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Analysen viser, at en fremskrivning af den nuværende brugergruppe vil betyde, 

at kommunen om relativt få år vil reducere sine udgifter på området, da en stor 

del af de børn og unge, der modtager en ydelse nu, vil vokse ud af systemet. 

Dette er under forudsætning af, at der ikke indvisiteres nye grupper af store 

børn og unge. Ovenstående skal dog sammenholdes med, at en del af omkost-

ningerne sandsynligvis i stedet vil belaste voksenområdet. 

Analysen af Gribskov Kommunes egne samt eksterne familiebehandlingstilbud 

viser, at kommunens anvendelse af eksterne tilbud er forbundet med større 

omkostninger end de interne tilbud. Dette kan give anledning til at undersøge 

indholdet, kvaliteten og effekterne af de to tilbud med henblik på at afdække, 

om dele af den eksterne familiebehandling kan omlægges til intern behandling. 

Endelig viser analysen, at områdets udgifter kan reduceres, hvis kommunen for 

målgruppen af unge fremadrettet kan omlægge en andel af sine anbringelser 

fra opholdssteder til enten plejefamilier, netværksplejefamilier, kommunale 

plejefamilier eller eget værelse. 

Organisering, sagsbehandling og styring 

Ved en gennemgang af 23 sager på området har det på grund af grundlaget for 

tildelingen i sagerne ikke været muligt for Deloitte at vurdere hensigtsmæssig-

heden af tildelingen af foranstaltninger og dermed potentialet ved en anden 

tildelingspraksis. 

For at styrke grundlaget for bevillingerne i de enkelte sager anbefaler Deloitte, 

at Gribskov Kommune arbejder med at styrke tildelingsgrundlaget i form af de 

børnefaglige undersøgelser og systematikken i sagsbehandlingen. 

Gennemsigtighed og tydelighed i sagerne er en forudsætning for at kunne 

lokalisere besparelses- og effektiviseringspotentialer i tildelingspraksis. 

Ligeledes bør der etableres et fast koncept for arbejdet med handleplaner, 

operationelle mål og opfølgning.

Gribskov Kommune anvender relativt få styringsredskaber til at sikre den 

faglige og økonomiske styring af området. Deloitte anbefaler derfor, at 

kommunen sætter fokus på at udvikle og implementere styringsredskaber som 

for eksempel et basalt sagsoverblik, serviceniveau, administrationsgrundlag og 

ydelseskataloger. Dette vil modvirke et udgiftspres på området ved at skabe 

overblik og fastsætte, hvem der kan forvente ydelser og i hvilket omfang. 

Sammenfatning af analysen af det specialiserede børneområde

Deloitte har for Gribskov Kommune foretaget en kortlægning og analyse af det 

specialiserede børneområde med henblik på en vurdering af områdets 

udviklingsmuligheder og muligheder for at frigøre et økonomisk råderum. 

Nedenstående sammenfatter analysens væsentligste resultater, herunder en 

række anbefalinger, som Deloitte vurderer kan understøtte en fremtidig 

effektivisering af området.

Udgifter og aktiviteter

Analysen af kommunens udgifter og aktiviteter viser, at Gribskov Kommunes 

samlede udgifter på området ligger på niveau med sammenlignelige kommuner. 

Analysen viser imidlertid også, at Gribskov Kommune har en markant ander-

ledes tildelings- og omkostningsstruktur end de kommuner, der sammenlignes 

med. 

Gribskov Kommune har således relativt få anbragte børn og unge, men 

omvendt tildeler kommunen en forebyggende foranstaltning til en markant 

større andel af kommunens børn og unge end de andre kommuner, der indgår i 

sammenligningen. 

På de fleste ydelser har Gribskov Kommune lavere omkostninger per 

helårsmodtager end de kommuner, der indgår i sammenligningen. Det drejer 

sig særligt om de forebyggende foranstaltninger, herunder familiebehandling, 

mens udgiften per barn/ung til en anbringelse ligger på niveau med gennem-

snittet for sammenligningskommunerne. 

Analysen viser, at de største harmoniseringspotentialer kan knyttes til en 

tilpasning af antal børn og unge, der visiteres til forebyggende foranstaltninger i 

Gribskov Kommune, så det svarer til niveauet for sammenligningskommunerne. 

En sådan reduktion bør dog ske under hensyn til afhængighederne mellem 

brugen af forebyggende foranstaltninger og behovet for anbringelser på sigt. 

Tilbudsvifte og brug af ydelser

Analysen af kommunens anvendelse af tilbud og ydelser viser, at der er mange 

teenagere blandt de børn og unge, der modtager foranstaltninger, og relativt få 

mindre børn. Dette er særligt tilfældet for de anbragte børn og unge. 
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Analysen tager udgangspunkt i en lang række datakilder:

• Data på cpr-niveau om børns og unges indsatser og udgifter på det 

specialiserede voksenområde 2013.

• Data på cpr-niveau om varigheden af anbringelser og enhedsomkost-

ninger for 2013.

• Data på cpr-niveau om varighed og omfang af familiebehandling for 

2013.

• Data om sagsbehandlingskvalitet fra Deloittes gennemgang af 23 sager 

på det specialiserede børneområde.

• Data om 98 børns og unges funktionsniveau og støttebehov indsamlet 

gennem en screening foretaget af rådgiverne i Center for Børn og Unge. 

Screeningmetoden beskrives nærmere i afsnit 2.3.

• Data på paragrafniveau om det specialiserede børneområdes antal af 

børn og unge, der modtager hjælp, og omkostninger indsamlet lokalt fra 

fire benchmarkkommuner, som Gribskov Kommune har udvalgt. 

• Data fra Danmarks Statistik om driftsudgifter for Gribskov Kommune og 

sammenlignelige kommuner. 

• Kvalificering af resultater via workshops med myndighedschef, 

teamledere og enkelte rådgivere.

• Løbende validering af økonomidata med en medarbejder fra Styring og 

Analyse i Gribskov Kommune. 

• Validering af benchmarkdata med medarbejdere i benchmark-

kommunerne. 

• Baggrundsinformation om strategi, organisering, arbejdsgange mv.

Analysen har primært haft fokus på myndigheden, og der er derfor ikke 

gennemført selvstændig dataindsamling hos eksempelvis udførerleddet. 

Analysens konklusioner skal ses i dette lys.

Analysegrundlag
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1. Nøgletalsanalyse af udgifts- og 

aktivitetsniveau
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I dette kapitel gennemføres en nøgletalsanalyse af Gribskov Kommunes 

udgifter og aktivitetsniveau på det specialiserede børneområde. 

Formålet med analysen er at sammenligne kommunens udgifter, enheds-

omkostninger og serviceadgang med en række sammenlignelige 

kommuner som grundlag for en vurdering af økonomiske potentialer ved 

tilpasning af tildelingspraksis og omkostningsniveau til sammenlignings-

grundlaget. 

Til analysen er udvalgt to grupper sammenligningskommuner. Den ene 

gruppe er udvalgt, fordi kommunerne har samme rammebetingelser som 

Gribskov Kommune, mens den anden gruppe er udvalgt af Gribskov 

Kommune selv og betegnes benchmarkkommunerne. Der er et delvist 

overlap mellem de to grupper. 

Kapitlet indeholder følgende hovedafsnit:

Afsnit 1.2 Sammenligning af Gribskov Kommunes samlede 

udgiftsniveau. I afsnittet sammenholdes Gribskov Kommunes samlede 

udgifts- og aktivitetsniveau på det specialiserede børneområde med 

sammenlignings- og benchmarkkommunerne på baggrund af data fra 

Danmarks Statistik.

Resultaterne perspektiveres ved at undersøge, om Gribskov Kommune og 

sammenligningskommunerne er underlagt ens strukturelle betingelser. 

Dette baseres på en nationalt anvendt metode for vurdering af 

kommunernes rammevilkår på de specialiserede områder.

Afsnit 1.3 Benchmarkanalyser. I afsnittet gennemføres en analyse af 

kommunens enhedsomkostninger og serviceadgang i sammenligning med 

kommunerne udvalgt af Gribskov Kommune. Analysen baseres på data 

indsamlet lokalt af benchmarkkommunerne til brug for denne analyse. 

Analysens konklusioner

• Gribskov Kommunes driftsudgifter i 2013 er samlet set på niveau med 

gennemsnittet for alle sammenligningskommunerne, men der er relativt 

stor spredning i kommunernes tildelingsmønstre og omkostninger.

• Gribskov Kommune har på relevante sociale parametre lige så gode 

eller lidt bedre rammebetingelser i forhold til begge grupper sammen-

ligningskommuner. De følgende analyser skal fortolkes i dette lys.

• Gribskov Kommune har en markant anderledes tildelings- og 

omkostningsstruktur end benchmarkkommunerne, herunder: 

• Gribskov Kommune har relativt få anbragte børn og unge.

• Gribskov Kommune har relativt mange modtagere af forebyggende 

foranstaltninger, herunder særligt familiebehandling.

• Gribskov Kommune har særligt i forhold til konsulentbistand (efter 

servicelovens § 11), familiebehandling, aflastningsordning og 

anbringelse i henholdsvis netværksplejefamilie, plejefamilie og på 

kost-/efterskole relativt lave enhedsomkostninger.

• Gribskov Kommune har særligt i forhold til døgnophold,

kontaktperson og anbringelse på eget værelse relativt høje 

enhedsomkostninger.

• Gribskov Kommune kan reducere sine omkostninger med cirka 

15 mio. kr. ved at harmonisere kommunens serviceadgang til  

familiebehandling, døgnophold, fast kontaktperson og anbringelse på 

opholdssted til gennemsnittet i benchmarkkommunerne. 

• Gribskov Kommune kan reducere sine omkostninger med cirka 

4,7 mio. kr. ved at tilpasse sine enhedsomkostninger til døgnophold, 

kontaktperson, anbringelse på eget værelse og anbringelse på 

døgninstitution til gennemsnittet i benchmarkkommunerne.

1.1 Nøgletalsanalysens fokus og resultater 
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I det følgende gennemføres en overordnet analyse af udgiftsniveauet på det 

specialiserede børneområde i Gribskov Kommune. Analysen giver en 

indikation af, hvordan Gribskov Kommunes udgiftsniveau på det 

specialiserede børneområde placerer sig i forhold til sammenlignings-

kommunerne og benchmarkkommunerne, og viser desuden, hvordan 

udgiftsniveauet i kommunen har udviklet sig over tid.

I denne analyse sammenlignes Gribskov Kommune både med de 

kommuner, der har den bedste statistiske sammenlignelighed, og med de 

benchmarkkommuner, som Gribskov Kommune selv har udvalgt.

Udvælgelsen af sammenligningskommunerne er foregået ved hjælp af KL’s 

benchmarkværktøj vedrørende sociale udgifter og foregår konkret ud fra 

data om rammebetingelser, der vurderes at have betydning for udgifterne på 

det specialiserede børneområde.

De fem udvalgte kommuner er Ballerup, Glostrup, Fredensborg, 

Frederikssund og Helsingør kommuner. I det følgende benævnes de 

sammenligningskommunerne. 

For det andet sammenlignes Gribskov Kommune med den gruppe 

kommuner, som Gribskov Kommune selv har udvalgt som 

benchmarkkommuner. Benchmarkkommunerne er Frederikssund, 

Helsingør, Rødovre og Halsnæs kommuner, og der er således et vist 

overlap mellem de to grupper kommuner, som Gribskov Kommune 

sammenlignes med. 

Analysen tager udgangspunkt i de funktioner i den autoriserede kontoplan, 

der vedrører de primære paragraffer på området for udsatte børn og unge. 

Her er taget udgangspunkt i data indberettet til Danmarks Statistik. 

Tabel 1.1 viser således den overordnede udgiftsudvikling i Gribskov 

Kommune, sammenligningskommunerne, benchmarkkommunerne, Region 

Hovedstaden og hele landet fra 2008 til 2013. Den samme udvikling er 

illustreret i figur 1.1.

1.2 Sammenligning af Gribskov Kommunes samlede udgiftsniveau

Tabel 1.1 Driftsudgifter på det specialiserede børneområde, 2008-2013, kr. per indbygger (prisfremskrevet til 2013-niveau)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Udgiftstilvækst 

2012-2013

Udgiftstilvækst 

i hele perioden

Gribskov 2.939 3.116 2.600 2.455 2.411 2.592 7 % -13 %

Ballerup 3.064 3.386 3.278 2.955 2.841 2.562 -11 % -20 %

Glostrup 2.108 2.092 2.305 2.064 2.000 2.111 5 % 0 %

Fredensborg 2.687 2.677 2.626 2.362 2.631 2.543 -3 % -6 %

Frederikssund 2.409 2.649 2.848 2.571 2.283 2.540 10 % 5 %

Helsingør 2.760 2.931 2.891 2.587 2.784 2.732 -2 % -1 %

Rødovre 3.079 3.065 3.187 2.881 2.752 2.633 -5 % -17 %

Halsnæs 3.362 3.709 3.787 3.221 3.313 3.311 0 % -2 %

Gennemsnit for sammenligningskommuner 2.606 2.747 2.790 2.508 2.508 2.498 0 % -4 %

Gennemsnit for benchmarkkommuner 2.903 3.088 3.178 2.815 2.783 2.804 1 % -4 %

Region Hovedstaden 2.580 2.654 2.554 2.409 2.254 2.231 -1 % -16 %

Landsgennemsnit 2.500 2.637 2.595 2.397 2.319 2.336 1 % -7 %

Kilde: Danmarks Statistik (REGK31).

Note: De samlede driftsudgifter er beregnet ud fra følgende funktioner i den kommunale kontoplan: 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, 5.28.21 Forbyggende foranstaltninger for børn og unge 

og 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge. Da der kan være mindre forskelle på kommunernes konteringspraksis, er disse data behæftet med en vis usikkerhed.
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De samlede driftsudgifter på de primære funktioner på det specialiserede 

børneområde i Gribskov Kommune svarede i 2013 til 2.592 kr. per 

indbygger. Dette er 16 procent højere end landsgennemsnittet og 

11 procent højere end regionsgennemsnittet. 

Derimod er det 8 procent lavere end gennemsnittet for benchmark-

kommunerne og 4 procent højere end gennemsnittet for sammenlignings-

kommunerne. Dermed placerer Gribskov Kommune sig i 2013 på omtrent 

samme niveau som de kommuner, der blev udvalgt som værende særlig 

sammenlignelige med hensyn til statistisk beregnede rammevilkår, men 

med et lavere udgiftsniveau end benchmarkkommunerne. 

I perioden 2008-2013 har næsten alle sammenlignings- og benchmark-

kommunerne reduceret deres udgifter på området. Det gælder også 

Gribskov Kommune, der har oplevet et fald i udgifterne over hele perioden 

med 13 procent samlet set. I denne periode er både sammenlignings- og 

benchmarkkommunernes udgifter faldet med 4 procent i gennemsnit. 

Mens Gribskov Kommune har haft faldende udgifter mellem 2009 og 2012, 

er kommunens udgiftsniveau steget med 7 procent fra 2012 til 2013. I 

denne periode er gennemsnittet for sammenligningskommunerne hverken 

steget eller faldet, mens benchmarkkommunernes udgifter er steget med 

1 procent i gennemsnit. 

I det følgende undersøges de sammenlignede kommuners rammevilkår 

med henblik på at perspektivere de respektive kommuners samlede 

udgiftsniveau.

1.2 Sammenligning af Gribskov Kommunes samlede udgiftsniveau

Figur 1.1. Udgiftsudviklingen på det specialiserede børneområde 2008-2013, 

kr. per indbygger (prisfremskrevet til 2013-niveau)

Kilde: Danmarks Statistik (REGK31).

Note: De samlede driftsudgifter er beregnet ud fra følgende funktioner i den kommunale kontoplan: 

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, 5.28.21 Forbyggende foranstaltninger for 

børn og unge og 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge. 
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I det følgende kortlægges, om Gribskov Kommune er underlagt 

demografiske eller strukturelle vilkår, der gør, at kommunens udgifter på det 

specialiserede børneområde kan forventes at være anderledes end andre 

kommuners udgifter. 

I forbindelse med en række nationale projekter på det sociale område har 

Deloitte udviklet en model til sammenligning af kommunernes sociale 

profiler. Modellen er baseret på en række strategisk udvalgte indikatorer, 

der tilsammen tegner et billede af den enkelte kommunes sociale 

udfordringer. 

Tabel 1.2 viser en oversigt over indikatorer for sociale profiler for Gribskov 

Kommune, sammenligningskommunerne, benchmarkkommunerne og hele 

landet. 

De sociale profiler indikerer, at Gribskov Kommunes rammevilkår på 

næsten alle parametre er bedre end gennemsnittet for sammenlignings-

kommunerne. Kun med hensyn til parameteret uddannelse placerer 

Gribskov Kommune sig en anelse dårligere end gennemsnittet for 

sammenligningskommunerne.

Gribskov Kommune har selv udvalgt de fire benchmarkkommuner. De 

sociale profiler viser imidlertid også, at disse kommune udgør et relevant 

sammenligningsgrundlag. To af benchmarkkommunerne, Frederikssund og 

Helsingør kommuner, er således blandt de mest sammenlignelige 

kommuner i regionen målt ud fra de statistiske rammevilkår. Rødovres og 

Halsnæs’ rammevilkår ligner i lidt mindre grad og har med hensyn til de 

fleste parametre mindre favorable rammevilkår end både Gribskov, 

Frederikssund og Helsingør kommuner. Samlet set er Gribskov Kommune 

dog bedre stillet end de fire benchmarkkommuner. 

Gribskov Kommunes forholdsvis lave udgiftsniveau sammenlignet med 

benchmarkkommunerne bør således ses i lyset af, at kommunen placerer 

sig med forudsætninger, der er mindre udgiftsdrivende end for gennem-

snittet af benchmarkkommunerne. 

