
BUSINESS CASE LIGHT

INDSATS:

OBS: 

Familieiværksætterne for forældre med 0-2 årige børn

FOU ønskede at udvide indsatsen til målgruppen af forældre med 
2-6 årige børn. Forslaget er skærpet til forældre med 0-2 årige 
børn, da finansieringsgrundlaget herfor udløber med budget 2016

Begrundelse

Hvorfor? Hvad er begrundelsen/visionen for at videreføre indsatsen?

Gribskov Kommune har siden 2014 haft et tilbud til førstegangsforældre 
om at deltage i 'Familieiværksætterne' for børnefamilier med børn i 0-2 
års alderen. Tilbuddet fokuserer på en tidlig forebyggende og 
sundhedsfremmende indsats i familien og dens netværk. 

Evalueringer fra forældrene i Gribskov Kommune viser, at der er stor 
tilfredshed med tilbuddet, og at familier med særlige behov er inkluderet i 
grupperne. Erfaringen fra Familieiværksætterne er, at forældreforløb og 
netværk styrker den gensidige omsorg og ansvarsfølelse mellem familier i 
lokalsamfundet og forebygger, at sociale problemer opstår, inden de bliver
for store. 

Forskning har desuden påvist, at jo tidligere, den pædagogiske indsats 
gennemføres, des større er det samfundsmæssige afkast (se figur 1):

Hvad er problemerne ved den nuværende løsning?

Antallet af underretninger på skolebørn til myndighedsområdet er stigende
i Gribskov Kommune som i andre kommuner, hvilket medfører store 
udgifter og menneskelige omkostninger. 

Finansieringen af det nuværende Familieiværksættertilbud udløber ved 
udgangen af 2016. Der er p.t. ikke aftalt finansiering for budget 2017, 
hvilket skal afklares jf. Børneudvalgets beslutning fra 11. januar 2016. 

Hvad? Hvad skal indsatsen afhjælpe helt konkret? 

Ved at videreføre tilbuddet for børnefamilier med børn i 0-2 års alderen 
ønsker Gribskov Kommune at styrke forældrerollen for at styrke den 
almene forebyggelse og sundhedsfremme på et tidligt tidspunkt i børns 
opvækst. Samtidigt antages indsatsen at være med til at forebygge 
antallet af skilsmisser.

Familieiværksætterne skal:
• Styrke forældrekompetencen og give gode råd og vejledning til, 



hvordan de kan skabe trygge opvækstvilkår for deres børn.
• Styrke forældrenes fællesskab og give dem råd og vejledning i, 

hvordan de kan tage fælles ansvar for barnet, håndtere vanskelige 
situationer og konflikter.

• Styrke netværket blandt forældrene og give dem gode råd og 
vejledning til, hvordan de på tværs af forskelle kan yde gensidig 
støtte ud fra princippet om empowerment og solidarisk 
medborgerskab i civilsamfundet.

• Det antages, at indsatsen kan være med til at forebygge 
skilsmisser, overvægt og dårlig trivsel blandt børnene, når de bliver
ældre.

Hvem? Hvem og hvor stor er målgruppen helt konkret? 

Alle forældre i Græsted-området tilbydes deltagelse med deres første 
barn. I alt ca. 40 børn og op til 80 forældre.

Familieiværksætterne inkluderer alle forældre med henblik på at danne 
selvstændige netværk. Ressourcestærke forældre kan inspirere og støtte 
forældre, der ikke har så mange ressourcer. Derfor retter 
Familieiværksætterne sig ikke kun mod forældre med særlige behov. 

Ca 10% af forældrene på en årgang har så store vanskeligheder med at 
håndtere forældrerollen, at det går ud over barnets trivsel op gennem hele
barndommen. Projektet vil have særligt fokus på at inkludere denne 
målgruppe i tilbuddet.

Muligheder

Hvordan? Hvad er baseline (hvis vi intet nyt gør, hvad sker der så)?

Uden Familieiværksætterne vil forældre med børn i 0-2 års alderen selv 
skulle opsøge netværk og viden, der kan fremme sundhed og forebygge 
dårlig trivsel. 

Antallet af skilsmisser, dårlig mental og fysisk sundhed samt evt. misbrug 
forventes at have samme niveau som nu eller stigende med deraf stigende
underretninger.

Hvilken ny forandring ønsker vi at implementere (produkt/proces)?

Videreføre det nuværende Familieiværksættertilbud i Græsted i yderligere 
1 år i form af fem 'Familieiværksætter'-grupper for forældre med børn i 
alderen 0-2 år, som faciliteres af en sundhedsplejerske. 

Grupperne får ca. fem kursusgange om året á to timer med opstart i 26. 
graviditetsuge. På kurserne undervises der om børns sundhed og trivsel, 
familieliv, økonomi og der arbejdes med forældres netværksdannelse. 
Relevante fagpersoner (interne og eksterne) inviteres ind som 
undervisere. Dette kan omfatte personalet i småbørnstilbud, tale-høre 
pædagoger, sundhedsplejersker, psykologer og andre relevante fra CBU.

Hvilke perspektiver er der på længere sigt?

Mulighed for samarbejde med Center for Socialt Ansvar og Kolding 
Kommune i forhold til at udvikle Familieiværksætterne til at omfatte 
forældre til børn 2-6 år på dagtilbudsområdet. Udviklingen og test af dette
projekt forventes gennemført efter sommerferien 2016. Projektet vil skulle
medfinansieres. 

