
Fælles Borger Fælles Praksis - politisk effektmål
Evaluering oktober 2014

Der er tale om både kvantitative og kvalitative mål. De kvalitative mål er evalueret enten via 
interviews med borgere eller i form af intern administrativ evaluering.

1. Målgruppe: Unge

Kobling til nationale dagsordener
• Ungepakken 2009
• Forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed - Reform af førtidspension og fleksjob, 

Regeringen december 2012

Mål nr 1: 
• At antallet af unge der efter afsluttet STU kan påbegynde i støttet beskæftigelse stiger. 

Udgangspunkt vil blive afklaret ved manuel optælling.

Evaluering:
Jvf tabellen nedenfor er andelen af unge, som påbegynder i støttet beskæftigelse, steget fra 2 
ud af 23 (ca. 9%) til 7 ud af 36 (ca. 20%). Som udgangspunkt er der således tale om en 
stigning men samtidig skal der tages forbehold for de små tal.

Som yderligere baggrundsinformation kan om forsørgelsgrundlag tilføjes, at 10 ud af de 23 
borgere i perioden 2010-12 var på FØP, mens det gjaldt 16 af de 36 borgere i perioden 2013-
14 – i begge tilfælde altså godt 40%. 

Note: Ift. de 12 borgere, som i 2013-14 er angivet som værende  uden beskæftigelse gælder, at der for 
8 er tale om at de er uden dagbeskæftigelse, men der for de 4 øvrige er tale om forskellig aktivitet i form
af f.eks. egenbetalt højskoleophold, fritidsjob m.v. 

Mål nr. 2: 
• Uddannelsesgraden for unge i Gribskov Kommune er i december 2013, 25,5  procent . 

Svarende til en stigning på 4 procentpoint fra december 2011.

Evaluering:
Uddannelsesgraden kan ikke gøres op. Beskæftigelsesministeriet anvender ikke længere denne
opgørelse grundet tekniske problemer med opgørelsen.

Mål nr. 3 (kvalitativt):
At overgangen fra børneområdet til voksenområdet for unge i udsatte positioner opleves som 
en glidende sammenhængende proces. 

Evaluering:
De organisatoriske forudsætninger er tilstede for at målet kan indfries i form af styrket 
samarbejde, kendskab og god kommunikation mellem centre, og teams, understøttet af 
etablering af Arena Unge. Fortsat mulighed for styrkede overgange. Et opmærksomhedspunkt 
er introduktion til nye medarbejdere. 

Afsluttet i STU
2010-2012

Antal personer
Støttet beskæftigelse 2 7
Beskyttet beskæftigelse 6 4
KH, ledigheds- el. udd.ydelse, SU, selvforsørgende 4 5
EGU og modtager løn 0 1
Ingen beskæftigelse 3 12
Flyttet eller andet 8 7
I alt 23 36

2013 til
30/9 2014



Målgruppe 2: Borgere med erhvervet hjerneskade

Kobling til nationale dagsordener
• Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade, 

Sundhedsstyrelsen 2011
• En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade, KL 2012
• KKR Hovedstaden - konkrete anbefalinger til tiltag i hovedstads- regionen, 2012

Mål nr 1:
• 60 pct. voksne med erhvervet hjerneskade med let til moderat skadesniveau samt let til

moderat kompleksitet opnår tilknytning til arbejdsmarkedet enten i ordinært job eller 
støttet beskæftigelse efter endt rehabiliteringsforløb. 

Status på baggrund af tal fra tidligere projekt afsluttet nov. 2010; seneste tal opgjort 
maj 2013 svarende til 11 borgere ud af 26.

Evaluering:
Der er i regi af det 3-årige hjerneskadeprojekt foretaget registrering af borgere med erhvervet
hjerneskade i Gribskov kommune som har/er i rehabiliteringsforløb og har modtaget indsatser 
i perioden 1.1.12  og frem til nu.
Registreringerne er foretaget på i alt 89 borgere, hvoraf 65 har afsluttet deres 
rehabiliteringsforløb og 24 fortsat er i gang.