1.2 Sammenligning af Gribskov Kommunes samlede udgiftsniveau

Tabel 1.2 Indikatorer for sociale profiler

Gribskov Ballerup Glostrup Fredensborg Frederikssund Helsingør Rødovre Halsnæs

Gennemsnit for 

sammenlignings-

kommuner

Gennemsnit for 

benchmark-

kommuner

Hele landet

Uddannelse: Andel af 15-69-årige med grundskoleuddannelse som højest fuldførte 

uddannelse
29,3 % 30,5 % 28,9 % 25,8 % 29,3 % 29,4 % 29,5 % 32,3 % 28,8 % 30,1 % 28,6 %

Ungdomskriminalitet: Andel af 15-19-årige med strafferetlige afgørelser 3,0 % 3,5 % 3,8 % 3,3 % 3,4 % 4,0 % 4,4 % 4,4 % 3,6 % 4,0 % 3,7 %

Overførselsindkomster: Andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år) 

under offentlig forsørgelse
19,5 % 22,3 % 20,8 % 18,2 % 19,9 % 20,6 % 21,4 % 23,8 % 20,4 % 21,4 % 21,9 %

Specialundervisning: Andelen af skoleelever, der modtager specialundervisning 4,0 % 4,5 % 5,6 % 4,5 % 5,4 % 4,5 % 6,2 % 6,8 % 4,9 % 5,7 % 4,5 %

Elever med anden etnisk herkomst end dansk: Andelen af igangværende elever i 

folkeskolen, der er indvandrere eller efterkommere
4,2 % 13,7 % 15,3 % 12,3 % 5,3 % 10,9 % 18,4 % 7,4 % 11,5 % 10,5 % 10,4 %

Børn af unge mødre: Andelen af nyfødte, der er født af mødre under 23 år 4,7 % 5,5 % 7,4 % 5,8 % 8,8 % 11,3 % 5,8 % 9,6 % 7,8 % 8,9 % 5,9 %

Ungdomsuddannelser: Andel, der forventes at opnå en ungdomsuddannelse 93,0 % 93,0 % 93,0 % 93,0 % 93,0 % 93,0 % 92,0 % 90,0 % 93,0 % 92,0 % 92,9 %

Sindslidende børn: Andel 1-19-årige indlagt for psykiske lidelser 0,07 % 0,16 % 0,14 % 0,03 % 0,10 % 0,06 % 0,15 % 0,13 % 0,1 % 0,11 % 0,09 %

Sundhedsudgifter: Kommunale nettodriftsudgifter til sundhedsydelser per indbygger 5.183 5.583 5.703 4.706 5.133 5.328 5.375 5.791 5.291 5.407 4.746

Kilder: Danmarks Statistik (KRHFU1, STRAFNA2, AUK01, U194, U1907, FODIE, INDP01, REGK11 og FOLK1), UVM's og Styrelsen og It og Lærings (tidligere UNI∙C's) profilmodel samt KL's benchmarkværktøj til sociale udgifter.

Note: Hvis Gribskov Kommunes tal indikerer mere fordelagtige rammebetingelser end gennemsnittet for sammenligningskommunerne, er dette markeret med grøn skrift, mens rød skrift indikerer, at rammebetingelserne er dårligere i Gribskov Kommune end i sammenligningskommunerne.

Note: Med undtagelse af ungdomsuddannelser, hvor der er tale om 2012-tal, er opgørelserne foretaget på baggrund af 2013-tal. Overførselsindkomster er opgjort eksklusive SU-modtagere. Specialundervisning er opgjort eksklusive efterskoler, men inklusive special-, fri- og privatskoler.
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Tabel 1.3. Udgifter (kr.) opdelt efter kommuner og paragraffer (2013)

Gribskov Frederikssund Helsingør Rødovre Halsnæs

SEL § 11, stk. 3, nr. 1 Konsulentbistand* 103.509 4.484.151 7.124.000 - -

SEL § 52, stk. 3, nr. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet* - - 2.869.000 4.388.168 18.542

SEL § 52, stk. 3, nr. 3 Familiebehandling* 12.169.346 2.247.554 988.000 14.228.998 6.543.594

SEL § 52, stk. 3, nr. 4 Døgnophold 2.475.441 768.849 64.000 121.267 1.568.228

SEL § 52, stk. 3, nr. 5 Aflastningsordning* 3.141.372 7.393.762 13.645.000 3.899.739 5.380.816

SEL § 52, stk. 3, nr. 6 Fast kontaktperson* 4.863.334 7.501.828 4.999.000 3.177.454 107.730

SEL § 52, stk. 3, nr. 8 Formidling af praktiktilbud* 24.172 8.094 88.000 - -

SEL § 52, stk. 3, nr. 9 Anden hjælp* - 11.900 519.600 2.313.843 167.418

I alt forebyggende foranstaltninger 22.777.175 22.416.138 30.296.600 28.129.469 13.786.328

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Plejefamilie 7.694.000 15.498.413 48.911.000 20.469.954 15.957.249

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Kommunal plejefamilie - 1.333.863 - 233.102 -

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Netværksplejefamilie 385.000 290.711 771.000 2.338.831 532.775

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Eget værelse 4.005.744 622.694 2.852.000 1.140.518 653.764

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Opholdssted 25.707.000 22.205.467 26.528.000 21.376.694 16.083.350

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Kost-/efterskole 910.000 2.176.008 482.000 767.485 3.335.930

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Skibsprojekt - 1.544.150 - - -

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Døgninstitution 10.528.146 15.992.069 40.477.000 9.002.035 12.650.739

I alt anbringelser 49.229.890 59.663.375 120.021.000 55.328.619 49.213.807

Kilde: Gribskov Kommunes udgifts- og aktivitetsdata på cpr-niveau samt benchmarkkommunernes opgørelse af udgifts- og aktivitetsdata på paragrafniveau.

Anbringelser

Opholdssteder, døgninstitutioner og plejefamilie udgør de største 

udgiftsposter i Gribskov Kommune med hensyn til anbringelser og udgør 

tilsammen 89 procent af kommunens anbringelsesudgifter. Opholdssteder 

alene udgør en udgift på knap 26 mio. kr. i 2013, mens kommunen 

anvender omkring 10 mio. kr. på døgninstitutioner og 7,5 mio. kr. på 

plejefamilier. 

Derudover anvendte Gribskov Kommune i 2013 godt 4 mio. kr. til 

anbringelser på eget værelse. Det er indenfor disse tre poster, det primære 

potentiale for besparelser ligger, hvis enhedsomkostningerne eller 

serviceadgangen reduceres. 

1.3 Benchmarkanalyse: Samlede udgifter 

I dette afsnit foretages en mere nuanceret benchmarkanalyse af Gribskov 

Kommunes udgifts- og aktivitetsniveau. Her sammenlignes kommunen med 

de fire benchmarkkommuner, Gribskov Kommune selv har udvalgt. 

En sammenligning af de samlede udgifter fordelt på de enkelte paragraffer 

giver mulighed for at identificere, hvilke foranstaltningstyper der er de mest 

omkostningstunge. Formålet er at udpege, hvor de udgiftsreducerende 

potentialer for Gribskov Kommune befinder sig.

Forebyggende foranstaltninger

Tabel 1.3 viser, at Gribskov Kommunes største udgiftspost, for så vidt 

angår de forebyggende foranstaltninger, er familiebehandling med en udgift 

på cirka 12 mio. kr. i 2013. Herudover udgør fast kontaktperson, hvor der 

anvendes knap 5 mio. kr., og aflastningsordning med en udgift på godt 

3 mio. kr. de største udgiftsposter. Det er disse poster, størstedelen af 

ressourcerne til de forebyggende foranstaltninger går til. 
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Tabel 1.4 viser andelen af udgifter, Gribskov Kommune og de fire 

benchmarkkommuner anvender på de forskellige paragraffer. Det giver 

mulighed for at undersøge, om de udgiftstunge paragraffer er de samme for 

benchmarkkommunerne som for Gribskov Kommune, og dermed belyse 

forskelle og ligheder i omkostningsstruktur. 

Forebyggende foranstaltninger 

I Rødovre og Halsnæs kommuner udgør familiebehandling ligesom i 

Gribskov Kommune den største udgiftspost. I alle tre kommuner udgør 

familiebehandling omkring 50 procent af det samlede ressourceforbrug for 

de forebyggende foranstaltninger. I de resterende to kommuner er forbruget 

til denne ydelse lavere, henholdsvis 10 procent og 3 procent. 

Fast kontaktperson, der udgør 21 procent af Gribskov Kommunes udgifter 

til forebyggelse, udgør en betydelig post i Frederikssund Kommune (33 

procent) og en mindre betydelig post i Helsingør Kommune (17 procent). 

1.3 Benchmarkanalyse: Samlede udgifter opgjort som andele 

I Gribskov Kommune udgør aflastningsordning 14 procent af ressource-

forbruget. Kun i Rødovre Kommune udgør denne ydelse en tilsvarende 

relativt lille del, mens de resterende tre kommuner anvender mellem 33 og 

45 procent af deres samlede forbrug på denne ydelse. 

Anbringelser

I tre af de fire benchmarkkommuner udgør opholdssteder ligesom i 

Gribskov Kommune den største udgiftspost, men mens posten i Gribskov 

Kommune udgør 52 procent af det samlede ressourceforbrug til 

anbringelser, udgør den i de andre kommuner omkring 33 procent. Kun i 

Helsingør Kommune anvendes en støre andel af udgifterne til plejefamilier 

og til døgninstitutioner end til opholdssteder. 

Gribskov Kommune anvender 16 procent af de samlede ressourcer til 

anbringelser til plejefamilier, hvilket er den laveste andel blandt de 

kommuner, der sammenlignes. 

Tabel 1.4. Andel af udgifter anvendt på de forskellige paragraffer opdelt efter kommuner (2013)

Gribskov Frederikssund Helsingør Rødovre Halsnæs

SEL § 11, stk. 3, nr. 1 Konsulentbistand 0,5 % 20 % 24 % - -

SEL § 52, stk. 3, nr. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet - - 9 % 16 % 0,1 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 3 Familiebehandling 53 % 10 % 3 % 51 % 47 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 4 Døgnophold 11 % 3 % 0 % 0,4 % 11 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 5 Aflastningsordning 14 % 33 % 45 % 14 % 39 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 6 Fast kontaktperson 21 % 33 % 17 % 11 % 1 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 8 Formidling af praktiktilbud 0,1 % 0,0 % 0,3 % - -

SEL § 52, stk. 3, nr. 9 Anden hjælp - 0,1 % 2 % 8 % 1 %

I alt forebyggende foranstaltninger 32 % 27 % 20 % 34 % 22 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Plejefamilie 16 % 26 % 41 % 37 % 32 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Kommunal plejefamilie - 2 % - 0,4 % -

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Netværksplejefamilie 1 % 0,5 % 1 % 4 % 1 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Eget værelse 8 % 1 % 2 % 2 % 1 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Opholdssted 52 % 37 % 22 % 39 % 33 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Kost-/efterskole 2 % 4 % 0,4 % 1 % 7 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Skibsprojekt - 3 % - - -

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Døgninstitution 21 % 27 % 34 % 16 % 26 %

I alt anbringelser 68 % 73 % 80 % 66 % 78 %

Kilde: Gribskov Kommunes udgifts- og aktivitetsdata på cpr-niveau samt benchmarkkommunernes opgørelse af udgifts- og aktivitetsdata på paragrafniveau.
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1.3 Benchmarkanalyse: Antallet af ydelsesmodtagere og helårspersoner

Mens der for konsulentbistand kun er fem børn og unge, der modtager 

hjælp efter denne paragraf i Gribskov Kommune, anvendes 

foranstaltningstypen markant mere i Frederikssund og Helsingør 

kommuner.

Anbringelser

Flest helårspersoner i Gribskov Kommune er anbragt på opholdssteder og i 

plejefamilier, mens færre end 10 helårsmodtagere er fordelt på hver af de 

resterende anbringelsestyper i kommunen. Særligt er kost-/efterskole-

ophold og netværksplejefamilie på tværs af alle kommunerne karakteriseret 

ved, at der er relativt få anbragte børn og unge samt relativt få modtagere 

opgjort som helårspersoner. 

Tabel 1.5 Antal modtagere og helårspersoner opdelt efter kommuner og paragraffer (2013)

Gribskov Frederikssund Helsingør Rødovre Halsnæs

Antal

Helårs-

personer Antal

Helårs-

personer Antal

Helårs-

personer Antal

Helårs-

personer Antal

Helårs-

personer

SEL § 11, stk. 3, nr. 1 Konsulentbistand 5 - 68 - 35 - 0 - 0 -

SEL § 52, stk. 3, nr. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 0 - 0 - 32 - 94 - 3 -

SEL § 52, stk. 3, nr. 3 Familiebehandling 313 - 5 - 14 - 78 - 54 -

SEL § 52, stk. 3, nr. 4 Døgnophold 8 2,75 1 0,75 2 0,50 2 0,25 6 2

SEL § 52, stk. 3, nr. 5 Aflastningsordning 35 - 100 - 53 - 38 - 45 -

SEL § 52, stk. 3, nr. 6 Fast kontaktperson 52 - 89 - 85 - 35 - 12 -

SEL § 52, stk. 3, nr. 8 Formidling af praktiktilbud 7 - 2 - 9 - 0 - 0 -

SEL § 52, stk. 3, nr. 9 Anden hjælp 0 - 2 - 59 - 12 - 10 -

I alt forebyggende foranstaltninger 420 - 267 - 289 - 259 - 130 -

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Plejefamilie 20 19,42 65 45 77 71 47 44,92 54 40,20

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Kommunal plejefamilie 0 0 3 3 0 0 1 0,38 0 0

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Netværksplejefamilie 5 4,58 4 4 12 8 11 10,34 7 5,60

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Eget værelse 12 8,75 22 12 21 14 17 7,47 7 1,00

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Opholdssted 37 31,17 41 32 34 27 32 23,75 28 21,60

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Kost-/efterskole 5 3,75 18 7 8 5 4 2,38 11 6,90

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Skibsprojekt 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Døgninstitution 11 9,17 19 8 33 32 22 11,47 26 19,60

I alt anbringelser 90 76,83 175 113 185 157 134 101 133 95

Kilde: Gribskov Kommunes udgifts- og aktivitetsdata på cpr-niveau samt benchmarkkommunernes opgørelse af udgifts- og aktivitetsdata på paragrafniveau.

Det samlede antal børn og unge, der modtager hjælp, og antallet af 

modtagere opgjort som helårspersoner udgør en del af grundlaget for 

beregningen af enhedsomkostningerne og serviceadgangen, og disse 

resultaters robusthed skal derfor ses i lyset heraf. 

Forebyggende foranstaltninger

Tabel 1.5 viser, at de børn og unge, der modtager hjælp i Gribskov 

Kommune, primært er fordelt på familiebehandling, fast kontaktperson og 

aflastningsordning, for så vidt angår de forebyggende foranstaltninger. 

Døgnophold har i både Gribskov Kommune og benchmarkkommunerne et 

meget begrænset antal ydelsesmodtagere og endnu færre, når det opgøres 

som helårspersoner. 
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Kommunens samlede udgiftsniveau påvirkes af, hvor mange børn og unge 

der bevilges foranstaltninger, hvilket serviceadgangen er et udtryk for. Flere 

indvisiterede børn og unge medfører større udgifter både på grund af det 

umiddelbart øgede aktivitetsniveau, og fordi der kan være en tendens til, at 

barnet eller den unge fortsætter med at modtage hjælp i en længere 

periode, end behovet reelt tilsiger.

Forebyggende foranstaltninger

Tabel 1.6 viser, at Gribskov Kommune samlet set har en høj serviceadgang 

for de forebyggende foranstaltninger på godt 10 børn og unge per 1.000 

indbyggere i kommunen. Det er 62 procent højere end serviceadgangen i 

benchmarkkommunerne i gennemsnit, hvor det er 6,29 børn og unge per 

1.000 indbyggere.

Det betyder også, at Gribskov Kommune for de fleste forebyggende 

foranstaltninger har en højere serviceadgang end gennemsnittet for 

benchmarkkommunerne. Det gælder for familiebehandling, 

døgnophold, fast kontaktperson og formidling af praktiktilbud. 

Særlig bemærkelsesværdigt er det, at Gribskov Kommunes serviceadgang 

til familiebehandling er 634 procent højere end gennemsnittet for 

benchmarkkommunerne og godt 269 procent højere end i Rødovre 

Kommune, der har den højeste serviceadgang til familiebehandling af de 

fire benchmarkkommuner. Det er da også denne ydelsestype, der er den 

primære årsag til den samlet set høje serviceadgang til de forebyggende 

foranstaltninger i Gribskov Kommune. 

1.3 Benchmarkanalyse: Serviceadgang

Tabel 1.6 Serviceadgang (antal børn og unge, der modtager en ydelse per 1.000 borgere i kommunen) opdelt efter kommuner og paragraffer (2013)

Gribskov Frederikssund Helsingør Rødovre Halsnæs
Gennemsnit for 

benchmarkkommuner

SEL § 11, stk. 3, nr. 1 Konsulentbistand 0,12 1,53 0,57 - - 1,05

SEL § 52, stk. 3, nr. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet - - 0,52 2,50 0,10 1,04

SEL § 52, stk. 3, nr. 3 Familiebehandling 7,66 0,11 0,23 2,08 1,76 1,04

SEL § 52, stk. 3, nr. 4 Døgnophold 0,20 0,02 0,03 0,05 0,20 0,08

SEL § 52, stk. 3, nr. 5 Aflastningsordning 0,57 2,25 0,86 1,01 1,47 1,40

SEL § 52, stk. 3, nr. 6 Fast kontaktperson 1,39 2,00 1,38 0,93 0,39 1,18

SEL § 52, stk. 3, nr. 8 Formidling af praktiktilbud 0,23 0,04 0,15 - - 0,10

SEL § 52, stk. 3, nr. 9 Anden hjælp - 0,04 0,96 0,32 0,33 0,41

I alt forebyggende foranstaltninger 10,16 6,01 4,70 6,90 4,24 6,29

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Plejefamilie 0,49 1,46 1,25 1,25 1,76 1,43

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Kommunal plejefamilie - 0,07 - 0,03 - 0,02

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Netværksplejefamilie 0,12 0,09 0,19 0,29 0,23 0,20

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Eget værelse 0,29 0,49 0,34 0,45 0,23 0,38

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Opholdssted 0,91 0,92 0,55 0,85 0,91 0,81

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Kost-/efterskole 0,12 0,40 0,13 0,11 0,36 0,25

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Skibsprojekt - 0,07 - - - 0,07

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Døgninstitution 0,27 0,43 0,54 0,59 0,85 0,60

I alt anbringelser 2,20 3,94 3,01 3,57 4,34 3,76
Kilde: Gribskov Kommunes udgifts- og aktivitetsdata på cpr-niveau samt benchmarkkommunernes opgørelse af udgifts- og aktivitetsdata på paragrafniveau.

