
Tidlig forebyggende og effektiv indsats for 

børn, unge og familier med særlige behov
Analyse af organisation, samarbejdsstruktur og tilbudsvifte

Frederiksberg Kommune | Familieafdelingen

Maj 2020



Side

INDHOLD

• DEN BAGVEDLIGGENDE VISION FOR ARBEJDET MED KOMMUNENS ORGANISATION OG TILBUD

- Kobling til handleplanen januar 2020 og til budget 2017 samt budget 2019

• ANALYSENS FORMÅL

• IDENTIFICERING AF TEMAER TIL ARBEJDET MED SCENARIER FOR FREMTIDENS TILBUD

• AFDÆKNING AF DEN NUVÆRENDE ORGANISATION, KOMMUNENS TILBUD OG VISITATION/SAMARBEJDE

• BEARBEJDNING AF INPUT FRA ORGANISATIONEN

• ELEMENTER FOR UDVIKLINGEN AF: ORGANISATIONEN, MYNDIGHED/SAMARBEJDE OG KOMMUNENS TILBUD

• FORSLAG TIL IMPLEMENTERINGSPLAN

2



DEN BAGVEDLIGGENDE VISION FOR 
ARBEJDET MED KOMMUNENS 
ORGANISATION OG TILBUD
KOBLING TIL HANDLEPLANEN JANUAR 2020 OG TIL 
BUDGET 2017 SAMT BUDGET 2019



Side

DEN BAGVEDLIGGENDE VISION FOR ARBEJDET MED KOMMUNENS TILBUD
- KOBLING TIL HANDLEPLANEN JANUAR 2020 OG TIL BUDGET 2017 SAMT BUDGET 2019

Frederiksberg Kommunes magistrat besluttede i januar 2020 at iværksætte en handleplan med fokus på at sikre kvalitet i sagsbehandlingen i 

Familieafdelingen – som led i en tidlig forebyggende og effektiv indsats for børn, unge og familier med særlige behov. Til beslutningen knyttede sig en 

varig investering i flere sagsbehandlere og en treårig bevilling til konsulentbistand m.v., med henblik på en bæredygtig implementering af en tidlig 

forebyggende og effektiv indsats inden udgangen af 2022.

Formålet med handleplanen er i forlængelse af lovmedholdelig sagsbehandling og retssikkerhed for børn, unge og familier at sikre, at børn, unge og 

familier gennem tidlig forebyggende og effektiv indsats opnår bedst mulig trivsel og livsduelighed. Dette skal blandt andet sikres ved en konsolidering af 

roller og kompetencer i organisationen, at ressourcerne anvendes så hensigtsmæssigt som muligt, og at struktur/organisering understøtter løsning af 

kerneopgaven bedst muligt.

Handleplanen knytter sig i vid udstrækning tæt til Frederiksberg Kommunes egen investeringsmodel for en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats 

for udsatte børn og unge, som blev prioriteret i budget 2019 med en massiv investering i sagsbehandlere og en forudsat effektivisering på tilbudssiden på 

3,3 mio. kr. i 2019, stigende til 9,3 mio. kr. i 2022.

Investeringsmodellen baserede sig på andre kommuners gode erfaringer med at arbejde med implementering af en tidligere og mere effektiv 

forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge. Arbejdet med investeringsmodellen blev igangsat med en projektbevilling i budget 2017 (”En tidligere 

og mere effektiv forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner”).

Baggrunden for at omlægge indsatsen beror på den præmis, at det kan betale sig både menneskeligt, fagligt og økonomisk at investere i bedre 

forebyggelse i forhold til børn, unge og familier med særlige behov. 

En tidlig indsats kan blandt andet forhindre, at udfordringer udvikler sig, og kan generelt betyde, at børn og unge i udsatte positioner får en bedre 

mulighed for at indtræde i samfundet på lige vilkår med andre. Derved får de en mulighed for at varetage eget liv og bidrage til samfundet, blandt andet 

gennem beskæftigelse. Forskning har vist, at et sådant fokus kan realisere et økonomisk afkast, og at det er størst, når man sætter ind i børnenes tidlige 

leveår.
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VISIONENS MÅLSÆTNINGER
- KOBLING TIL HANDLEPLANEN  JANUAR 2020 OG TIL BUDGET 2017 SAMT BUDGET 2019

Generelt er målet, at den tidlige, forebyggende og mere effektive indsats skal have fokus på en mere systematisk opsporingspraksis, at det tværfaglige samarbejde 

styrkes, at inddragelse af barn, familie og netværk styrkes, at der følges tættere op på indsatserne for barnet, samt at Frederiksberg Kommune sikrer, at alle børn, 

unge og familier får den hjælp og støtte, der er behov for.

Frederiksberg Kommune fastlagde i budget 2019 en række mål, som skal fungere som pejlemærker for, om indsatsen er succesfuld.

Disse mål er: 

• At flere børn og unge får den rigtige hjælp, før problemerne vokser sig store.

• At børn og unge, som modtager foranstaltninger, oplever en tæt opfølgning og hurtigere bringes ned ad indsatstrappen.

• At karaktergennemsnittet for udsatte børn og unge på Frederiksberg stiger.

• At der sker en reduktion i antallet af børn og unge, som er anbragt på eksterne døgninstitutioner.

• At der sker en reduktion i andelen af børn og unge, som er i dagbehandling, med henblik på at støtte børnene i et reelt skolemiljø.

I investeringsmodellen i budget 2019 var der i relation til arbejdet med områdets tilbud blandt andet fokus på at udvikle udvalgte ”traditionelle” døgnpladser til 

intensive forebyggende tilbud med fleksible muligheder for udvidet støtte til udsatte familier. Dette skal blandt andet ske via en styrket og integreret indsats på 

småbørnsområdet samt etablering af et ambulant ungetilbud, målrettet unge i alderen fra 12 til 18 år, hvor der skal tænkes på tværs af indsatser og inddrages 

fagligheder fra blandt andet skole, PPR, FUR, FKRC og UU, som en del af den tidligt forebyggende indsats på børne- og ungeområdet. Herunder også indsatser som 

ligger langt forud for et muligt behov for særlig støtte efter servicelovens specialiserede bestemmelser som forudsætter en sag i familieafdelingens 

myndighedsafdeling. Der tages også udgangspunkt i en mere fælles ramme for forebyggelse i almenområdet forud for visitation til dagbehandling knyttet til 

specialundervisning og en udslusning herfra, der kan sikre integration i almenmiljøet.

Målet med ungetilbuddet var og er, at der skal tænkes i tværfaglige teams og på tværs af myndighed og udførerfunktioner, og at man skal have mulighed for at sætte 

hurtigt ind med tidligt forebyggende indsatser for at imødegå anbringelse, der hvor det er fagligt funderet, og dels understøtte, at de unge kan forblive i folkeskolens 

tilbud og dermed bevare tilknytningen til det almindelige skolesystem.

Den igangværende analyse knytter sig tæt til strategien Bæredygtigt Frederiksberg, hvor der under overskriften ’Kommunal service med effekt for borgeren’ netop er 

fokus på, at indsatsen tilrettelægges, så der opnås størst mulig værdi for borgeren, herunder via løsninger som både er fagligt og økonomisk bæredygtige, og som via 

tværgående samarbejde mellem afdelinger og institutioner skaber bedre sammenhæng for borgeren.
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VISIONENS MÅLSÆTNINGER
- ET TYDELIGT AFSÆT I INDSATSERNE PÅ ALMENOMRÅDET

Arbejdet med omlægningen til en tidligt forebyggende indsats, skal ske med afsæt i en bred omlægning på både myndighedsområdet, udførerområdet og på 

almenområdet. Almenområdets rolle er essentiel for udviklingen af de tidligt forebyggende indsatser, og derfor er det vigtigt, at Frederiksberg Kommune involverer 

almenområdet fra starten i processen med omlægningen. 

Omlægningen sker med det afsæt, at Frederiksberg Kommunes børn har ret til hverdagsliv, der så almindeligt som muligt. Dette hverdagsliv skal være 

omdrejningspunktet for de indsatser og den opfølgning som barnet oplever. Derfor har Frederiksberg Kommune også en ambition om fortsat, at sikre alle børn en 

fortsat nær tilknytning til almenområdets institutioner, fritidsinteresser og sociale netværk. 

Frederiksberg Kommune ønsker, at skabe så få forandringer i barnets eller den unges liv som det er muligt, og almenområdets institutioner er centrale i arbejdet med 

at understøtte hverdagslivet hos de børn og unge, der modtager indsatser fra specialområdet. Derfor vil Frederiksberg Kommune fortsat fokusere på at understøtte 

børnene og de unges tilknytning til hverdagen i dagtilbud og skoler. Frederiksberg Kommune ønsker, at hverdagslivsperspektivet er gennemgående i indsatserne, og at 

det forebyggende sigte skal foregå med det mål, at bygge bro mellem hverdagslivet og de specialiserede indsatser.
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Den røde tråd fra planen for en tidligere og mere effektiv forebyggende indsats for børn og 

unge i udsatte positioner går igen i handleplanen for kvalitet i sagsbehandlingen og afspejles 

i denne analyse af Frederiksberg Kommunes tilbud. 

Denne analyse tager udgangspunkt i visionen og målene fra investeringsmodellen i budget 

2019, og analysen skal ses som et stort skridt i det videre arbejde med implementeringen 

heraf. I handleplanen har det hele tiden været en milepæl, at indsatsen skulle være 

effektfuld ultimo 2022. Målsætningen er dog at imødekomme magistratens ambition (17. 

februar 2020) om at skabe varige resultater for kommunens børn, unge og familier med 

særlige behov tidligere end ved udgangen af 2022. Det er derfor valgt at fremskynde denne 

proces, så der sættes mere fart på denne del af handleplanen.

Visionen om at fokusere mere på den forebyggende indsats kan illustreres via figuren til 

højre. Figuren fungerer som en omvendt indsatstrappe, hvor det naturlige udgangspunkt er 

almenområdet, og hvor den naturlige udvikling for barnet, den unge eller familien er at 

bevæge sig op i ”tragten”, i stedet for at der er en naturlig tendens til, at børnene og de 

unge løbende får behov for mere indgribende ydelser. 

Realiseringen af visionen i figuren fordrer at der i højere grad skal udvikles nye og tætte 

samarbejdsflader mellem udfører og myndighed samt sikres en tæt tværfaglighed i 

samarbejdet også i det meget tidligt forebyggende arbejde. Som en del af tænkningen indgår 

også, at socialrådgivere i myndigheden i højere grad selv skal være en del af den indsats, der 

iværksættes, når sagen har fået en karakter, hvor også myndigheden er indover. Den 

nuværende organisering kan med fordel gentænkes, og sammenhængen i den samlede 

organisation i børne- og ungeområdet kan styrkes med inddragelse af alle relevante 

samarbejdspartnere. Pilene i siden på figuren illustrerer dette, da de viser, at myndighed og 

udfører sammen evaluerer og revurderer de indsatser, der bliver sat i værk, ligesom der i 

alle lag af den omvendte indsatstrappe er et skarpt fokus på at styrke barnet eller den unges 

livsduelighed og mestringsevne.  Alle disse fokusområder bygges rundt om det foregribende 

sigte og ønsket om, at så mange som muligt kan deltage i aktiviteterne på almenområdet.
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FORSTÅELSEN AF DE TRE TILBUDSKATEGORIER
Forebyggende tilbud - Alment forebyggende tilbud/indsatser er i sin grundtanke målrettet alle borgere med den ambition, at man ønsker at skabe en stærkere fælles indsats for 

børn og unge i udsatte positioner samt deres familier.

