinatoren,
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fremgår nærmest samstemmende i interviewene med projektdeltagerne. Det kommer fx til udtryk via formuleringer som

”Jeg føler, at jeg kan gå til [familiekoordinatoren] med alt” og ”Jeg har i dag et mere positivt indtryk af
kommunen. Når vi kun har én kontaktperson, så virker det til, at de er bedre til at samarbejde i kommunen (…) Det er lettere fordi [familiekoordinatoren] kan hjælpe med at koordinere og tage kontakt til
forskellige”
(Interviews med projektdeltagere).

Derudover er et resultat, som følge af den tillidsfulde relation til én familiekoordinator, at de voksne oplever,
at kommunen er en konstruktiv medspiller frem for en modspiller. Når de voksne i højere grad nærer tillid til
familiekoordinatoren har det en afsmittende effekt på de øvrige offentlige myndigheder og det skaber grobund
for, at de forskellige indsatser med de kommunale samarbejdspartnere i højere grad lykkedes. Den tillidsfulde
relation til familiekoordinatoren har således styrket samarbejdet med fx skolen, som det fremgår i interviewet
med en projektdeltager:

”Samarbejdet med skolen er blevet bedre. De har netværksmøder en gang imellem, hvor [familiekoordinatoren], sagsbehandleren og en psykolog er med. Det er godt, at [familiekoordinatoren] er med, fordi hun
kender familien og børnenes historie. [Familiekoordinatoren] er ærlig og hun ser ikke surt på noget. Man
kan vende og dreje tingene, så de kan se muligheder. Hun hjælper til at se, at der sket en positiv udvikling og det giver selvtillid”
(Interview med projektdeltager).

Det ses også i interviewet med ressourceteamet, hvor en medarbejder formulerer det på denne måde:

”Familierne oplever, at der kommer mere engagement fra skolen, når teamet deler info om familien med
skolen. Skolen opnår en større forståelse, som så kommer familien til gode”
(Workshop med ressourceteam).

At en tillidsbaseret relation skal ses som en succesindikator for målgruppen understreges i interviewet med
ressourceteamet, der forklarer, at størstedelen af målgruppen har svære psykiske lidelser og ofte nærer stor
mistillid til kommunen og systemet som helhed. Det betyder, at familiekoordinatoren ofte bruger lang tid på at
opbygge relationen – særligt, hvis der er tale om psykisk ustabile voksne, der frygter, at børnene bliver tvangsfjernet, hvis forældrene åbner op for kommunen og fortæller om familiens ’virkelige’ situation. Det fremgår fx
i interviewet med ressourceteamet, hvor en medarbejder formulerer det således:

”Forældrene frygter, at børnene bliver fjernet – og derfor har familierne ikke åbnet op før efter lang tid.
Tilgangen de er blevet mødt med i projektet har haft betydning for, at de nu tør være mere ærlig omkring,
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hvordan det egentlig går i familien”
(Fokusgruppeinterview med ressourceteam).

Og en anden medarbejdere fra ressourceteamet formulerer det således:

”Familien har hverken rykket sig på beskæftigelses- eller skoleområdet, men de er begyndt at bede om
hjælp og har faktisk en kontakt til kommunen, hvilket er et stort fremskridt. De har tillid til, at de kan
sige noget til kommunen, når tingene går galt. Familien er ved at indse, at deres ene barn har nogle vanskeligheder. Hvis man udefra optæller succesen, er den altså lille, men ser man på individuelle mål, har
familien faktisk opnået noget”
(Fokusgruppeinterview med ressourceteam).

6.1.1.3

Erkendelse af egne problemer og engagement i egen forandringsproces

En god indikation på, at de voksne er på rette vej mod en positiv forandring er, at de til en vis grad er i gang
med en erkendelsesproces, hvor de erkender egne problemer og engagerer sig i egen forandringsproces. For en
borger, der er ikke mener at have behov for hjælp, er det vanskeligt at udføre et socialt arbejde og have succes
med indsatsen. Det er således væsentligt for at flytte de voksne på sigt, at de erkender egne problemer i livet og
er villig til at arbejde med dem jf. metodeafsnittets diskussion af forandringsstigen
Der er en række indikationer på, at indsatsen lykkedes med at støtte de voksne i en selvstændig refleksions- og
erkendelsesproces. Særligt i forbindelse med opstart af nye forløb er det tydeligt, at ressourceteamets arbejde
med at ’kortlægge’ de voksnes udfordringer samt håb og drømme for fremtiden er med til at få de voksne til at
reflektere over, hvilke problemer, der fylder i deres liv og hvilke skridt, der skal tages for at komme videre.
Derudover er det også et resultat, at de voksne i højere grad opnår ejerskab til egen forandringsproces. Som
det fremgår i et interview med en projektdeltager, har det stor betydning, at de selv definerer, hvilke mål der
skal arbejdes med såvel som i hvilken rækkefølge:

”I familieplanen spørger de direkte til håb og mål, som der så bliver skrevet ned. Det er meget bindende,
fordi man selv er med til at udforme dem og det bliver skrevet ned sort på hvidt. Jeg har selv sagt det, så
jeg kan jo ikke løbe fra det. Familieplanen gør, at man ikke behøver genfortælle sin historie 800 gange.
Den gør målene synlige for [familiekoordinatoren] og jeg og bruges mest som et afklaringsværktøj. Men
hvis behovet opstår kan den tages frem igen”
(Interview med projektdeltager).

6.1.1.4

Bedre forældreevne

Som det allerede er beskrevet, virker helhedsindsatsen på kort sigt ved, at de voksne i højere grad forholder sig
til sin tilværelse og de problemer, der fylder i livet. Selvom det for størstedelen af de voksne ikke betyder, at det
har forbedret deres beskæftigelsessituationen eller uddannelsesniveau, er det tydeligt, at disse fremskridt har
betydning for deres rolle som forældre.
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Af de interviewede projektdeltagere fremgår det flere gange, at tilknytningen til en familiekoordinator og det
forløb de har været igennem i forbindelse med projektet, har været med til at stabilisere forholdene i hjemmet.
Der gives for eksempel udtryk for, at der er kommet mere ro på i deres liv, idet de har fået et større selvindsigt
og mod på at arbejde med problemerne. En projektdeltager, der er mor til tre drenge og som har oplevet
kaotiske tilstande i familiens hjem, formulerer det således:

”Jeg er mindre indelukket, mere åben og er blevet bedre til at sætte grænser for mig selv og børnene. Mine
børn har brudt nogle mindre gode vaner bl.a. er de mere til stede i timerne, når de er på skolen, de laver
flere lektier og er blevet bedre til at være åbne og ærlige”
(Interview med projektdeltager).

Familierne består ofte af børn og unge med for eksempel handicap eller sociale- og eller psykiske problemer,
hvilket betyder, at det rummer særlige udfordringer at være forældre. Derfor er der også ekstra meget behov
for, at forældrene støtter op om børnene og har overskud til at være fornuftige rollemodeller, der er i stand til
at sætte grænser for børnene. En helt central antagelse i projektet er netop, at forældrenes positive forandringer
styrker dem som positive rollemodeller i familien, der på længere sigt giver anledning til en mere stabil hverdag
for børnene.
En anden projektdeltager oplever netop, at hun i dag i højere grad kan trække grænser i hjemmet og agere som
en positiv rollemodel med hjælp fra den tillidsfulde relation til familiekoordinatoren:

”Jeg er bipolar og har derfor svært ved at tage en beslutning, fordi jeg vender og drejer alle beslutninger.
Det er svært for børnene, fordi de aldrig rigtig ved, hvilket svar de kan forvente. Jeg vil gerne motivere min
ældste søn til at tage skolen lige så seriøst som hans computer. Den ene side i mig har lyst til at tage ipaden og smide den væk, mens den anden vil lade ham spille lige så meget han vil. Jeg bruger [familiekoordinatoren] til at træffe en beslutning, da jeg ikke selv kan vurdere, hvornår jeg er for skrap”
(Interview med projektdeltager).

6.1.2

Resultater for børn og unge

Selvom der er fundet kvalitative resultater for børnene i projektet, som præsenteres i dette afsnit, bør det bemærkes, at synlige resultater for børnene på kort- og mellemlang sigt, er vanskelig at observere. En central
antagelse i forandringsteorien er nemlig, at det først er med forældrenes skridt mod en positiv forandring, der
giver anledning til en mere stabil hverdag for børnene. Og som på længere sigt ruster dem til et mere sundt og
normalt liv. Derfor er det begrænset, hvad der på nuværende tidspunkt kan synliggøres af resultater for børnene
og de unge. Hvis evalueringen derimod fortsatte med at observere resultater for børnene og unge, må det
forventes, at indsatsen medfører flere resultater for børnene end det fremgår i det følgende. Ligeledes bærer
analyser og konklusioner i nærværende evaluering præg af, at den kvalitative data på slutbrugerniveau har de
voksne som primærkilde.
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6.1.2.1

Børnene trives bedre i skole- eller dagtilbud

Helhedsindsatsen har først og fremmest fokus på at øge kendskabet til familien. På den korte bane betyder det,
at ressourceteamet har en større forståelse af de udfordringer familien slås med, hvilket videre betyder, at familiekoordinatoren har bedre mulighed for at forberede skolen eller dagtilbuddet på de udfordringer, der fylder
rigtig meget i familierne.
Normalsystemet og de kommunale samarbejdspartnere kan have svært ved at have samme indblik i familiens
udfordringer. Som det fremgår i de kvalitative interviews, betyder det, at fx skolen har svært ved at forstå
årsagen til, at barnet har meget fravær eller har problemer med adfærden i skolen. I nogle tilfælde kan den
manglende forståelse betyde, at problemer forværres, idet skolen kan være uforstående overfor, at barnet klarer
sig dårligt, hvis der ikke er synlige tegn på problemer. Det kan ligefrem betyde, at der bliver stillet for store
forventninger til barnet, idet skolen ikke har en forståelse for de problemer som barnet har hjemme i familien.
Det forklarer en medarbejdere fra ressourceteamet i interviewet her:

”Teamet giver skolen en bedre forståelse af familien, dvs. indblik i deres problemer (…) Skolen kan
ikke rigtig kan forstå, at situationen faktisk er stram, da børnene kommer i rent tøj i skole osv. Der
bliver stillet nogle forkerte mål/forventninger, hvilket også gælder fremmøde, fx [barnet], som ikke kommer i skole, og moren, der ikke magter at tage kampen med ham. Familiekoordinatoren har lavet en
aftale med [skolen] om, at [barnet] bliver hentet. Teamet prøver nogle alternative metoder”
(Fokusgruppeinterview med ressourceteam).