Note: Hvis Gribskov Kommunes serviceadgang er lavere end gennemsnittet for benchmarkkommunerne, er dette markeret med grøn skrift, mens rød skrift indikerer, at serviceadgangen er højere i Gribskov Kommune end i benchmarkkommunerne.



© 2015 Deloitte
Analyse af det specialiserede børneområde i Gribskov Kommune

15

Det meget lille samlede antal børn og unge, der modtager hjælp i form af 

døgnophold og formidling af praktiktilbud, gør, at selv en forskel på ganske 

få ydelsesmodtagere mellem Gribskov Kommune og benchmarkkom-

munerne giver sig udslag i en meget stor procentuel afvigelse. 

Gribskov Kommune anvender i mindre grad end benchmarkkommunerne 

konsulentbistand og aflastningsordning. 

Anbringelser

Modsat den høje serviceadgang for de forebyggende foranstaltninger, 

anbringer Gribskov Kommune færre børn sammenlignet med benchmark-

kommunerne. Således er det samlede antal anbragte børn og unge 2,2 per 

1.000 indbyggere, mens det i benchmarkkommunerne er 3,76. Det svarer 

til, at Gribskov Kommune har 41 procent færre anbringelser samlet set. 

Gribskov Kommune anvender plejefamilier og netværksplejefamilier i 

mindre grad end benchmarkkommunerne. Her er andelen af anbragte børn 

og unge henholdsvis 66 procent og 39 procent lavere i Gribskov Kommune 

sammenlignet med benchmarkkommunerne, og kommunen er den af de 

inkluderede kommuner, der anbringer færrest børn og unge i plejefamilier 

og næstfærrest i netværksplejefamilier. 

Ligeledes anbringes færre børn og unge i Gribskov Kommune på 

døgninstitution sammenlignet med benchmarkkommunerne, og Gribskov 

Kommunes andel af anbragte børn og unge på døgninstitution er 55 procent 

lavere end sammenligningsgrundlaget.

Modsat er antallet af anbragte børn og unge på opholdssteder en smule 

højere i Gribskov Kommune end i benchmarkkommunerne. 

1.3 Benchmarkanalyse: Serviceadgang
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En sammenligning af Gribskov Kommunes enhedsomkostninger til de 

enkelte ydelser på det specialiserede børneområde med benchmarkkom-

munernes udgifter kan bidrage til identifikationen af aktiviteter, hvor det kan 

være fordelagtigt at have et særligt fokus på styringen af omkostningerne. 

Betydningen af enhedsomkostningernes størrelse for de samlede udgifter 

afhænger imidlertid af antallet af børn og unge, der modtager den enkelte 

foranstaltning

Tabel 1.7 viser gennemsnitsomkostningerne per helårsperson eller 

barn/ung, der modtager en foranstaltning, opdelt efter de enkelte 

paragraffer. 

Forebyggende foranstaltninger

Enhedsomkostningerne for de forebyggende foranstaltninger samlet set er i 

Gribskov Kommune 54.231 kr., hvilket er 46 procent lavere end gennem-

snittet for benchmarkkommunerne, hvor prisen er omkring 100.000 kr. i 

gennemsnit for en forebyggende foranstaltning.

Gribskov Kommune har lavere enhedsomkostninger end gennemsnittet for 

sammenligningskommunerne med hensyn til konsulentbistand, familie-

behandling, aflastningsordning og formidling af praktiktilbud. Det er dog 

særligt de lave enhedsomkostninger til familiebehandling og aflastnings-

ordning, der medvirker til det lave samlede gennemsnit, fordi disse 

foranstaltninger har langt flere ydelsesmodtagere. 

1.3 Benchmarkanalyse: Enhedsomkostninger

Tabel 1.7 Omkostninger (kr.) per helårsperson/ydelsesmodtager opdelt efter kommuner og paragraffer (2013)

Gribskov Frederikssund Helsingør Rødovre Halsnæs

Gennemsnit for 

benchmarkkommuner

Vægtet gennemsnit for 

benchmarkkommuner

SEL § 11, stk. 3, nr. 1 Konsulentbistand* 20.702 65.943 203.543 - - 134.743 112.700

SEL § 52, stk. 3, nr. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet* - - 89.656 46.683 6.181 47.506 56.401

SEL § 52, stk. 3, nr. 3 Familiebehandling* 38.880 449.511** 70.571 182.423 121.178 205.921 158.994

SEL § 52, stk. 3, nr. 4 Døgnophold 900.160 1.025.132 128.000 485.068 784.114 605.578 720.670

SEL § 52, stk. 3, nr. 5 Aflastningsordning* 89.753 73.938 257.453 102.625 119.574 138.397 128.472

SEL § 52, stk. 3, nr. 6 Fast kontaktperson* 93.526 84.290*** 58.812 90.784 8.978 60.716 71.430

SEL § 52, stk. 3, nr. 8 Formidling af praktiktilbud* 3.453 4.047 9.778 - - 6.912 8.736

SEL § 52, stk. 3, nr. 9 Anden hjælp* - 5.950 8.807 192.820**** 16.742 56.080 36.298

I alt forebyggende foranstaltninger (vægtet) 54.231 83.956 104.833 108.608 106.049 100.861 100.136

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Plejefamilie 396.258 344.409 688.887 455.698 396.946 471.485 501.375

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Kommunal plejefamilie - 444.621 - 613.426 - 529.024 463.599

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Netværksplejefamilie 84.000 72.678 96.375 226.193 95.138 122.596 140.777

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Eget værelse 457.799 51.891 203.714 152.680 653.764 265.512 152.857

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Opholdssted 824.824 693.921 982.519 900.071 744.600 830.278 826.004

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Kost-/efterskole 242.667 310.858 96.400 322.473 483.468 303.300 317.736

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Skibsprojekt - 772.075 - - - 772.075 772.075

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Døgninstitution 1.148.525 1.999.009 1.264.906 784.833 645.446 1.173.548 1.099.224

I alt anbringelser (vægtet) 640.736 527.994 764.465 549.386 518.586 558.477 610.440
Kilde: Gribskov Kommunes udgifts- og aktivitetsdata på cpr-niveau samt benchmarkkommunernes opgørelse af udgifts- og aktivitetsdata på paragrafniveau.

Note: Anbringelser på sikrede afdelinger er ikke en del af datagrundlaget.

Note: Udgifterne er opgjort eksklusive refusion for særlig dyre enkeltsager. 

Note: Hvis Gribskov Kommunes enhedsomkostninger er lavere end gennemsnittet for benchmarkkommunerne, er dette markeret med grøn skrift, mens rød skrift indikerer, at enhedsomkostningerne i Gribskov Kommune er højere end i benchmarkkommunerne.

* Omkostningerne er opgjort per ydelsesmodtager fremfor per helårsperson.

** Inklusive løn til psykologteam, der ikke er hæftet op på modtager. 

*** Inklusive løn til fastansatte kontaktpersoner, der ikke er hæftet op på modtager. 

**** Inklusive udgifter til børnehuse.
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De lave enhedsomkostninger til konsulentbistand og formidling af 

praktiktilbud har i denne sammenhæng mindre betydning, da antallet af 

ydelsesmodtagere ligeledes er begrænset. 

Gribskov Kommune har højere enhedsomkostninger end gennemsnittet for 

benchmarkkommunerne for døgnophold, hvor kommunens omkostninger er 

25 procent højere end gennemsnittet. 

Med hensyn til fast kontaktperson er Gribskov Kommune den dyreste, og 

enhedsomkostningerne ligger således 31 procent højere end gennemsnittet 

for benchmarkkommunerne. 

Anbringelser

Samlet set er enhedsomkostningerne for en anbringelse i Gribskov 

Kommune 640.736 kr., hvilket er 5 procent højere end prisen på en 

gennemsnitlig anbringelse i benchmarkkommunerne. Overordnet set ligger 

enhedsomkostningerne for anbringelser således på omtrent samme niveau 

som benchmarkkommunernes.

Med hensyn til opholdssteder, der er den anbringelsestype, der har det 

højeste antal ydelsesmodtagere, ligger enhedsomkostningerne i Gribskov 

Kommune fuldstændig på samme niveau som benchmarkkommunernes 

gennemsnit. 

Gribskov Kommunes enhedsomkostninger til plejefamilier, netværkspleje-

familier og kost-/efterskoler er lavere end gennemsnittet for benchmark-

kommunerne Med hensyn til plejefamilier er Gribskov Kommune den 

næstbilligste. Omkostningerne er således 21 procent lavere end 

gennemsnittet for benchmarkkommunerne. 

Gribskov Kommune har omtrent samme enhedsomkostninger som 

gennemsnittet for benchmarkkommunerne til anbringelse på 

døgninstitution, hvor kommunens enhedsomkostninger dog er 4 procent 

højere end gennemsnittet. Gribskov Kommunes enhedsomkostninger til 

døgninstitution er dog relativt meget højere end de to billigste kommuner, 

Rødovre og Halsnæs kommuner. 

Kun for anbringelsestypen eget værelse er Gribskov Kommune relativt 

meget dyrere end gennemsnittet for benchmarkkommunerne og ligger 

således næsten 200 procent over gennemsnittet. 

Gribskov Kommune angiver selv som forklaring på de høje enhedsomkost-

ninger, at eget værelse i kommunen anvendes til en målgruppe med et 

større støttebehov end den målgruppe, der typisk visiteres til tilbuddet, og at 

foranstaltningstypen dermed anvendes i stedet for en dyrere anbringelse på 

eksempelvis et opholdssted. 

1.3 Benchmarkanalyse: Enhedsomkostninger
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Sammenhængen mellem serviceadgang og enhedsomkostninger kan 

bidrage til at identificere kilder til et opadgående pres på udgiftsniveauet på 

det specialiserede børneområde. Tabel 1.8 sammenstiller derfor Gribskov 

Kommunes procentuelle afvigelse fra gennemsnittet i benchmarkkom-

munerne med hensyn til serviceadgang og enhedsomkostninger på de 

ydelser, hvor data er tilgængelige, og samler dermed op på fundene i de 

foregående analyser. 

For de ydelser, hvor Gribskov Kommune har lavere enhedsomkostninger 

og serviceadgang end benchmarkkommunerne, er der ikke umiddelbart et 

besparelsespotentiale. Tabellen viser, at dette mønster gør sig gældende 

for flere af både de forebyggende foranstaltninger og anbringelsestyperne.

1.3 Benchmarkanalyse: Sammenhæng mellem serviceadgang og 

enhedsomkostninger
Omvendt kan der for de ydelsestyper, der har både høje enhedsomkost-

ninger og høj serviceadgang, være et besparelsespotentiale, hvis de 

samlede udgifter og antallet af børn og unger, der modtager hjælp, er af en 

vis størrelse. Ligeledes kan der være et udgiftsreducerende potentiale i de 

tilfælde, hvor enhedsomkostningerne er høje, eller hvor serviceadgangen er 

høj, hvilket gør sig gældende for en række af ydelsestyperne. 

Nedenfor ses nærmere på potentialerne ved harmonisering til gennem-

snittet for benchmarkkommunerne. 

Tabel 1.8 Gribskov Kommunes afvigelse fra gennemsnittet i benchmarkkommunerne med hensyn til enhedsomkostninger og serviceadgang

Enhedsomkostninger Serviceadgang

SEL § 11, stk. 3, nr. 1 Konsulentbistand* -82 % -88 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet* - -

SEL § 52, stk. 3, nr. 3 Familiebehandling* -76 % 634 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 4 Døgnophold 25 % 158 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 5 Aflastningsordning* -30 % -59 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 6 Fast kontaktperson* 31 % 18 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 8 Formidling af praktiktilbud* -60 % 139 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 9 Anden hjælp* - -

I alt forebyggende foranstaltninger -46 % 62 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Plejefamilie -21 % -66 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Kommunal plejefamilie - -

SEL § 52, stk. 3, nr. 7: Netværksplejefamilie -40 % -39 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Eget værelse 199 % -23 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Opholdssted 0 % 12 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Kost-/efterskole -24 % -51 %

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Skibsprojekt - -

SEL § 52, stk. 3, nr. 7 Døgninstitution 4 % -55 %

I alt anbringelser 5 % -41 %
Kilde: Gribskov Kommunes udgifts- og aktivitetsdata på cpr-niveau samt benchmarkkommunernes opgørelse af udgifts- og aktivitetsdata på paragrafniveau.

Note: Gribskov Kommunes enhedsomkostningers afvigelse fra benchmarkkommunerne er beregnet i forhold til det vægtede gennemsnit. 

Note: Hvis Gribskov Kommunes enhedsomkostninger eller serviceadgang er højere end gennemsnittet for benchmarkkommunerne, er dette markeret med rød skrift. Hvis enhedsomkostningen eller serviceadgangen er lavere end gennemsnittet, er dette markeret

med grøn skrift.

* Enhedsomkostningerne er opgjort per ydelsesmodtager fremfor per helårsperson.
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1.3 Benchmarkanalyse: Sammenhæng mellem forebyggende 

foranstaltninger og anbringelser
Tabel 1.9 og 1.10 viser henholdsvis forholdet mellem andelen af ressourcer, 

kommunerne anvender til forebyggelse og anbringelser, og forholdet 

mellem andelen af børn og unge, der modtager en forebyggende 

foranstaltning og anbringes. 

Gribskov Kommune anvender 32 procent af de samlede ressourcer på 

området på forebyggende foranstaltninger, mens de resterende 68 procent 

af ressourcerne anvendes på anbringelser. Benchmarkkommunerne 

anvender mellem 20 og 34 procent af deres samlede ressourcer på 

forebyggelse. Dermed placerer Gribskov Kommune sig over gennemsnittet 

for benchmarkkommunerne på 25 procent og blandt de kommuner, der 

anvender den største andel ressourcer til forebyggelse, men kommunens 

ressourcefordeling skiller sig omvendt ikke markant ud fra sammenlignings-

grundlaget.

Tabel 1.10 viser imidlertid, at fordelingen mellem andelen af børn og unge, 

der modtager en forebyggende indsats og anbringes, er markant ander-

ledes i Gribskov Kommune sammenlignet med benchmarkkommunerne. 

I Gribskov Kommune modtager 82 procent af de børn/unge, der får hjælp, 

en forebyggende foranstaltning, mens 18 procent er anbragt. Til sammen-

ligning modtager i gennemsnit 60 procent af børnene og de unge en 

forebyggende foranstaltning i benchmarkkommunerne, mens 40 procent er 

anbragt. 

Gribskov Kommune formår altså for de samme ressourcer at iværksætte 

forebyggende foranstaltninger for en større andel børn og unge sammen-

lignet med benchmarkkommunerne, hvilket også afspejles i den signifikant 

højere serviceadgang til forebyggende foranstaltninger, samtidig med at 

enhedsomkostningerne ikke er markant højere, jf. analyserne ovenfor. 

Det kan skyldes, enten at Gribskov Kommune er særdeles omkostnings-

effektiv, hvad angår de forebyggende foranstaltninger, eller at service-

niveauet er lavere, for eksempel i form af lavere intensitet og kortere 

varighed end i benchmarkkommunerne, og ydelserne derfor kan leveres 

billigere eller til flere børn og unge for de samme ressourcer. 

Tabel 1.9. Forholdet mellem ressourcer anvendt på forebyggende indsats og 

anbringelser opdelt efter kommune (2013)

Forebyggelse Anbringelse

Kommune

Gribskov 32 % 68 %

Frederikssund 27 % 73 %

Helsingør 20 % 80 %

Rødovre 34 % 66 %

Halsnæs 22 % 78 %

Gennemsnit for 

benchmarkkommunerne
25 % 75 %

Kilde: Gribskov Kommunes udgifts- og aktivitetsdata på cpr-niveau samt benchmarkkommunernes opgørelse af udgifts- og 

aktivitetsdata på paragrafniveau.

Tabel 1.10. Andel børn og unge, der henholdsvis modtager en forebyggende indsats 

eller anbringes opdelt efter kommune (2013)

Forebyggelse Anbringelse

Kommune

Gribskov 82 % 18 %

Frederikssund 60 % 40 %

Helsingør 61 % 39 %

Rødovre 66 % 34 %

Halsnæs 49 % 51 %

Gennemsnit for 

benchmarkkommunerne
60 % 40 %

Kilde: Gribskov Kommunes udgifts- og aktivitetsdata på cpr-niveau samt benchmarkkommunernes opgørelse af udgifts-

og aktivitetsdata på paragrafniveau.
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Potentialer ved tilpasning af enhedsomkostninger 

Tabel 1.11 viser de økonomiske konsekvenser ved at reducere enheds-

omkostningerne til gennemsnittet for benchmarkkommunerne. En reduktion 

af enhedsomkostningerne for anbringelse på eget værelse vil medføre en 

omkostningsreduktion på godt 2,5 mio. kr.

Selvom der er tale om en relativt lille reduktion af enhedsomkostningerne 

for fast kontaktperson, fører dette alligevel til et potentiale på godt 1,1 mio. 

kr., idet ydelsen er en af de mest omkostningstunge forebyggende 

foranstaltninger. 

For døgnophold og anbringelse på døgninstitution vil en reduktion i enheds-

omkostningerne have en begrænset udgiftsreducerende effekt på under 

500.000 kr. for hver af de to ydelser. 

Overordnet set er der et større potentiale ved at reducere serviceadgangen 

end enhedsomkostningerne, idet Gribskov Kommune i denne henseende 

adskiller sig mere fra benchmarkkommunerne. 

1.3 Benchmarkanalyse: Potentialer ved harmonisering til 

benchmarkkommuner
I det følgende foretages en beregning af de økonomiske potentialer ved at 

reducere henholdsvis enhedsomkostningerne og serviceadgangen til 

gennemsnittet for benchmarkkommunerne på de paragraffer, hvor Gribskov 

Kommune ligger over gennemsnittet for benchmarkkommunerne. 