For at imødekomme dette skal Frederiksberg Kommune have en bred vifte af tilbud, som er alment tilgængelige, og som er indlejrede i almenområdet men som i relevante 

sammenhænge leveres og understøttes af særlig fagekspertise, som også har opgaver relateret til foregribende tilbud og i særlige situationer indgribende tilbud. For at sikre dette 

ligger der et arbejde i at fjerne forskellige typer af barrierer og give lige muligheder for alle borgere i kommunen. Fokus er rettet mod at styrke borgerens beskyttende faktorer, 

samtidig med at der er løbende fokus på de risikofaktorer, der kendetegner en borger, der overordnet set selv kan mestre eget liv. 

Dette fokus understøtter, at problemer ikke får lov til at udvikle sig, så mere omfattende indsatser bliver nødvendige. Målgruppen for alment forebyggende indsatser er personer, hvis 

vanskeligheder ikke kan tilskrives en bestemt diagnose, men i højere grad kan tilskrives en sårbarhedsprofil, som eksempelvis har udspring i sociale eller sundhedsrelaterede faktorer. 

Eksempler på forebyggende arbejde kunne således være øvelser, der styrker sociale færdigheder i skolen, eller undervisning i blandt andet seksualitet og krænkelser, ligesom det også 

kan være et styrket fokus på idræt og ernæringsmæssig sundhed. 

Foregribende tilbud - Målgruppen for foregribende indsatser er en gruppe af personer med mere specifikke vanskeligheder. 

I arbejdet med borgerne er fokus igen på at identificere risikofaktorer og styrke beskyttende faktorer hos personen selv og i det omgivende miljø. Foregribende indsatser kan således 

være rettet mod både grupper og enkeltpersoner.

Eksempler på foregribende indsatser kunne være et styrket fokus på børn og unge med opmærksomheds- og koncentrationsproblemer eller kurser til forældre og søskende til børn i 

risikogruppen. Et andet eksempel kunne være at tilbyde mestringskurser til unge og voksne, der er i risiko for at afbryde uddannelse eller beskæftigelse. Her vil støtten i almenområdet 

derfor typisk være afhængig af en tværfaglig indsats og samarbejde.

Indgribende tilbud - Indgribende indsatser er helt overordnet målrettet enkeltpersoner med alvorlige vanskeligheder, som blandt andet kan medføre, at de helt eller delvist 

ekskluderes fra eksempelvis det almene uddannelsessystem og/eller arbejdsmarkedet. 

På dette niveau vil der ganske ofte være tale om personer med en diagnose, og kommunen skal derfor målrette indsatsen med særligt afsæt i borgerens diagnose samt de deraf 

relaterende behov. Indsatsen er desuden ofte ledsaget af en målrettet understøttelse af personens familie og nærmeste netværk. Et eksempel på ydelser i denne kategori kunne være 

et kommunalt tilbud om en støttekontaktperson, et pædagogisk støtteforløb, et specialskoletilbud eller et ophold på et botilbud for børn. I disse situationer vil der ofte være en flerhed 

af sammenhængende indsatser, som via tværfagligt samarbejde skal sikres koblet til en helhedsorienteret støtte. Kompensationsprincippet som betyder, at den enkelte skal 

kompenseres for følgerne af en eventuel psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse vil tillige være et fremtrædende element i disse tilbud.
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Visionen for områdets organisation og tilbud fungerer som et naturligt bindeled 
mellem handleplanen og visionen om at sikre børnene og de unge i 
Frederiksberg Kommune en tidlig og forebyggende indsats, der giver effekt.

Den omvendte indsatstrappe (illustrativt lagt ind som ‘spær’, der understøtter 
taget i ‘handleplanshuset’) danner et metodisk fundament, der understøtter 
ambitionen om et stærkt forebyggende/foregribende fokus, hvor der i langt 
højere grad skal tages afsæt i almenområdets løsninger for Frederiksberg 
Kommunes børn, unge og familier.

Indsatserne i sporene understøtter både den faglige og styringsmæssige retning, 
der sikrer, at Frederiksberg Kommune fremadrettet kan øge livsdueligheden for 
børn/unge og samtidig har en rettidig og grundig opfølgning, med det formål at 
styrke børnene og de unges evne til at mestre eget liv. 

Den omvendte indsatstrappe er altså et fundamentalt redskab i arbejdet fra 
spor 0 til realiseringen af visionen. Den omvendte indsatstrappe understøtter 
desuden tanken om det nære, og at både tilbud og opfølgningen skal foregå så 
tæt på familiernes hverdag, som det er muligt. Ligesom udgangspunktet er at 
hjælpen i videst muligt omfang skal knyttes til hverdagslivet og almenområdet.

At få fastlagt en bæredygtig organisation og samarbejdsstruktur i bred forstand 
er derfor en afgørende forudsætning for at kunne sikre en hurtig og effektiv 
implementering af visionen om en tidlig, forebyggende og effektiv indsats.

DEN OMVENDTE INDSATSTRAPPES KOBLING TIL HANDLEPLANEN
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ANALYSENS FORMÅL

Det overordnede formål med arbejdet har været at etablere konkrete sigtelinjer for den tilpasning af Frederiksberg Kommunes organisation og 

tilbud, som skal ske i forlængelse af visionen og ambitionen om at arbejde med effektfulde, tidlige og forebyggende indsatser.

Det er altså ambitionen at skabe et konkret afsæt for, at Frederiksberg Kommune i 2020 kan etablere og udvikle den organisation, der skal skabe 

rammen for fremtidens service til kommunens børn, unge og familier med særlige behov, så visionen om en tidlig forebyggende indsats kan 

implementeres tidligere end ved udgangen af 2022.

Det er også målet at sikre, at Frederiksberg Kommune i 2020 har skabt en ramme for – og konkrete elementer i - udviklingen af 

samarbejdsstrukturer og fremtidige tilbud, der er en nødvendig forudsætning for at kunne arbejde tidligt og forbyggende i indsatsen.

BDO har gennemført en omfattende desk research af virksomhedsplaner og andre plandokumenter i Frederiksberg Kommune, faciliteret to 

workshops til afdækning af status og ideer på området (myndighed, hhv. Fællesrådgivningen, som omfatter PPR og familie- og ungerådgivningen) og 

draget nytte af et omfattende datamateriale, som Frederiksberg Kommune har udarbejdet til analysen. 

I det følgende beskrives de konkrete redskaber, der danner rammen for den analyse vi har gennemført. 
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FOKUS PÅ TVÆRS AF INDSATSOMRÅDER
FORMÅL OG CENTRALE FORUDSÆTNINGER

Helt grundlæggende er ambitionen med en omlægning af Frederiksberg Kommunes indsatser et 

ønske om at skabe en endnu bedre indsats for børn, unge og familier med særlige behov med afsæt 

i det tidligt forebyggende og derved et fokus på den støtte, der er behov for på et tidligt tidspunkt 

før myndighed måtte blive relevant, men som samtidig også understøtter en kontinuitet og 

sammenhæng i de situationer, hvor kan blive behov for en større indsats. En tidligere forebyggende 

og mere effektiv indsats betyder, at der sættes fokus på at øge livsdueligheden og barnets trivsel og 

udvikling, herunder sikre at bekymringer eller behov for støtte konstateres og iværksættes så tidligt 

som muligt. Før det tidspunkt, hvor der kan blive behov for en mere omfattende støtte. 

Ønsket er, at flere børn og unge oplever gode opvækstbetingelser, og at der kan sættes stabile 

rammer op for, at de kan klare sig godt i voksenlivet. Forudsætningen for det er, at Frederiksberg 

Kommunes medarbejdere og tilbud kan arbejde ud fra en målsætning om at sætte tidligt ind og 

arbejde forebyggende i en tværgående indsats, der skaber effekt og hvor der sikres den rette 

optimering af de samlede ressourcer, der er til at yde den rette mængde hjælp på rette tidspunkt. 

Det vil dels understøtte en bedre anvendelse af kommunens ressourcer, men også – og ikke mindst 

bidrage til en helhedsorienteret indsats, hvor familierne også oplever en sammenhæng ved justering 

af indsats.  

Den fælles tilgang til det sociale arbejde er en forudsætning for implementeringen af den 

forebyggende tilgang. Tilgangen er en strategisk ramme for omlægningen af indsatser og 

organisering. Arbejdet skal tilpasses flere forskellige elementer og aktiviteter, hvilket illustreres i 

figuren til højre.

For at sikre at der kan fokuseres på den tidlige indsats, er det erfaringen, at der skal arbejdes aktivt 

med flere initiativer: både sagsbehandling, det konkrete tilbud på området og almenområdets 

tilbud. 

De iværksatte initiativer skal i størst muligt omfang være igangsat parallelt og afstemt med 

hinanden. Sagsbehandlingen, områdets tilbud og almenområdet fungerer overordnet som tre ben, 

som skal spille tæt sammen for at omstillingen kan fungere.

Almen-

området

Organisation, 

samarbejde,  

visitation og 

koordinering

Hyppig 

opfølgning

Tidlig 

opsporing

Livsduelighed/

mestring
Tilbuds-

viften

Kvalitet i 

sagsbehandling

Figur anvendt af blandt andet socialstyrelsen
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En forudsætning for at en udvikling af områdets tilbud kan virke, er derfor sammenhæng samt en generel nedbrydning af organisatoriske barrierer. 

At få succes med indsatsen kræver et bredt fokus på en række temaer, som alle spiller en rolle, set i forhold til evnen til at sikre en vellykket implementering af en 

tidlig forbyggende indsats. BDO har opsat et konkret bud på disse temaer i nedenstående seks punkter:

1. Tidlig opsporing

2. Kvalitet i sagsbehandlingen og hyppig opfølgning

3. Nye typer af tilbud, styrket tværfagligt samarbejde og agil organisering med eksekveringskraft

4. Netværksinddragelse

5. Civilsamfund

6. Bæredygtig økonomi

Det er disse seks temaer, som danner rammen for de elementer, som skal bruges til at definere scenarier for fremtidens tilbud i Frederiksberg Kommune.

Vi vil i det følgende gennemgå de seks temaer mere specifikt. Teksten, der beskriver de seks temaer, er tilpasset og findes oprindeligt i Socialstyrelsen manualer for 

arbejdet med tidlige og forebyggende indsatser, som også lå til grund for bevillingerne i budget 2019 (effektiviseringsbeslutning, FK budget 2019, bilag vedr. 

driftsbudget 2019). 
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TIDLIG OPSPORING

For at kunne sikre succes med tidligere og forebyggende indsatser, er fokus på den tidlige opsporing afgørende for en omlægning af 

Frederiksberg Kommunes ydelser. 

Grundforudsætningen er, at man fokuserer på at have en skærpet opmærksomhed på mistrivsel hos børn eller begyndende tegn herpå. 