Et synligt resultat for børnene i familien med helhedsindsatsen er dermed, at den tillidsfulde relation til familiekoordinatoren gør, at børnene har bedre chance for at klare sig bedre i skolen eller i dagtilbuddet, idet familiekoordinatoren samarbejder med skolen eller dagtilbuddet og således klæder dem på til at takle de udfordringer
som barnet slås med. På længere sigt kan det betyde, at børnene får en mere stabil skolegang og klarer sig bedre
i livet.

6.1.2.2

Søskende til problemramte børn profiterer

At ressourceteamet arbejder helhedsorienteret betyder også, at indsatsen ikke blot berører de børn og unge med
tydelige udfordringer, der har brug for en ekstra støtte. Da indsatsen netop gælder for hele familien, er det også
et vigtigt resultat, at børn og unge, der typisk ville ’gå under radaren’ i normalsystemet også har gavn af indsatsen. Som det forklares i interviewet med ressourceteamet er det tydeligt, at også søskende til problemramte
børn har brug for den ekstra støtte, idet de kommer fra en udsat familie med mange problemer i hverdagen:

”Jo mere man kommer i familien, jo mere ligger man mærke til det. Ofte er der fokus på ét barn (børnesagen), men når man kommer i familien ser man hurtigt, hvordan det også står til med de andre børn.
Familierne er i løbet af projektet blevet mere opmærksomme på, at der også er nogle problemer med de
øvrige børn”
(Fokusgruppeinterview med ressourceteam).
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Som det fremgår af interviewet med ressourceteamet, betyder den tillidsfulde relation til familien, at også søskende til problemramte børn, der umiddelbart går uden om projektets inklusionskriterier, profiterer af indsatsen. Et resultat – om end først viser sig på længere sigt – er således, at disse børn og unge kommer frem i lyset
og der kan iværksættes en forebyggende indsats, hvis det er nødvendigt. En anden medarbejdere beskriver det
ved, at

”Vi skal huske alle børnene, selvom familierne selv primært fokuserer på de syge/svageste børn. Så der
er både de svage børn, søskende med potentielle problemer og dem hvor de så går ok”
(Fokusgruppeinterview med ressourceteam).

6.2

FORELØBIGE TRIVSELSEFFEKTER – KVANTITATIV DATA

I dette afsnit præsenteres og analyseres de foreløbige resultater fra den kvantitative dataindsamling, der pågår
som led i den samlede evaluering af den tværkommunale helhedsindsatsafprøvning. Resultaterne er således
allerede præsenteret i den tværkommunale midtvejsevaluering, men er her præsenteret udelukkende med respondenter fra Lolland Kommune.
Helt overordnet peger de foreløbige resultater ikke entydigt på en positiv udvikling i familiernes forsørgelsesgrundlag, ej heller på den samlede trivsel, hvor der dog kan spores en lille positiv tendens blandt børnene/de
unge og en lille negativ tendens blandt de voksne. Der er flere faktorer, der kan forklare disse fund. Det er
forventeligt, at der på nuværende, relativt tidlige tidspunkt, ikke kan spores større trivselsmæssige forbedringer
(jf. forandringsteorien for indsatsen), men at disse først optræder på længere sigt. Det er derfor oplagt, at man
ved projektets afslutning og i den videre drift fastholder yderligere evaluering og opfølgning, eventuelt med
inddragelse af registerdata til belysning af langtidseffekter hos familierne. For det andet er det en vigtig pointe,
at den helhedsorienterede indsats, når den er virksom, kan resultere i en dybere erkendelse af egne og familiens
problemer, som et vigtigt trin henimod selvhjulpenhed. Denne erkendelse kan formodes kortvarigt at have
negativ effekt på generel trivsel.
Det er desuden vigtigt at understrege, at afsnittet her bygger på få observationer og dermed ikke kan bruges til
at finde tendenser eller generaliserbare indikationer. Samtidig er trivselsopgørelserne baseret på validerede,
tværgående og generelle instrumenter. Det er det mest velegnede at anvende denne slags instrumenter, når man
ønsker at opnå fx tværkommunale sammenligningsmuligheder, men instrumenterne rummer ikke kontekstspecifikke og -afhængige faktorer. Resultaterne kan derfor ikke stå alene og skal ses i sammenhæng med erfaringerne fra casestudierne, der favner og beskriver de faktorer, der er nødvendige for at opnå trivselseffekter på
længere sigte.
På baggrund af interviews og casestudier er det endvidere vores opfattelse, at udfyldelsen af skemaer ikke altid
blev vægtet højt i forhold til de øvrige aktiviteter. Ved nærmere granskning af rådata står det endvidere klart, at
der er en del manglende værdier eller ekstreme værdier og outliers. Det kan tyde på uagtsom udfyldning eller
afkrydsning. Således skal resultaterne tolkes med stor forsigtighed.
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Inden data er analyseret er der foretaget en sortering og rengøring. Således er data både for børnene/de unge
og for voksne reduceret til at indeholde det første og senest foretagne nedslag. Første observation er enten
foretaget i 2014 eller -15 alt efter familiens indrullering i projektet. Den sidste observation er foretaget i 2016.
Voksne eller børn/unge med kun en observation er sorteret fra. Det efterlader 37 voksne og 61 børn i de
præsenterede opgørelser. For WHO5 gælder det, at der er en del manglende information og resultaterne beror
derfor på 24 besvarelser ved første måling og 37 ved anden.

6.2.1

Familiernes forsørgelsesgrundlag

Familierne i den helhedsorienterede indsats er kendetegnet ved at enten den ene, eller i de fleste tilfælde begge
voksne er uden for beskæftigelse. Typisk er familierne altså kendetegnet ved, at deres forsørgelsesgrundlag
primært udgøres af overførselsindkomster.
Det er et af indsatsens formål at forsøge at bringe familierne enten i – eller tættere på – beskæftigelse.
Figur 3
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Figur 3 viser udviklingen i ydelser fra første til sidste måling. Det er her tydeligt, at der ikke er sket store forandringer i ydelsesmikset for de medvirkende familier. Det er dog samtidig en væsentlig pointe, at der ikke er sket
forværringer i forsørgelsesgrundlaget for familierne. Således er der en lille stigning i familier med en eller flere
forsørgere i fuld beskæftigelse. Der ses ingen ændring i andelen af forsørgere på kontanthjælp eller i ressourceforløb, mens der sker få og insignifikante ændringer i de øvrige ydelser. Det skal understreges, at det spinkle
datagrundlag ikke giver mulighed for at konkludere noget omkring tendenser i udviklingen.
Som det også fremgår af den samlede midtvejsrapport6 er det forventeligt, at der er en sammenhæng mellem
det samlede funktionsniveau og den samlede trivsel og evnen til at være i beskæftigelse – ligesom det at være i
6

Helhedsindsats for udsatte familier, Deloitte, februar 2016
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beskæftigelse kan være en trivselsfremmende faktor. Således er det vigtigt at fastholde et beskæftigelsesfokus i
indsatsen, men det er mindst ligeså vigtigt at fokusere på at øge den generelle trivsel som forudsætning for en
eventuel mulig hel- eller deltidsbeskæftigelse.
I det følgende vil vi kort se nærmere på resultaterne af trivselsmålinger blandt voksne og børn.

6.2.2

De voksnes trivsel

Figurerne 4 og 5 viser resultaterne fra den første og sidste måling med brug af Voksenudredningsmetoden
(VUM).
Figur 4 og 5
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Som det ses er det i den totale funktionsscorevurderet, at der er sket et fald i andelen af
voksne med moderate problemer. Der er samtidig sket en stigning i andelen med lette problemer. Dog er der endvidere sket et fald i andelen uden problemer og en stigning i andelen
med svære problemer. Der er således ikke et
entydigt billede i forhold til en udvikling.
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I de selvvurderede 10 funktionsniveauer er der en samlet tendens til en forværring af oplevelsen af problemtyngden. Her er det især de samfundsmæssige og sociale problemer, der tynger. Det kan igen have sammenhæng
til familiernes evne til selvforsørgelse, idet det især er på de parametre, at hel eller delvis beskæftigelse, praktikforløb mm kan have en gunstig effekt7. Der er således et stort potentiale for at opnå en gavnlig effekt på de
7

37

Helhedsindsats for udsatte familier, Deloitte, februar 2016

sociale færdigheder ved at fastholde fokus på, at de voksne med fordel kan indgå i en hverdag med sociale
relationer uden for hjemmet.
I midtvejsevalueringen af det samlede projekt konkluderes det, at der er en større andel med ”tunge” psykiske
funktionsnedsættelser og sociale problemer blandt de familier, der ikke oplever fremgang i funktionsniveau og
forsørgelsesgrundlag. Disse karakteristika er fremherskende hos de fleste af de lollandske familier og kan således være med til at forklare billedet.
Det skal igen understreges, at der er tale om et begrænset datagrundlag.
De voksne medlemmer af familierne er endvidere blevet bedt om at udfylde et skema til vurdering af egen
trivsel (WHO-5) samt et skema til vurdering af deres børns trivsel (SDQ).
Resultaterne fra WHO-5 målingerne afspejler det samme billede som VUM og viser således en generel, om end
ikke markant forværring i den selvvurderede trivsel. WHO-5 scoren opgøres med et tal fra 0-100 hvor en score
på 50 eller under tyder på mistrivsel. Ca. halvdelen af respondenterne placerer sig med en score på 50 eller
derunder ved den første måling, mens ca. to tredjedele placerer sig i samme kategori ved sidst foretagne måling.

6.2.3

Børnenes trivsel

Figur 6 viser den samlede score for de voksnes udfyldelse af børnetrivselsmålingen.
Figur 6
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Her er der en positiv udvikling at spore, idet andelen af børn i normalområdet fastholdes mens andelen af børn
i det abnormale område falder til fordel for en stigning i andelen af børn, der placerer sig i borderlineområdet.
Det konkluderes i midtvejsevalueringen9,at den positive udvikling, der ses hos nogle familier, har større gennemslagskraft blandt børn end voksne. Det må formodes, at en positiv udvikling i en familie – hvad end den
tilfalder børn eller voksne, har en afsmittende effekt på hele familien. Men kan dog også formode, at det er
særligt centralt at opnå en trivselsforbedring hos de voksne, da de voksne er retningsgivere for børnene.