De registrerede borgere er inddelt i 3 rehabiliteringsniveauer: basalt, avanceret og 
specialiseret niveau. Ved evaluering af ovenstående mål er medtaget de borgere, der har et 
rehabiliteringsforløb på basalt og avanceret niveau, i alt 72 borgere. 56 af disse forløb er 
afsluttet og 24 af disse har bevaret/opnået en tilknytning til arbejdsmarkedet ved 
rehabiliteringens afslutning, i alt 43%.
18 borgere har førtidspension, 10 borgere har efterløn eller folkepension og 4 er døde.

Målet på 60% er således ikke opnået, men det kan overvejes om dette har været realistisk sat 
fra start. Til sammenligning kan oplyses, at man i Egedal kommune har haft et projekt på 
hjerneskadeområdet, hvor der har været specifikt fokus på arbejdsmarkedsindsatsen og her er
man kun kommet i nærheden af de 60% på enkelte sager. Set i dette lys vurderes de opnåede
43% at være tilfredsstillende, især også taget i betragtning, at 14 ud af de øvrige borgere er 
overgået til anden statslig forsørgelse (efterløn/folkepension) og eller er afgået ved døden. Det
er således kun 32% der er afsluttet på førtidspension.

Mål nr. 2
• 60 pct. borgere har ved rehabiliteringsforløbets afslutning ikke behov for indsatser efter

Serviceloven, eksempelvis pleje, praktisk hjælp, støtte og vedligeholdende træning.

Status på baggrund af tal fra tidligere projekt afsluttet nov. 2010; seneste tal opgjort 
maj 2013 svarende til 18 borgere ud af 26.

Evaluering:
Ved denne måling er medtaget borgersager på alle 3 rehabiliteringsniveauer: basalt, avanceret
og specialiseret i alt 89 borgere. 38 af disse borgere har modtaget indsatser efter serviceloven 
enten som en del af deres rehabilitering og/eller efter endt forløb. 10 af disse borgere er endnu
ikke afsluttet.
Hvis der tages udgangspunkt i de afsluttede sager er der således tale om 28 borgere der 
modtager en eller flere indsatser efter serviceloven(ledsageordning, vedligeholdende træning, 
socialpædagogisk støtte eller praktisk hjælp og pleje) efter endt forløb, i alt 31%. Dvs. 69% af 
borgerne har efter endt forløb ikke behov for indsatser efter serviceloven.
Selv hvis der tages udgangspunkt i alle 89 borgere, dvs. også dem der ikke er afsluttet, er 
tallet nede på 43%.

Målet på 60% vurderes på baggrund af ovenstående opnået.



Mål nr 3 (kvalitativt):
• 80 pct. af borgerne er ved afslutning af deres rehabiliteringsforløb overordnet tilfredse 

med forløbet. Der vil konkret blive spurgt ind til om  borgeren har følt sig medinddraget
i sagsforløbet, borgeren har oplevet de bevilligede indsatser som relevante samt om 
borgeren gennem hele forløbet har vidst, hvem der var tovholder på deres sag, også 
selv om denne evt. er skiftet undervejs.

Evaluering:
Der er gennemført 3 borgerinterview og yderligere 2 er planlagt. En klar tilbagemelding fra de 
første interviews er, at borgerne er tilfredse med deres forløb. De oplever en koordinering af 
deres sag, der tager udgangspunkt i dem, og som foregår i kulissen - dvs. at de har en primær
sagsbehandler, der tager styringen og sørger for al koordinering med øvrige involverede. De 
oplever det som trygt og italesætter tillid til sagsbehandlerne. De føler sig lyttet til, inddraget 
og oplever i det hele taget en sagsbehandling, der sætter dem i centrum - eksempelvis ved at 
få alle involverede parter til at deltage i fælles møder tæt på borgerens hjem eller ved at 
arrangere, at de specialiserede tilbud kommer til borgeren frem for omvendt i de tilfælde, hvor
det er for belastende for borgeren at transportere sig til fx Hillerød eller Amager. Der er heller 
ingen tvivl hos borgerne om, hvem de skal henvende sig til hos kommunen.