Det skal understreges, at der er tale om beregnede potentialer, der kan 

indikere, hvor det er relevant at sætte ind, og hvad effekten heraf vil være, 

men det er ikke en facitliste. Der kan være mange årsager til, at det 

beregnede potentiale ikke nødvendigvis kan realiseres, herunder at 

Gribskov Kommunes faktiske serviceniveau ligger højere end benchmark-

kommunernes, og at det er vanskeligt på kort sigt at reducere antallet af 

børn og unge, der modtager hjælp. 

De sociale profiler viste dog, at Gribskov Kommune er bedre stillet end 

benchmarkkommunerne med hensyn til de strukturelle rammebetingelser, 

og dermed at disse ikke umiddelbart udgør en hindring for realisering af 

potentialet.

Tabel 1.11 Potentialeberegning for tilpasning af enhedsomkostninger til gennemsnit for benchmarkkommunerne (kr.)

Forebyggende foranstaltninger Anbringelse

§ 52.3.4 Døgnophold § 52.3.6 Fast kontaktperson § 52.7 Eget værelse § 52.7 Døgninstitution

Omkostninger per helårsperson i dag* 900.160 93.526 457.799 1.148.525

Omkostninger per helårsperson ved reduktion til gennemsnit* 720.670 71.430 152.857 1.099.224

Antal helårspersoner (uændret)* 2,75 52 8,75 9,17

Samlede omkostninger i dag (kr.) 2.475.441 4.863.334 4.005.744 10.528.146

Samlede omkostninger ved reduktion til gennemsnit (kr.) 1.981.841 3.714.356 1.337.498 10.079.883

Potentiale (kr.) 493.600 1.148.978 2.668.246 448.263

Kilde: Gribskov Kommunes udgifts- og aktivitetsdata på cpr-niveau samt benchmarkkommunernes opgørelse af udgifts- og aktivitetsdata på paragrafniveau.
* Potentialeberegningen for § 52.3.6 om fast kontaktperson er foretaget på baggrund af antal ydelsesmodtagere fremfor per helårsperson. 
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De beregnede potentialer er udtryk for en simpel beregning, der bygger på 

en antagelse om, at det er muligt for Gribskov Kommune at reducere 

serviceadgang og enhedsomkostninger til det samme niveau som 

gennemsnittet for benchmarkkommunerne. Dertil kommer, at de enkelte 

paragraffer ikke kan stå alene. Hvis der for eksempel anbringes færre børn 

og unge på opholdssteder, vil dette givetvis medføre, at der visiteres flere 

børn og unge til de andre anbringelsestyper, og der vil derfor opstå flere 

udgifter på disse paragraffer. Ligeledes kan en reduktion i de forebyggende 

foranstaltninger føre til flere indgribende indsatser på sigt. Der er ikke 

beregnet en sum af de samlede potentialer, da dette vil medføre en 

betydelig overestimering af, hvad det er muligt at realisere givet 

afhængighederne mellem paragrafferne. 

Endelig kan en høj serviceadgang for bestemte typer ydelser være udtryk 

for en strategisk satsning på bestemte typer ydelser fremfor andre. Det kan 

for eksempel være en øget anvendelse af de forebyggende foranstaltninger 

med det formål på sigt at nedbringe antallet af anbragte børn og unge. 

Udover potentialet, der kan realiseres ved at harmonisere enhedsomkost-

ninger og serviceadgang, viser senere analyser i kapitel 2, at kommunens 

udgifter automatisk vil reduceres over de kommende år, hvis den 

nuværende aldersprofil for de børn og unge, der modtager foranstaltninger,

fremskrives. 

1.3 Benchmarkanalyse: Potentialer ved harmonisering til 

benchmarkkommuner
Potentialer ved tilpasning af serviceadgang

De økonomiske potentialer ved at sænke serviceadgangen for fire 

paragraffer til samme niveau som gennemsnittet for benchmarkkom-

munerne, under forudsætning af at omkostningerne forbliver uændrede, er 

vist i tabel 1.12.

Reducerer Gribskov Kommune serviceadgangen til familiebehandling til 

samme niveau som gennemsnittet, ville det svare til, at kommunen havde 

43 modtagere frem for 313. Givet de nuværende omkostninger per 

modtager ville en så betydelig reduktion i serviceadgang til familie-

behandling medføre en udgiftsreduktion på over 10 mio. kr. 

Selvom reduktionen i ydelsesmodtagere er væsentlig lavere for 

opholdssteder og døgnophold, kan der på begge disse paragraffer ligeledes 

beregnes et besparelsespotentiale på helholdsvis 

2,7 mio. kr. og 1,5 mio. kr. ved en reduktion af serviceadgangen til 

gennemsnittet for benchmarkkommunerne. 

På trods af at fast kontaktperson er en tung udgiftspost samlet set, er der 

tale om et relativt beskedent potentiale, da serviceadgangen for 

benchmarkkommunerne i gennemsnit kun er fire ydelsesmodtagere færre 

end i Gribskov Kommune. 

Tabel 1.12. Potentialeberegning for tilpasning af serviceadgang til gennemsnit for benchmarkkommunerne

Forebyggende foranstaltninger Anbringelse

§52.7 Opholdssted § 52.3.3 Familiebehandling § 52.3.4 Døgnophold § 52.3.6 Fast kontaktperson

Antal modtagere i dag 313 8 52 37

Modtagere ved reduktion til gennemsnit 43 3 48 33

Omkostninger per ydelsesmodtager (uændret) 38.880 309.430 93.526 694.784

Omkostninger i dag (kr.) 12.169.346 2.475.441 4.863.334 25.707.000

Omkostninger ved reduktion til gennemsnit (kr.) 1.659.073 960.205 4.495.283 22.988.642

Potentiale (kr.) 10.510.273 1.515.237 368.052 2.718.358

Kilde: Gribskov Kommunes udgifts- og aktivitetsdata på cpr-niveau samt benchmarkkommunernes opgørelse af udgifts- og aktivitetsdata på paragrafniveau.

Note: Potentialeberegningerne ved reduktion i serviceadgang er baseret på antallet af ydelsesmodtagere, hvorfor omkostningerne per ydelsesmodtager for § 52.3.4 om døgnophold og 

§ 52.3.7 om opholdssteder ikke stemmer overens med enhedsomkostningerne jævnfør tabel 4.4, da disse for de to paragraffers vedkommende er beregnet på baggrund af helårspersoner.
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2. Tilbudsvifte og målgrupper
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Med udgangspunkt i ovenstående kortlægning af Gribskov Kommunes 

aktivitets- og udgiftsniveau belyses i dette kapitel udvalgte ydelsestyper 

med henblik på at undersøge anvendelse, indhold og omfang, herunder 

kortlægges alder, funktionsniveau og støttebehov for de børn og unge, der 

modtager de forskellige foranstaltningstyper med henblik på at vurdere 

eventuelle økonomiske potentialer forbundet med at omlægge den 

nuværende tildelingspraksis.

Kapitlet indeholder følgende hovedafsnit:

Afsnit 2.2 Tilbudsvifte og brug af ydelser. I afsnittet kortlægges 

aldersprofiler for de børn og unge, der modtager forebyggende 

foranstaltninger, og som er anbragt. Desuden udfoldes anvendelsen, 

herunder indholdet og omfanget af ydelserne, særligt for familiebehandling, 

hvor Gribskov Kommunes omkostnings- og aktivitetsstruktur adskiller sig 

markant fra benchmarkkommunernes, jf. analyserne i kapitel 1.

Afsnit 2.3 Behov og støtte. I dette afsnit analyseres Gribskov Kommunes 

borgerprofil samt matchet mellem børnenes/de unges behov og de 

indsatser, de tildeles. Det er en forudsætning for velunderbyggede 

tilpasninger af kommunens serviceniveau og serviceadgang, at der er 

overblik over målgruppe og profil, herunder problemer, ressourcer og 

behov. Analysen baseres på en screening af 93 børn og unge i Gribskov 

Kommune, der er foretaget af rådgiverne i myndigheden. Den anvendte 

screeningmetode beskrives indledningsvis i afsnittet.

Afsnit 2.4 Anbefalinger. I afsnittet opstilles en række konkrete 

anbefalinger, der kan bidrage til en kvalificeret anvendelse af tilbud og 

visitering af ydelser.

Analysens konklusioner 

• De børn og unge, der får hjælp, er relativt gamle. Det gælder både for de 

forebyggende foranstaltninger, og i særdeleshed for de anbragte børn og 

unge, hvor 95 procent af alle anbragte børn og unge er over ni år gamle. 

• Hvis den nuværende aldersprofil for børn og unge, der modtager en 

foranstaltning, fremskrives, vil kommunen om fem år have reduceret sine 

udgifter med omkring 3,5 mio. kr. årlig og om ti år med 31 mio. kr. årlig.

• Den lave enhedsomkostning til familiebehandling, der blev vist i kapitel 

1, dækker reelt over en betydelig variation i de forskellige tilbud, der 

konteres på denne paragraf. Mens det eksterne familie-

behandlingstilbud og børnegrupper har enhedsomkostninger på 

henholdsvis 86.000 kr. og 44.000 kr. per barn/ung, er udgiften 12.000 kr. 

for psykologsamtaler og 21.000 kr. for intern familiebehandling. 

• Aldersprofil, funktionsniveau og støttebehov for unge, der er anbragt på 

opholdssteder, peger på, at der kan være et økonomisk potentiale 

forbundet med at omlægge en andel af anbringelserne på opholdssteder 

til anbringelse på eget værelse, der er en billigere anbringelsesform.

• På sigt kan der være et økonomisk potentiale forbundet med at anbringe 

flere mindre børn i plejefamilier, netværksplejefamilier og kommunale 

plejefamilier – særligt ved nyanbringelser.

• På baggrund af stikprøven af de 93 screenede sager ser det overordnet 

ud til, at der er en sammenhæng mellem barnets/den unges behov og 

den bevilgede indsats, så børn og unge med et lavere funktionsniveau 

og et større støttebehov også modtager mere indgribende foranstalt-

ninger.

2.1 Tilbudsvifte og målgrupper: Fokusområder og resultater
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Gribskov Kommune anvender både interne og eksterne forebyggende 

foranstaltninger. Omkring tre fjerdedele af kommunens børn og unge får 

dog kommunens egne tilbud. 

Kommunen råder selv over et team af familiekonsulenter, psykologer og et 

støttekontaktpersonkorps og derudover misbrugsafvænningstilbuddet First 

Move. Siden 1. januar 2013 har de interne tilbud været rammestyret. 

Indledningsvis undersøges alderen på de børn og unge, der modtager en 

forebyggende foranstaltning. Det er ikke muligt på det foreliggende 

datagrundlagt at afgøre, hvilken alder barnet/den unge havde på det 

tidspunkt, hvor indsatsen blev igangsat, og aldersprofilen er derfor et 

øjebliksbillede af alderen på de børn og unge, der modtog en indsats i 

2013. 

Tabel 2.1 viser, at den store gruppe af børn og unge, der modtager 

forebyggende foranstaltninger, er mellem 9 og 16 år. Denne gruppe udgør 

64 procent af modtagerne. Børn mellem 0 og 8 år modtager tilsammen 

30 procent af de forebyggende foranstaltninger. 

De tre tunge paragraffer for så vidt angår antallet af børn og unge, der 

modtager en foranstaltning, er familiebehandling, aflastningsordning og fast 

kontaktperson. 

Aflastningsordning anvendes primært til de 9-12-årige og sekundært til de 

13-16-årige. Myndigheden peger på, at dette for eksempel kan dække over 

kolonier og weekendture, der arrangeres for gruppen af store børn og unge. 

Fast kontaktperson anvendes kun meget begrænset til børn under 8 år. 

Myndigheden angiver selv som forklaring herpå, at kontaktpersonkorpset 

organisatorisk er knyttet særligt til ungeteamet, hvilket kan påvirke 

anvendelsen af foranstaltningen.

Med hensyn til familiebehandling er omkring 60 procent af ydelses-

modtagerne børn og unge mellem 9 og 16 år. I det følgende dykkes 

yderligere ned i anvendelsen af familiebehandling.

Aldersprofilen skal ses i lyset af, at kommunen får relativt få underretninger 

fra sundhedspleje og dagtilbud, og at der derfor forventelig er et potentiale 

for at styrke fokus på de mindre aldersgrupper og en tidlig indsats.

2.2 Tilbudsvifte og brug af ydelser: Forebyggende foranstaltninger

Tabel 2.1 Foranstaltning opdelt efter børnenes/de unges alder for 2013 

Alder

Ydelse 0-2 år 3-5 år 6-8 år 9-12 år 13-16 år 17-18 år 19-23 år

Forebyggende foranstaltninger 10 % 10 % 10 % 31 % 31 % 6 % 2 %

§ 11 Konsulentbistand (N=5) 0 % 40 % 20 % 20 % 20 % 0 % 0 %

§ 52.3.3 Familiebehandling (N=310) 12 % 11 % 12 % 30 % 28 % 5 % 1 %

§ 52.3.4 Døgnophold (N=8) 13 % 13 % 0 % 13 % 50 % 13 % 0 %

§ 52.3.5 Aflastningsordning (N=35) 6 % 14 % 3 % 54 % 23 % 0 % 0 %

§ 52.3.6 Fast kontaktperson (N=51) 0 % 0 % 4 % 24 % 51 % 14 % 8 %

§ 52.3.8 Formidling af praktiktilbud (N=7) 0 % 0 % 0 % 0 % 43 % 57 % 0 %

Kilde: Gribskov Kommunes opgørelse af udgifts- og aktivitetsdata på cpr-niveau.



© 2015 Deloitte
Analyse af det specialiserede børneområde i Gribskov Kommune

25

Analyserne af Gribskov Kommunes udgifts- og aktivitetsniveau viste, at 

familiebehandling udgør den største udgiftspost af de forebyggende 

foranstaltninger. Mens enhedsomkostningerne er lave, har kommunen en 

relativt høj serviceadgang, og således modtog 313 børn og unge 

familiebehandling i Gribskov Kommune i løbet af 2013.

En bred vifte af forskellige tilbud konteres som familiebehandling 

(servicelovens § 52.3.3). Det gælder familiebehandling, individuel 

psykologbehandling, børnegrupper og misbrugsbehandling. I det følgende 

foldes indholdet af familiebehandlingen ud, herunder indholdet i ydelserne, 

hvor der sker en nuancering af de meget lave enhedsomkostninger, 

omfanget af indsatsen overfor det enkelte barn/den enkelte unge samt den 

relativt høje serviceadgang. 

Tilbudsvifte

Tabel 2.2 viser, hvilke typer tilbud Gribskov Kommune anvender som del af 

§ 52.3.3. 80 procent af de børn og unge, der får en ydelse efter § 52.3.3, 

modtager familiebehandling i form af enten kommunens interne tilbud eller 

et eksternt familiebehandlingstilbud. 47 børn og unge, svarende til en andel 

på 13 procent, modtager psykologsamtaler. Under 3 procent modtager 

henholdsvis børnegrupper og stofmisbrugsbehandling.

Det er vist ovenfor, at enhedsomkostningen for familiebehandling i Gribskov 

Kommune er 38.880 kr. (jf. tabel 1.7), hvilket er markant lavere end i 

benchmarkkommunerne. Af tabel 2.2 fremgår det imidlertid, at 

enhedsomkostningerne for de forskellige typer af familiebehandlingstilbud 

varierer betydeligt, og mens First Move og psykologsamtaler har den 

laveste enhedsomkostning, er ekstern familiebehandling med en 

gennemsnitlig pris per ydelsesmodtager på 86.004 kr. den dyreste. Det 

interne familiebehandlingstilbud koster til sammenligning 21.398 kr. per 

ydelsesmodtager. 

Gribskov Kommune angiver, at årsagen til de lavere enhedsomkostninger til 

familiebehandling delvist kan være, at der anvendes gruppebaserede 

indsatser som for eksempel børnegrupper, som ti børn modtager. 

Kommunen oplyser, at der i den interne familiebehandling, som 201 børn 

og unge modtog i løbet af 2013, også indgår gruppebaserede indsatser. 

2.2 Tilbudsvifte og brug af ydelser: Familiebehandling

Tabel 2.2 Fordeling af tilbud i § 52.3.3 familiebehandling (2013) (N=343)

Tilbud Type

Antal 

modtagere 

Samlede 

udgifter

Udgifter per 

ydelsesmodtager

Børnegruppe Internt 10 443.530 44.353

Familiebehandling Internt 201 4.300.999 21.398

First Move (stofmisbrugs-

behandling)
Internt 6 51.448 8.575

Psykologsamtaler Internt 47 579.053 12.320

Familiebehandling Eksternt 79 6.794.317 86.004

Kilde: Gribskov Kommunes opgørelse af udgifts- og aktivitetsdata på cpr-niveau.

Note: Årsagen til, at det samlede antal modtagere summerer til mere end summen for 

familiebehandling i tabel 1,5, er, at nogle børn og unge modtager flere typer § 52.3.3-tilbud. 
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Kommunen påpeger også, at anvendelse af kommunens egne psykologer i 

familiebehandlingen mindsker enhedsomkostningerne, fremfor hvis der for 

eksempel visteres til eksterne psykologer. Prisen per ydelsesmodtager for 

de interne psykologsamtaler er 12.320 kr., hvilket bekræfter, at der er en lav 

enhedspris. Dette kan dog også skyldes, at det interne psykolog-tilbud er 

mere begrænset i omfang og/eller varighed. 

Grundlæggende kan den samlede høje enhedspris for ydelser under 

§ 52.3.3 i Gribskov Kommune skyldes, enten at udfører reelt formår at 

levere ydelsen billigere end tilsvarende ydelser i andre kommuner, eller at 

indholdet, omfanget og/eller varigheden af den ydelse, der leveres, er mere 

begrænset. Det kan for eksempel være, at der leveres færre timers 

behandling i familiebehandlingstilbuddet, eller at der i højere grad anvendes 

faggrupper, der har lavere timepriser, for eksempel pædagoger fremfor 

psykologer. 