9
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7. Forebyggelse
Da sociale indsatser og projekter oftest indebærer en afrunding eller udslusningsfase er forebyggelse af recidiv
(tilbagefald) relevant at beskæftige sig med. Nærværende indsats er ingen undtagelse, selvom de familier, som
har deltaget i projektet, endnu ikke er begyndt at blive udsluset. De familier, som er interviewet til evalueringen,
er dog meget bekymrede for, hvad der skal ske med dem, når projektet ikke længere er der, og er bange for, at
de fremskridt de har nået, vil gå i sig selv igen.
Udgangspunktet for denne del af evalueringen var jf. evalueringsdesignet at indsamle og analysere indsatsens
erfaringer med udslusning af familierne og de tiltag, som iværksættes for at forebygge recidiv. Det empiriske
grundlag for denne analyse har imidlertid vist sig ikke at være til stede, hvorfor vi i stedet har foretaget en mere
overordnet desk research af opmærksomhedsområderne ved forebyggelse af recidiv. Frem for en analyse af
genstandsfeltet, kan dette afsnit i stedet anvendes i de videre overvejelser om både indsatsens cut-off point og
om varigheden af indsatsens effekt.
Projektdeltagerne i Helhedsindsatsen for familier i Lolland Kommune er udfordret af sammensatte beskæftigelsesmæssige, sundhedsrelaterede (både fysisk og i særdeleshed psykiske) og sociale problemer. De igangsatte
indsatser i familierne opererer derfor på flere niveauer, hvilket gør det interessant at se på forskellige områder,
hvor recidiv potentielt kunne få betydning for projektdeltagerne og deres udbytte af den helhedsorienterede
indsats. Dette gælder fx i forbindelse med forebyggelses af recidiv i relation til misbrug, kriminalitet, psykisk
sygdom og arbejdsløshed. I dette afsnit præsenteres kort eksisterende viden og anbefalinger til, hvordan recidiv
forebygges. Først præsenteres tiltag inden for det kriminalpræventive område for både voksne og børn. Herefter
introduceres eksisterende anbefalinger til at sikre fastholdelse på arbejdsmarkedet for særlig udsatte grupper.
Afslutningsvis præsenteres tværgående anbefalinger, som ser ud til at have en positiv effekt på recidiv inden for
en bred vifte af områder, både det kriminalpræventive område samt arbejdsmarkeds- og misbrugsområdet.

7.1

KRIMINALITET

I forbindelse med effekten af behandling og straf til forebyggelse af recidiv konkluderer Justitsministeriet i deres
forskningsoversigt (Jørgensen m.fl., 2015), at effekten af behandlingstiltag og programvirksomhed varierer fra
en nul-effekt til (i de fleste tilfælde) en positiv reduktion i recidivet, mens effekten af straffende og restriktive
tiltag varierer fra en (i de fleste tilfælde) nul-effekt til en negativ effekt. Der er en mangel på robuste effektstudier
inden for dette område, hvilket gør det svært at komme med konklusioner. Effekten af specifikke indsatser
såsom mentorordninger, kognitive programmer, tiltag til rocker/bandemedlemmer osv. opsummeres i forskningsoversigten.
Forskningsoversigten fra Justitsministeriets Forskningskontor blev publiceret i 2015 og præsenterer en oversigt
over eksisterende relevant viden om forebyggelses af recidiv blandt lovovertrædere (Jørgensen m.fl., 2015).
Forskningsoversigten er en opdatering af en tidligere oversigt fra 2012 (Jørgensen m.fl. 2012), og den nye version indeholder desuden informationer om effekten af tiltag over for unge lovovertrædere. Forskningsoversigten bygger på en systematisk søgning i både internationale engelsksprogede og nordiske databaser og hjemmesider.
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7.2

KRIMINALITET BLANDT UNGE

I forbindelse med unge lovovertrædere peger Justitsministeriets forskningsoversigt (Jørgensen m.fl., 2015) på,
at familierettede indsatser, hvor der både fokuseres på den unge lovovertræder og dennes familie har en positiv
effekt i at nedbringe recidiv.
Den positive effekt af familieprogrammer på forebyggelsen af recidiv blandt børn og unge med kriminel adfærd
bekræftes ligeledes i en evidens- og videnopsamlingsrapport fra Rambøll om kriminalpræventive indsatser
(Rambøll, 2013). Mentorordninger, kognitiv adfærdsterapi samt træning af den unges kompetencer til mestring
af eget liv har ligeledes en positiv effekt. Rambøll-rapporten peger endvidere på, at der er påvist en effekt på
administrativt niveau ved at koordinere indsatsen for unge kriminelle. Ifølge Rambølls rapport har følgende
virksomme mekanismer betydning på de kriminalpræventive område for børn og unge:





7.3

Familierettede indsatser (træning af forældrefærdigheder, styrkelse af familierelationer, osv.)
Integrerede indsatser (sikring af samarbejde mellem fx skolen og familien)
Adfærdsrettede indsatser (træning af sociale, emotionelle og kognitive kompetencer)
Øvrige indsatser såsom mentorforløb og koordinerende indsatser

ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING

Forebyggelse af recidiv i forbindelse med arbejdsmarkedstilknytning kan både relatere sig til situationer, hvor
en borger for første gang har opnået en tilknytning til arbejdsmarkedet, og til situationer, hvor en borger tidligere har været på arbejdsmarkedet, men pga. fysisk eller psykisk sygdom har måtte forlade arbejdsmarkedet i
en korte eller længere periode.
Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats (også kaldet Carsten Koch-udvalget) kommer i deres rapport fra 2015 med en række anbefalinger til, hvordan borgeren, der er startet i arbejde eller på
en uddannelse, kan støttes i at fastholde forløbet og dermed forebygge recidiv. Overordnet kan ekspertgruppens
anbefalinger kategoriseres i følgende temaer:





Ny virksomrettet indsats
Styrket tværfaglig indsats
Målrettet uddannelse
Understøttende initiativer

Dette indebærer bl.a. forbedrede virksomhedsforløb bl.a. ved brug af mentorer og brobygningsforløb samt en
styrkelse af den tværfaglige indsats, bl.a. ved at borgeren kun får én plan på tværs af de offentlige systemer samt
ved at implementere koordinerende sagsbehandlere. Målrettet uddannelse indebærer bl.a. en mere målrettet
revalideringsordning samt realkompetenceafklaring til sygemeldte. Understøttende initiativer omhandler fx en
styrket overgang fra dagpenge til selvforsørgelse eller kontanthjælp (Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats, 2015).

7.4

ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING VED SYGEMELDING

Der findes en række anbefalinger til, hvordan man bedst sikrer tilbagevenden til arbejdet efter en sygemelding
og hvordan man mindsker risikoen for recidiv efter arbejds tilbagevenden.
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I forbindelse med tilbagevenden efter mentale helbredsproblemer kommer Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø bl.a. med følgende anbefalinger i deres hvidbog (Borg m.fl., 2010):






Tidlig opsporing og behandling
Koordineret indsats ved inddragelse af relevante aktører
Evidensbaseret behandlingsindsats som giver adgang til både medicinsk og psykologisk behandling
Modificering af arbejdsopgaver for at tage hensyn til medarbejderes arbejdsevner efter tilbagevenden
Social (re)integration på arbejdspladsen fx ved brug af en mentorordning

Hvidbogen kommer med i alt ni anbefalinger, hvoraf de første seks omhandler indsatser der foretages, når en
medarbejder er sygemeldt på grund af mentale helbredsproblemer og skal tilbage til arbejdet og fastholdes,
mens de sidste tre anbefalinger omhandler indsatser, der foretages for at forebygge sygemeldinger på arbejdspladsen.
Der findes ligeledes en hvidbog i forbindelse med muskel- og skeletbesvær (Mortensen m.fl., 2008). I tråd med
anbefalingerne ovenfor udpeges en koordineret indsats samt muligheden for tilpasning af arbejdsopgaveren
som nødvendige. Derudover nævnes bl.a.:
 Tidlig opsporing og behandling
 Understøttelse af fysisk aktivitet i arbejdsmiljøet
 Flerstrenget behandling der udover medicinsk behandling og arbejdsmodifikation også omfatter psykologisk behandling, således at borgeren kan få et realistisk billede af hans/hendes tilstand og formåen
Hvidbøgerne bygger på en omfattende og struktureret litteratursøgning af både internationale og danske kilder,
og resultaterne og anbefalingerne fra disse hvidbøger har spillet en stor rolle i udviklingen af det store TTAprojekt (Tilbage Til Arbejde), hvis formål er at hjælpe langtidssyge tilbage på arbejdsmarkedet gennem en tidlig,
tværfaglig og koordineret indsats. TTA projektet er evalueret i 2012.

7.5

EFFEKTEVALUERINGER AF RECIDIV – GENNEMGÅENDE ANBEFALINGER PÅ TVÆRS
AF OMRÅDER

På baggrund af anbefalingerne præsenteret ovenfor kan en række gennemgående virksomme mekanismer til
recidivforebyggelse på tværs af områder såsom kriminalitet og arbejdsløshed fremhæves:

Tværgående virkningsfulde mekanismer til forebyggelse af recidiv:
 Tidlig opsporing og igangsættelse af behandling/tiltag mod recidivadfærd
 Koordineret indsats så borgeren sikres en helhedsorienteret indsats som bygger på én plan som går
på tværs af systemerne i kommunen
 Koordinerende sagsbehandler
 Mentorordninger
 Evidensbaseret tilgang
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8. Organiseringen
Måden en helhedsorienteret indsats organiseres på har afgørende betydning for, hvorvidt og hvordan indsatsen
virker. I den overordnede forståelse af indsatsen – og i evalueringens forandringsteori – opfattes de organisatoriske rammer for indsatsen og teamet som såkaldte virksomme mekanismer. Virksomme mekanismer er de forhold, der udgør betingelsen for, at en given indsats leder til de forventede resultater, og beskriver således de
elementer, der skal være til stede for at indsatsen virker. Stramme budgetter, størrelsen på sagsstammen og
endda de fysiske lokaler, som teamet arbejder i, kan være eksempler på forhold, der har betydning for indsatsens
resultater.
Nærværende evaluering søger at begrænse analysen af virksomme mekanismer til organisatoriske forhold. Dette
fokus er valgt for at producere en viden, der kan fungere som grundlag, når indsatsens fremtid skal diskuteres
– og bliver særligt relevante, når mulighederne for en opskalering skal afklares.
Datagrundlaget for analysen af det organisatoriske set-up er tilvejebragt via den nuværende indsats, og har som
sådan størst udsagnskraft i forhold til at svare på, hvilken måde en helhedsorienteret familieindsats med 4-5
teammedlemmer og 25 familier kan organiseres. I forhold til at svare på, hvordan en udvidet indsats med fx
100 familier kan organiseres, så forudsætter analysen en række sammenfald mellem den nuværende indsats og
en udvidet indsats. På den anden side har analysen ikke et datagrundlag, hvormed den kan forholde sig til
virkningen af organisatoriske forhold, der udelukkende vil forekomme i en udvidet indsats.
Et eksempel på dette er, at data fra evalueringen peger på, at det er af stor betydning, at teamet har myndighed
og kan træffe afgørelser – og der er intet der tyder på, at dette forhold ikke også vil være afgørende i en udvidet
indsats. Men evalueringen kan ikke svare på, hvilken betydning en udvidet indsats med fx flere ledelseslag eller
en højere grad af specialisering i teamet, vil have.
Vi vurderer imidlertid, at samtlige af de organisatoriske virksomme mekanismer, som er fundet via denne evaluering, er betydningsfulde i både den oprindelige og en evt. udvidet indsats.