Det er præmissen, at det er i almenområdet, at der skal være en styrket mulighed/evne for tidligt i at opspore børn og familier med 

særlige behov. Almenområdet skal derfor styrkes i tidligt og systematisk at kunne opspore børn i udsatte positioner og støtte op om børn 

med behov for særlig støtte. Dette skal suppleres med, at der kontinuerligt og også ved ændring af indsatser sikres en ”rød tråd” i 

samarbejdet mellem de involverede. Det kan være via de fagligheder, som bevæger sig ud og ind af de specialiserede indsatser og som 

samtidig har målgrupper af børn og unge, som dækker hele spektret fra 0-23/25 år.

KVALITET I SAGSBEHANDLINGEN OG HYPPIG OPFØLGNING

En vigtig del af omlægningen til at arbejde tidligt og forebyggende er, at myndighed skal tidligere og mere systematisk ind, når der er 

tegn på manglende trivsel og negativ udvikling hos et barn. Forudsætningen for dette er, at der lovmedholdelighed og systematik i 

sagsbehandlingen, hvilket er det første fokusområde i handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen.

Socialrådgiveren skal igennem hele forløbet følge barn/ung og familie tæt for at understøtte effekt og løbende kunne tilpasse indsatsen i 

takt med barnets udvikling. Dette illustreres blandt andet i trekanten på slide 5. For at dette kan realiseres, kræver det, at der sker 

hyppigere opfølgning i alle sager, at socialrådgiveren derved også indgår som en del af selve indsatsen, og at der kontinuerligt er en tæt 

kontakt til barn/ung og familie.

Det betyder også, at myndighed i højere grad deltager og har adgang til almenområdets praksisfelt, udfordringer og børn/unge. Dette kan 

blandt andet ske ved, at sagsbehandlingen flyttes fra specialområdet og forankres fysisk på skole og/eller i daginstitutioner, ved at 

arbejde systematisk med tværfaglige teams, der har opgaver i almenområdets institutioner, eller ved at myndighedssagsbehandlerne

fysisk bliver i Familieafdelingen, men hyppigt deltager i tværgående mødefora, hvor der er deltagere fra almenområdet.
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NYE TYPER AF TILBUD, STYRKET TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 
OG AGIL ORGANISERING MED EKSEKVERINGSKRAFT

Evnen til at sætte ind med den rette indsats på det rette tidspunkt er essentiel. For at kunne sætte ind med den korrekte indsats, skal man i 

Frederiksberg Kommune have adgang til en bred og kompetent vifte af indsatser. Dette forudsætter i første omgang, at der foreligger et 

systematisk overblik over tilbudsviften, og at der er bredt kendskab til de eksisterende tilbud. Det gælder både tilbud, som er målrettet den 

meget tidlige indsats i almenområdet som de mere specialiserede tilbud.

De nye typer af tilbud som skal opbygges skal sikre, at det tværfaglige samarbejde styrkes. Arbejdet med børn og unge i udsatte positioner 

kræver en fælles indsats, hvor forskellige fagligheder samarbejder på tværs af Frederiksberg Kommune. Dette kræver blandt andet, at det 

bliver normalen, at mange faggrupper kan involveres i processen omkring det enkelte barn, og at der sikres en udpræget grad af koordinering 

for at sikre en sammenhængende indsats. Dette arbejde med tilbuddene skal sikre, at Frederiksberg Kommune har mulighed for at tilbyde en 

målrettet indsats, så snart der identificeres en potentiel problemstilling. Tilbudsviften skal kunne rumme alle typer af børn, unge og familier 

og sikre, at der kan tilbydes intensive og målrettede indsatser for barn og familie i en afgrænset periode, så en mindre indgribende 

foranstaltning muliggøres. Dette understøtter grundtanken om at arbejde mere i almenområdet, og at Frederiksberg Kommune ønsker at 

støtte barnet eller den unge og familien så tæt på almenområdet, som det er muligt, også senere i livet. 

Alene det at omlægge indsatserne på tværs af organisatoriske enheder, alle med forskellige fagligheder og kulturer, er en udfordring. 

Incitamentstrukturerne i de fleste offentlige institutioner bindes ofte tæt sammen med de organisatoriske og dermed de økonomiske rammer 

og ansvarsområder i kommunen. Evnen til at løse udfordringerne lokalt i almenområdet forudsætter fleksibilitet, og fleksibiliteten kræver, at 

det i princippet er omkostningsfrit at prioritere andre indsatser end de traditionelt foretrukne. En organisatorisk spredning af områdets 

ydelser kan derfor ses som en hæmsko i det tværgående arbejde og kan reelt set bremse evnen til at styrke det forebyggende arbejde på 

tværs af almen- og specialområdet. Med andre ord er der er en risiko for, at de organisatoriske kasser og økonomiske strukturer vil afspejle 

sig i den måde, der samarbejdes og handles på.
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NETVÆRKSINDDRAGELSE

En lang række kommuner har for at understøtte børnenes og de unges trivsel haft et stærkt fokus på kontinuerligt at fastholde og fremme 

gode, stabile relationer i barnets hverdagsmiljø. 

Kommunerne arbejder blandt andet med børnelinealen, Signs of Safety, det inddragende netværksmøde og Familierådslagning, som alle er 

velafprøvede netværksinddragende metoder. Formålet er at sikre relevante bidrag fra både barn, familie og netværk, herunder også det 

professionelle netværk. Netværksinddragelse skal være funderet i en systematisk praksis for, hvordan ressourcepersoner i barnets og 

familiens netværk inddrages, og hvordan man kan sikre, at de kan komme til at spille en aktiv rolle i udviklingen af gode løsninger for 

barnet eller den unge og dennes familie.

CIVILSAMFUND

Ligesom netværket er centralt, så er det også centralt, at alle relevante aktører involveres i arbejdet for at sikre, at der kan tilbydes 

indsatser, der understøtter barnets eller den unges trivsel og udvikling i hverdagslivet. 

I den sammenhæng ligger der et stort potentiale i at arbejde målrettet med at understøtte og fremme et organiseret samarbejde mellem 

kommuner og ikke-offentlige aktører. Inddragelse af ikke-offentlige aktører kan bidrage til arbejdet med den tidlige opsporing og 

understøtte lettilgængelig støtte integreret i hverdagslivet. 
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BÆREDYGTIG ØKONOMI
En af forudsætningerne for at arbejde tidligt og forebyggende er, at man via effektfulde og rigtige indsatser kan skabe effekt for børnene eller de 

unge og familierne, og at flere af forløbene kan håndteres via ydelser, der ligger tættere på almenområdet. Det forudsætter en styrket og fokuseret 

indsats på det meget tidligt forebyggende område. Ligesom det forudsætter stor agilitet og fokus på at undgå videnstab, hvis behovet for hjælp øges.

Det er altså en forudsætning, at man både kan sikre bedre og mere effektfulde ydelser, samtidig med at der realiseres effektiviseringer, ved at 

behovet for anbringelser falder eller ændrer karakter. Dette har været et fast element i alle de kommuner, der har arbejdet med tidlige og 

forebyggende indsatser, og flere af de efterfølgende evalueringer har vist, at dette også er lykkedes (se blandt andet slutevalueringen af Herning 

Kommunes Sverigesprogram).

Evalueringer viser således, at der ved omlægning af indsatsen sker målbare fald i antallet af børn, som er anbragt på institutioner. Samtidig med at 

der er færre anbragte, sikrer arbejdet også, at anvendelsen af hjemmebaserede indsatser og indsatser tæt på almenmiljøet også stiger væsentligt 

(Fx familiebehandling, aflastning og anbringelse på eget værelse, kost- eller efterskole). Flere kommuner har via målrettede indsatser desuden 

formået at anbringe langt flere i plejefamilier og dermed undgå dyre og ineffektive institutionsanbringelser. Det er også indlejret i arbejdet med de 

tidlige og forbyggende indsatser, at den hyppige opfølgning og tætte dialog kan sikre effekt, og dermed at barnet eller den unge skal have mindre 

indgribende ydelser over tid.

I Frederiksberg Kommune er der en særlig budgetudfordring omkring den dagbehandling, der knytter sig til den mest specialiserede

specialundervisning i skoleafdelingens regi. Dette er også en udfordring, der skal løses bæredygtigt fremadrettet i en tilpasset organisation, hvor det 

også er en tidlig indsats kombineret med justering af tilbud, som skal bidrage til at flere børn og unge kan modtage den relevante støtte indenfor 

almenområdet. Dette peger ind i økonomisk bæredygtighed på såvel kortere som længere sigt.

En meget afgørende afledt effekt af en tidlig indsats og et fokus på at yde støtte i tilknytning til almenområdet er imidlertid også hypotesen om, at 

et liv tættere på almenområdet øger mulighederne for at få en tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet og dermed et selvstændigt voksenliv i 

selvforsørgelse. Man må desuden antage, at hvis man formår at højne barnets eller den unges mestringsevne, så vil dette også smitte af på det 

livslange forbrug af ydelser på eksempelvis voksenområdet, ældreområdet og sundhedsområdet. Hertil kommer potentialet ved i højere grad at 

samtænke tilbud til unge med nedsat psykisk eller psykisk funktionsevne med kommunens voksen socialområde og herved deres overgang til

voksenlivet efter det 18. år. 

Businesscasen bag investeringsmodellen i Frederiksberg Kommunes budget 2019 indregnede ikke sådanne langsigtede effekter, men målene for 

satsningen fokuserede omvendt bl.a. konkret på mål for karaktergennemsnit m.v., som viser et langsigtet fokus med indsatsen.

Konkret blev der i budget 2019 indregnet effekter på ydelses/tilbudssiden på 3,3 mio. kr. i 2019, stigende til 9,3 mio. kr. i 2022. Den manglende 

implementering af initiativer oplyses aktuelt at udgøre en stor del af den aktuelle økonomiske udfordring.
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Den nuværende organisation for hele Familieområdet er vist i 

organisationsdiagrammet til højre. 

Diagrammet viser, at de organisatoriske enheder, der skal levere ydelserne, er 

spredt på en række afdelinger/områder. Således ligger Sundhedsplejen under 

Dagtilbudsafdelingen, SSP under Skoleafdelingen, mens Fællesrådgivningen 

fungerer som selvstændig organisatorisk enhed. 

• Fællesrådgivningen har samlet set målgruppen af børn og unge fra 0-25 år og 

omfatter PPR og Familie- og Ungerådgivningen. Fællesrådgivningens Familie-

og Ungerådgivning er forankret i serviceloven. 

• PPRs forebyggelses- og træningsopgaver er lovgivningsmæssigt bredt forankret 

i bl.a. folkeskolelov, Sundhedsloven, servicelov og dækker således 

forebyggelsesopgaver på tværs af børn- og ungeområdet. 

• Familieafdelingen rummer myndighed og mindre udførerfunktioner samt de 

fire selvejende institutioner, heraf tre med døgnpladser. To har ambulante 

tilbud, herunder kontaktpersonskorps. 
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AFDÆKNING AF DEN NUVÆRENDE ORGANISATION - II

Også internt i eksempelvis dagtilbud er der en række specialiserede funktioner, fx særlige formålspladser og en specialinstitution.

Samarbejdsrelationerne er altså mangeartede omkring familieafdelingen, ligesom der også er snitflader til andre afdelinger i kommunen, 

væsentligst Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet (‘voksenområdet’), hvor blandt andre Ungecenter og Socialafdelingen er væsentlige 

samarbejdsparter. Organisationen skal fungere som grundlaget for arbejdet med tidlige og forebyggende indsatser. Den brede fordeling af de 

organisatoriske enheder i dag betyder, at fx visitationsrollen skal relatere sig til flere ledelsesmæssige enheder. Der er dermed flere 

visitationsudvalg, som visiterer til ydelser, som varetages af udførerenheder, som igen er fordelt på flere uafhængige organisatoriske enheder, 

alle med forskellige formål og primære målgrupper. 