Målgruppe 3: Borgere i genoptræning

Kobling til nationale dagsordener
• "Det store nationale TTA-projekt" 2012
• Forløbsprogram for lænde-ryg-lidelser
• Forløbsprogram for cancer
• KL; stratificering af genoptræningsydelser
• Forventet kommende sygedagpengereform der i udkast beskriver max længde på 

adgang til SD sv.t. 26 uger.

Mål nr 1: 
• Den gennemsnitlige varighed af et sygedagpengeforløb for fælles borgere (SD-

modtagere med genoptræningssag) er faldet til 25 uger. Tal fra opgørelse (2011) viste 
en gennemsnitlig længde på 28,4 uger. 

Som led i opfølgningen på mål om at reducere sygedagpengeforløbet for borgere med 
behov for genoptræning skal der udvikles fælles datatræk og ledelsesinformation. Der 
er således en vis usikkerhed ved den opgjorte gennemsnitlige længde fra 2011. 

Evaluering:
Evalueringsperiode: nov. 2013 (uge 45) - 31.5.2014 (uge 22) -  periode på i alt 31 uger. 

Gennemsnitsvarigheden for alle sygedagpengesager og de 22 sager i projektet er følgende: 
• Gennemsnitlig varighed i de 31 uger for alle sygedagpengesager: 29.04 uger. 
• Gennemsnitlig varighed i de 22 sager: 22,4 uger. (9 borgere stadigvæk sygemeldt)

Målet er derfor opfyldt for så vidt angår de borgere der har deltaget i samarbejdsprojekt og var
raskmeldt ved opgørelse (i alt 13 borgere) 
Der udestår fortsat at etablere varig fælles dataopsamling og der forventes opstart af IT- for-
undersøgelse i 4. kvartal 2014.

Mål nr. 2 (kvalitativt): 
• 80 % af deltagere i internt "fælles borger"-samarbejdsprojekt giver positiv vurdering af

den fælles kommunale indsats i f.m. deres sygeforløb (evalueres løbende og ved 
afslutning, dvs når 30 borgere har været igennem forløb) 

 

Evaluering:
Projektet har medført et øget samarbejde mellem Center for Arbejdsmarked og Center for 
Social og Sundhed. De konkrete borgersager fra pilotprojektet er derfor indgået i dette øgede 
samarbejde på lige fod med andre sager omkring fælles borgere og bliver ikke evalueret 



særsklit.  En udløber af det udvidede samarbejde er etableringen af sundhedsfaglige opkald fra
Center for Social og Sundhed, til borgere med sager i Center for Arbejdsmarked. En opgørelse 
herfra viser at:

37 borgere er efter eget ønske kontaktet 

30 borgere havde efter en sundhedsfaglig vurdering decideret behov for sundhedsfaglig 
rådgivning og hjælp til udredning.

7 borgere havde ikke behov for sundhedsfaglig rådgivning

9 borgere oplyste spontant til rådgiver fra Center for social og Sundhed, at de var meget glade
for kontakten og tilbudet om rådgivning.

Målet er formelt ikke opfyldt men vurderingen er, at fokus på borgertilfredsheden har 
medvirket til udvikling af tilbud om sundhedsfaglige opkald, som har haft positiv indflydelse på
borgertilfredsheden.

Målgruppe 4: Socialt udsatte med komplekse problemstillinger

Kobling til nationale dagsordener
• Forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed - Reform af førtidspension og fleksjob, 

Regeringen december 2012
• Den nære psykiatri - en styrket kommunal indsats
• Forebyggelsespakke mental sundhed, Sundhedsstyrelsen 2011
• En styrket misbrugs- behandling, KL 2012
• Forebyggelsespakke alkohol, Sundheds- styrelsen 2011

Mål nr. 1:
• Antallet af borgere der får tilkendt førtidspension reduceres med 15 pct. i forhold til 

2012.

Evaluering:
I 2013 blev der tilkendt 37 førtidspensioner i forhold til 84 tilkendelser i 2012. Det svarer til et 
fald på 56 pct.

Målet er således opfyldt, dog var 2013 et særligt år, da det var første år efter ikrafttræden af 
reform af Førtidspension og fleksjob. Supplerende kan oplyses, at der i 2014 indtil 7.10.2014 
er  tilkendt 59 førtidspensioner, heraf 6 seniorførtidspensioner.