8.1

FLEKSIBEL MYNDIGHEDSFUNKTION

I organiseringen af en tværgående og helhedsorienteret indsats er spørgsmålet om myndighed ofte centralt.
Nogle indsatser har organiseret sig således, at teamet ikke har myndighed – og derfor ikke kan træffe afgørelser
– ud fra en forståelse af, at tilliden mellem medarbejder og borger har afgørende betydning og ikke har optimale
betingelser, hvis medarbejderen skal træffe myndighedsbeslutninger, der opleves ubehagelige for borgeren. Andre indsatser sætter handlekraften via myndighed i højsædet og oplever, at tilliden ikke lider herunder. Helhedsindsatsen på Lolland hører til denne sidste gruppe – dog med modifikationer.
Dele af teamet har myndighedsfunktion, og kan overtage de voksne eller børnenes sager i kommunen – og
dermed træffe de beslutninger, som de finder nødvendige. Dette gør, at teamet kan handle målrettet og ikke er
afhængig af sagsgangene i normalsystemet. I komplekse sager med flere involverede familiemedlemmer kan det
være af afgørende betydning, at den rette indsats iværksættes på det rigtige tidspunkt – og når borgeren har
motivationen og gejsten. Det kan fx være nødvendigt at udsætte en beskæftigelsesindsats en uges tid, hvis barnet
starter i ny skole samme uge, og har behov for at bliver fulgt i skole af moderen.
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På den anden side er der også tilfælde, hvor der kan være socialfaglige årsager til, at myndigheden ikke placeres
hos familiekoordinatoren, fx i forhold til afgørelser på beskæftigelsesområdet. Her er indsatsen i Lolland Kommune organiseret således, at teamet kan lade myndighedsfunktionen bliver i normalsystemet, og i stedet koncentrere sig om relationen til borgeren og koordineringen af de forskellige indsatser. Denne fleksible myndighedsfunktion gør, at teamet kan placere myndigheden der, hvor det fagligt giver bedst mening.

8.2

ANSÆTTELSESSTRUKTUREN

En anden væsentlig forudsætning for indsatsens virkning er, at ressourceteamet stadig er ansat under og bevarer
en tæt kontakt med deres respektive afdelinger i normalsystemet – og således kun er udlånt til projektet. Muligheden for sparring med baglandet er essentiel for indsatsen, da der inden for alle fagområder (børn/unge,
beskæftigelse osv.) løbende sker en række ændringer i lovgivning og praksis. At medarbejderne samtidig står til
ansvar over for baglandet gør ligeledes, at ressourceteamet forpligter sig til at holde sig opdateret på vidensudvikling inden for deres respektive områder.
Samarbejdet med normalsystemet er et helt grundlæggende element i teamets metode. Der er i høj grad tale om
et uformaliseret samarbejde, hvor der ikke er nedskrevet retningslinjer eller procedurer, og som i nogen grad
mangler støtte fra mellemlederniveauet. Det er sandsynligt, at medarbejdernes ansættelsesform, letter samarbejdet med normalsystemet, i og med teammedarbejderne kender til sagsgangene og har relationer til deres
gamle kollegaer. Det er ligeledes sandsynligt, at hvis teamet i fremtiden bliver mere selvstændigt og medarbejdernes tilknytning til normalsystemet mindskes, så vil der opstå et større behov for formelle retningslinjer for
samarbejdet, samt et større ledelsesmæssigt engagement i samarbejdet særligt på mellemlederniveau.

8.3

MEDARBEJDERNES FORPLIGTELSE

En socialfaglig indsats, som finder sted i mødet mellem en professionel og en borger, er i høj grad afhængig af
de faglige egenskaber, som den professionelle besidder - men også vedkommendes personlighed er af stor
betydning. I helhedsindsatsen er dette endnu mere udtalt,i og med teamets indsats og metoder afhænger af
relationen mellem borger og professionel, og at der er opbygget tillid.
Teamet udtrykker ligeledes, at familiekoordinator skal være dedikeret og forpligtet i projektet – dvs. fuldtidsansat – fordi familiekoordinatorerne benytter en arbejdsmetode, der adskiller sig væsentligt fra normalsystemet.
Det er muligt at hente fx børnefaglige undersøgelser udefra, men kan være problematisk, fordi familiekoordinatorens rolle forudsætter en høj grad af viden om familien og tæt relation til familien, hvilket bl.a. opnås ved
at foretage disse undersøgelser.

8.4

MINDRE SAGSSTAMME

Teamets arbejde indebærer som nævnt en grundig fordybelse i og forståelse af borgernes liv, som er ganske
tidskrævende. I takt med at kendskabet til familierne øges, opdages yderligere problemer, ligesom teamet kan
få kendskab til børn, hvor der er behov for en forebyggende indsats. Det er derfor en nødvendig betingelse for
teamets indsats, at sagsstammen skal være af en begrænset størrelse. Det konkrete antal familier som en familiekoordinator kan have ansvaret for er vanskeligt at bestemme, da det afhænger meget af familiens udfordringer. Teamet giver dog udtryk for, at 4-5 koordinatorer ikke bør have meget mere end 25 familier.
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8.5

FAMILIERNES SAMTYKKE

Familiernes samtykke i at dele informationerne på tværs af sektorer i kommunen er en væsentlig forudsætning
for, at familiekoordinatoren kan etablere den nødvendigt kontakt og relation til samarbejdspartnerne. Samarbejdspartnernes engagement vokser, når teamet er i stand til at bidrage med informationer, hvilket også øger
samarbejdspartnernes forståelse af familiens udfordringer og hvor indsatsen bør prioriteres.
En vigtig del af teamets arbejdsmetode er endvidere at kunne varetage rollen som borgerens stedfortræder, og
fx holde møder med relevante aktører i skolen omhandlende borgerens barn, uden den voksne er til stede.
Formålet med at indtage denne rolle som stedfortræder er ikke at diskutere emner, som borgeren ikke må få
indsigt i, men snare at skåne borgeren for situationer, som af den ene eller anden grund kan være vanskelig at
håndtere. Når teamet har ageret stedfortræder bliver borgeren informeret om, hvad der er blevet diskuteret og
besluttet.

8.6

EFTERUDDANNELSE I DEN METODISKE TILGANG

For at projektet kan lede til positive forandringer for familierne er det helt centralt, at familiekoordinatoren i
ressourceteamet har forudsætningerne for at arbejde med projektets metodiske tilgang. Projektet anlægger dels
et multiteoretisk og dels et systemisk perspektiv på tilgangen til udsatte familier, hvor relationen er udgangspunktet for sagsbehandlingen. Tilgangen er anderledes end normalsystemet, hvorfor efteruddannelse af medarbejdere er en forudsætning, hvis medarbejdere fra normalsystemet flyttes over i ressourceteamet.
Metoderne er redskaber til at etablere tillidsfulde relationer, stille de rette socialfaglige diagnoser og anspore
borgeren til at tage ansvar for forbedring af eget liv, men de fungerer også som et fælles sprogligt og kulturelt
grundlag i teamet. Både reelt men også særligt i teamets egen selvforståelse, så adskiller de sig fra normalsystemet ved at bruge nogle særlige metoder, som giver nogle særlige resultater – selvom normalsystemet i princippet
godt kunne anvende de samme metoder.
Der er en selvstændig pointe i, at teamet har en oplevelse af, at de gør noget andet end normalsystemet, hvormed der opretholdes en kultur og en faglig tilgang, der netop er udviklet til at hjælpe de borgere, som er defineret
ved ikke at profitere af tilbuddene i normalsystemet. Den faglige opkvalificering og det fælles faglige grundlag,
som opnås via uddannelsen i de nævnte metoder, er med til at understøtte denne kultur og teamets insisteren
på, at de gør noget andet.

8.7

TVÆRGÅENDE ORGANISATORISK FORANKRING

En hjørnesten i ressourceteamets metoder er, at målet med indsatsen defineres af familierne selv og afspejler,
hvad borgene i projektet opfatter som ’et bedre liv’ – i øvrigt ofte med tæt sammenfaldende med familiekoordinatorens egne forestillinger om, hvad der er bedst for borgeren/familien. Borgerne definerer endvidere også
selv rækkefølgen af indsatserne, hvilket kan betyde, at et forløb, der skal lede til større tilknytning til arbejdsmarkedet, starter et helt andet sted end hvad man ville forvente i en normal beskæftigelsesindsats. At tillade
denne metode, hvor borgeren selv sætter retningen, kræver et helhedsorienteret syn på familien, hvor en given
faglig logik ikke har overhånden. I en børnefaglig vinkel vil barnets trivsel i skolen fx altid være vigtigere end
om den voksne overholder aftaler med jobcentret – og visa versa.
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For at sikre at projektet bevarer dette helhedsorienterede fokus, er det nødvendigt at bevare det tværgående
ledelsesteam (styregruppen) frem for at knytte projektet til en specifik sektor. Problemet med sektortilknytningen er, at projektet hurtigt kan blive præget af specifikke ledelsesdagsordener og/eller procedurer for indsatsen,
og dermed miste helhedsfokusset.