Business Case

Kvantitative
(Økonomiske)

Gevinster: Beløb Effekt-år

Der foreligger endnu ikke en konkret 6.000 – 2020-30



effektvurdering af tilbuddet.

Det er ikke muligt at forudsige præcise beløb på 
eventuelle fremtidige familiesager.

Et skøn er, at gevinsterne først vil komme efter 3 
års indsats, derfor er 2020 startpunktet.

For at gevinsterne skal opveje omkostningerne på 
300.000 de første 3 år, skal vi i 2020 have 
forebygget foranstaltninger for 300.000 kr. og 
efterfølgende for 100.000 kr. årligt.

Det vil svare til, at vi i 2020 skal have forebygget en
af følgende indsatser:

◦ 5 familiebehandlinger i et år
◦ 1 anbringelse i plejefamilie i et år eller
◦ 2,5 måneders anbringelse i 

døgninstitution

Fra 2020 og frem skal vi hvert år forebygge, hvad 
der svarer til:

◦ 1,6 familiebehandlinger i et år
◦ 4 mdr.'s anbringelse i familiepleje
◦ ca 1 måneds anbringelse i døgninstitution

Der forventes 5-10% færre pædagogisk-
pskykologiske udredninger (PPV'ere) og 5-10% 
færre §50-undersøgelser (lønudgift ca. 305 kr./time)

160.000
kr. pr.

måned
pr. sparet
foranstalt

ning

(ukendt)

Gevinster i alt:
Gevinsterne er beregnet skønsmæssigt 
ovenfor, som et mindstemål ('break even'): 

300.000
frem til
2020 +

100.000
kr årligt

derefter.

2020-30

Omkostninger: 

• Sundhedsplejens timer 
(200 i alt om året)

• Projektledelse/administration-/
samarbejde med småbørnstilbud

60.000

40.000

2017-20

2017-20

Omkostninger om året: 100.000 2017-20

Kvalitative
(ikke-
økonomiske)

Gevinster: År

• Socialt samvær og netværk mellem 
forældrene

• Arbejdsglæde hos sundhedsplejerskerne
• Forbedrede relationer mellem barn og 

forældre, når forældrene får bedre forståelse 
for barnets udvikling og behov

• Færre skilsmisser
• Reduktion i børn der ikke trives og lærer
• Den sundhedsfremmende effekt forventes at 

være bedre kost- og søvnvaner, bedre 
motorik, herunder færre overvægtige børn 
og på længere sigt færre livsstilssygdomme.

2017

2017

2017-

Omkostninger: 



• Ingen kendte 2017

Forudsætninger • At målgruppens børn er på nogenlunde 
samme aldersmæssige udviklingstrin for at 
få mulighed for at undervise i emner der er 
relevante for forældrene. 

• At der afsættes timer til projektledelse og 
systematisk opfølgning på effekterne af 
projektet

• At sundhedsplejerskerne er motiverede og 
kan afsætte et vist antal timer om ugen til 
opgaven

• At de involverede dagtilbud er motiverede for
samarbejdet

• At forældrene er motiverede og deltager

Skalerings-
potentiale

(1) I lille grad (2) I nogen grad (3) I høj grad

Kan indsatsen opskaleres,
så andre/flere borgere 
kan få gavn af indsatsen? 
Vurderes på en skala fra 
1-3 

Kan udvides til 
forældre med 2-6 
årige børn og til 
resten af 
kommunen.

Kan fungere som 
modelkommune i 
samarbejde med 
Center for Socialt 
Ansvar og Kolding 
Kommune

Samlet vurdering og anbefaling:

Det anbefales at videreføre finansieringen af Familieiværksætterne for førstegangsforældre 
med 0-2 årige børn i Græsted frem for at oprette et nyt tilsvarende tilbud for 2-6-årige. 

Tilbuddet for 0-2-årige er foreløbig kun finansieret frem til udgangen af 2016 og skal dermed 
afklares for budget 2017 og evt. efterfølgende år.

Tilbuddet forventes at have en fortsat inkluderende effekt og tilfredshed blandt forældrene. 

Den årlige udgift forventes at være 100.000 kr. fra 2017. Den økonomiske effekt er usikker, 
men vurderes i nogen grad at kunne opveje udgifterne fra 2020 og fremefter i form af færre 
underretninger, pædagogisk-psykologiske- og §50-udredninger. 

Indsatsen kan evt. senere udvides til målgruppen af forældre med 2-6-årige børn i samarbejde
med Center for Socialt ansatte og Kolding kommune.

Testperiode
Det vurderes meningsfyldt at forlænge den nuværende indsats, som har været afprøvet siden 
2014. I forbindelse med forlængelsen foreslås, at tilbuddet evalueres internt efter det første år.
Forlængelsen kan give et bedre grundlag for den konkrete effektvurdering af tilbuddet.

Ved prioritering af denne indsats forudsættes finansiering af hele den 3-årige pakke på 
100.000 kr. om året frem til år 2020, som er den tidshorisont, der forventes, før de 
økonomiske gevinster vil kunne høstes.

Det foreslås, at tilbuddet om finansiering forelægges for Børneudvalget, som finansierer det 
igangværende tilbud.