Tabel 2.3. Fordeling af tilbud i § 52.3.3 opdelt efter børnenes/de unges alder for 2013 (N=343)

Alder

Tilbud 0-2 år 3-5 år 6-8 år 9-12 år 13-16 år 17-18 år 19-23 år

Børnegruppe (N=10) 0 % 0 % 20 % 80 % 0 % 0 % 0 %

Familiebehandling (internt) (N=201) 14 % 15 % 16 % 30 % 21 % 2 % 0 %

First Move (stofmisbrugsbehandling) (N=6) 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 %

Psykologsamtaler (N=47) 9 % 4 % 4 % 26 % 49 % 6 % 2 %

Familiebehandling (eksternt) (N=79) 6 % 5 % 1 % 37 % 38 % 10 % 3 %

I alt 11 % 10 % 11 % 32 % 30 % 5 % 1 %

2.2 Tilbudsvifte og brug af ydelser: Familiebehandling

Tabel 2.3 viser alderen på de børn og unge, der modtager de forskellige 

ydelsestyper efter § 52.3.3. 

Mens samlet set 45 procent af den interne familiebehandling anvendes til 

børn mellem 0 og 8 år, gælder dette for 12 procent af det eksterne 

familiebehandlingstilbud. Det eksterne familiebehandlingstilbud anvendes 

primært til gruppen af 9-12-årige og 13-16-årige, der samlet set modtager 

75 procent af den eksterne familiebehandling. Tendensen er således, at 

målgruppen for den interne familiebehandling er mindre børn, mens det 

eksterne tilbud i højere grad anvendes til større børn og unge. 

Psykologsamtaler bevilges oftest til unge mellem 13 og 16 år (49 procent), 

og børn mellem 9 og 12 år (26 procent), og ydelsen bidrager således til at 

trække det samlede aldersgennemsnit op for børn og unge, der modtager 

§ 52.3.3 om familiebehandling. 

Kilde: Gribskov Kommunes opgørelse af udgifts- og aktivitetsdata på cpr-niveau.
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Omfang og kvalitet

De lave enhedsomkostninger for familiebehandling giver anledning til at 

undersøge omfanget af de ydelser, der leveres, og overveje kvaliteten i 

tilbuddene.

Tabel 2.4 viser varigheden og omfanget af familiebehandlingen, for så vidt 

angår det interne familiebehandlingstilbud. Datagrundlaget tillader imidlertid 

kun at opgøre omfang og varighed for perioden januar-december 2013, 

hvorfor varigheden i mange tilfælde vil være længere end det her opgjorte. 

Det gælder for eksempel, hvis ydelsen strækker sig over flere år. Gennem-

snitlig fik et barn eller en ung i kommunens interne familiebehandlingstilbud 

65,2 timers familiebehandling. I de uger, hvor familiebehandlingen stod på, 

blev der i gennemsnit leveret 2,6 timer per ydelsesmodtager. Varigheden af 

en familiebehandlingsindsats var i 2013 omkring seks måneder. 

Når myndigheden i Gribskov Kommune bevilger familiebehandling, visiteres 

der ikke til et bestemt antal timer. Beslutningen vedrørende omfanget 

overlades derimod til udfører. Begrundelsen er, at myndigheden risikerer at 

bevilge flere timer, end den økonomiske ramme giver udfører mulighed for 

at levere, og at en sådan visitationspraksis dermed kan resultere i budget-

overskridelse. 

Det er ikke muligt på det foreliggende datagrundlag at opgøre den gennem-

snitlige varighed og antallet af leverede timer for de andre typer tilbud under 

§ 52.3.3, men udgiften per ydelsesmodtager, der fremgår af tabel 2.2, giver 

en indikation af tyngden i ydelsen. Det, at ydelsesprisen per barn/ung er fire 

gange så høj for det eksterne familiebehandlingstilbud som for det interne, 

peger alt andet lige på, at omfanget af indsatsen må være større i det 

eksterne tilbud.

Gribskov Kommune har tidligere anvendt det evidensbaserede familie-

behandlingsprogram PMTO i kommunens familiebehandlingstilbud, men 

anvender aktuelt ikke deciderede programmer for familiebehandlingen. 

Kommunen angiver dog, at praksis stadig er præget af PMTO-tilgangen, 

fordi programmet tidligere har været anvendt. Fordelene ved at anvende 

programmer er blandt andet, at de bygger på forskningsbaseret viden om, 

hvad der virker for forskellige målgrupper, og at anvendelsen kan bidrage til 

at skabe tydelighed og gennemsigtighed omkring metoder, effekter og 

økonomi i indsatserne. Fordelene ved anvendelsen skal naturligvis vejes op 

mod det øgede ressourceforbrug, der kan være forbundet med 

implementeringen og driften af programmerne. 

En massiv satsning på forebyggende foranstaltninger er yderst relevant, 

hvis der også investeres i indholdet og kvaliteten af de forebyggende tilbud. 

Gribskov Kommune følger imidlertid i dag ikke systematisk op på, hvilke 

effekter der opnås med de mange forebyggende foranstaltninger, og 

virkningerne af, at så forholdsvis mange børn og unge modtager en fore-

byggende foranstaltning, kendes derfor ikke. Gribskov Kommunes praksis 

for opfølgning af sager behandles yderligere i næste kapitels afsnit 3.2 

vedrørende sagsbehandling. 

Serviceadgang og konteringspraksis

Den meget høje serviceadgang til familiebehandling (§ 52.3.3) skal ses i 

sammenhæng med anvendelsen af praktisk, pædagogisk støtte (§ 52.3.2), 

hvor der ikke blev konteret udgifter i 2013. Gribskov Kommune peger på, at 

indsatserne efter de to paragraffer udføres samme sted og af samme 

udfører, og at praktisk, pædagogisk støtte derfor kan være blevet konteret 

som familiebehandling.

§ 11: konsulentbistand, råd og vejledning 

Analyserne i kapitel 1 viste, at Gribskov Kommune i meget begrænset 

omfang anvender konsulentbistand efter servicelovens § 11. En § 11-

indsats kan for eksempel bestå af korte psykologforløb eller råd og 

vejledning til forældrene. Formålet med en §11-foranstaltning er at yde en 

kort målrettet indsats med henblik på at adressere begyndende problemer 

hos barnet/den unge og dermed foregribe anvendelse af mere omfattende 

og indgribende foranstaltnings-typer. Derved kan § 11 med fordel anvendes 

til en tidlig indsats og skærpe fokus på en tidlig og hurtig indsats, hvilket 

også på sigt kan være en økonomisk fordelagtig strategi.

2.2 Tilbudsvifte og brug af ydelser: Familiebehandling

Tabel 2.4. Omfanget af intern familiebehandling (2013) (N=201)

Gennemsnitlig varighed i 2013 (antal måneder) 6,2

Gennemsnitligt omfang (leverede timer) i alt 65,2

Gennemsnitligt antal timer leveret per uge per modtager 2,6

Kilde: Gribskov Kommunes opgørelse af udgifts- og aktivitetsdata på cpr-niveau.
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I det følgende kortlægges Gribskov Kommunes praksis med hensyn til 

anbringelse af udsatte børn og unge udenfor hjemmet ved at sætte fokus på 

de anbragte børns og unges alder, kommunens tilbudsvifte og anvendelsen 

af de forskellige anbringelsestyper.

Tilbudsvifte

Gribskov Kommune driver ikke selv institutioner, men benytter sig af andre 

kommuners tilbud samt private institutioner. Kommunen har partnerskabs-

aftale med den private institution Godhavn, der ligger i kommunen, og 

sammen driver kommunen og Godhavn to eget værelse-tilbud som 

offentlig-privat partnerskab, hvor kommunens støttekontaktpersonkorps er 

tilknyttet de unge, der er anbragt her.

Anbragte børns og unges alder

Tabel 2.5 viser aldersfordelingen på Gribskov Kommunes anbragte børn og 

unge. I alt var 88 børn og unge anbragt i 2013. Aldersprofilen viser, at det i 

høj grad er teenagere, der er anbragt. Således er 40 procent af alle 

anbragte 13-16-årige, 32 procent er 17-18årige, og 14 procent er 19-23-

årige. 4 procent af de samlede anbringelser er børn under 8 år. Der er 

således en tendens til, at de anbragte børn og unge er forholdsvis gamle, 

og samtidig at mindre børn kun i begrænset omfang anbringes. 

Det følger af anbringelsestypernes natur, at aldersgennemsnittet for de 

anbragte på eget værelse samt kost- og efterskoler er højt, idet disse 

foranstaltninger typisk er målrettet teenagere. Imidlertid gælder det også for 

plejefamilier, netværksplejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner, at 

tyngden findes blandt teenagerne. Af de i alt fem anbragte børn mellem 0 og 

8 år er én anbragt i plejefamilie, én i netværksplejefamilie, én på opholds-

sted og to på døgninstitution. 

Datagrundlaget giver ikke mulighed for at undersøge, hvor gamle børnene 

og de unge var, da de blev anbragt første gang. Dermed er det heller ikke 

muligt at fastslå, om den høje gennemsnitsalder skyldes, at Gribskov 

Kommune først anbringer børn og unge, når de er forholdsvis gamle, for 

eksempel når det står klart, at en forebyggende foranstaltning ikke har den 

tilsigtede effekt, eller om den skyldes, at kommunen anbringer færre børn 

og unge end tidligere. 

Hvis det første er tilfældet, sætter Gribskov Kommune relativt sent ind med 

anbringelser. Hvis det sidste er tilfældet, vil det kun være et spørgsmål om 

tid, før kommunen kun har ganske få anbragte børn og unge, idet de 

nuværende anbragte teenagere vil vokse ud af børne- og ungeområdet, 

mens der kun er meget få mindre børn er anbragt. Hvis denne tendens 

fortsætter, vil kommunen indenfor de kommende år anvende betydelig færre 

ressourcer på anbringelsesområdet. En beregning af de økonomiske 

konsekvenser forbundet med denne udvikling fremgår af tabel 2.6.

2.2 Tilbudsvifte og brug af ydelser: Anbringelser

Tabel 2.5 Foranstaltning opdelt efter børnenes/de unges alder for 2013

Alder

Ydelse 0-2 år 3-5 år 6-8 år 9-12 år 13-16 år 17-18 år 19-23 år

Anbringelser 1 % 3 % 1 % 9 % 40% 32% 14%

§ 52.3.7 Plejefamilier (N=20) 5 % 0 % 0 % 5 % 50% 30% 10%

§ 52.3.7 Netværksplejefamilier (N=5) 0 % 0 % 20 % 40 % 40% 0% 0%

§ 52.3.7 Kost-/efterskole (N=5) 0 % 0 % 0 % 0 % 60% 40% 0%

§ 52.3.7 Eget værelse (N=12) 0 % 0 % 0 % 0 % 17% 58% 25%

§ 52.3.7 Opholdssteder (N=36) 0 % 3 % 0 % 8 % 42% 31% 17%

§ 52.3.7 Døgninstitution (N=10) 0 % 20 % 0 % 20 % 30% 20% 10%

Kilde: Gribskov Kommunes udgifts- og aktivitetsdata på cpr-niveau. 
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Anvendelsen af anbringelsesformer

Analyserne af Gribskov Kommunes brug af de forskellige typer 

anbringelsestilbud viste, at kommunen i højere grad end benchmark-

kommunerne anbringer på opholdssteder, men anvender alle andre 

anbringelsestyper relativt mindre. I lyset af de anbragte børns og unges 

alder behandles i dette afsnit, hvilke muligheder kommunen har for at 

nedbringe anvendelsen af de relativt dyre opholdssteder. 

Langt størstedelen af anbragte børn og unge på opholdssteder er mellem 

13 og 23 år. Mulighederne for omplacering af denne aldersgruppe til andre 

tilbud kan afhængigt af støttebehov for eksempel være eget værelse. 

Gribskov Kommunes tilbud om eget værelse er dyrere end benchmark-

kommunernes, men samtidig er der tale om et tilbud, hvor støtten til den 

unge er relativt omfattende. Givet indholdet af tilbuddet, og at eget værelse 

samtidig er en billigere anbringelsesform end opholdssteder, forekommer 

en omplacering af dele af målgruppen realistisk og vil samtidig reducere 

kommunens udgifter samlet set. 

Gribskov Kommune anvender plejefamilier og netværksplejefamilier i 

mindre grad end benchmarkkommunerne og anvender heller ikke 

kommunale plejefamilier. Plejefamilier giver det anbragte barn mulighed for 

at vokse op i familiemæssige rammer med tætte relationer fremfor i 

institutionelle omgivelser, hvilket ofte giver bedre resultater, og samtidig er 

plejefamilier ofte en mindre omkostningstung anbringelsesform. Særligt i 

forhold til de mindre børn er anbringelse i plejefamilier en fordel. 

Som vist ovenfor er der antalsmæssigt ganske få mindre børn i Gribskov 

Kommune, der er anbragt. Derfor er det aktuelle økonomiske potentiale ved 

omplacering af disse børn begrænset. Derimod kan en fremadrettet 

satsning på øget anvendelse af plejefamilier fremfor dyrere opholdssteder 

med hensyn til nyanbringelser reducere de samlede anbringelsesudgifter. 

2.2 Tilbudsvifte og brug af ydelser: Anbringelser
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Frem mod 2023 vil en stor del børn og unge vokse ud af børneområdet, og 

tilsvarende vil mange mindre børn ikke tilgå. Fremskrivningen peger på, at 

der vil være 35 anbragte børn og unge i 2023, og at de samlede udgifter vil 

være omkring 17,5 mio. kr. Sammenlignet med 2013 er der tale om en 

reduktion i udgifterne på 31 mio. kr. årlig. 

Beregningerne forudsætter dog, at de forebyggende foranstaltninger reelt 

virker og at der sker en tidlig opsporing, så der ikke sker anbringelser af nye 

grupper af teenagere. Den forventede udgiftsmæssige udvikling på området 

i relation til anbringelser kan således perspektiveres yderligere ved at 

kortlægge alder og eventuel tidligere ydelseshistorik for nyanbragte

børn/unge. Det eksisterende datagrundlag forudsætter dog en gennemgang 

af de enkelte sager for nærmere at belyse dette. 

2.2 Tilbudsvifte og brug af ydelser: Økonomisk konsekvens ved 

fremskrivning af anbragte børns og unges aldersprofil
Aldersprofilerne for de børn og unge, der modtager foranstaltningerne, 

viste, at en stor andel af modtagerne er relativt gamle, hvilket betyder, at en 

del af målgruppen vil glide ud af området indenfor relativt få år. I det 

følgende udregnes de økonomiske konsekvenser i henholdsvis 2018 og 

2023, hvis den nuværende aldersprofil for de anbragte børn fremskrives. 

Tabel 2.6 viser udgifterne og antallet af anbragte børn og unge i 2013 og 

fremskrivningerne af udgifter og antal børn og unge i henholdsvis 2018 og 

2023. 

Det fremgår, at der i 2018 vil være 76 anbragte børn og unge, og at de 

samlede udgifter vil være omkring 45 mio. kr. Sammenlignet med 2013, 

hvor der var 88 anbragte børn og unge og en samlet udgift på omkring 

49 mio. kr., vil der være en reduktion i udgifterne på cirka 3,5 mio. kr. årlig. 

Tabel 2.6 Potentialeberegning ved fremskrivning af aldersprofilen for de børn og unge, der modtager hjælp i Gribskov Kommune i 2013 

År 2013 2018 2023

Ydelse Antal børn/unge Samlede udgifter Antal børn/unge Samlede udgifter Antal børn/unge Samlede udgifter

Anbringelser 88 49.229.890 76 45.827.628 35 17.455.788 

§ 52.3.7 Plejefamilier 20 7.694.000 17 6.736.386 3 1.188.774

§ 52.3.7 Netværksplejefamilier 5 385.000 5 420.000 4 336.000 

§ 52.3.7 Kost-/efterskole 5 910.000 5 910.000 5 910.000 

§ 52.3.7 Eget værelse 12 4.005.744 12 4.005.744 12 4.005.744 

§ 52.3.7 Opholdssteder 36 25.707.000 27 22.270.248 5 4.124.120

§ 52.3.7 Døgninstitution 10 10.528.146 10 11.485.250 6 6.891.150 

Kilde: Gribskov Kommunes opgørelse af udgifts- og aktivitetsdata på cpr-niveau.

Note: De beregnede potentialer er ikke korregeret for fremtidig pris- og lønudvikling.

Note: Fremskrivningerne er beregnet på baggrund af antal af ydelsesmodtagere og ikke antallet af helårspersoner, der er tilfældet for 2013-opgørelsen, og tager desuden udgangspunkt i 

enhedsomkostningerne for 2013.

Note: For ydelsestyperne kost-/efterskole og eget værelse er de nuværende aldersgrupper fastholdt, da disse ydelser er forbeholdt en specifik aldersgruppe. 
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Gribskov Kommune anvender ikke en bestemt socialfaglig systematik i 

sagsbehandling og udredning af børn og unge, hvor ressourcer og 

problemer systematisk vurderes. Der er dog taget beslutning om 

fremadrettet at implementere Signs of safety (SOS). 

Til denne delanalyse er der foretaget en systematisk screening af 93 af 

kommunens børn og unge med henblik på at skabe overblik over Gribskov 

Kommunes borgerprofiler. Konkret har rådgiverne angivet målgruppe, 

indsats, funktionsniveau og støttebehov.

Sagsscreeningen giver indblik i sagernes kompleksitet og børnenes/de 

unges behov og anvendes i nedenstående til at give overblik over 

børnenes/de unges karakteristika på det specialiserede børneområde med 

hensyn til målgruppe, indsats, funktionsniveau og støttebehov og en 

indikation af, om der er sammenhæng mellem funktionsniveau, støttebehov 

og indsats.

Udgangspunktet for sagsscreeningen er temaerne i den børnefaglige 

undersøgelse: sundhed, skoleforhold og læring, fritidsforhold og venskaber, 

udvikling og adfærd samt familieforhold. Indenfor hvert af temaerne afvejes 

barnets/den unges ressourcer og begrænsninger med henblik på at give en 

samlet vurdering af barnets/den unges samlede situation for hver 

dimension.

Skalaen for screeningen anvendes også i børnehandicapmetoden og i de 

kommende resultatindikatorer for udsatte børn og unge. Skalaen går fra 0, 

der angiver, at barnet/den unge intet problem har, til 4, der angiver et 

fuldstændigt problem. 

Med udgangspunkt i den samme skala angives en samlet vurdering af 

barnets/den unges situation (funktionsniveau). 