8.8

INDDRAGELSE AF MELLEMLEDERNIVEAUET I SAMARBEJDET MED NORMALSYSTEMET

Store dele af ressourceteamets indsats består af relationsarbejde, diagnosticering af problematikker, samt planlæggelse og koordinering af indsatser, som udføres af normalsystemet. Som sådan udfører teamet selv kun
begrænsede dele af den socialfaglige indsats, hvorfor teamet er meget afhængige af et ressourcetræk på tværs af
børneområdet, arbejdsmarkedsområdet samt social- og sundhedsområdet.
Samarbejdet med normalsystemet er, som tidligere beskrevet, præget af en uformel tilgang, hvor der ikke er
klare procedurer. Oplevelsen i teamet har været, at medarbejderne i de forskellige faglige søjler, særligt i starten
af projektet, har haft vanskelig ved dels af forstå helhedsindsatsen og dels af få hjemmel til at iværksætte en evt.
utraditionel (men lovlig) indsats.
Den grønne pil i nedenstående figur illustrerer samarbejdet mellem projektet og normalsystemet – og hvordan
mellemlederniveauet i normalsystemet kan sinke processen (stiplede grønne pile), hvis det ikke er tilstrækkeligt
informeret om projektet:’
Figur 8.1
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Store dele af samarbejdet foregår mellem temaet og det udførende niveau i normalsystemet. Familiekoordinatoren kan fx bede sagsbehandleren om at igangsætte en given indsats, men fordi den er utraditionel føler sagsbehandleren et behov for at få godkendelse til denne indsats hos sin leder. Mellemlederen har intet – eller kun
begrænset - kendskab til helhedsindsatsen, og der skal derfor en dialog til, hvor familiekoordinatoren har brug
for at argumentere for indsatsen over for mellemlederen via sagsbehandleren.
Teamet beskriver, hvordan samarbejdet med søjlerne i normalsystemet i takt med, at kendskabet til projektet
er blevet udbredt efterhånden er forbedret. Processen har imidlertid fundet stede nedefra og op, og kunne have
haft gavn af mere samarbejde på de højere ledelsesniveauer. Inddragelse af mellemlederniveauet skaber en forståelse for, at udlån af ressourcer eller utraditionelle indsatser ikke er et tab for afdelingen, men i stedet en
investering, der kan sikre en hurtig og målrettet indsats og dermed aflaste normalsystemet.
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9. Økonomiske konsekvenser
Det er helt overordnet, ganske tydeligt, at der er tale om et massivt økonomisk potentiale, hvis man formår at
løfte socialt udsatte. Disse besparelser knytter sig oplagt til opnåelse af beskæftigelse, men vores analyse viser
også, at der er en (ligeså) stor besparelse af hente ved at løfte en stærkt socialt udsat familie, som der er ved at
opnå beskæftigelse.
Kapitlet bygger på en lang række forskellige kilder, der i sammenhæng er anvendt til at beskrive udgifter til
socialt udsatte familier og den potentielle besparelse, der måtte opnås, såfremt familierne kan opnå en større
social kapital.
Kapitlet tager i sin første del udgangspunkt i beregninger af kommunale nettogevinster ved, at en borger overgår
fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse. Dernæst tages afsæt i forskellige hypotetiske, men plausible familiecases hvor hele familien oplever en socialt udsathed. Analysen medtager derefter hypotetisk, ikke-dokumenteret
effekt af en helhedsorienteret indsats, hvor hele familien oplever et løft. Alle beregningsgrundlag fremgår af
bilag 1-3, og metode og kilder er uddybet i kapitel 10.
Kapitlet indeholder indledningsvist en kort introduktion til eksisterende viden om socialt udsattes vilkår og
offentlige forbrug. Dernæst følger et afsnit om det kommunale besparelsespotentiale, Lolland Kommune ville
kunne forvente, såfremt der opnås beskæftigelse for en borger, der førhen har modtaget understøttelse. Kapitlet
afsluttes med en vurdering af besparelsespotentialet ved at løfte en socialt udsat familie enten i beskæftigelse
eller væk fra et stort behov for sociale foranstaltninger.
Dette kapitel skal således ses med udgangspunkt i en lang række forbehold. Ikke blot er der tale om hypotetiske
cases og effekter, der er også en række forbehold knyttet til selve beregningerne af nettopotentialet, hvor der
er set bort fra en række faktorer, som fx boligstøtte, gensidig forsørgerpligt mm. Se kapitel 10 for yderligere
uddybning.

9.1

UDSATTE FAMILIER I ET ØKONOMISK PERSPEKTIV

Udsatte familier er en stor udgift for de statslige kasser. Udsatte borgere har en lang række behov, der trække
store veksler på både kommunale, regionale og statslige budgetter. Både i form af understøttelse, men også i
form af ekstra forbrug af en lang række offentligt finansierede service-, social- og sundhedsydelser – hele livet
og nedarvet i generationer.
Fx vides det, at børn fra socialt udsatte familier, klarer sig markant dårligere i forhold til uddannelse, har større
risiko for sundhedsmæssige problemer, og oftere begår kriminalitet og generelt har en dårligere trivsel. Ser man
på voksne, der har modtaget understøttelse, ses det på samme vis, at der er negative konsekvenser af socialt
udsathed på en lang række parametre10.
Samtidig ved man, at tidlig forebyggelse er den bedst mulige tilgang til at undgå socialt udsathed. Her har den
helhedsorienterede indsats således et særligt potentiale.

10

Jo mere udsat, jo mere syg. Rådet for Socialt Udsatte 2014 og Danmarks Statistik, Udsatte børn og Unge 2007 mm
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For en kommunal kasse er mange borgere med sociale problemer en anselig udgift. At hjælpe disse borgere til
et mere selvhjulpent liv, er derfor ikke blot givtigt for de kommunale kasser, men også for samfundet. Indsatser,
der forsøger at afhjælpe og forhindre forværring/skabe forbedring for en udsat borger, er dog også meget
udgiftstunge. Man kan derfor spørge sig selv om yderligere foranstaltninger og ekstra indsatser til i forvejen
ressourcekrævende borgere er meningsfyldt for den kommunale kasse. Hvis en sådan analyse skal være fyldestgørende, kræver det et metodisk set-up og en systematisk dataindsamling om både omkostninger og effekter af
både nuværende og afprøvede indsats – gerne med en langvarig, flerårig follow-up. En sådan analyse er derfor
ikke mulig i nærværende evaluering. Således er der fx ikke lavet en systematisk opgørelse af ressourceforbruget
i den helhedsorienterede indsats set i forhold til den normale sagsgang og -behandling. Det være sig både på fx
personale – og indsatsområdet. En hypotese i den sammenhæng kunne være, at den helhedsorienterede indsats
er dyrere i personaleomkostninger og iværksætter flere indsatser/tilbud til familierne end normalt, da indsatsen
netop favner en hel familie og også får mulighed for at iværksætte tidlige, forebyggende tilbud for børn, som
normalt ikke opdages. Man kunne dog samtidig have den hypotese, at den helhedsorienterede tilgang i langt
højere grad end ved traditionel sagsbehandling, formår at skabe og fastholde en positiv og langtidsholdbar
effekt for familierne, og på den måde er mere rentabel end normalindsatsen, som kun har begrænset virkning,
men stadig har betragtelige omkostninger.

9.2

POTENTIALE VED OPNÅELSE AF BESKÆFTIGELSE

Der er et stort potentiale for besparelser ved forbedrede sociale vilkår i forhold til beskæftigelse. Således kan
der opnås en årligt nettogevinst for den kommunale kasse på mellem 125.344 kroner op til ca. 189.966 kroner.
Som det fremgår af tabellen, er der en vis variation i nettogevinsten/år alt efter borgerens forsørgelsesgrundlag
og potentielle beskæftigelsesform og alt efter om borgeren er på langvarig eller nyligt opstartet understøttelse.
Det skal her understreges, at der tages udgangspunkt i et år med fuld beskæftigelse.
Nettoudgifter/år ved understøttelse

Nettoudgifter/år ved beskæftigelse

Nettogevinst/år

Kontanthjælp (år1)

kr. -74.873,00

Ikke-faglært beskæftigelse

kr. 50.471,05

Kr. 125.344,05

Kontanthjælp (år2)

kr. -106.144,63

Faglært Beskæftigelse

kr. 83.821,05

Kr.189.965,68

Kontanthjælp (år1)

kr. -74.873,00

Faglært Beskæftigelse

kr. 83.821,05

Kr.157.694,05

Kontanthjælp (år2)

kr. -106.144,63

Ikke-faglært beskæftigelse

kr. 50.471,05

Kr.156.615,68

Førtidspension (år 2)

kr. -100.548,31

Ikke-faglært beskæftigelse

kr. 50.471,05

Kr.151.019,36

Ressourceforløb (år 1)

kr. -63.659,33

Faglært Beskæftigelse

kr. 83.821,05

Kr. 147.480,38

Tabellen udgøres af beregninger af den årlige nettoudgift til Lolland Kommunes kasse ved hhv. understøttelse
og beskæftigelse. Det er således ikke den samlede samfundsomkostning til fx kontanthjælp, der er medtaget
idet kun dele af denne udgift afholdes kommunalt. Ligeledes er det ikke den samlede samfundsgevinst ved
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beskæftigelse, der er medtaget, idet kun dele af dette tilfalder kommunens kasse. Se bilag 1 for yderligere uddybning. Ligeså er der heller ikke taget højde for de uddannelsesmæssige udgifter, der måtte være i forbindelse
med at opnå uddannelse som metalarbejder, idet disse også er statslige.
Det er oplagt, at der er et markant potentiale for besparelser ved at sikre, at en familie har en eller begge forældre
i fuld beskæftigelse uagtet om beskæftigelsen er faglært eller ikke faglært, men som det fremgår af følgende
afsnit, er det dog også tydeligt, at der i nogle tilfælde er et (lige så) stort besparingspotentiale ved af hjælpe
familier til at nedtrappe deres behov for de dyreste foranstaltninger.