At få en sådan organisation til at arbejde effektivt og agilt sammen om tidlige og forebyggende indsatser fordrer en høj grad af koordinering og 

gør det ganske givet vanskeligt at sikre, at alle beslutninger og procedurer er afstemte på tværs af alle enheder. Evnen til at arbejde tidligt og 

forebyggende kræver, at myndighed har en tæt koordinering med forebyggelsesenheder, som blandt andet Sundhedsplejen, SSP og 

Fællesrådgivningen, som overvejende arbejder med forebyggelsesopgaver for aldersgruppe 0-25 år. Hertil kommer øvrige samarbejdsparter.
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ANDRE KOMMUNERS ORGANISERING – EN MINIANALYSE

Kigger man på, hvordan kommunerne generelt har organiseret sig på dette område, er der ikke er et entydigt billede. Flere kommuner har – eller er på vej til – bevidst 

organiseret sig i retning af at kunne understøtte en tidlig, forebyggende og effektiv indsats.

En overordnet minianalyse af organiseringen af området i kommunerne i Region Hovedstaden, og i øvrigt de kommuner i Danmark der har en størrelse ca. svarende til 

Frederiksberg, viser hvordan Frederiksberg organisation placerer sig i et større billede. Minianalysen er lavet på baggrund af tilgængelig viden på hjemmesider m.v.

- Ca. 2/3 af kommunerne har funktioner svarende til PPR-delen af Fællesrådgivningen placeret som en integreret del af (hvad der svarer til) en familieafdeling. 

Næsten alle har Fællesrådgivningens Familie og Ungerådgivning placeret som en del af familieafdelingen

- Lidt mere end 2/3 af alle kommuner har også Sundhedsplejefunktionerne organisatorisk knyttet til familieafdelingen.

- Kun ca. 10-15% af de analyserede kommuner har en organisatorisk opbygning, der minder om Frederiksberg, og det er et fåtal af kommuner, der som på 

Frederiksberg har de rådgivende funktioner (PPR og Familie-Ungerådgivning) indplaceret uden reference til et andet afdelingschefområde.

- Specifikt i Herning Kommune er alle relevante funktioner indplaceret i en afdeling for ‘Børn og forebyggelse’.

- Behandlingsskoler ligger overvejende (som på Frederiksberg) placeret i skoleafdelingen.

Et mindre antal kommuner har samlet familieafdelingens funktioner under samme direktør som voksenområdet, uafhængigt af hvordan familieafdelingen (eller 

tilsvarende navn) så er organiseret. Det drejer sig bl.a. om Rødovre, Hørsholm, Lyngby, Halsnæs, Gribskov, Kolding, Egedal og Furesø kommuner. De konkrete 

opgaveporteføljer under direktører og chefer indeholder dog en vis variation, idet delområder er opsplittet på forskellig vis i de enkelte kommuner. Det er derfor 

vanskeligt at lave en præcis sammenligning på tværs.

Analysen er lavet via en simpel gennemgang af en række kommuners organisationsdiagrammer og organisationsbeskrivelser. Der skal således tages forbehold for, at der 

kan være mindre variationer, set i forhold til det ovenfor beskrevne. Minianalysen er taget med for at illustrere, at der er en ganske stor variation i den måde de danske 

kommuner har valgt at organisere området på, og at en lang række kommuner har valgt, at centrere deres forebyggelsesindsats på børneområdet om deres 

myndighedsfunktion. Minianalysen forholder sig ikke til hvordan de analyserede kommuner arbejder med tidligt forebyggende indsatser.
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SAMARBEJDSSTRUKTUR – KOMPLEKS VISITATIONSSTRUKTUR
Der er på tværs af børne- og ungeområdet en række tværgående samarbejdsfora. Det gælder både i forhold til det tidligt forebyggende samarbejde på dagtilbud og 

skoler, men også i situationer, hvor der er iværksæt mere omfattende indsatser.  Fælles for de tværgående samarbejdsfora er, at Fællesrådgivningen og 

Familieafdelingen indgår i de fleste fora.

Et nedslag er her de fire centrale visitationsudvalg med angivelse af udvalgte deltagere:
- Familieafdelingens visitationsudvalg, hvor der træffes afgørelse om bevilling af støtte til børn og familier efter serviceloven. Deltagere er familieafdelingens 

ledelse samt leder af familie- og ungerådgivningen (FUR) i Fællesrådgivningen, som deltager som psykologisk konsulent.

- Fællesvisitationsudvalg, hvor der tages stilling til bevilling af skoledagbehandling, og hvor hjemlen er forankret i både servicelov og folkeskolelov. Deltagere er 

skolechef, leder af fællesrådgivningen, leder af familie- og ungerådgivningen samt familiechef.

- Skolevisitationsudvalg, hvor der tages stilling til visitation til vidtgående specialundervisning. Deltagere er skolechef og leder af fællesrådgivningen med 

tilstedeværelse af leder fra familieafdelingen.

- Småbørns/dagtilbudsvisitationsudvalg, hvor der tages stilling til visitation til særlige formåls- og eller specialpladser. Deltagerkredsen er dagtilbudschef, 

ledelsesrepræsentant fra Fællesrådgivningen og med tilstedeværelse af leder/koordinator fra børnehandicapområdet i familieafdelingen. 

Skoleafdelingen har sekretariatsfunktionen i forhold til skolevisitationsudvalg- og Dagtilbudsafdelingen har sekretariatsfunktionen for  dagtilbudsvisitationsudvalg. 

Familieafdelingen har sekretariatsfunktionen i forhold til familieafdelingens- og fællesvisitationsudvalget. Fælles for fællesvisitationsudvalget, skolevisitationsudvalget 

og dagtilbudsvisitationsudvalget er, at Folkeskoleloven tilskriver, at der skal foreligge faglig vurdering af behov fra PPR (PPV) som grundlag for de afgørelser, der 

træffes. PPR i fællesrådgivningen har ingen bevillingskompetence, men er alene rådgivende i forhold til de afgørelser, der skal træffes og finansieres af henholdsvis 

Dagtilbuds, Skole og Familieafdeling.

Det kan her ud fra konstateres, at Frederiksberg Kommune arbejder med afsæt i en relativt kompleks samarbejdsstruktur, centreret om den kerne, der udgør 

visitationen til specialindsatser. Tre af fire visitationsudvalg har således deltagere fra tre forskellige afdelinger med hver deres økonomi og ansvar. Dette gør et ensartet 

fokus vanskeligt, og sandsynligheden for at strategier og overordnede mål peger i præcis den samme retning er heller ikke stor. Frederiksberg Kommune kan derfor med 

fordel arbejde hen i mod at gentænke og forenkle den nuværende visitationsstruktur, så den i højere grad understøtter Frederiksberg Kommunes samlede vision og 

understøtter de målsætninger, magistraten har defineret. Visitationen skal knyttes tæt til øvrige samarbejder og netværk på området – og fx kobles endnu tættere på 

almenområdet, som har en unik mulighed for at varetage forebyggende og mindre foregribende indsatser.
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SAMARBEJDSSTRUKTUR – SÆRLIGT VEDR. SPECIALUNDERVISNING
Frederiksberg Kommune har i gennem en årrække oplevet en vedvarende stigning i antallet af børn, som visiteres til skoledagbehandling (kombineret 

specialundervisning og dagbehandling). Denne tendens har skabt et stort udgiftspres på såvel skole- som familieafdelingens område, idet skoledagbehandling er en af 

de mest indgribende foranstaltninger, der kan iværksættes - i praksis er foranstaltningen på niveau med en anbringelse.

Skoledagbehandling er i sit udgangspunkt en midlertidig foranstaltning. Formålet med foranstaltningen er at få barnet/den unge tilbage i et eventuelt lettere 

specialiseret tilbud på skoleområdet. Frederiksberg Kommune kan dog konstatere, at de fleste børn/unge som visiteres til skoledagbehandling ikke kommer tilbage til 

almenområdet, når de først er visiteret til skoledagbehandling. Man kan således konkludere, at anvendelsen af foranstaltningen ikke medfører den ønskede effekt, 

hvorefter den skal fungere som korterevarende indsats. Det stadigt stigende pres på specialundervisningsområdet og herunder skoledagbehandlingsområdet har 

medført, at kommunen ved budget 2020 har truffet beslutning om at iværksætte en analyse af området. Dette med henblik på at afdække handlemuligheder, som kan 

bidrage til løsninger, som kan afhjælpe det store udgiftspres.

Skoledagbehandlingsområdet fremstår derfor som et velvalgt område at sætte større fokus på en tidlig indsats. Ved en systematisk og tæt opfølgning, med det formål 

at sikre relevante justeringer af indsatsen, kan Frederiksberg Kommune arbejde aktivt med barnets eller den unges problemstillinger, inden de vokser sig for store. En 

sådan indsats kræver desuden, at det afdækkes, om Frederiksberg Kommune har de rette tilbud på specialundervisningsområdet, så det også i rette tid er muligt at 

sætte ind, når problemerne opstår. 

Specifikt i forhold til skoledagbehandlingsområdet er det herunder relevant at revurdere den nuværende visitationsproces, hvorefter det er muligt for både 

skoleafdeling og familieafdeling at få sager om skoledagbehandling forelagt fællesvisitationsudvalget. En fortolkning af gældende ret viser således, at det alene er 

familieafdelingen som vil kunne tage stilling til om en sag vedrørende skoledagbehandling skal fremlægges til afgørelse. Dette fordi skoledagbehandling betinger en 

social sag. I praksis ville det betyde, at i andre sager vil skoleområdet skulle visitere og disponere den samlede udgift.

Det er desuden oplagt at fokusere organisationens incitamenter og målrette de tværgående indsatser imod en tidlig og forebyggende indsats. I forlængelse heraf er det 

ganske relevant at analysere og indtænke Fællesrådgivningen og PPR’s organisatoriske og økonomiske placering, så de fremadrettet understøtter et ensartet fokus på 

tværs af organisationen, med det formål at sikre en incitamentstruktur, som i højere grad understøtter en ressourceanvendelse rettet mod tidlige indsatser.
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AFDÆKNING AF KOMMUNENS TILBUD OG VISITATIONSMØNSTER

BDO har i løbet af processen dannet et overblik over de interne tilbud, som 

Frederiksberg Kommune har i dag, samt de eksterne tilbud, som der købes 

pladser hos.

Gennemgangen viser eksempelvis, at der er relativt lav belægning på en 

række større tilbud, fx på Jens Jessens vej og Josephine Schneiders Hus, jf. 

tabellen til højre. 

Hvis man fjerner Familieværkstedet på Bülowsvej, hvor der er en 

belægningsgrad på 140 %, så er den gennemsnitlige belægning på disse 

tilbud 83,6 %. 