Mål nr. 2:
• På baggrund af erfaringer med udvikling og gennemførsel af ressourceforløb vil blive 

fastlagt mål for x pct. af borgere, der efter gennemført ressourceforløb kommer i job 
eller i gang med en uddannelse. 

Evaluering:
Der blev i 2013 bevilget 9 ressourceforløb, hvor 2 af disse forløb er afsluttet i 2014. I det ene 
forløb blev pba. 1-årigt tværfagligt forløb bevilget førtidspension, i det andet et fleksjob. 
Det er samlet set endnu for tidligt at sige noget om effekten af ressourceforløb. 
Der er i perioden fra januar - august 2014 bevilget 17 ressourceforløb.  

Mål nr 3:
• 50% af de borgere der deltager i misbrugsbehandling kommer efter afsluttet forløb i job

eller i gang med en uddannelse 

Status er cirka 50% med forbehold for lille datagrundlag (> 20).

Evaluering:
I perioden fra juni 2013 til september 2014 har 8 borgere afsluttet et behandlingsforløb (dag- 



eller efterbehandling). Alle 8 var ved opstart af behandling på offentlig forsørgelse eller 
forsørgelsesgrundlag var uoplyst. Ved afslutning af behandling var 3 borgere i beskæftigelse, 4
borgere på offentlig forsørgelse og 1 borger uden forsørgelse. Målet er således delvist opfyldt.

Igen er der imidlertid tale om et meget lille datagrundlag. Fremadrettet vil der være fokus på 
at følge op på effekt af behandling i.f.t. selve misbruget, samt at brede målgruppen ud, så 
effekt også følges for borgere, som modtager mere fleksibel form for behandling (individuelle 
samtaler m.v.).

Målgruppe 5: Børn og voksne under Integrationsloven

Kobling til nationale dagsordener
• Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for styring af den aktive 

beskæftigelsesindsats. Loven træder i kraft 1. juli  i år. De væsentligste ændringer er et
tilbud om helbredsscreening af alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte til 
flygtninge, og at der skal udarbejdes en integrationsplan for alle enlige og familier, 
indenfor tre måneder

Mål nr. 1 (Arbejdsmarkedsområdet):
• At så mange voksne flygtninge som muligt, bliver selvforsørgende enten gennem 

arbejde eller  uddannelse.  

Indikator/Indsats: At min. 10 % har fået arbejde eller er i uddannelse indenfor eller lige
i forlængelse af introduktionsperioden på 3 år.

Evaluering:
Fra 01. oktober 2013 til 31. september 2014 er der 21 borgere der har afsluttet 
integrationsperioden, hvoraf 4 er kommet i arbejde og 1 i uddannelse.

Det svarer til at 24 % er kommet i arbejde eller uddannelse.

Mål nr. 2 (Uddannelse): 

• At give sent-ankomne børn og unge forudsætninger for at kunne påbegynde en 
uddannelse indenfor 3 - 5 år efter de er flyttet til GK.

Indikator/Indsats: Andelen af unge 17 - 25-årige ankommet siden 2010, der er i 
ordinær uddannelse (opgjort blandt de unge der var med i projekt "Integration på to 
hjul"); viser i maj 2013 at 33% er i gang med en uddannelse.

Evaluering:
Der var 15 deltagere i Integration på to hjul, data for disse er følgende (pr. 10. oktober 2014):

• 7 bor fortsat i Gribskov og er i uddannelse (47%)
• 3 er flyttet men var uddannelsesmotiverede; forventes at være i uddannelse (20%)
• 1 er i arbejde (7%)
• 4 modtager offentlig forsørgelse. (27%)

Målet er således opfyldt.

Mål nr. 3 (børne/ungeområdet):

• At flygtninge- eller familiesammenførte børn, så snart de kan begå sig sprogligt på et 
alderssvarende niveau, bliver en del af det almindelige børneliv i den lokale skole.

Indikator/indsats: Andel af børn i Modtageklasse, der fortsætter i Folkeskolen indenfor 
2 år er min. 70 %.

Evaluering:
For de 6-14 årige er det stort set 100% der er videre indenfor to år. 
For de 14-18 årige er det 60% på nuværende tidspunkt.