9.3

POTENTIALE VED OPNÅELSE AF ET MINDRE BEHOV FOR SOCIALE TILBUD

Som skrevet, er besparingspotentialet for Lolland Kommune ved en virksom beskæftigelsesindsats stort, men
hvis man sætter denne viden i spil og ser på potentialet ved at hjælpe hele den socialt udsatte familie til en større
grad af selvhjulpenhed, er det tydeligt, at der her ligger et ligeså stort potentiale. Selv hvis en familie fortsat har
brug for fx vejledning og støtte i hjemmet og ikke opnår beskæftigelse, er der tale om en potentiel besparelse
af væsentlig karakter.
Samler man udgifter til sociale indsatser og overførselsindkomst til voksne med sociale indsatser til børn/unge
og sammensætter en fiktiv, socialt udsat familie, står det klart at disse familier udgør en voldsom udgift for den
kommunale kasse. Således fremgår det af tabellen nedenfor, at en familie med to forældre på overførselsindkomst og med psykiatriske- og misbrugsproblemer, med et barn med behov for specialtilbud og aflastning,
udgør et negativt nettobidrag til kommunen på mere end en halv million/året. Opnår man en social forbedring
inklusiv beskæftigelse for forældrene, kan nettobidraget vendes til at blive positiv – også selvom der stadig er
behov for mindre foranstaltninger.
Familie 1
Svære sociale problemer

Udgift/år

Forsørgelsesgrundlag voksne

Lette sociale problemer

Udgift/år

Forsørgelsesgrundlag voksne

Kontanthjælp (år 2 eller mere)

kr. -106.144,62

Ufaglært Arbejde

kr. 50.471,05

Ressourceforløb (år 1)

kr. -63.659,33

Faglært arbejde

kr. 83.821,05

Aflastning 1 dag/ugen – hele året

kr. -122.408,00

Nettobidrag til kommune/år

kr. 11.884,10

Foranstaltninger voksne
Alkoholafvænning (1 gang)

kr. -37.500,00

Foranstaltninger barn
Specialbørnehave - 4 måneder/år

kr. -100.560,00

Aflastning 2 dage/ugen - hele året

kr. -244.816,00

Nettobidrag til kommune/år

kr. -552.679,95
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På lignende måde kan man sammensætte en social udsat familie med massive sociale udfordringer for både
voksne og børn inklusiv både psykiatriske, sundheds- og udviklingsmæssig karakter. En sådan familie udgør en
endnu større belastning for den kommunale kasse.
Her opnår forældrene ikke beskæftigelse, men der opnås en reduktion i antallet af indsatser og foranstaltninger
og selvom nettobidraget til kommunens kasse således stadig er negativt, er der opnået en væsentlig besparelse.
Familie 2
Svære sociale problemer

Udgift/år

Forsørgelsesgrundlag voksne

Udgift/år

Forsørgelsesgrundlag voksne

Førtidspension

kr. -100.548,30

Førtidspension

-kr. 100.548,30

Kontanthjælp (år2)

kr. -106.144,62

Ressourceforløb (år 1)

-kr. 63.659,33

Foranstaltninger voksne
Krisecenter (2 måneder/år)

Foranstaltninger voksne
kr. -121.620,00

Forældreevne kursus - en gang til
begge
Vejledning - hele året

kr. -16.270,00

Misbrugsbehandling - alkohol en gang
Hash-misbrugsbehandling - en
gang
Foranstaltninger ung

kr. -37.500,00

Uddannelsesstarthjælp ophold i 2
måneder
Hash-misbrugsafvænning (en
gang)
Foranstaltninger barn

Vejledning - hele året

kr. -70.200,00

kr. -70.200,00

kr. -49.500,00
Foranstaltninger ung
kr. -212.820,00

Ingen

kr. 0,00

kr. -49.500,00
Foranstaltninger barn

Ergoterapi - 6 måneder

kr. -18.000,00

Talepædagog - 6 måneder

kr. -50.400,00

Weekendaflastning 2 gange/måned hele året
Nettobidrag til kommune/år
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Lette sociale problemer

Ingen

kr. 0,00

Nettobidrag til kommune/år

kr. -234.407,63

kr. -188.232,00
kr. -1.020.734,92

Ser man på hvad de to fiktive familier, såfremt de afhjælpes til at have lettere i stedet for svære sociale problemer,
skaber af potential nettogevinst, fremgår det, at der er en (ligeså) stor besparelse af hente ved at løfte en stærkt
socialt udsat familie, som der er ved at opnå beskæftigelse. Dette resultat er sårligt relevant i denne sammenhæng, idet det er vigtigt at understrege at selvom beskæftigelse er et væsentligt mål med den helhedsorienterede
indsats, er det forventeligt, at de store effekter kan ses i behovet for sociale foranstaltninger og tilbud. Det skal
således understreges, at der ikke nødvendigvis er tale om en (økonomisk) ikke-succesfuld indsats, såfremt der
ikke opnås en markant højere beskæftigelsesgrad i målgruppen.
Nettobidrag ved svære sociale udfordringer

Nettobidrag ved lette sociale udfordringer

Nettogevinst/år

Familie 1

kr. -552.679,95

kr. 11.884,10

kr. 564.564,05

Familie 2

kr. -1.020.734,92

kr. -234.407,63

kr. 786.327,29

9.4

LIVSTIDS- OG FREMTIDSPERSPEKTIVER

De viste eksempler tager udgangspunkt i et givent år i en fiktiv families liv. Yderligere analyse kunne med fordel
indeholde et livstidsperspektiv for socialt udsatte familier og nettogevinsterne ved at løfte disse. Således er de
viste besparelser på sin vis konservative, idet de ikke medtager et helt livsperspektiv og de markante besparelser,
der kan opnås ved at forebygge social udsathed og/eller opnå beskæftigelse over et helt liv – både for et individ,
for en familie og for fremtidige generationer.
Yderligere analyse kunne også med fordel beregne med, hvilken succesrate den helhedsorienterede indsats skal
operere med for at opnå positiv nettogevinst. Altså hvor mange, der skal hjælpes enten til at opnå beskæftigelse
eller til at opnå en reduktion i behovet for sociale foranstaltninger. Ligesom det ville være relevant at se på de
(mer)udgifter, der måtte være ved den helhedsorienterede indsats sat over for den nødvendige succesrate for at
udgifter tjenes ind.
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10. Metode og datagrundlag
I dette kapitel præsenteres den metodiske baggrund samt datagrundlaget for evalueringen. Evalueringsdesignet
har teoretisk afsæt i virkningsevalueringens test af den forudbeskrevet forandringsteori. Den empiriske test af
forandringsteorien foretages i et mixed methods design, hvor der i dette tilfælde hovedsageligt har været fokus
på det kvalitative element, men også kvantitative data benyttes til at understøtte udsigelseskraften. Evalueringsdesignet indeholder desuden en bred kildetriangulering, der styrker validiteten af evalueringens fund og sikrer,
at forskellige perspektiver på projektet inkluderes. I de efterfølgende afsnit beskrives først virkningsevalueringen som teoretisk ramme. Derefter beskrives de kvalitative interviews, som udgør den primære datakilde i rapporten. Det kvantitative data beskrives derefter, samt de forbehold, der skal tages i forbindelse med tolkningen
heraf.
10.1
VIRKNINGSEVALUERING
Der er blevet gennemført en virkningsevaluering (også kaldt realistisk, teoribaseret eller virkelighedsnær evaluering), hvor der først på baggrund af et opstartsmøde med projektlederne er blevet opstillet en forandringsteori
for indsatsen både på familie- og projektniveau. Forandringsteorien tydeliggør og visualiserer det ræsonnement,
som ligger til grund for sammenhængene mellem indsatsens valg af aktiviteter og de ønskede resultater. Forandringsteorien synliggør således den ofte ”usynlige” faglige praksisviden og erfaring, som netop projektmedarbejderne og lederne har om selve indsatsen. Forandringsteorien for familierne (Se afsnit 4.2.1) præciserer målgruppen (25 udsatte familier), aktiviteter, samt de forventede resultater på kort, mellemlang og lang sigt. Formålet med virkningsevalueringen er at undersøge og dokumentere, hvad der virker for hvem, under hvilke
betingelser og for at kunne undersøge dette, må man have fokus på både processer og effekter. I stedet for
udelukkende at undersøge, om en indsats virker, undersøges det således hvorfor og hvordan, den virker.

10.2

KVALITATIVE INTERVIEWS

Der er blevet gennemført kvalitative interviews med familier i projektet, medarbejdere fra ressourceteamet,
relevante samarbejdspartnere samt styregruppen. Interviewene har fundet sted i perioden marts-april 2016.

10.2.1

Interviewguides

10.2.2

Interview med projektdeltagere

Forud for interviewene udviklede evaluator individuelle interviewguides for hhv. ressourceteamet, projektdeltagere og samarbejdspartnere. Evaluator benyttede en semistruktureret tilgang til interviewsituationen, således
at det sikres, at væsentlige temaer og emner behandles, samtidig med at der gives plads til informantens egen
fortælling og prioriteringer.

Evaluator har interviewet fem projektdeltagere fra fire forskellige familier. Efter ønske fra projektdeltagerne
fandt interviewene sted på kommunen. Familiekoordinatorerne introducerede projektdeltagerne for evaluator.
Da flere af projektdeltagerne frabad sig brugen af diktafon under interviewet var der som minimum to repræsentanter fra evaluatorteamet til stede ved hvert interview, således at den ene evaluator fungerede som referent.
Interviewene omhandlede projektdeltagernes oplevelse af at være tilknyttet en familiekoordinator og deres udbytte heraf.

10.2.2.1

Sampling af projektdeltagere

Projektdeltagerne/familierne blev samplet ud fra et kriterie om, at de skulle have deltaget gennem hele projektet,
således at udviklingsforløbet kunne udforskes. Ressourceteamet udvalgte hhv. to familier, som har oplevet stor
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gavn af projektet og to familier, som ikke har oplevet den samme udvikling. I udvælgelsen af informanter har
ressourceteamet ligeledes vurderet, hvilke projektdeltagere der psykisk har kunne deltage ud fra en holdning
om, at særligt udsatte borgere skal beskyttes mod unødig indgriben i deres hverdag. På selve interviewdagen
meldte en projektfamilie fra, da de ikke kunne overskue at deltage. En anden projektdeltager, som ligeledes
havde deltaget i projektet fra start af, blev identificeret og mødte i stedet op til interview.