På socialområdet opererer man som oftest med en gennemsnitsbelægning 

på 98 %, når der beregnes takster. Uanset om man lægger snittet her eller 

ej, så er der mulighed for at udnytte pladsen bedre eller tilpasse 

kapaciteten.
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Tilbud Målgruppe Kapacitet 2019
Belægning 2019 - 

Egne børn

Belægning 2019 - 

Solgte

Belægning i % 

2019

Bülowsvej Børn 10 9,63 5,61 93,6%

Bülowsvej Familie 6 5,18 0,65 86,3%

Bülowsvej Familieværkstedet 18 25,2 0 140,0%

Jens Jessensvej Unge 13 8,38 0,5 64,5%

Jens Jessensvej Hybelafdelingen 5 4,92 - 98,4%

Josephine Sneiders Hus Børn/unge 12 9,1 - 75,8%

Allégården Kontaktperson 22 19,95 - 90,7%

Allégården Familie kontaktperson 12 9,84 - 82,0%

Allégården Hybel 8 6,23 - 77,9%

På de næste to slides fremgår dels områdets tilbud som de er nu, dels som de vil 

se ud, hvis man indplacerer de tilbud, som Frederiksberg Kommunes egne 

medarbejdere har foreslået i forbindelse med denne proces. 

Oversigterne vil være under kvalificering i opfølgningen på de afholdte workshops. 

Dette beskrives senere i dette oplæg. Tiltagene er placeret efter den omvendte 

indsatstrappe.
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EKSEMPLER PÅ RELEVANTE TILBUD (IKKE UDTØMMENDE LISTE) 
- PLACERET I DEN OMVENDTE INDSATSTRAPPES KATEGORIER
Afdeling

Indsatstype

Dagtilbud Familieafdelingen Fællesrådgivningen Skoleafdelingen Sundhedsplejen

Almen/fore-

byggende

• Ressourcekonsulent

er

• Familieafdeling indgår i tværfaglige konferencer

• Forebyggelsesrådgivere dvs. skolesocialrådgiverne og 

daginstitutionsrådgiverne

• Børnekonferencer

• Skolekonferencer 

(tværfaglige)

• Krim forebyggende 

SSP, fam. og politi

• Forebyggende indsatser 

for udsatte familier

Forebyggende

/let 

foregribende

• Særlige 

formålspladser • Familievejledere

• Specialpædagogiske konsulenter

• §11 tilbud i lighed med Familievejlederne.

• STIME (projekt), herunder

• - Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring

• - Når bekymring eller tristhed fylder for meget

• - Når svære følelser fører til selvskade

• - Når tanker om krop og mad fylder for meget

• Babyklinik

• Psykoedukation for forældre til nydiagnostiserede børn med 

autisme og/eller ADHD

• Den åbne anonyme rådgivning (kort forløb) - familier og unge 

op til 25 år

• Vurdering af børn med tegn på mistrivsel i samarbejde med 

praktiserende læger (projekt)

• Skolefraværssamråd

• Samtaler med forældre til handicappede børn

• Dyspraksiteam

• Familiebehandling

• Frisk start (projekt)

• Dialogmøder

• Børnegrupper for børn med flygtningebaggrund (projekt)

• COS-P-grupper (projekt)

• Fædregrupper (projekt)

• Forebyggende indsatser 

for udsatte familier

• Indsatser for 

skilsmissebørn

Foregribende • Eksterne plejefamilier, netværksfamilier og aflastningsfamilier

• Allegården: Fast kontaktperson for unge 12 til 22år, Fast 

kontaktperson for unge om deres familier, 

Ungdomssanktionskoordinator

• Eksterne støtte/kontaktpersoner

• Familievejledere

• Socialpædagogiske konsulenter

• Børnegruppe til anbragte børn

• "Grupper for børn der oplever en højkonfliktskilsmisse, samt 

deres forældre"

• Intensiv familiebehandling

• Psykologbistand til børn på krisecentre

• Selvforståelsesforløb for unge med autisme

• PPRs Børneterapi

• Indsatser for 

skilsmissebørn

Indgribende • Magnoliahuset • Hybelafdeling

• Døgntilbud

• Børn og familier: døgn

• Børn og familier: ambulant

• Ungdomspension

• Selvstændige lejligheder.

• Forældrekompetenceundersøgelser, forældre til børn i truet 

trivsel og udvikling

• Christiansskolen

• Skole ved Nordens 

Plads

26



Side

Indsatstype Eksisterende tilbud Nye tilbud

Almen/fore-

byggende

• Forebyggelsesrådgivere dvs. skolesocialrådgiverne og 

daginstitutionsrådgiverne 

• Børnekonferencer

• Forebyggende 

indsatser for 

udsatte familier

• Tidlig indsats i regi af Sundhedsplejen – fokus på de helt små børn – tidlig opfølgning og 

oprettelse af indsatsteam, der kommer til borgerne, der hvor de er

• Tidlig opsporing af udsatte via fx fraværkspakker – med systematisk fokus på fx fravær

Forebyggende

/let 

foregribende 

• Særlige 

formålspladser

• Familievejledere

• Socialpædagogiske 

konsulenter

• STIME

• Babyklinik

• Psykoedukation for forældre til nydiagnostiserede børn med autisme/ADHD

• Den åbne anonyme rådgivning (kort forløb) - familier og unge op til 25 år

• Vurdering af børn med tegn på mistrivsel i samarbejde med praktiserende 

læger

• Skolefraværssamråd

• Samtaler med forældre til handicappede børn

• Dyspraksiteam

• Familiebehandling

• Frisk start

• COS-P-grupper

• Fædregrupper

• Børnegrupper for børn med flygtningebaggrund

• Forebyggende 

indsatser for 

udsatte familier

• Indsatser for 

skilsmissebørn

• § 11-tilbud i regi af skolen til indsatser til skilsmissebørn

• Babyklinikken kan være selvvisiterende til § 11

• Familiehus - Kurser til forældre/søskende

• Fleksible tilbud - eftermiddagstilbud

• Indførelse af  blandt andet morgenvækkere – skolevægring – aflevering i skolen på cykel

• Oprettelse af § 11-tilbud i regi af skoler og daginstitution til at varetage mindre forløb

• Oprettelse af familieklasser (med deltagelse af forældre)

• Tidlig opsporing af udsatte via fx fraværkspakker – med systematisk fokus på fx fravær

• Tilbud til skilsmisseforældre

• § 11, 7 og 11,8 – oprette søskendetilbud (kurser og grupper) og en anden form for aflastning – fx 

weekendture, med faste hold for de bedre fungerende

• Ungegrupper for normalt fungerende unge med fx Asperger

Foregribende • Eksterne 

aflastningsfamilier

• Eksterne 

støtte/kontakt-

personer

• Familievejledere

• Socialpædagogiske 

konsulenter

• Allegårdens tre 

tilbud

• Ambulante tilbud 

på Bulowsvej for 

Børn og Familier

• Børnegruppe til anbragte børn

• "Grupper for børn der oplever en højkonfliktskilsmisse, samt deres forældre"

• Intensiv familiebehandling

• Psykologbistand til børn på krisecentre

• Selvforståelsesforløb for unge med autisme

• PPRs Børneterapi

• Indsatser for 

skilsmissebørn

• Anvendelse af den korte snor – massiv indsats i hjemmet 

• Et skarpere fokus på at opdage de meget tunge psykiatriske sager, inden de bliver så tunge, som 

det ofte er tilfældet. Man mangler generelt tilbud til psykiatriske sager af en mere kompleks  

karakter

• Familiehus

• Forebyggende koblet med at borgeren kan opholde sig x antal timer på et anbringelsestilbud, for 

så at blive fulgt hjem.

• Kan man vende fokus på aflastning? Fx tilbyde aflastning hjemme, og så kan forældrene tage på 

weekend og få en pause.

• Norge som forbillede – aflastning til plejefamilier via ansatte på døgninstitution, hvor 

aflastningspersonalet også indgår i normeringen

• Pakke til forældre, som skal følges tæt, uden at børnene skal anbringes

Indgribende • Hybelafdeling

• Plejefamilier og netværksplejefamilier

• Allegården

• Døgntilbud

• Børn og familier: døgn

• Børn og familier: ambulant

• Ungdomspension

• Selvstændige lejligheder

• Ekstern skole-dagbehandling

• Forældrekompetenceundersøgelser, forældre til børn i truet trivsel og udvikling

• Christiansskolen

• Magnoliahuset

• Skolen ved 

Nordens Plads

• Ambulante funktioner, der kan komme hurtigt ud ved voldsomme underretninger

• Oprettelse af familiepleje døgnrådgivning, så vi understøtter, at flere borgere kan anbringes i 

plejefamilier

• Styrkelse af støtten til plejefamilierne, så man forhindrer brud og sikrer overskud til at klare 

indsatsen

• Tungt ambulant familiebehandlingstilbud med specialiserede psykiatriske kompetencer til at 

klare psykotiske borgere med selvskadende adfærd – skal ledsages af klare retningslinjer i 

forhold til Familieafdelingen

EKSEMPLER PÅ RELEVANTE TILBUD (IKKE UDTØMMENDE LISTE)
- SUPPLERET MED FREDERIKSBERG KOMMUNES EGNE FORSLAG
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OPSAMLING PÅ ANVENDELSEN AF TILBUD I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Som nævnt i ”Afdækning af kommunens tilbud og visitation” kan det ses, at der er relativt lav belægning på en række af kommunens større tilbud. Sammenholder 

man denne tomgang med antallet af pladser, der købes eksternt (se næste side), så vidner det om, at der ligger et potentiale i at udvikle egne tilbud og knytte deres 

tilbud tættere til myndighedsfunktionen (samarbejde om visitation, hyppig opfølgning osv.), så man kan købe færre pladser eksternt og få mere synergi mellem 

myndighed og udfører. Der er eksempelvis et stort forbrug af døgnpladser for socialt belastede unge og ligeledes på aflastning, støtteperson og støtte i hjemmet. 

Tallene kan ikke sandsynliggøre, at opgaverne med 100 % sikkerhed kan varetages i de nuværende tilbud. Man kan alene se, at der er kapacitet til at rumme flere af 

egne borgere på egne tilbud. Når borgerne placeres ude, mister Frederiksberg Kommune desuden muligheden for udnytte synergien ved nære og bredt tilgængelige 

tilbud. Der er således nemmere for myndighed at involvere sig i og forholde sig til effekten for borgeren af tilbuddet, hvis borgeren er placeret i eget tilbud. 

Man kan desuden se af oversigten på de foregående sider, at der ligger en lang række ydelser i regi af Fællesrådgivningen (PPR og FUR) og i Sundhedsplejen. Kommunen 

har mange kompetencer, og efter BDO’s vurdering er spørgsmålet, om disse udnyttes bedst muligt, idet snitfladen til Familieafdelingen ikke fremstår så tydelig, som

den burde være. Hermed er der en sandsynlighed for, at kapaciteten ikke udnyttes optimalt, og at Familieafdelingen ikke har en optimal mulighed for at udnytte de 

ressourcer, der er i kommunen, på tværs af alle ydelser og borgerforløb til gavn for en tidlig, forebyggende indsats. Samtidig peger dette på, at man med fordel kan 

tænke i at samle de mange stærke forebyggende kompetencer på færre matrikler. På den måde sikres det, at de mange fagligheder og medarbejdere sættes i spil 

omkring en fælles kerneopgave, og borgerne ikke oplever mange snitflader og i stedet en mere helhedsorienteret ydelse fra Frederiksberg Kommune.