Der er ikke i alle tilfælde en direkte sammenhæng mellem funktionsniveau 

og støttebehov, der angiver omfanget af den støtte, barnet/den unge har 

behov for. Derfor er der også foretaget en vurdering af barnets/den unges 

samlede støttebehov. Denne vurdering angives på en skala fra A til E, hvor 

A indikerer meget let støtte, mens E indikerer massiv støtte. 

Det vil dog ofte være sådan, at børn og unge, der vurderes at have lette 

problemer (A og B), ikke vil have noget betydeligt støttebehov, mens børn 

og unge med moderate eller svære problemer typisk vil have et mere 

omfattende støttebehov.

2.3 Behov og støtte: Metoden til vurdering af funktionsniveau

Skala til vurdering af funktionsniveau 

0 – Intet problem

1 – Let problem

2 – Moderat problem

3 – Svært problem

4 – Fuldstændigt problem

Skala til vurdering af støttebehov

A – Intet problem

B – Let problem

C – Moderat problem

D – Svært problem

E – Fuldstændigt problem

Sagsscreeningens dimensioner: Temaerne i den børnefaglige undersøgelse

• Sundhed

• Skoleforhold og læring

• Fritidsforhold og venskaber

• Udvikling og adfærd

• Familieforhold
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De 93 screenede sager er udvalgt med henblik på at sikre spredning med 

hensyn til foranstaltningstyper og rådgiver. Ud af de 93 screenede børn og 

unge modtager 68 således en forebyggende foranstaltning som den 

primære ydelse, mens 25 er anbragt. 

Alle foranstaltningstyper er repræsenteret i de screenede sager, og 

21 forskellige sagsbehandlere har foretaget en screening af 2-8 af deres 

egne sager. 

I det følgende analyseres resultatet af screeningen af temaerne, og der ses 

på vurderingen af det samlede funktionsniveau.

Målgruppe

Fra et styringsperspektiv er det ligeledes interessant at analysere børnenes 

og de unges profil med hensyn til målgrupper. Særligt i forhold til tilrette-

læggelsen af kommunens tilbudsvifte og tilpasningen af kapaciteten og 

kompetencerne på udførerområdet er det centralt at kende børnenes og de 

unges målgrupper.

Målgruppeangivelsen bygger på fælles nationale begreber og stammer fra 

resultatdokumentationen for udsatte børn og unge. Overordnet inddeles 

målgrupperne i tre kategorier: fysisk funktion, psykisk funktion og socialt 

problem, hvor de mest relevante på området for udsatte børn og unge oftest 

vil være kategorierne psykisk funktion og socialt problem. Indenfor socialt 

problem findes der en række specifikke målgruppeangivelser som for 

eksempel kriminalitet, misbrug, omsorgssvigt, selvskadende adfærd, 

udadreagerende adfærd og andet socialt problem. 

I screeningen af sagerne har rådgiverne i langt hovedparten af sagerne 

kategoriseret barnets/den unges målgruppe som andet socialt problem. 

Dette skyldes i mange tilfælde, at de har haft vanskeligt ved at angive en 

mere konkret målgruppe for børnene – en udfordring, der blandt andet 

vurderes at skyldes det store fokus på forældrene.

Målgruppeangivelserne er derfor ikke anvendelige og er af den årsag ikke 

inkluderet i de følgende analyser.

2.3 Behov og støtte: Metoden til vurdering af funktionsniveau
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Screeningen af børnenes og de unges situation giver et samlet billede af 

deres behov, og hvilke typer problemstillinger der udgør de væsentligste 

udfordringer for dem.

Øverst i tabel 2.7 (i det grå felt) vises fordelingen af børnenes og de unges 

samlede funktionsniveau. Det fremgår, at ingen børn er vurderet til samlet 

set at have intet problem, 11,8 procent vurderes at have et let problem, 

omkring en tredjedel vurderes at have et moderat problem, halvdelen har et 

svært problem, og under 10 procent har et fuldstændigt problem. Den 

overordnede fordeling nærmer sig således billedet fra andre kommune, og 

det tyder derfor på, at screeningen giver et reelt billede af funktionsniveau 

og støttebehov. Dette på trods af at Gribskov Kommunes rådgivere ikke er 

vant til at anvende screeningmetoden. 

For de 11 børn og unge, der overordnet set er vurderet til at have et let 

problem, kan det være værd at undersøge deres ressourcer og problemer 

nærmere med henblik på at vurdere, om deres problemer er af en karakter, 

der nødvendiggør støtte fra kommunen.

De lyseblå felter i tabellen viser sammenhængen mellem den overordnede 

funktionsvurdering og vurderingerne på de enkelte temaer. Overordnet set 

er der sammenhæng mellem vurderingerne af funktionsniveauet på de fem 

temaer og det samlede funktionsniveau. Børn og unge, der har et let, 

moderat eller svært problem (det vil sige 92,5 procent af de screenede børn 

og unge), vurderes til at have de største problemer med hensyn til temaet 

familieforhold. 

Det er naturligt, at forældrene udgør et væsentligt problem for netop udsatte 

børn, men det kan også være udtryk for manglende fokus på det enkelte 

barns/den enkelte unges særlige karakteristika og behov i vurderingen af 

børnene og de unge. Under alle omstændigheder gælder det for de 

93 screenede børn og unge, at det er deres problemer med hensyn til 

familieforhold, der er drivende for et lavere funktionsniveau og et større 

støttebehov. 

2.3 Behov og støtte: Funktionsniveau og støttebehov

Tabel 2.7. Gennemsnitlig funktionsvurdering på dimensionerne opdelt 

efter samlet funktionsvurdering (N=93)

Tema

Vurdering af samlet 

funktionsniveau 0 1 2 3 4

Antal børn/unge 0 11 33 42 7

Andel børn/unge 0,0 % 11,8 % 35,5 % 45,2 % 7,5 %

Sundhedsforhold 0,0 0,5 1,0 1,7 3,4

Skoleforhold og læring 0,0 0,8 1,5 2,3 3,9

Fritidsforhold og venskaber 0,0 0,8 1,4 2,1 3,1

Udvikling og adfærd 0,0 1,2 1,6 2,5 3,9

Familieforhold 0,0 1,6 2,0 2,7 3,4

Støttebehov 0,0 1,2 1,9 2,8 4,0

Kilde: Gribskov Kommunes screening af sager.

Note: Støttebehov er omregnet fra bogstaverne A-E til tallene 0-4, 

så A svarer til 0, B svarer til 1 osv. 

Det mørkeblå felt i tabel 2.7 illustrerer sammenhængen mellem de gennem-

snitlige samlede funktionsvurderinger og støttebehovet. 

For 11 børn og unge er det samlede funktionsniveau angivet til at være 1. 

Det vil sige, at barnet/den unge har et let problem. For disse børn/unge er 

det samlede støttebehov angivet til at være 1,2, og det er dermed en anelse 

højere, end funktionsniveauet umiddelbart tilsiger. 

Børn og unge med en samlet funktionsvurdering på 2 og 3 udgør tilsammen 

cirka 80 procent af alle de screenede børn og unge. For disse to grupper er 

støttebehovet vurderet at være en anelse mindre end funktionsniveauet, 

nemlig henholdsvis 1,9 og 2,8. Således er der generelt en sammenhæng 

mellem de gennemsnitlige samlede funktionsvurderinger og støttebehovet. 
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Ydelsespaletten på det specialiserede børneområde spænder over tilbud til 

børn og unge med mange forskellige problemer og behov, og det kan derfor 

give et værdifuldt indblik i kommunens anvendelse af tilbud og ydelser at se 

på børnenes og de unges karakteristika, når de grupperes efter de ydelser, 

de modtager. I det følgende undersøges, i hvilket omfang der er sammen-

hæng mellem de behov, børnene og de unge har, og den foranstaltning, de 

modtager. 

Generelt bør det være sådan, at et barn/ung med et forholdsvis lavt 

funktionsniveau og et stort støttebehov modtager en relativt mere 

indgribende indsats. 

Forebyggende foranstaltninger

Tabel 2.8 viser, at 45 børn og unge, svarende til knap halvdelen af alle børn 

og unge, der er blevet screenet, modtager familiebehandling, hvilket også 

afspejler kommunens høje serviceadgang til denne ydelse. Det 

gennemsnitlige funktionsniveau for disse børn og unge er 2,3, mens 

støttebehovet er 2,1. Dermed har modtagergruppen af denne ydelse det 

næsthøjeste funktionsniveau af alle de forebyggende foranstaltninger, 

hvilket giver mening set i sammenhæng med, at familiebehandling er blandt 

de mindre indgribende foranstaltninger. 

Det dårligste funktionsniveau og det største støttebehov skal findes blandt 

de børn og unge, der er i aflastning. Det kan umiddelbart undre, da dette er 

en mindre indgribende foranstaltning end anbringelse. Her opleves der 

således ikke en klar sammenhæng mellem vurderingen af barnets/den 

unges støttebehov i screeningen og den foranstaltningstype, der er tildelt. 

Børn og unge, der har en fast kontaktperson, har et forholdsvis dårligt 

funktionsniveau, også set i lyset af at denne foranstaltningstype er mindre 

indgribende. Gribskov Kommune peger på, at kontaktperson i nogle tilfælde 

bevilges til unge, som kommunen egentlig vurderer vil have gavn af en 

anbringelse, men som ikke er motiverede for at blive anbragt. Kontakt-

personen anvendes i disse tilfælde som et middel til at øge motivationen 

hos de unge, og foranstaltningen kan således være et skridt på vejen hen 

mod en anbringelse. 

2.3 Behov og støtte: Funktionsniveau og foranstaltningstype

Tabel 2.8 Gennemsnitlig funktionsvurdering opdelt efter foranstaltningstyper – forebyggende foranstaltninger (N=93)

Indsats § 52.3.2 Praktisk, 

pædagogisk eller anden 

støtte i hjemmet

§ 52.3.3 

Familie-

behandling

§ 52.3.4 

Døgnophold

§ 52.3.5 

Aflastnings-

ordning

§ 52.3.6 

Fast kontakt-

person

Antal børn/unge 5 45 2 7 9

Andel af screenede børn/unge 5,4 % 48,4 % 2,2 % 7,5 % 9,7 %

Gennemsnitlig samlet funktionsvurdering 2,4 2,3 3,5 1,9 2,7

Gennemsnitligt støttebehov 2,2 2,1 3,5 1,9 2,0

Kilde: Gribskov Kommunes screening af sager.

Note: Støttebehov er omregnet fra bogstaverne A-E til tallene 0-4, så A svarer til 0, B svarer til 1 osv. 

Note: Indsatstyperne er inklusive unge, der modtager samme indsats i efterværn efter § 76.
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Anbringelser

Tabel 2.9 viser gennemsnitlige funktionsvurderinger og støttebehov for de 

25 screenede børn og unge, der er anbragt. 

Det bemærkes, at antallet af screenede børn og unge for alle 

anbringelsesformerne er forholdsvis lavt, og at det er særlig lavt for 

netværksplejefamilie og kost-/efterskole. Det ser imidlertid ud til, at 

netværksplejefamilien varetager et større støttebehov, end en sådan 

generelt forventes at kunne håndtere. 

Anbragte børn og unge på døgninstitutioner har det dårligste funktions-

niveau og det største støttebehov, når der ses bort fra anbringelsesformer 

med kun ét screenet barn. Dette afspejler, at døgninstitution ofte er et 

meget specialiseret tilbud. 

Børn og unge, der er anbragt på opholdssteder, har et funktionsniveau på 

2,9, hvilket er lavere end for børn anbragt i plejefamilie. Omvendt vurderes 

anbragte i plejefamilie at have et større støttebehov.

Graden af støtte er ofte mindre for tilbud om eget værelse og kost-/efter-

skole end på institutioner som for eksempel opholdssteder og døgninsti-

tutioner. Dette reflekteres også i de gennemsnitlige funktionsvurderinger, 

der for unge anbragt på eget værelse er den højeste af anbringelses-

typerne. Støttebehovet er ligeledes lavest for denne gruppe. 

Overordnet har anbragte børn og unge et større støttebehov end børn og 

unge, der modtager en forebyggende foranstaltning. Til gengæld er det ikke 

entydigt, at anbragte børn og unge har et lavere funktionsniveau end dem, 

der modtager en forebyggende foranstaltning. 

På baggrund af stikprøven af de 93 screenede sager ser det overordnet ud 

til, at der er sammenhæng mellem barnets/den unges behov og den 

foranstaltning, der tildeles, så børn og unge med et lavere funktionsniveau 

og et større støttebehov også modtager mere indgribende foranstaltninger. 

2.3 Behov og støtte: Funktionsvurdering og foranstaltningstype

Tabel 2.9 Gennemsnitlig funktionsvurdering opdelt efter foranstaltningstyper – anbringelser (N=93)

Indsats § 52.3.7 

Plejefamilie

§ 52.3.7 

Netværks-

plejefamilie

§ 52.3.7

Eget værelse

§ 52.3.7

Opholdssted

§ 52.3.7

Kost-/efterskole

§ 52.3.7 

Døgninstitution

Antal børn/unge 5 1 4 9 1 5

Andel af screenede børn/unge 5,4 % 1,1 % 4,3 % 9,7 % 1,1 % 5,4 %

Gennemsnitlig samlet funktionsvurdering 2,4 4,0 2,3 2,9 2,0 3,6

Gennemsnitligt støttebehov 3,4 4,0 2,5 2,9 3,0 4,0

Kilde: Gribskov Kommunes screening af sager.

Note: Støttebehov er omregnet fra bogstaverne A-E til tallene 0-4, så A svarer til 0, B svarer til 1 osv. 

Note: Indsatstyperne er inklusive unge, der modtager samme indsats i efterværn efter § 76.
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På baggrund af de foregående analyser og konklusioner anbefales 

følgende. 

Forebyggende foranstaltninger

• At der gennemføres en undersøgelse af indhold, omfang og varighed 

af de tilbud, der ydes efter § 52.3.3, herunder psykologbehandling, 

børnegrupper og misbrugsbehandling, med henblik på at afdække, 

om ydelserne har den ønskede kvalitet. 

• At anvendelsen af evidensbaserede familieprogrammer overvejes 

som del af familiebehandlingstilbuddet med henblik på at øge 

kvaliteten og gennemsigtigheden i indholdet af familiebehandlingen. 

• At myndigheden på baggrund af en vurdering af det enkelte barns/

den enkelte unges behov visiterer til konkrete ydelser i et forløb i 

familiebehandlingen. 

• At der sættes fokus på at kontere praktisk, pædagogisk støtte 

særskilt fremfor sammen med familiebehandlingsydelser, så det 

reelle forbrug på de to konti og serviceadgangen til de forskellige 

tilbud tydeliggøres.

• At indholdet af det eksterne familiebehandlingstilbud undersøges 

med henblik på at afklare årsagen til den højere ydelsespris 

sammenlignet med den interne familiebehandling. 

• At der er fokus på underretninger og især praksis for at underrette 

hos sundhedspleje og dagtilbud med henblik på at styrke fokus på de 

mindre aldersgrupper og sikre en tidlig indsats.

• At konsulentbistand (§ 11) anvendes målrettet som en mindre 

indgribende forebyggende foranstaltning end for eksempel 

familiebehandling og målrettes bestemte grupper med et afgrænset 

behov. Formålet er for udvalgte målgrup-per at omlægge dele af 

familiebehandlingen til konsulentbistand, råd og vejledning i regi af §

11. 

Anbringelser

• At det undersøges, hvornår kommunens anbragte børn og unge blev 

anbragt første gang, med henblik på at afklare, om kommunen 

generelt anbringer børn og unge (for) sent. 

• At der iværksættes initiativer, der sigter mod at øge antallet af børn 

og unge, der anbringes i plejefamilie og netværksplejefamilie, og til 

gengæld mindske brugen af opholdssteder som anbringelsesform. 

• At der sættes målrettet ind for at rekruttere flere plejefamilier, 

herunder også kommunale plejefamilier.

• At anbragte børn og unge systematisk funktionsvurderes med henblik 

på at skabe det bedst mulige match mellem barnets/den unges 

situation, støttebehov og foranstaltning. 

Behov og støtte 

• At Gribskov Kommune systematisk arbejder med målgruppe-

angivelser, så der kan dannes overblik over målgruppefordelingen af 

kommunens børn og unge. Det vil medvirke til et mere nuanceret 

billede af barnets/den unges behov og systematisere og kvalificere 

anvendelsen af ydelserne.

• At fokus på barnets/den unges ressourcer og begrænsninger sættes 

yderligere i centrum i undersøgelserne. 

Generelt 

• At det overvejes, hvilke aldersgrupper der har bedst gavn af de 

forskellige foranstaltningstyper og specifikke tilbud. 

• At der etableres et datagrundlag, der gør det muligt for Gribskov 

Kommune løbende at følge med i, hvilke foranstaltningstyper der 

anvendes til de forskellige aldersgrupper, ligesom dette med fordel 

kan indgå som grundlag for at udvikle kommunens tilbud på området 

efter de fremtidige målgrupper.

2.4 Anbefalinger
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3. Organisering, sagsbehandling 

og styring
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I dette kapitel undersøges myndighedens organisering, sagsbehandling og 

styring med henblik på at fastslå, om der er effektiviserings- eller 

besparelsespotentialer forbundet hermed. 

Kapitlet består af fire dele. 

Afsnit 3.2 Organisering. I afsnittet beskrives myndighedens organisering 

af det specialiserede børneområde i Gribskov Kommune.

Afsnit 3.3 Sagsbehandling. I dette afsnit vises resultaterne af en kvalitativ 

gennemgang af 23 tilfældigt udvalgte sager fra myndigheden. 

Formålet er at undersøge tildelingsgrundlag for de foranstaltninger, som 

kommunen bevilger. Sagerne er ikke gennemgået med henblik på at sikre 

lovmedholdelighed som sådan, men for at undersøge, om kommunen har et 

solidt og hensigtsmæssigt grundlag for at tildele foranstaltninger, for at 

fastsætte mål for indsatserne og for at følge op på resultaterne.

Afsnit 3.4 Styringsredskaber. I afsnittet gennemgås og vurderes de 

faglige og økonomiske styringsredskaber, myndigheden anvender. 

Formålet er at pege på yderligere styringspotentiale. 

Afsnit 3.5 Anbefalinger. I afsnittet opstilles en række konkrete 

anbefalinger til, hvilke styringsredskaber der med fordel kan implementeres 

med henblik på at skabe overblik og styre aktiviteter og udgifter på området. 