10.2.3

Interview med samarbejdspartnere

10.2.4

Fokusgruppeinterview med ressourceteamet

10.2.5

Workshop med ressourceteamet

10.2.6

Fokusgruppeinterview med styregruppen

Der er blevet gennemført i alt fem interviews med relevante samarbejdspartnere (motivationsvejleder, skoleleder, bostøtte samt repræsentanter fra beskæftigelsesafdelingen og økonomiafdelingen i Lolland Kommune).
Samplingen af samarbejdspartnere repræsenterer således både interne samarbejdspartnere og -afdelinger lokalt
i Lolland Kommune samt decentrale enheder i kommunen, som ressourceteamet har jævnlig kontakt med. Et
enkelt af de fem interviews blev gennemført telefonisk. Interviewene omhandlede samarbejdspartnernes oplevelse af organiseringen af projektet samt deres samarbejde med ressourceteamet.

Ressourcetemaet har deltaget i et fire timers langt fokusgruppeinterview, hvor teamets erfaringer og oplevelser
med projektets organisering i kommunen samt de metoder, der skal til for at projektet virker for familierne,
blev diskuteret. Interviewet blev struktureret omkring tre emner: projektets målgruppe, metoder og aktiviteter
samt resultater. Fokusgruppeinterviewet fandt sted efter størstedelen af interviewene med projektdeltagere og
samarbejdspartnere havde fundet sted, hvilket gav evaluator mulighed for både at forstå og også udfordre ressourceteamets forklaringer og forståelser af fx målgruppen.

Som opfølgning på fokusgruppeinterviewet blev der efterfølgende afholdt en workshop med ressourceteamet,
hvor teamet gennem interaktive øvelser bl.a. identificerede deres samarbejdspartnere. Da evaluator har opereret
med en forandringsteori på både familie- og projektniveau, blev workshoppen bl.a. brugt til at identificere de
virksomme mekanismer, som skal være til stede i kommunen for at projektet kan fungere. Derudover blev
muligheder for opskalering diskuteret. Tre repræsentanter fra evaluatorteamet deltog – to fungerede som facilitatorer, mens den tredje var referent.

Der er afholdt et fokusgruppeinterview med projektets styregruppe, hvor seks repræsentanter fra forskellig
afdelinger i Lolland Kommune deltog. På baggrund af det kvalitative fokusgruppeinterview med ressourceteamet præsenterede evaluator styregruppen for en række udviklingsscenarier for projektet, som de så diskuterede
indbyrdes. Interviewet er blevet optaget og efterfølgende transskriberet og kodet, således at tværgående temaer
identificeres.

10.3

OBSERVATIONSSTUDIER

For at opnå en større forståelse af ressourceteamets særlige metode i arbejdet med de udsatte borgere observerede evaluator et hjemmebesøg hos en projektfamilie, hvor to familiekoordinatorer afholdte et opfølgningsmøde med familien. Da ressourceteamets arbejdsmetode også indebærer en anderledes tilgang til samarbejdspartnere observerede evaluator ligeledes et samarbejdsmøde mellem familiekoordinatoren og repræsentanter
(lærere og UU-vejleder) fra en lokal skole. Forud for begge møder udviklede evaluator individuelle observationsguides. Observationsstudier er en etnografisk tilgang, som giver evaluator indblik i interaktioner, handlinger
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og reaktioner, som de naturligt opstår i situationen. Evaluator opnår dermed en forståelse af, hvordan ressourceteamets metodebrug fungerer i praksis både overfor borgerne og samarbejdspartnere.

10.4

CASESTUDIER

10.5

KVANTITATIVE DATA

Ressourceteamet lavede en grundig præsentation på sammenlagt fire timer af udvalgte cases og eksempler på
brugen af deres metoder. Denne uddybende beskrivelse sammenholdt med projektdeltagernes erfaring samt
observationsstudierne giver evaluator en unik mulighed for at forstå målgruppen, deres udfordringer og hvilke
mekanismer der skal til for at rykke dem.

De kvantitative analyser i evalueringen bygger på rådata fra Deloitte, som står bag den samlede evaluering af
den tværkommunale helhedsindsatsafprøvning. I denne evaluering præsenteres udelukkende resultater baseret
på respondenter fra Lolland Kommune.
Inden data er analyseret er der foretaget en sortering og rengøring. Således er data både for børnene/de unge
og for voksne reduceret til at indeholde det første og senest foretagne nedslag. Første observation er enten
foretaget i 2014 eller -15 alt efter familiens indrullering i projektet. Den sidste observation er foretaget i 2016.
Voksne eller børn/unge med kun en observation er sorteret fra. Det efterlader 37 voksne og 61 børn i de
præsenterede opgørelser. For WHO5 gælder det, at der er en del manglende information og resultaterne beror
derfor på 24 besvarelser ved første måling og 37 ved anden.

10.5.1

Forbehold i tolkningen af resultatdata

Væsentlige forhold skal tages i forbindelse med tolkningen af det kvantitative data. For det første bygger datasættet på få observationer. For det andet gav de kvalitative interviews med projektdeltagerne et indblik i, hvorledes spørgeskemaerne udfyldes. En projektdeltager beskrev, hvordan spørgsmålene var svære at forholde sig
til, hvorfor han i flere tilfælde blot satte et tilfældigt kryds eller flere, hvis han ikke fandt svarkategorierne passende, hvilket rejser væsentlige spørgsmål i forhold til kvaliteten af data.

10.6

ØKONOMISKE BEREGNINGER

Undersøgelsen af de økonomiske konsekvenser for Lolland Kommune til et ”dårligt liv” tager udgangspunkt i
nogle af de cases, vi har stødt på i vores kvalitative arbejde. Således er de præsenterede scenarier forsøgt virkelighedsgjort af at bygge på familier, som kunne bo i Lolland Kommune og være en del af den helhedsorienterede
indsats. Til trods for det er det vigtigt at understrege, at beregningerne af nettoudgifter og -indtægter for kommunekassen ikke er baseret på virkelige sagsforløb i kommunen men på hypotetiske forløb.
Som skrevet, er de effekter, der medregnes i eksempler fuldstændigt fiktive og kan ikke tilskrives den helhedsorienterede indsat.
Den anvendte metode beror på udregnede bidrag til de offentlige kasser ved forskellige forsørgelsesgrundlag
og beskæftigelser. Alle satser er SKATs gældende11, mens satserne for ydelser er Beskæftigelsesministeriets
gældende satser. Som kommuneskatprocent er der anvendt Lolland Kommune.

11
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http://skat.dk/skat.aspx?oId=satser

Til udredning af refusion/medfinansiering er anvendt den gældende refusionslov efter seneste reform12. Til
beregning af årsløn for den ikke-faglærte arbejder er anvendt cirkulære om organisationsaftale for Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F), ved Moderniseringsstyrelsen.
Cirkulæret er fra 201413, mens den faglærte arbejders årsløn er taget fra overenskomsten mellem Dansk Metal
og virksomheder, der er medlem af DI14.
Dernæst er opnået en række priser på sociale foranstaltninger. Disse priser beror primært på søgning på Tilbudsportalen og tilbud til børn/unge og voksne i Lolland Kommune. Dertil er indhentet priser fra en række
private udbydere (oftest på Lolland). Ift. anbringelser er der anvendt priser fra en rapport om Region Sjælland
med tal fra bl.a. Lolland Kommune. Alle kilder fremgår af bilag 2.

10.6.1

Forbehold og usikkerheder

Kapitlet er behæftet med en række usikkerheder
Der er således en række ting, der er set bort fra.

og

skal

derfor

tages

med

forbehold.

Der er tale om en analyse, der forsøger at favne de kommunale økonomiske konsekvenser af socialt udsathed
og derfor er der holdt fokus på indsatser, hvor udgifterne tilfalder den kommunale kasse. Der er således set
bort fra fx sundhedsudgifter, idet størstedelen af disse afholdes regionalt. Der er også set bort fra afledte omkostninger som fx mindre belastning af familiernes pårørende. Der er også set bort fra udgifter til fx daginstitution og skolegang og udelukkende fokuseret på merudgifter, idet der selvsagt stadig er kommunale udgifter
til velfungerende familier
I beregningerne af forsørgelsesgrundlag er der set bort fra fx børne-unge-ydelse, medlemskab af fagforening
og/eller A-kasse, samt boligstøtte. På samme måde er der ikke taget højde for, at ydelser nedsættes ved indestående formue og ægtefællers indtjening.
I beregningerne af familiernes besparelsespotentiale ved et socialt løft, er der ikke taget højde for den gensidige
forsørgerpligt.
Der er ikke taget højde for pristalsudvikling, hvor priserne ikke er opdateret. Den fulde liste kan ses i bilag 2.

12

Refusionsreform 2016, John Klausen, Hans Reitzels Forlag, 2016

13http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2014/~/media/Circu-

lar/2014/016-14.ashx
14 https://www.danskmetal.dk/Overenskomster/Sider/Industriens-Overenskomst.aspx
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11. Bilag
Bilag 1 Forsørgelsesgrundlag
Bilag 2 Udgifter til indsatser
Bilag 3 Udgifter til socialt belastede familier
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11.1

BILAG 1. FORSØRGELSESGRUNDLAG

Kontanthjælp (år1) til forsøger med min. 2 børn

Satser

Sats for forsørger over 30
ATP bidrag (personlig)
Skattepligtig indkomst
Personfradrag
Bundskat
Kommuneskat Lolland 2016
Sundhedsbidrag (Statsskat)
Grøn Check
ATP kommunal del

14.416 kr. pr. måned

Årsbasis
kr. 172.992,00
kr. 1.135,80
kr. 171.856,20
kr. 44.000,00
kr. 11.609,34
kr. 34.521,17
kr. 3.835,69
kr. 1.670,00
kr. 2.272,20

94,65 pr. måned

44.000 pr. år
9,08%
27%
3%
950+280 for lav indkomst+220 pr barn
189,35 pr. måned

Refusion af kontanthjælp gennemsnit/år•80 pct. i de første 4
uger.
•40 pct. fra den 5. til og med den 26. uge.
•30 pct. fra den 27. til og med den 52. uge.
kr. 65.870,03
Årsindkomst
Nettobidrag til offentlige kasser
Nettobidrag til kommunale kasser

kr. 123.560,00
-kr. 125.298,00
-kr. 74.873,00

Kontanthjælp (år 2 og frem) til forsøger med min. 2 børn

Satser

Sats for forsørger over 30
ATP bidrag (personlig)
Skattepligtig indkomst
Personfradrag
Bundskat
Kommuneskat Lolland 2016
Sundhedsbidrag (Statsskat)
Grøn Check
ATP kommunal del

14.416 kr. pr. måned
94,65 pr. måned

44.000 pr. år
9,08%
27%
3%
950+280 for lav indkomst+220 pr barn =
189,35 pr. måned