Dette stemmer også overens med de input, som ledere og medarbejdere selv kom med på de afholdte workshops. Dette peger altså i retning af et behov for udvikling 

af både myndigheds rolle, samarbejdsstrukturen, den aktuelle organisering og de tilbud, som borgerne kan modtage i regi af Frederiksberg Kommune.
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KØB AF EKSTERNE TILBUD

Vi har analyseret køb af eksterne tilbud på baggrund af datatræk 

fra Frederiksberg Kommune. 

Analysen viser, at de enkeltstående hyppigst eksternt købte 

tilbudstyper målt på antal børn/unge og udgifter er aflastning, 

støtte-kontaktperson, skoledagbehandling og døgntilbud. Det 

viser figuren.

29

Note: En person kan modtage flere tilbud på samme tid, og kan derfor tælle med i flere typer af 

tilbud. Derfor er ikke angivet total antal helårspersoner. Informationerne er ikke sammenlignelige med 

Frederiksberg Kommunes anbringelsesstatistik, da personer her er opgjort som helårspersoner, hvor 

antal personer i anbringelsesstatistikken er opgjort per den første i kvartalet.

0 50 100 150

Aflastning

Støtte-kontaktperson

Skoledagbehandling

Døgntilbud (social)

Øvrige køb af tilbud

Anvendelse af og udgifter til mest anvendte eksterne tilbudstyper i 
2019

Antal helårspersoner Udgifter, mio. kr.
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I processen har BDO frem til nu afholdt workshops med udvalgte ressourcepersoner, med 

henblik på at identificere og konkretisere elementer, der kan danne rammen for det videre 

arbejde med tilbuddene på området og de scenarier, som skal definere den endelige 

implementering.

BDO har i processen faciliteret en række aktiviteter med Frederiksberg Kommune, herunder 

den 18. marts, hvor der blev afholdt to workshops á to timers varighed med henholdsvis 

medarbejdere/ledere fra Familieafdelingen og Fællesrådgivningen.

På disse workshops fik medarbejderne, med afsæt i erfaringer og intern forberedelse, 

mulighed for at fremlægge forslag og hypoteser til, hvordan Frederiksberg Kommune kan 

udvikle områdets tilbud til børnene eller de unge. 

Det udmøntede sig i en række konkrete forslag til tiltag, som BDO opstillede i fire 

hierarkier. Disse er vist ude til højre. Hierarkierne er bygget op omkring en række 

hypoteser, som i det fremadrettede arbejde kan tjene som et pejlemærke for de elementer, 

der arbejdes videre med i den videre proces. Hierarkierne er vist til højre i grafisk format. 

Den samlede liste af tiltag er indsat som bilag.

Proces og tiltag blev herefter gennemgået i projekt- og arbejdsgruppen, som følger 

analysen nøje.

BDO har efterfølgende arbejdet videre med de foreslåede elementer.

PROCESSEN FOR BEARBEJDNING AF INPUT FRA ORGANISATIONEN
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PROCESSEN FOR BEARBEJDNING AF INPUT FRA ORGANISATIONEN

32

I processen frem til dette oplæg har BDO arbejdet 
intenst på at afsøge og konkretisere den terminologi, vi 
anvender i arbejdet, indhente erfaringer fra andre 
kommuner samt gennemgå både kvalitativt og 
kvantitativt materiale, der viser de nuværende tilbud og 
deres organisatoriske tilhørsforhold.

BDO har desuden arbejdet med at kondensere forslagene 
fra hierarkierne og efterfølgende målrette de enkelte 
indsatser mod de temaer, der er beskrevet tidligere i 
dette oplæg.

Forslagene spejles ind i temaerne, som anvendes af 
socialstyrelsen, og som er beskrevet tidligere i denne 
præsentation. 

Temaerne udgør tilsammen en forudsætning for det 
tidlige og forbyggende arbejde. De anvendte temaer er 
tidlig opsporing, kvalitet i sagsbehandling og hyppig 
opfølgning, nye typer af tilbud, styrket tværfagligt 
samarbejde og agil organisering med eksekveringskraft, 
netværksinddragelse, civilsamfund og bæredygtig 
økonomi.

I det følgende præsenterer vi de identificerede 
elementer og deres tilknytning til temaerne, ligesom vi 
opridser nogle forudsætninger og fokuspunkter for 
udviklingen af områdets tilbud.



ELEMENTER FOR UDVIKLINGEN AF: 

ORGANISATIONEN, MYNDIGHED/SAMARBEJDE OG 

KOMMUNENS TILBUD
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FOKUSPUNKTER FOR UDVIKLINGEN AF: ORGANISATIONEN, MYNDIGHED OG 
KOMMUNENS TILBUD

I det følgende præsenterer BDO de identificerede elementer og deres tilknytning til temaerne på vejen mod en tidlig, forebyggende og effektiv indsats. Vi opridser 

dog indledningsvist tre fokuspunkter for udviklingen af området: 

► Overblik over tilbud, optimering af administration samt klare roller

► Samarbejde på tværs af områder og samling af organisatoriske enheder

► Strategisk arbejde med anvendelsen af tilbud

Fokuspunkterne giver et billede af, hvad der er nødvendigt for at få succes i de seks opstillede temaer. De opstillede fokuspunkter følger på de kommende tre 

slides, hvorefter der beskrives målsætninger der kan styre arbejdet med elementerne. Herefter operationaliserer vi og præsenterer de identificere elementer fra 

side 39 og frem.
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FOKUSPUNKTER FOR UDVIKLINGEN AF: ORGANISATIONEN, MYNDIGHED OG 
KOMMUNENS TILBUD - I

OVERBLIK OVER TILBUD, OPTIMERING AF ADMINISTRATION SAMT KLARE ROLLER

Et strategisk sigte på forebyggelse og tidlig foregribelse og en række af tilbud, der understøtter strategien, er et vigtigt fokuspunkt i arbejdet hen i mod at lykkes 

med at tilbyde børn, unge og familier målrettet og effektfulde indsatser både på almen- og specialområdet. Det fordrer et tæt samarbejde, kontinuitet, 

fleksibilitet og sikring af minimalt videnstab ved justering af indsatser.  Det betinger endvidere en stærk styring af samspillet mellem de involverede aktører, 

herunder ikke mindst de mere specialiserede aktører, som i kortere eller længere perioder træder ind og ud af samarbejder med almenområdets fagprofessionelle. 

Når behovet begrunder involvering af myndigheden er der dog også en række andre fokuspunkter, som ikke er opfyldt i tilstrækkelig grad på nuværende tidspunkt. 

Dette gælder blandt andet en sikring af, at sagsbehandlerne kan se alle de tilbud, der er til rådighed, da tilbuddene er spredt ud i organisationen, og over en række 

afdelingschefer og områder. Dette overblik sikrer, at man kan søge kontraktforhandlinger og særlige ordninger med de eksterne leverandører, der anvendes af 

kommunen. Takstbekendtgørelsen åbner op for blandt andet individuel forhandling af priser, trækningsret og abonnementsordninger.

Frederiksberg Kommune har spredt deres anbringelsessager ud over mange tilbud. Dette understøtter ikke en stærk forhandling og øger desuden kommunikations-

og opfølgningsspændet for den enkelte sagsbehandler. Kommunen bør desuden, hvis det ikke allerede er tilfældet, sigte mod at arbejde med standardkontrakter, 

som også anvendes af eksterne leverandører. Overblikket over tilbud og deres anvendelse kan skabes via et dashboard, som viser tilbud og aktivitet på en lang 

række parametre. Dashbordet kunne også vise et opslagskatalog over frivillige tilbud. 

Frederiksberg Kommune kan derudover med fordel udarbejde en klarere organisation og en mere transparent struktur for rolle- og ansvarsfordelinger for alle 

enheder i kommunen, for på den måde at få lavet et samlet overblik over hvem der har ansvar for hvad. Informationerne er på nuværende tidspunkt 

fragmenterede, og indsatsen kan forstærkes yderligere, hvis der sikres både overblik over tilbud og overblik over, hvilke personer der kan sættes i spil på tværs af 

organisationen i en agil organisation med en fælles forståelse af kerneopgaven.
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FOKUSPUNKTER FOR UDVIKLINGEN AF: ORGANISATIONEN, MYNDIGHED OG 
KOMMUNENS TILBUD - II

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF OMRÅDER OG SAMLING AF ORGANISATORISKE ENHEDER

Grundlaget for at arbejde med tidlige og forebyggende indsatser beror på evnen til at arbejde sammen på tværs af området. En fleksibel tilgang til at arbejde med 

børnene og de unge er nødvendig for at sikre overblik, og at man til alle tider får tildelt den rigtige ydelse, der på bedste vis understøtter barnet eller den unges 

livsduelighed.

Det tidligere blik på organisationen i Frederiksberg Kommune viste os, at de forebyggende ydelser og de fremskudte indsatser på blandt andet skoler og 

daginstitutioner ligger spredt på flere forskellige organisatoriske enheder indenfor hele Børne- og ungeområdet. Det betyder, at eksempelvis SSP og Sundhedsplejen er 

forankret i henholdsvis skoleafdelingen og på dagtilbudsområdet, og at Fællesrådgivningen i praksis ikke har reference til en afdelingschef eller en afdelings økonomi. 

Det er tydeligt, at mange kommuner organisatorisk har samlet eller arbejder på at samle alle de enheder, som har et specialiseret forebyggende eller foregribende 

sigte, i en samlet afdeling, så man kan koordinere og styrke de indsatser, der skal sikre det tidlige og forbyggende sigte sammen med og koordineret med 

almenområdet via fremskudte indsatser m.v. Herning Kommune har eksempelvis organiseret sig på denne måde. En mini-analyse indikerer, at hovedparten af såvel 

kommunerne i hovedstadsområdet som de kommuner, Frederiksberg i øvrigt sammenligner sig med, har organiseret sig på en lignende måde.

Disse kommuner har samlet eksempelvis SSP, Sundhedspleje og hvad der svarer til Fællesrådgivningen samt myndighed under en fælles organisatorisk enhed med fokus 

på en kobling af hele forebyggelsesindsatsen på børneområdet  med myndighedsfunktionen. Dette giver et stærkt afsæt til at sikre samarbejdet omkring børnene og 

de unge og sikrer, at formålet med de fremskudte enheder står klart, og at tidlige og forebyggende indsatser får det nødvendige fokus. Dette stemmer også overens 

med Socialstyrelsens anbefalinger om, at myndighed med kvalitet i sagsbehandlingen skal være udgangspunktet for den samlede tidligt forebyggende indsats. I lyset af 

Frederiksberg Kommunes beslutning om at omlægge indsatsen til tidlige forebyggende og effektiv indsats ser BDO også denne organisation som en relevant mulighed i 

Frederiksberg Kommune.
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STRATEGISK ARBEJDE MED ANVENDELSEN AF TILBUD

I forlængelse af de to fokuspunkter vedrørende overblik og samarbejde  er det vigtigt at forholde sig til den tilbudsvifte, man i Frederiksberg Kommune 

ønsker skal danne grundlaget for den tidlige og forebyggende indsats. Balancen er her at sikre, at man kun bruger de eksterne tilbud, som berører indsatser, 

der ikke kan løses i regi af Frederiksberg Kommunes egne tilbud. I denne styring skal man være sig det bevidst, at den faglige styring og anvendelsen af 

kommunens tilbud har en konkret økonomisk betydning og effekt. Dette er beskrevet indgående på slidet, der beskriver ”Bæredygtig økonomi”.