Derudover peges på, hvordan dokumentationen i sagsbehandlingen kan 

styrkes med henblik på at skabe en mere klar kobling mellem barnets/den 

unges behov og de foranstaltninger, der iværksættes. 

Analysens konklusioner 

• Det it-system, hvor sagsakterne aktuelt journaliseres, er ikke fordrende 

for at understøtte en systematisk og effektiv sagsbehandling.

• Der eksisterer ikke et samlet overblik over antallet af sager i myndig-

heden, hvilke sager den enkelte rådgiver har, og status i sagerne i 

forhold til grundlaget for sagerne og opfølgning.

• Forældrenes perspektiv kommer relativt meget til udtryk i de børne-

faglige undersøgelser, mens barnets/den unges perspektiv fremgår i 

mindre omfang. 

• Gennemgangen af sagerne viser, at grundlaget og kriterierne for tildeling 

af ydelser ikke er tydelig i det gennemgåede sagsmateriale. Derfor har 

det ikke været muligt for Deloitte at konkludere på potentialerne ved en 

ændret tildelingspraksis. 

• Der er en tendens til at opstille generiske og ikke målbare mål i handle-

planerne, hvilket vanskeliggør opfølgning på, justering af og eventuelt 

afslutning af en foranstaltning.

• Det er generelt ikke dokumenteret, at der er gennemført rettidig 

opfølgning i sagerne.

• Der savnes styringsredskaber til at styre aktiviteter og økonomi på 

området. 

3.1 Fokusområder og resultater
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Myndighedens organisering og medarbejderfordeling

Det specialiserede børne- og ungeområde i Gribskov Kommune er 

organiseret i Center for Børn og Unge, der blev oprettet 1. januar 2013. 

Overordnet indeholder Center for Børn og Unge fire områder: Læring og 

undervisning, Unge og uddannelse, Sundhed og forebyggelse samt 

Socialfaglig indsats, hvor sidstnævnte varetager opgaver i relation til 

udsatte børn og unge. 

Opgavevaretagelsen på det specialerede børne- og ungeområdet er 

overordnet delt mellem et familieteam, et ungeteam og et etnisk team. Hvert 

af de tre team har en teamleder, der refererer til fagchefen. Derudover er 

der en forvisitation. Tilsammen er 22,4 rådgiverårsværk beskæftiget i 

myndigheden.

Børnehandicapområdet er ikke organiseret sammen med området for 

udsatte børn og unge, men er placeret under Sundhed og forebyggelse. 

Forvisitationen, der består af to årsværk, behandler underretninger og 

henvendelser og foranstalter derudover som de eneste råd og vejlednings-

ydelser efter § 11.

Fordelingen mellem familieteamet og ungeteamet er baseret på 

børnenes/de unges alder. Familieteamet, der består af 7,4 årsværk, har 

sager, hvor børnene er i alderen 0-12 år, mens ungeteamet har teenagere 

og efterværnssager. Ungeteamet er medarbejdermæssigt det største team 

og består af ti årsværk, hvoraf ét er på barsel.

Etnisk team består af tre årsværk og er dermed det mindste team. Gribskov 

Kommune modtager en forholdsvis stor andel uledsagede flygtningebørn, 

og det er baggrunden for oprettelsen af etnisk team. Udover at varetage 

behandlingen af sager om uledsagede flygtningebørn fordeles sager 

vedrørende kommunens etniske minoritetsbørn, -unge og -familier til 

teamets rådgivere.

Ad hoc-team

For at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats overfor barnet/den 

unge arbejder Gribskov Kommune med et koncept for midlertidige 

tværfaglige team, ad hoc-team, på tværs af forvaltninger med inddragelse 

af alle de relevante personer. I de tilfælde, hvor der er behov for tværfaglige 

indsatser, der kræver samarbejde samt løbende og tæt koordinering og 

opfølgning på tværs af enheder eller centre, oprettes et ad hoc-team.1

Konstruktionen anvendes i myndigheden, hvor der for eksempel etableres 

ad hoc-team omkring et anbragt barn bestående af sagsbehandler, 

skolelærer, pædagoger, forældre og barnet selv. I flere af de gennemgåede 

sager findes referater fra møder i ad hoc-teamet.

1 Gribskov Kommune: Konceptpapir. Om at arbejde i midlertidige tværfaglige team – ad hoc-

team, oktober 2013.

3.2 Organisering 

Fagchef

Familieteam 
(7,4 årsværk)

Ungeteam
(10 årsværk)

Etnisk team
(3 årsværk)

Forvisitation
(2 årsværk)

Figur 3.1. Organisering af afdelingen Socialfaglig indsats under myndigheden 

Center for Børn og Unge i Gribskov Kommune
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Tilrettelæggelse og redskaber i sagsbehandlingen

Rådgiverne i Gribskov Kommune har en sagsstamme, der svarer 

nogenlunde til gennemsnittet sammenlignet med andre kommuner samt 

Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger. 

Rådgiverne i Gribskov Kommune har i gennemsnit 37-40 sager. Dette er et 

estimeret tal, der er baseret på myndighedens manuelle optælling, da 

myndigheden ikke har haft mulighed for at fremsende en liste over alle 

aktuelle sager. 

Sagsbehandlerne fordeler selv sagerne mellem sig. 

Kommunen anvender ikke et egentligt sagsbehandlingssystem som for 

eksempel DUBU, men anvender et ESDH-system til journalisering af 

sagerne. Det betyder, at sagerne indeholder mange separate journal-

notater, og at der ikke er indbygget en egentlig struktur for opsamling af 

informationer på sagerne.

Herudover foreligger der en række fysiske dokumenter i et arkiv, der ikke er 

umiddelbart tilgængeligt, hvilket besværliggør overblikket i sagerne.

Det er Deloittes oplevelse, at det er en udfordring for myndigheden at få 

overblik over det samlede materiale i en sag, og at der savnes struktur og 

overblik i sagerne. Dette præger også det materiale, som Deloitte har fået 

fremsendt til sagsgennemgangen. 

3.2 Organisering 



© 2015 Deloitte
Analyse af det specialiserede børneområde i Gribskov Kommune

41

Deloitte har foretaget en gennemgang af 23 sager fra myndigheden med 

henblik på at vurdere, om sagerne sikrer et godt og ensartet grundlag for 

tildeling af ydelser, og dermed vurdere hensigtsmæssigheden af tildelings-

praksis. I dette afsnit gennemgås resultaterne af sagsgennemgangen. 

Udvælgelse af sager

Sagerne er udvalgt tilfældigt ud fra hensynet om at sikre spredning på tværs 

af foranstaltninger og rådgiver. De 23 sager er fordelt på 18 forskellige 

rådgivere, og alle foranstaltningstyper er repræsenteret. 

Sager, hvor Gribskov Kommune ikke længere er handlekommune, eller 

hvor den børnefaglige undersøgelse er udarbejdet af en anden kommune, 

indgår ikke i datagrundlaget. 

En af de gennemgåede sager er en efterværnssag, som Gribskov 

Kommune har overtaget fra en anden kommune. I denne type sager er der 

ikke krav om, at Gribskov Kommune udarbejder en ny børnefaglig 

undersøgelse, og det har kommunen heller ikke gjort. Derfor optræder den 

børnefaglige undersøgelse fra denne sag som ”Ikke relevant” i resultaterne 

vedrørende den børnefaglige undersøgelse. Handleplan og opfølgning fra 

sagen indgår i datagrundlaget på lige fod med det resterende. 

Deloitte har gennemgået grundlaget for tildeling og opfølgning i form af 

tilgængelige børnefaglige undersøgelser, handleplaner og dokumentation 

for opfølgning. Det skal i den forbindelse understreges, at Deloitte ikke har 

gennemgået samtlige akter, og at der i sagerne kan ligge socialfaglige 

informationer, refleksioner og handlinger i andre dokumenter end de 

gennemgåede, der dermed ikke indgår i datagrundlaget.

Metode

Grundlaget for vurdering af sagerne er tidligere nationale analyser af 

sagsbehandling og de principper, der ligger i Barnets reform og 

Anbringelsesreformen. 

Skabelonen til gennemgangen afspejler de indholdsmæssige krav, der er til 

kvaliteten af sager på området. Med udgangspunkt i formålet med 

sagsgennemgangen, der er at finde potentialer til besparelser på baggrund 

af tildelingspraksis, ses i sagsgennemgangen på de krav til sagsbehand-

lingen, der vedrører tildelingsgrundlaget. Derimod er lovmedholdelighed i 

forhold til eksempelvis afgørelsesbrev, partshøring og samtykke ikke 

gennemgået.

I det følgende belyses først kvaliteten af den børnefaglige undersøgelse, 

hvor der sættes fokus på, om den udgør et solidt beslutningsgrundlag for at 

iværksætte foranstaltninger. Herefter undersøges kvaliteten af 

handleplanen og den opfølgning, der skal foretages på de iværksatte 

foranstaltninger.

3.3 Sagsbehandling: Grundlag og metode



© 2015 Deloitte
Analyse af det specialiserede børneområde i Gribskov Kommune

42

Den børnefaglige undersøgelse

Den børnefaglige undersøgelse er det centrale dokument i udredningen af 

barnets og den unges behov, og det er grundlaget for beslutningen om, 

hvilken foranstaltning der eventuelt skal iværksættes. Kvaliteten af den 

børnefaglige undersøgelse er derfor fundamentet for at sikre den rette 

visitering til kommunens tilbud. I det følgende belyses derfor, om 

undersøgelserne aktuelt udgør et solidt og hensigtsmæssigt grundlag for 

tildeling af ydelser ud fra en række væsentlige kvalitetsparametre. 

Det er helt centralt for den børnefaglige undersøgelse, at der er fokus på 

barnet/den unge. Derfor er det vigtig at se på, hvor tydeligt barnet/den unge 

træder frem i de børnefaglige undersøgelser.

I 22 procent af sagerne er barnets/den unges ressourcer og problemer 

afdækket. I denne sammenhæng ses der på, om det er beskrevet, hvilke 

udfordringer barnet/den unge har, men også hvilke dele af barnets/den 

unges liv der eventuelt går godt, og hvor barnet har ressourcer at trække 

på. Det kan for eksempel være, at barnet har en psykisk syg mor, men at 

det faktisk går godt i børnehaven, og at barnet har gode legekammerater. 

Formålet er at udarbejde en balanceret udredning.

I 65 procent af sagerne er barnets/den unges ressourcer og problemer kun 

delvist afdækket eller slet ikke afdækket. Hvis ressourcer og problemer 

vurderes at være delvist afdækket, kan det for eksempel være fordi, der 

udelukkende er fokus på at afdække barnets/den unges problemer, mens 

barnets/den unges ressourcer ikke er undersøgt eller beskrevet. 

Når barnets/den unges ressourcer og problemer ikke vurderes at være 

afdækket, er det ofte fordi, der mangler viden om barnet/den unge selv. Til 

gengæld er der en del information om forældrenes situation. 

Inddragelse af barnets/den unges perspektiv sker i de fleste tilfælde 

gennem en børnesamtale. Der er gennemført børnesamtale i 83 procent af 

de gennemgåede sager, mens dette ikke er tilfældet i 9 procent af sagerne. 

I mange sager savnes det, at børnesamtalerne anvendes mere aktivt i den 

børnefaglige undersøgelse. Det kan for eksempel være ved at sammen-

holde børnenes/de unges perspektiv med forældrenes, eller at rådgiveren 

fremdrager centrale pointer fra barnet/den unge i udredningen. Det er dog 

positivt, at der gennemføres børnesamtale i de fleste sager. 

Er barnets/den unges ressourcer og problemer/begrænsninger 

afdækket? (N=23)

3.3 Sagsbehandling: Børnefaglig undersøgelse
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Hovedelementet i den børnefaglige undersøgelse er oplysningen af fem 

temaer, der udgør centrale aspekter i børns og unges liv. Det drejer sig om 

temaerne familieforhold, udvikling og adfærd, sundhedsforhold, skole og 

læring samt fritidsforhold og venskaber.

Nedenstående figur viser, hvilke fokuspunkter den børnefaglige under-

søgelse belyser. I 48 procent af sagerne belyser den børnefaglige 

undersøgelse temaet familieforhold, og i yderligere 22 procent af sagerne 

gør den det delvist. Familieforhold er dermed det mest belyste tema i den 

børnefaglige undersøgelse, mens fritidsforhold og venskaber er det mindst 

belyste tema. Dette peger igen på, at der er forholdsvis meget fokus på 

forældrene i den børnefaglige undersøgelse. 

3.3 Sagsbehandling: Børnefaglig undersøgelse
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Forældrenes perspektiv er naturligvis en vigtig kilde til at belyse barnets/

den unges situation og behov. Figur 3.5 viser, at forældrenes perspektiv er 

inddraget i 65 procent af sagerne. Samlet set fylder forældrenes udtalelser 

faktisk meget i undersøgelserne, mens børnenes/de unges perspektiv 

omvendt spiller en forholdsvis mindre rolle, hvilket ikke er hensigtsmæssigt 

og fordrende for at sætte barnet/den unge i centrum af undersøgelsen.

Forældrenes perspektiv er markeret som værende ikke relevant i en enkelt 

sag, hvor barnets forældre er afgået ved døden. 

Oplysninger fra andre aktører som for eksempel sundhedsplejerske, 

kontaktperson, PPR, skole og psykolog er ligeledes en kilde til at belyse 

barnets/den unges situation og behov. I 61 procent af sagerne anvendes 

oplysninger fra andre relevante aktører.

Det skema, som kommunen anvender til at udarbejde den børnefaglige 

undersøgelse, indeholder ikke separate felter, hvor oplysninger fra de 

forskellige kilder kan indsættes. Dermed er det op til den enkelte rådgiver 

selv at skabe struktur i kildeangivelserne, hvilket ikke understøtter en 

systematisk kildeangivelse.

Det er således nødvendigt for at kunne følge den råde tråd og 

argumenterne i den børnefaglige undersøgelse, at det er angivet, hvem der 

er kilde til de forskellige oplysninger, der indgår. Er det for eksempel 

barnet/den unge, forældrene, en skolelærer, en psykolog eller rådgiveren 

selv, der oplyser? I 48 procent af sagerne fremgår det tydeligt, hvem der er 

kilde til oplysningerne i den børnefaglige undersøgelse. I 39 procent af 

sagerne fremgår det kun delvist eller slet ikke. Her er det typisk ikke muligt 

at skelne mellem, hvad forældrene og hvad rådgiveren har sagt, og dermed 

hvordan de forskellige oplysninger skal tolkes. 

Når rådgiveren indhenter oplysninger fra andre, er det vigtigt, at disse 

oplysninger, for eksempel en psykologudtalelse, ikke klippes ubearbejdet 

ind i den børnefaglige undersøgelse, men at rådgiveren trækker de 

relevante informationer ud og skaber overblik, ved at informationerne 

anvendes i den relevante sammenhæng i den børnefaglige undersøgelse. I 

9 procent af sagerne anvendes oplysninger fra andre aktører relevant uden 

ubearbejdede gentagelser. 

3.3 Sagsbehandling: Børnefaglig undersøgelse
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For at der kan træffes en velbegrundet beslutning om, hvilken foranstaltning 

der eventuelt skal iværksættes på baggrund af undersøgelsen af barnets/

den unges problemer, ressourcer og behov, skal sagen være oplyst i 

tilstrækkeligt og relevant omfang. Dette er tilfældet i 30 procent af sagerne. I 

de sager, hvor dette ikke er tilfældet, er det oftest fordi, fokus på barnet/den 

unge i sagerne ikke er tilstrækkeligt fremtrædende. 

I 30 procent af sagerne giver den børnefaglige undersøgelse et helheds-

orienteret billede af barnets/den unges og familiens behov. I 35 procent af 

sagerne er dette ikke tilfældet, hvilket som regel skyldes, at en eller flere 

dimensioner omkring barnets/den unges situation og behov slet ikke er 

afdækket.

Den børnefaglige undersøgelse bør altid indeholde en sammenfatning og 

en analyse, der opsummerer de vigtigste fund i udredningen. Der er en 

sammenfatning og analyse i cirka tre fjerdedele af sagerne. 

Kravene til sammenfatningen og analysen er, at den skal være nuanceret, 

dækkende og tilstrækkelig. Ud af de sager, hvor der er udarbejdet en 

sammenfatning og en analyse, lever indholdet i 39 procent af sagerne op til 

disse krav. 

I 65 procent af sagerne er der en faglig vurdering, hvor rådgiveren 

præsenterer sin samlede vurdering af argumenterne og dermed, hvilken 

foranstaltning barnet/den unge eventuelt har behov for. 

3.3 Sagsbehandling: Børnefaglig undersøgelse
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I de tilfælde, hvor det på baggrund af den børnefaglige undersøgelse 

besluttes, at der skal iværksættes en foranstaltning, er der krav om 

udarbejdelse af en handleplan. Formålet med handleplanen er at 

dokumentere målene med foranstaltningen, og hvordan de forventes 

opnået. 

Der er udarbejdet handleplaner i tre ud af fire sager, og der mangler 

således handleplaner i 25 procent af sagerne. 

Formålet i handleplanen skal være operationelt, så handleplanen kan være 

grundlag for forventningsafstemning med barn/ung, forældre og udfører. 

Samtidig skal handleplanen udgøre et godt fundament for at følge op på 

foranstaltningens resultater. 

Man arbejder således med begrebet smarte mål, der betyder, at målene 

skal være: 

I 6 procent af de sager, hvor der foreligger handleplaner, er der angivet et 

operationelt formål. Der er altså udfordringer forbundet med at formulere 

formålet på en måde, hvor det er konkret nok til at være anvendeligt. At der 

i 53 procent af sagerne ikke vurderes at være et operationelt formål 

skyldes, at der slet ikke er angivet et formål i handleplanen, eller at formålet 

er generisk. Et eksempel på et ikke-operationelt formål er at sikre barnets 

personlige og følelsesmæssige udvikling, eller at barnets trivsel sikres, og 

at der ydes støtte til mor. 