Årsbasis
kr. 172.992,00
kr. 1.135,80
kr. 171.856,20
kr. 44.000,00
kr. 11.609,34
kr. 34.521,17
kr. 3.835,69
kr. 1.670,00
kr. 2.272,20

Refusion af kontanthjælp gennemsnit/år (år 2 og frem)
Årsindkomst
Nettobidrag til offentlige kasser
Nettobidrag til kommunale kasser

kr. 34.598,40
kr. 123.560,00
-kr. 125.298,00
-kr. 106.144,63
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Førtidspension (andre. År 1)

Satser

Sats for førtidspension andre
ATP bidrag (personlig)
Skattepligtig indkomst
Personfradrag
Bundskat
Kommuneskat Lolland 2016
Sundhedsbidrag (Statsskat)
Grøn Check
ATP kommunal del

15.404 pr måned

Årsbasis
kr. 184.848,00
kr. 1.135,80
kr. 183.712,20
kr. 44.000,00
kr. 12.685,87
kr. 49.602,29
kr. 4.191,37
kr. 1.670,00
kr. 2.272,20

94,65 pr. måned

44.000 pr. år
9,08%
27%
3%
950+280 for lav indkomst+220 pr barn
189,35 pr. måned

Medfinansiering: 20 pct. i de første 4 uger med ydelser.
60 pct. fra den 5. til og med den 26. uge med ydelser.
70 pct. fra den 27. til og med den 52. uge med ydelser.
80 pct. fra den 53. uge med ydelser.
Årsindkomst

kr. 114.463,57
kr. 118.902,67

Nettobidrag til offentlige kasser
Nettobidrag til kommunale kasser

Førtidspension (andre. År 2 og frem)

Satser

Sats for førtidspension andre
ATP bidrag (personlig)
Skattepligtig indkomst
Personfradrag
Bundskat
Kommuneskat Lolland 2016
Sundhedsbidrag (Statsskat)
Grøn Check
ATP kommunal del

15.404 pr måned

Medfinansiering efter uge 52 udgør 80%
Årsindkomst
Nettobidrag til offentlige kasser
Nettobidrag til kommunale kasser
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-kr. 120.640,67
-kr. 67.133,48

94,65 pr. måned

44.000 pr. år
9,08%
27%
3%
950+280 for lav indkomst+220 pr barn
189,35 pr. måned

Årsbasis
kr. 184.848,00
kr. 1.135,80
kr. 183.712,20
kr. 44.000,00
kr. 12.685,87
kr. 49.602,29
kr. 4.191,37
kr. 1.670,00
kr. 2.272,20
kr. 147.878,40
kr. 118.902,67
-kr. 120.640,67
-kr. 100.548,31

Ressourceforløb (Forsøgere år 1)

Satser

Sats for førtidspension andre
ATP bidrag (personlig)
Skattepligtig indkomst
Personfradrag
Bundskat
Kommuneskat Lolland 2016
Sundhedsbidrag (Statsskat)
Grøn Check
ATP kommunal del

14.575 kr. pr. måned

Årsbasis
kr. 174.900,00
kr. 1.135,80
kr. 173.764,20
kr. 44.000,00
kr. 11.782,59
kr. 46.916,33
kr. 3.892,93
kr. 1.670,00
kr. 2.272,20

94,65 pr. måned

44.000 pr. år
9,08%
27%
3%
950+280 for lav indkomst+220 pr barn
189,35 pr. måned

Refusion af kontanthjælp gennemsnit/år•80 pct. i de første 4
uger.
•40 pct. fra den 5. til og med den 26. uge.
•30 pct. fra den 27. til og med den 52. uge.
kr. 66.596,54
kr. 112.842,35

Årsindkomst
Nettobidrag til offentlige kasser
Nettobidrag til kommunale kasser

-kr. 114.580,35
-kr. 63.659,33

Ressoruceforløb (forsøgere år 2 og frem)

Satser

Sats for førtidspension andre
ATP bidrag (personlig)
Skattepligtig indkomst
Personfradrag
Bundskat
Kommuneskat Lolland 2016
Sundhedsbidrag (Statsskat)
Grøn Check
ATP kommunal del

14.575 kr. pr. måned

Refusion efter uge 52 udgør 20%
Årsindkomst
Nettobidrag til offentlige kasser
Nettobidrag til kommunale kasser

94,65 pr. måned

44.000 pr. år
9,08%
27%
3%
950+280 for lav indkomst+220 pr barn
189,35 pr. måned

Årsbasis
kr. 174.900,00
kr. 1.135,80
kr. 173.764,20
kr. 44.000,00
kr. 11.782,59
kr. 46.916,33
kr. 3.892,93
kr. 1.670,00
kr. 2.272,20
kr. 34.980,00
kr. 112.842,35
-kr. 114.580,35
-kr. 95.275,87
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Ikke-Faglært arbejde inden for Rengøringsassistent/Teknisk
Service/Specialarbejde - ansat under 3Fs område (Stat/Offentlig)

Satser

Lønindtægt(trin 1 ikke faglært)
Eget pensionsbidrag
ATP bidrag (personlig)
Arbejdsmarkedsbidrag
Beskæftigelsesfradrag
Skattepligtig indkomst
Personfradrag
Bundskat
Kommuneskat Lolland 2016
Sundhedsbidrag (Statsskat)
Grøn Check

224.123 kr. i provinsen/året i 2014

ATP kommunal del
Årsindkomst

189,35 pr. måned

Årsbasis
kr. 224.123,00
kr. 9.712,00
kr. 1.135,80
kr. 17.929,84
kr. 18.602,21
kr. 195.345,36
kr. 44.000,00
kr. 13.742,16
kr. 52.743,25
kr. 4.540,36
kr. 955,00

1/3 af 13 %
94,65 pr. måned
8%

8,30%
44.000 pr. år
9,08%
27%
3%
950

kr. 2.272,20
kr. 154.052,23

Nettobidrag til offentlige kasser
Nettobidrag til kommunale kasser

Faglært Metalarbejder

Satser

Lønindtægt
Eget pensionsbidrag
ATP bidrag (personlig)
Arbejdsmarkedsbidrag
Beskæftigelsesfradrag
Skattepligtig indkomst
Personfradrag
Bundskat
Kommuneskat Lolland 2016
Sundhedsbidrag (Statsskat)
Grøn Check

189kr/timen

ATP kommunal del
Årsindkomst

189,35 pr. måned

Nettobidrag til offentlige kasser
Nettobidrag til kommunale kasser
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kr. 88.000,61
kr. 50.471,05

Årsbasis

4% af 12 %
94,65 pr. måned
8%

8,30%
44.000 pr. år
9,08%
27%
3%
950

kr. 363.636,00
kr. 14.545,44
kr. 1.135,80
kr. 29.090,88
kr. 30.181,79
kr. 318.863,88
kr. 44.000,00
kr. 24.957,64
kr. 86.093,25
kr. 8.245,92
kr. 955,00
kr. 2.272,20
kr. 245.294,20
kr. 147.432,68
kr. 83.821,05

11.2

BILAG 2 UDGIFTER TIL INDSATSER
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11.3

BILAG 3 UDGIFTER TIL SOCIALT BELASTEDE FAMILIER

Familierne er sammensat ud fra beregninger af udgifter til forsørgelse og indsatser. Den første kolonne viser
en måned med en lang række indsatser og anden kolonne et år, hvor nogle indsatser forekommer en gang, mens
andre er blivende af kortere eller længere varighed.

63

Familie 2
Svære sociale problemer
Forsørgelsesgrundlag voksen 4 og 5
Førtidspension
Kontanthjælp (år2)
Foranstaltninger voksne
Krisecenter
Forældreevnekursus
Vejledning
Misbrugsbehandling - alkohol
Hash-misbrugsbehandling
Foranstaltninger ung
Uddannelsesstarthjælp
Hash-misbrugsafvænning
Foranstaltninger barn
Ergoterapi
Talepædagog
Weekendaflastning 2gange/måned
Nettobidrag til kommune/måned
Lette sociale problemer
Forsørgelsesgrundlag voksen 4 og 5
Førtidspension
Ressourceforløb (1)
Foranstaltninger voksne
Vejledning
Foranstaltninger ung
Ingen
Foranstaltninger barn
Ingen
Nettobidrag til kommune/måned
Besparingspotentiale

Udgift/måned
-kr. 8.379,03
-kr. 8.845,39
kr. 60.810,00
kr. 8.135,00
kr. 5.850,00
kr. 37.500,00
kr. 49.500,00
kr. 106.410,00
kr. 49.500,00
kr. 3.000,00
kr. 8.400,00
kr. 15.686,00
-kr. 362.015,41
Udgift/måned

Familie 2
Svære sociale problemer
Udgift/år
Forsørgelsesgrundlag voksen 4 og 5
Førtidspension
-kr. 100.548,30
Kontanthjælp (år2)
-kr. 106.144,62
Foranstaltninger voksne
Krisecenter (2 måneder/år)
kr. 121.620,00
Forældreevnekursus - en gang til begge
kr. 16.270,00
Vejledning - hele året
kr. 70.200,00
Misbrugsbehandling - alkohol - en gang
kr. 37.500,00
Hash-misbrugsbehandling - en gang
kr. 49.500,00
Foranstaltninger ung
Uddannelsesstarthjælp 2 måneder
kr. 212.820,00
Hash-misbrugsafvænning (en gang)
kr. 49.500,00
Foranstaltninger barn
Ergoterapi - 6 måneder
kr. 18.000,00
Talepædagog - 6 måneder
kr. 50.400,00
Weekendaflastning 2gange/måned hele året
kr. 188.232,00
Nettobidrag til kommune/år
-kr. 1.020.734,92

kr. 0,00
-kr. 19.533,97

Lette sociale problemer
Forsørgelsesgrundlag voksen 4 og 5
Førtidspension
Ressourceforløb (1)
Foranstaltninger voksne
Vejledning - hele året
Foranstaltninger ung
Ingen
Foranstaltninger barn
Ingen
Nettobidrag til kommune/måned

kr. 342.481,44

Besparingspotentiale

-kr. 8.379,03
-kr. 5.304,94
kr. 5.850,00
kr. 0,00

Udgift/måned
-kr. 100.548,30
-kr. 63.659,33
kr. 70.200,00
kr. 0,00
kr. 0,00
-kr. 234.407,63
kr. 786.327,29
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