I det strategiske arbejde med anvendelsen af tilbud kan Frederiksberg Kommune blandt andet fokusere på følgende tre ting:

1. At etablere og dyrke strategiske samarbejder med eksterne leverandører. Der er en række ydelser, som Frederiksberg Kommune ikke selv skal drifte, fordi man 

blandt andet ikke kan garantere fuld belægning, og fordi der kan være tale om højt specialiserede tilbud, som bedst driftes i regi af fx Regionen. Frederiksberg 

Kommune skal her være meget bevidste om formålet med, at man bruger de enkelte tilbud, og skal afsøge de relevante muligheder for at etablere forpligtende 

samarbejder blandt andet igennem takstbekendtgørelsen. Dette kobler sig helt naturligt til overblikket over de tilbud, man anvender. Det er her selvsagt også vigtigt, 

at man ikke køber ydelser udenbys, som man selv har kapacitet til at levere internt i Frederiksberg Kommune. Dette gælder også i de tilfælde, hvor man sælger 

pladser til andre kommuner.

2. At der fastlægges klare rammer for de samarbejder, man har med egne tilbud og selvejende institutioner. Her kan man blandt andet se på mulighederne for at 

tilpasse samarbejdet med de selvejende institutioner. Man har i andre kommuner arbejdet med at indgå aftaler med selvejende institutioner om, at der ikke skal 

hæftes for alle pladser på et givent tilbud. I henhold til takstbekendtgørelsen (BEK 1017/2017) § 13 kan der indgås aftaler om abonnementsordninger. Hvis kontrakten 

med den selvejende institution har karakter af en driftsoverenskomst – dvs. at institutionens regnskab optages i (beliggenheds-) kommunens regnskab – ligger det i 

driftsoverenskomstbegrebet, at kommunen garanterer for alle pladser, også selvom beliggenhedskommunen ikke bruger alle pladser selv, men evt. sælger nogle af 

dem videre til andre kommuner. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at ydelser hos selvejende institutioner integreres tæt i tilbudsviften, og at samarbejdet om 

visitation og opfølgning styrkes.

3. At Frederiksberg Kommune sikrer en ensartet retning i den samlede masse af tilbud, man benytter sig af internt i kommunen. Det betyder, at man i videst muligt 

omfang, og i forlængelse af de organisatoriske forudsætninger, skal søge at samle ansvar for visitation og placering for de indsatser, der understøtter den tidlige og 

forebyggende indsats. 

37

FOKUSPUNKTER FOR UDVIKLINGEN AF: ORGANISATIONEN, MYNDIGHED OG 
KOMMUNENS TILBUD - III



Side

MÅLSÆTNINGER SOM KAN STYRE ARBEJDET MED ELEMENTERNE - I

Et samlet organisatorisk fokus giver et fælles strategisk afsæt og samler desuden de økonomiske midler, så divergerende fokusområder og incitamenter ikke får unødig 

indflydelse på de tiltag, der prioriteres. Dette sikrer et fælles fokus på kerneopgaven ift. de udsatte familier og børn.

‘Den sammenhængende børnepolitik’ er det overordnede styringsdokument for den samlede børne- og ungeindsats i Frederiksberg Kommune (senest opdateret i 2016). 

Ud fra ni principper og guidelines præciseres det, at for børn i udsatte positioner er det et kernepunkt at etablere en faglig indsats gennem samskabelse af tiltag med 

alle netværkets ressourcer. Sundhedsplejen, børn- og ungelæge, rådgivere fra familieafdelingen, medarbejdere fra Fællesrådgivningen osv. ses i ‘Den 

sammenhængende børnepolitik’ som ressourcer, der kvalificerer almenområdets indsats. 

Med inspiration fra ‘Den sammenhængende børnepolitik’(side 5) kan målgrupper og organisationen i dag i Frederiksberg Kommune skitseres sådan:



Side

MÅLSÆTNINGER SOM KAN STYRE ARBEJDET MED ELEMENTERNE - II

Det er BDO’s anbefaling, at det bør overvejes at arbejde med et mere samlet organisatorisk fokus og en samling af ansvaret for de økonomiske midler i organisationen. 

Dette ikke mindst for at gøre den robust og tilgængelig over en bred kam for almenområderne. Dette følger også som en logisk konsekvens ud af ‘Den 

sammenhængende børnepolitik’ og ville rumme alle de mest relevante forebyggende og foregribende tiltag sammen med myndighedsfunktionen i ét afdelingsmæssigt 

ansvarsområde. Man har i Danmark over en årrække oplevet et stigende behov for at koordinere indsatser på tværs af hele Børneområdet. Stigende kompleksitet, flere 

anmeldelser og generelt større sociale og psykiske udfordringer betyder, at de danske kommuner har en opgave i at udvikle indsatser og snitflader yderligere med 

henblik på at konsolidere arbejdet med de tidligt forebyggende indsatser, med særligt fokus på, at styrke og understøtte de funktioner der ligger tæt på borgerne, ude 

i almenområdet.

Det sikrer desuden et entydigt ansvar for, hvordan indsatserne disponeres, og ansvarliggør konkrete ledere i forhold til de mål, som Frederiksberg Kommune i budget 

2019 definerede som afsæt for arbejdet med en tidlig, forebyggende og effektiv indsats:
• At flere børn og unge får den rigtige hjælp, før problemerne vokser sig store.

• At børn og unge, som modtager foranstaltninger, oplever en tæt opfølgning og hurtigere bringes ned af indsatstrappen.

• At karaktergennemsnittet for udsatte børn og unge på Frederiksberg stiger.

• At der sker en reduktion i antallet af børn og unge, som er anbragt på eksterne døgninstitutioner.

• At der sker en reduktion i andelen af børn og unge, som er i dagbehandling, med henblik på at støtte børnene i et reelt skolemiljø.

En målrettet organisation med entydig ledelse kan så være udgangspunkt for en mere transparent struktur for rolle og ansvarsfordelinger for alle aktører i en klar 

samarbejdsstruktur, herunder klare snitflader til indsatserne på ‘voksenområdet’. Dette kan illustreres sådan, idet der i alderen ca. 14 til ca. 18/22 år kan foregå en 

sømløs overgang til voksenlivet, baseret på en tidlig dialog og fleksible løsninger:
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Side 40

DEN SAMLEDE VISION FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES TILBUD - I
I det følgende skitserer BDO en grundskitse for den vision, der kan arbejdes efter i Frederiksberg Kommune, set i forhold til visitationen, organiseringen og kommunens 

tilbud. Visionen er skitseret med afsæt i behovet for at konsolidere arbejdet med de tidligt forebyggende indsatser med særligt fokus på at styrke og understøtte de 

funktioner der ligger tæt på borgeren i almenområdet.

Visitation/samarbejde

• Visitationen skal ske så tæt på almenområdet som muligt.

• Visitationen skal knyttes tæt til arbejdet med tidlig opsporing og til et tæt samarbejde med almenområdet om afprøvning af indsatser i almenområdet, dialog med 

barnets og familiens netværk i almenområdet og civilsamfundet, frivillige tilbud osv. 

• Samarbejdet skal baseres på en fælles metodisk tilgang (sprog), som sikrer tydelighed og genkendelighed i møder, ved opfølgning og ved afklaring af bekymring og 

vurdering af indsatsbehov.

Organisering

• En samlet enhed, der både rummer myndighed og indsatser, herunder også indsatser i det meget tidligt forebyggende område til børnene, de unge og familierne samt 

de fagprofessionelle, som i almenområdet skal understøtte de børn og unge, som de har kontakt med. Fagprofessionelle som i samarbejdet med relevant faglig 

ekspertise, skal sikre en tidlig indsats så flere støttes relevant i almenområdet.

• Fælles ansvarliggørelse, ledelse og økonomi i ét afdelingschefområde og koblet via bl.a. visitationssamarbejde entydigt til særlige indsatser på normalområdet 

(specialundervisning, særlige formålspladser, skolernes ressourcecentre osv.)

• Samling af både forebyggende, foregribende og indgribende ydelser i mere robuste tilbud, der også samler elementer af myndighed og udførerfunktioner. I den 

forbindelse er det vigtigt at pointere, at der skal ydes en særlig opmærksomhed på at fastholde velfungerende faglige fællesskaber og processer.

• Tydelig og entydig kobling til en glidende og naturlig overgang fra ca. 14-års alderen til selvstændighed i unge-/voksenlivet  og i de indsatser, der modtages i regi af 

voksenområdet, herunder også en kobling til de mere specialiserede kompenserende indsatser på voksenområdet.



Side 41

DEN SAMLEDE VISION FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES TILBUD - II

Tilbud

To konkrete muligheder for tilbud/’Huse’, baseret på andre kommuners omlægninger. Begge understøtter et fokus på den tidlige opsporing og en tæt og tværfaglig 

indsats, hvor myndighed og udfører kan arbejde tæt sammen på tværs af fagligheder. Begge tilbud/huse kan sammen med myndighed og samarbejdspartnere udvikle og 

prioritere tilbud i den nuværende vifte og udvikle nye tilbud. Dette er skitseret nedenfor.

I. Tilbud/’Hus’ for børn/familier, målgruppe 0 - 12/14 år

Både forebyggende, foregribende og indgribende indsatser, og naturlig inddragelse af rådgivere, sundhedspleje, dagtilbud, skoler, samt Fællesrådgivningen og 

Sundhedsplejen. I flere kommuner har man valgt, at myndighed og udførers dialog sker på tilbuddet, og at de fagligheder, som udføres, alle kan findes og har 

adresse på tilbuddet. 

II. Tilbud/’Hus’ for unge, målgruppe 12/14 – 18/22 år

Både forebyggende, foregribende og indgribende indsatser, som understøtter både den unges og familiens evne til at mestre eget liv så meget som muligt. Den 

aldersmæssige opsplitning af de to tilbud baseres på, at udskolingen er et naturligt skillepunkt, også for koblingen til voksenlivet/voksenområdet fra 14-års alderen. 

Husets faglige ekspertiser skal være lokaliseret i huset, dog med inddragelse af andre fagligheder.



Side

ELEMENTER DER KAN VIRKELIGGØRE VISION OG MÅL
BDO vil i det følgende redegøre for de indsamlede elementer, som stammer fra dialogen med Frederiksberg Kommunes medarbejdere, indblik i diverse 

planmateriale, tilsat BDO’s egne erfaringer, herunder også i dokumentationsdelen af projektet.

Elementerne er opsat i fire grupper: Indsatser til børn og familier, indsatser til unge og familier, organisation og metoder. I grupperne indsatser til børn og 

familier og indsatser til unge og familier er elementerne sat op i henholdsvis forebyggende, foregribende og indgribende indsatser.

Elementerne præsenteres i punktform, som grafisk kobles til de opsatte temaer, som er:

1. Tidlig opsporing.

2. Sagsbehandling og hyppig opfølgning.

3. Nye typer af tilbud, styrket tværfagligt samarbejde og agil organisering med eksekveringskraft.

4. Netværksinddragelse.

5. Civilsamfund.

6. Bæredygtig økonomi.

I det følgende vil BDO gennemgå de opstillede elementer. Det er vigtigt at bemærke, at disse ikke er indbyrdes udelukkende, og at de i den videre proces skal 

fungere som elementer i de scenarier, der skal sikre det fremtidige fokus på de tidlige og forebyggende indsatser. 