De mål, der er opstillet i handleplanerne, er i 12 procent af sagerne 

konkrete og individuelle. I 53 procent af sagerne er der enten ikke opstillet 

mål, eller der er opstillet generiske mål. Generiske mål handler for 

eksempel om, at barnet/den unge skal opnå trivsel og fysisk, psykisk og 

social udvikling. Sådanne mål er relevante for alle børn/unge og forholder 

sig således ikke konkret til det enkelte barns/den enkelte unges situationer 

og problemstillinger. 

En anden typisk udfordring i formuleringen af gode mål er at skelne mellem 

foranstaltningen og målet. For eksempel kan det være angivet som et mål, 

at barnet/den unge skal modtage familiebehandling. En bestemt foranstalt-

ning er sjældent et mål i sig selv, men derimod midlet til at opnå en bestemt 

udvikling eller tilstand hos barnet/den unge. Ydelsesrettede mål vanskelig-

gør opfølgningen og støtter ikke rådgiveren i at vurdere, om en indsats skal 

fortsætte, ændres eller afsluttes.

3.3 Sagsbehandling: Handleplan
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For at sikre, at den foranstaltning, der bevilges, systematisk følges op og 

evalueres, i forhold til om den er hensigtsmæssig og virkningsfuld for det 

enkelte barn/den enkelte unge, er det hensigtsmæssigt at angive den 

forventede varighed i handleplanen. 

I 6 procent af handleplanerne er der angivet en forventet varighed for 

indsatsen, og dette er således ikke tilfældet i 94 procent af sagerne.

I 31 procent af sagerne vurderes der at være en tydelig sammenhæng 

mellem de identificerede behov i den børnefaglige undersøgelse, målene i 

handleplanen og den tildelte indsats. 

3.3 Sagsbehandling: Handleplan
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Formålet med sagsopfølgning er at følge op på, om de opstillede mål er 

opnået, og om barnets/den unges behov er ændret, og der derfor er behov 

for at justere indsatsen. Rådgiverne skal dermed følge op på mål, behov og 

indsats.

Der er krav om halvårlig opfølgning i sager med § 52-foranstaltninger. 

I 83 procent af sagerne er det registreret, at der er foretaget opfølgning, 

mens dette ikke er registreret i 13 procent af sagerne.

Det er imidlertid kun i 17 procent af sagerne, at det var muligt at finde 

dokumentation for, at opfølgningen er gennemført rettidigt. Det kan ikke 

konkluderes, at opfølgningen ikke er sket rettidigt, men blot at dette ikke 

fremgår af det tilsendte materiale. Da opfølgningen ofte er arkiveret som et 

journalnotet, er det vanskeligt at etablere et overblik over opfølgnings-

kadencen i de enkelte sager. 

I 4 procent af sagerne, svarende til én sag ud af de 23 gennemgåede sager, 

er det registreret, at der er fulgt op på de enkelte mål. 

I 22 procent af sagerne er der fulgt tydeligt op på den fortsatte relevans af 

den konkrete indsats.

Opfølgningen på den konkrete indsats og på de opstillede mål er vigtig, og 

hvis indsatsen ikke virker, og hvis de opstillede mål ikke nås, bør indsatsen 

justeres eller stoppes, eller der bør eventuelt iværksættes en anden indsats. 

Formålet er at sikre, både at det enkelte barn/den enkelte unge hjælpes 

bedst muligt, og at kommunen anvender ressourcerne dér, hvor de giver 

størst effekt.

3.3 Sagsbehandling: Opfølgning
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Styringen af området afhænger i høj grad af de redskaber, informationer og 

materialer, der er til rådighed. Der eksisterer imidlertid meget få hårde 

styringsinstrumenter, der kan understøtte styring i myndigheden i Gribskov 

Kommune. I det følgende gennemgås de eksisterende redskaber og 

dokumenter samt anvendelsen af dem. 

Serviceniveau, administrationsgrundlag og ydelseskatalog

Der eksisterer ikke dokumenter, der beskriver kommunens serviceniveau 

og dermed rammerne for indsatsen, herunder indholdet og omfanget af 

tilbud og ydelser til udsatte børn og unge i kommunen. 

Et administrationsgrundlag er med til at sætte rammerne for kommunens 

interne processer ved at beskrive retningslinjerne for og arbejdsgangene i 

sagsbehandlingen. Der foreligger ikke et administrationsgrundlag på det 

specialiserede børneområde i Gribskov Kommune. 

Formålet med et ydelseskatalog er at fastlægge rammerne for de specifikke 

ydelser, udføreren tilbyder. Indtil 1. januar 2013 har Gribskov Kommune 

haft et ydelseskatalog for kommunens egne tilbud. Ydelseskataloget blev 

imidlertid afskaffet i forbindelse med overgangen til en anden organisering 

og visitationsmodel på området, da det blev opfattet som rigidt, udgifts-

drivende og ikke medvirkende til en smidig anvendelse af ressourcerne. 

Kompetenceplan

Formålet med kompetenceplanen er at fastsætte og skabe overblik over 

bevillingskompetencer i myndigheden. Myndighedens aktuelle 

kompetenceplan definerer, hvilke ydelser henholdsvis børne- og 

ungeudvalget, visitationsudvalget, teamlederne, teamet og rådgiverne har 

kompetence til at bevilge. Den aktuelle kompetenceplan er senest ændret i 

juni 2008, og der pågår en revidering. En ny version forventes at blive 

politisk vedtaget januar/februar 2015. 

Visitationsudvalg

Der er etableret et fælles visitationsudvalg på tværs af enhederne i Center 

for Børn og Unge. For nuværende tager visitationsudvalget stilling til 

ekstern familiebehandling, døgnophold, aflastningsordning, alle typer 

anbringelser, videreførelse af anbringelse i efterværn ændring af 

anbringelsessted med samtykke og opretholdelse af døgnanbringelse efter 

det fyldte 18. år. 

It-redskaber 

Som tidligere nævnt anvender myndigheden ikke et fagspecifikt it-system. 

Dette ikke bare udfordrer en systematisk sagsbehandling, men understøtter 

heller ikke muligheden for at trække ledelsesinformation direkte ud af 

systemerne. Desuden ligger nogle sagsakter i et gammelt arkiv med 

besværlig adgang. Der er heller ikke en direkte kobling mellem kommunens 

økonomisystemer og myndighedens journalsystem.

Ledelsestilsyn

Ledelsen i myndigheden gennemfører sporadisk ledelsestilsyn på området, 

men der er ikke etableret et egentligt koncept for ledelsestilsyn, der 

systematisk gennemgår lovgivningsmæssige og kommunale krav og 

kvaliteten i sagsbehandlingen. 

Sagsopfølgning

Det er en forudsætning for at styre det specialiserede børneområde med 

flere hundrede sager, som Center for Børn og Unge har ansvar for, at der 

helt systematisk følges op på, hvem der har ansvar for dem, og om de 

varetages og følges op indenfor de lovbestemte og interne regler. 

Myndigheden tæller sagerne op manuelt flere gange årlig, men det har i 

forbindelse med analysen været vanskeligt for myndigheden at etablere et 

meget basalt overblik over aktuelle sager til Deloitte, og i langt de fleste af 

de gennemgåede sager er det uklart, om der er fulgt op rettidigt. Dette 

viser, at der er behov for øget fokus på systematik i opfølgningen af 

sagerne. 

Øvrig ledelsesinformation 

Ledelsesinformation anvendes primært på ad hoc-basis, og der eksisterer 

således ikke et fast og systematisk koncept for, hvilke informationer der 

skal rapporteres på hvilke niveauer og med hvilken frekvens med henblik på 

at både styre og udvikle området. 

Der udarbejdes heller ikke prognoser, der giver mulighed for at tilpasse 

kommunens tilbud til ændringer i målgrupper mv. 

3.4 Styringsredskaber
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Med henblik på at styrke mulighederne for tættere at styre tildelingen af 

ydelser og dermed økonomien på området kan Gribskov Kommune 

overveje at udarbejde styringsdokumenter som for eksempel serviceniveau, 

administrationsgrundlag og ydelseskatalog. 

• Et serviceniveau beskriver dels de overordnede kommunalpolitiske mål 

og rammer for området, dels indholdet og omfanget af de tilbud og 

ydelser, der som udgangspunkt tilbydes udsatte børn og unge i Gribskov 

Kommune. Et serviceniveau er et fagligt og et økonomisk styrings-

redskab, der understøtter ledelsens daglige styring af et område. 

Redskabet udgør en fælles ramme, der sikrer, at børn og unge med 

ensartede behov har samme mulighed for at modtage hjælp, og en 

ramme, der sikrer sammenhæng mellem de politiske prioriteringer og 

økonomien. 

• Et administrationsgrundlag beskriver de interne arbejdsgange i de 

forskellige faser af sagsbehandlingen, der sammen med lovgivningen og 

serviceniveauet kan udgøre de administrative retningslinjer for 

rådgiverne i det daglige arbejde. Administrationsgrundlaget er således 

medvirkende til, at sagsbehandlingen hviler på et ensartet, solidt og 

korrekt grundlag. 

• Ydelseskataloget er en udmøntning af serviceniveauet og kan som 

udgangspunkt beskrive målgruppe, indhold og omfang for de ydelser, 

der leveres. Redskabet anvendes til at målrette de ydelser, myndig-

heden bevilger, til barnets/den unges behov og giver myndighed og 

udfører mulighed for løbende at tilpasse tilbuddene til ændringer i 

målgrupper. Samtidig gør det indholdet af kommunens interne tilbud 

synligt for andre end udfører. 

Ledelsestilsyn

• At der etableres en fast praksis for ledelsestilsyn, der følger op på 

kvaliteten af sagsbehandlingen, herunder omfang, indhold og 

tilbagemelding om tilsynet. 

Sagsopfølgning

• At Gribskov Kommune tilvejebringer et sikkert overblik over kildedata på 

personniveau som grundlag for en tættere økonomisk og faglig styring i 

forhold til de enkelte paragraffer og målgrupper. Det kan på kort sigt ske, 

ved at der udarbejdes et disponeringsark, hvor alle aktive sager fremgår. 

Arket bør indeholde cpr-nummer, barnets/den unges navn, foranstalt-

ningstype(r), starttidspunkt, dato for sidste opfølgning, dato for næste 

opfølgning og udgift. På sigt bør dette ske gennem et it-baseret 

fagsystem. 

• At der etableres en fælles praksis for opfølgning på sagerne, og herunder 

at der for de enkelte paragraffer opstilles mål for opfølgningens hyppighed 

og indhold.

3.5 Anbefalinger
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Ledelsesinformation

• At der på basis af det konsoliderede disponeringsark udvikles et 

målrettet koncept for ledelsesinformation til de enkelte niveauer 

(politikere, direktion, fagledelse og medarbejdere), der formidler de 

fælles prioriteter i arbejdet og giver alle niveauer mulighed for at styre og 

følge op i forhold til konkrete målsætninger. Der kan med fordel 

etableres tre typer ledelsesinformation, hvor der er fokus på henholdsvis 

den faglige indsats, resultater, økonomi og administration.

• Information om den faglige indsats og resultaterne kan indeholde 

information om antal anbragte børn per anbringelsestype, antal 

nyanbringelser, anbringelsesvarighed, antal familier, der modtager 

forebyggende foranstaltninger, og varigheden af de forebyggende 

foranstaltninger. 

• Information om økonomi kan indeholde information om ressource-

forbrug per foranstaltningstype, samlet ressourceforbrug, 

ressourceforbrug per sagsbehandler og for egne, private og andre 

kommuners tilbud.

• Information om administration kan indeholde antal nye sager, antal 

underretninger, antal sager per sagsbehandler, antal klager, antal 

gennemførte tilsyn og antal gennemførte ledelsestilsyn. 

Sagsbehandling

IT

• Der indføres et egentligt it-sagsbehandlingssystem, der skal understøtte 

en systematisk sagsbehandling i myndigheden. 

• At sagsakter, der foreligger i papirversion, indscannes i it-systemet. 

Den børnefaglige undersøgelse

• At socialfaglige overvejelser gøres mere synlige og eksplicitte.

• At der sættes fokus på, at sagerne udredes systematisk, og at alle 

relevante forhold oplyses – eller at det som minimum anføres, hvorfor en 

dimension ikke vurderes at være relevant i udredningen.

• At der indsættes underoverskrifter i Gribskov Kommunes skabelon til den 

børnefaglige undersøgelse, så rådgiverne er bedre hjulpet med at skabe 

den nødvendige systematik i undersøgelserne.

• At der udarbejdes en særskilt skabelon til udredning af flere søskende i 

samme børnefaglige undersøgelse, så fokus på det enkelte barn/den 

enkelte unge sikres.

• At der arbejdes med at fremme fokus på børnene/de unge i sagerne, og 

at børnenes/de unges perspektiv kommer tydeligt til udtryk i sagsdoku-

mentationen.

• At systematikken fra den børnefaglige undersøgelse anvendes i 

børnesamtalerne med henblik på at øge kvaliteten i børnesamtalerne.

• At børnesamtalerne anvendes mere aktivt i udredningen, for eksempel 

ved at holde dem op mod forældrenes opfattelse af situationen. 

• At der etableres en systematik for at angive, hvem der er kilde til de 

forskellige oplysninger i undersøgelsen.

3.5 Anbefalinger
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Handleplaner

• At der sættes fokus på at øge kvaliteten i handleplanerne, herunder: 

• At der opstilles formål og mål i alle handleplanerne, der kan skabe et 

fælles grundlag for myndigheden, udfører og familierne, og som kan 

anvendes i opfølgningen. 

• At der arbejdes systematisk med at opstille individuelle og 

operationelle mål. Eksempler på mere operationelle mål fra Gribskov 

Kommunes eksisterende handleplaner er:

‒ At den unge med en spiseforstyrrelse skal følge en kostplan. 

‒ At barnet mindst én dag om ugen skal deltage i sociale aktiviteter 

med veninder efter skoletid. 

‒ At barnet skal blive i stand til at lege med de andre børn i børne-

haven uden at slå eller komme op at skændes med dem om 

legetøj. 

• At der sættes fokus på at sikre tydelig sammenhæng mellem den 

børnefaglige undersøgelse og handleplanen.

Opfølgning

• At der udarbejdes et styringsark, hvor det for de enkelte sager er angivet, 

hvem der er sagsbehandler, hvilken indsats, om der er udarbejdet 

undersøgelse og handleplan, hvornår indsatsen er igangsat, hvornår der 

sidst er fulgt op og datoen for næste opfølgning. 

• At der etableres en fast praksis for opfølgning på sagerne og herunder 

opfølgning på mål, behov og indsats med henblik på at stoppe 

foranstaltninger, der ikke har den ønskede effekt. 

3.5 Anbefalinger
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Bilag
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Bilag 1. Oversigt over servicelovens primære paragraffer på området for 

udsatte børn og unge

Paragraf Indhold

§ 11.3 Konsulentbistand

§ 52.3.2 Praktisk pædagogisk støtte

§ 52.3.3 Familiebehandling 

§ 52.3.4 Døgnophold

§ 52.3.5 Aflastning til barnet/den unge

§ 52.3.6 Fast kontaktperson til barnet/den unge

§ 52.3.7 Anbringelse, herunder: 

• Plejefamilie

• Kommunal plejefamilie

• Netværksplejefamilie

• Eget værelse

• Opholdssted

• Kost-/efterskole

• Skibsprojekt

• Døgninstitution

§ 52.3.8 Formidling af praktiktilbud

§ 52.3.9 Anden hjælp
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Voksne med grundskoleuddannelse måles som andelen af borgere mellem 

15 og 69 år med grundskole som højest fuldførte uddannelse. Opgjort for 2013.

Kilde: Danmarks Statistik: KRHFU1 og FOLK1

Ungdomskriminalitet måles som andelen af 15-19-årige med strafferetlige 

afgørelser. Opgjort for 2013.

Kilde: Danmarks Statistik: STRAFNA2 og FOLK1

Overførselsindkomster måles som andelen af befolkningen i den 

erhvervsaktive alder (16-66 år) under offentlig forsørgelse. Opgjort for 2013.

Kilde: Danmarks Statistik: AUK01 og FOLK1

Specialklasser måles som andelen af skoleelever, der modtager special-

undervisning. Specialundervisning er opgjort eksklusive efterskoler, men 

inklusive special-, fri- og privatskoler. Opgjort for 2013.

Kilde: Danmarks Statistik: U194

Elever med anden etnisk herkomst måles som andelen af igangværende 

elever i folkeskolen, der er indvandrere eller efterkommere. Opgjort for 2013.

Kilde: Danmarks Statistik: U1907

Børn af unge mødre måles som andelen af nyfødte, der er født af mødre under

23 år. Opgjort for 2013.

Kilde: Danmarks Statistik, FODIE

Ungdomsuddannelse måles som andelen af en ungdomsårgang, der forventes 

at opnå en ungdomsuddannelse 25 år efter at have afsluttet 9. klasse. Opgjort 

for den årgang, der afsluttede 9. klasse i 2012.

Kilde: UNI•C, Profilmodellen for kommuner (https://statistik.uni-c.dk/Profilmodel/)

Psykiske lidelser måles som andelen af 1-19-årige indlagt for psykiske lidelser.

Opgjort for 2013.

Kilde: Danmarks Statistik: INDP01 og FOLK1

Udgifter til sundhedsydelser måles som de kommunale nettodriftsudgifter til 

sundhedsydelser (hovedkonto 4) per indbygger. Opgjort for regnskab 2013.

Kilde: Danmarks Statistik: REGK11 og FOLK1

Bilag 2. Sociale profiler: Indikatorer
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Helårspersoner og ydelsesmodtagere

Borgergruppen i en ydelse kan opgøres enten som individer (altså 

ydelsesmodtagere) eller som helårspersoner, der er et aggregeret mål for 

hver ydelse. For de fleste typer forebyggende foranstaltninger kan det ikke 

lade sig gøre at opgøre helårspersoner, idet ydelsen gives med et stærkt 

varierende timetal på ugebasis, og fordi der ikke er nogen fælles 

maksimumramme for, hvor omfattende ydelsen kan være. For §§ 11, 

52.3.2, 52.3.3, 52.3.5, 52.3.6, 52.3.8 og 52.3.9 anvendes derfor tallet for 

ydelsesmodtagere i beregningerne. For de resterende paragraffer, §52.3.4 

og alle anbringelsestyper (§52.3.7), anvendes helårspersoner.

Bilag 3. Metodiske bemærkninger
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