Det er BDO’s vurdering, at en revideret organisation og den tilknyttede samarbejds- og visitationsstruktur i givet fald skal etableres hurtigst muligt for at sikre 

en målrettet implementering af en hensigtsmæssig tilbudsvifte og samlet implementering af en tidlig, forebyggende og effektiv indsats. Baseret på dette – og 

med udgangspunkt i den foreløbige implementering af den samlede handleplan fra januar 2020 - er det vurderingen, at det i praksis vil være muligt at arbejde 

tidligt og forebyggende fra primo 2022 fremfor ved ultimo 2022, som oprindeligt skitseret.

Det forekommer klart, at der indtil nu ikke er arbejdet struktureret med de indbyggede effektiviseringskrav i budget 2019. Det er derfor usikkert, om 

Frederiksberg Kommune kan realisere den forudsatte fulde effektiviseringsgevinst på 9,3 mio. kr. ved en tidlig, forebyggende og effektiv indsats allerede med 

fuld virkning i 2022.
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DE KONKRETE ELEMENTER: KOBLING TIL TEMAER
VEJEN FRA VISION TIL KONKRETE ELEMENTER 
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Bæredygtigt

Frederiksberg
Tidlig 

forebyggende og 

effektiv indsats

• Indsatser til børn og familier

• Indsatser til unge

• Organisering

• Metoder

Vision/mål Temaer Mekanismer Elementer til samlet løsning

Kondensering af 

hierarkier og 

BDO’s analyse 

og erfaringer.

Tidlig opsporing

Nye typer af tilbud, styrket tværfagligt samarbejde og 

agil organisering med eksekveringskraft

Bæredygtig økonomi

Kvalitet i sagsbehandling og hyppig opfølgning

Netværksinddragelse

Civilsamfund



Side

Tidlig opsporing

Nye typer af tilbud, styrket tværfagligt samarbejde og 

agil organisering med eksekveringskraft

Bæredygtig økonomi

DE KONKRETE ELEMENTER: INDSATSER TIL BØRN OG FAMILIER - I
VEJEN FRA VISION TIL KONKRETE ELEMENTER 

44

Bæredygtigt

Frederiksberg
Tidlig 

forebyggende og 

effektiv indsats

Samlet tilbud eller ‘Børne-familiehus’ for børn/familier, målgruppe 

fra 0 til 12/14 år

• At samle myndigheds- og udførerfunktioner på sigt, herunder  

organisatorisk/virtuel samling med ekspertise fra mange sider, der indlejres i  

huset under fælles mål og med beskrivelse af de konkrete indsatser og teams, som 

forskellige fagligheder indgår i, og som der kan henvises/visiteres til.

• Både forebyggende, foregribende og indgribende indsatser og naturlig inddragelse 

af rådgivere, dagtilbud, skoler, samt Fællesrådgivningen og Sundhedsplejen. 

• I flere kommuner har man valgt, at myndighed og udførers dialog sker på 

tilbuddet, og at de fagligheder, som udføres, alle kan findes og har adresse på 

tilbuddet.

• Kan etableres på Bülowsvej i samarbejde med organisationen ‘Livsværk’. På sigt 

kan døgnpladser (ledig kapacitet/stort salg til andre kommuner) anvendes som 

fysisk plads til mindre indgribende tilbud.

• Josephine Schneiders hus eventuelt som integreret del af samlet virtuelt ‘børne-

familie-hus’. På sigt overveje døgnpladser nedlagt med afsæt i ledig kapacitet og 

potentiel mulighed for at bruge flere ressourcer på mindre indgribende tilbud.

• ‘Børne-familiehusets’ samarbejde med dagtilbud og skoler kan eventuelt 

organiseres entydigt med udgangspunkt i en fælles distriktsopdeling til fremme af 

den lokale tilgængelighed til rådgivning tæt på dagligdagen.

• Vedvarende fokus på fleksibilitet i forhold til typer af tilbud i huset afhængigt af 

behov. Forventning om løbende udvikling af relevante tilbud.

Vision/mål Elementer til samlet løsningTemaer

Kvalitet i sagsbehandling og hyppig opfølgning

Netværksinddragelse

Civilsamfund



Side

Tidlig opsporing

Nye typer af tilbud, styrket tværfagligt samarbejde og 

agil organisering med eksekveringskraft

Bæredygtig økonomi

DE KONKRETE ELEMENTER: INDSATSER TIL BØRN OG FAMILIER - II
VEJEN FRA VISION TIL KONKRETE ELEMENTER 
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Bæredygtigt

Frederiksberg
Tidlig 

forebyggende og 

effektiv indsats

Indsatser til børn og familier der kan overvejes indarbejdet i 

tilbuddet.

Forebyggende

• Kurser til forældre/søskende og tilbud til skilsmisseforældre

• Indførelse af morgenvækkere – ved tidlig skolevægring – aflevering i skolen på cykel

• Udvikling af ”fraværspakker”, tilbud målrettet skolefravær til skolefraværssamråd

• Sorgbearbejdning, død, skilsmisse, selvskadende adfærd – kræver også opkvalificering i 

myndighed

• Familieklasser (med deltagelse af forældre)

• § 11-tilbud i regi af skoler og daginstitution til at varetage mindre forløb

• § 11-tilbud i regi af skolen til indsatser til skilsmissebørn

• Sundhedsplejetilbud til særligt sårbare mødre.

Foregribende

• § 11, 7 og 11,8 – oprette søskendetilbud (kurser og grupper) og en anden form for aflastning 

– fx weekendture med faste hold for de bedre fungerende

• Tidlig indsats i regi af Sundhedsplejen – fokus på de helt små børn – tidlig opfølgning og 

oprettelse af indsatsteam, der kommer til borgerne, der hvor de er

• Babyklinikken kan være selvvisiterende til § 11

• Pakke til forældre, som skal følges tæt, uden at børnene skal anbringes

• Fleksible tilbud – eftermiddagstilbud til mindre børn

• Kan man vende fokus på aflastning? Fx tilbyde aflastning i hjemmet, og så kan forældrene 

tage på weekend og få en pause

Indgribende

• Oprettelse af familiepleje døgnrådgivning, så vi understøtter, at flere borgere kan 

anbringes i plejefamilier

• Tungt ambulant familiebehandlingstilbud med specialiserede psykiatriske kompetencer til 

at klare psykotiske borgere med selvskadende adfærd – skal ledsages af klare retningslinjer 

i forhold til Familieafdelingen

• Aflastning til plejefamilier via ansatte på tilbuddet, hvor aflastningspersonalet også indgår 

• Aflastning af plejeanbragte (omfang skal afdækkes)

• Døgnanbringelse inkl. akutanbringelse

Vision/mål Elementer til samlet løsningTemaer

Kvalitet i sagsbehandling og hyppig opfølgning

Netværksinddragelse

Civilsamfund
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DE KONKRETE ELEMENTER: INDSATSER TIL UNGE - I
VEJEN FRA VISION TIL KONKRETE ELEMENTER 
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Bæredygtigt

Frederiksberg
Tidlig 

forebyggende og 

effektiv indsats

Tilbud/’Hus’ for indsatsen ift. unge, målgruppe 12/14 – 18/22 år

• Både forebyggende, foregribende og indgribende indsatser, som understøtter både 

den unges evne til sammen med sit familiære og øvrige netværk at mestre eget liv 

så meget som muligt. 

• Den aldersmæssige opsplitning af de to tilbud kan baseres på, at udskolingen er et 

naturligt skillepunkt – og den i forvejen naturlige samarbejdsflade til 

‘voksenområdet’/SSA’s Ungecenter med indsatsen i forhold til 

ungdomsuddannelse og arbejdsmarked/jobcenter herunder den fælleskommunale 

ungeindsats.

• Husets faglige ekspertiser skal være lokaliseret i huset, dog med inddragelse af 

andre fagligheder.

• I flere kommuner har man valgt, at myndighed og udførers dialog sker på 

tilbuddet, og at de fagligheder, som udføres, alle kan findes og har adresse på 

tilbuddet.

• Tilbuddet kunne opbygges i et strategisk samarbejde med organisationen 

‘Livsværk’ (p.t. bl.a. overenskomst med ‘Allégården’) om udvikling af villaen 

‘Solbjerg’ på Sdr. Fasanvej.

• ‘Ungehus Solbjerg’ kan rumme både ambulante tilbud, rådgivningsfunktioner fra 

Fællesrådgivningen, åben rådgivning osv., sammen med dele af 

myndighedsfunktionen.

• Solbjerg har potentiale til at rumme døgnfunktion, men kræver ombygning af 

ældre bygning på grunden, der kunne rumme både døgnpladser, ‘hybler’ og 

almindelige ‘kollegiepladser’ i et inkluderende miljø.

• ‘Allégården’ kan afvikles via etablering af et ‘Ungehus’ på Solbjerg. I takt med 

den eventuelle etablering af relevante døgnpladser i en fleksibel struktur på 

Solbjerg kan aktiviteten på Jens Jessens Vej overvejes afviklet i takt med en 

vurdering af det fremadrettede behov.

Vision/mål Elementer til samlet løsningTemaer

Tidlig opsporing

Kvalitet i sagsbehandling og hyppig opfølgning

Nye typer af tilbud, styrket tværfagligt samarbejde og 

agil organisering med eksekveringskraft

Netværksinddragelse

Civilsamfund

Bæredygtig økonomi



Side

DE KONKRETE ELEMENTER: INDSATSER TIL UNGE - II
VEJEN FRA VISION TIL KONKRETE ELEMENTER 
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Bæredygtigt

Frederiksberg
Tidlig 

forebyggende og 

effektiv indsats

Nye/reviderede indsatser til unge, der kan overvejes forankret i et 

Ungehus

Forebyggende
• Frisk start (Implementering af erfaringer fra projekt Fællesrådgivningen)

• Kurser til forældre/søskende og tilbud til skilsmisseforældre

• Indførelse af morgenvækkere – ved tidlig skolevægring – aflevering i skolen på cykel

• Udvikling af ”fraværspakker”, tilbud målrettet skolefravær til skolefraværssamråd

• Sorgbearbejdning, død, skilsmisse, selvskadende adfærd 

• § 11-tilbud i regi af skoler og daginstitution til at varetage mindre forløb

• § 11-tilbud i regi af skolen til indsatser til skilsmissebørn

• Kriminalitetsforebyggende samarbejder og tilbud

• Samarbejde FKRC.

Foregribende
• § 11, 7 og 11,8 – oprette søskendetilbud (kurser og grupper) og en anden form for aflastning – fx 

weekendture med faste hold for de bedre fungerende

• Ungegrupper for normalt fungerende unge med fx Asperger

• Tilbud til unge med psykiatriske problemstillinger (tæt samarbejde med BUC)

• Pakke til forældre, som skal følges tæt, uden at børnene skal anbringes

• Fleksible tilbud – eftermiddagstilbud

• Kan man vende fokus på aflastning? Fx tilbyde aflastning i hjemmet, og så kan forældrene tage 

på weekend og få en pause

• Kriminalitetsforebyggende samarbejder og tilbud, herunder opfølgning unge i ungdomssanktion og 

unge, som har været i Ungdomskriminalitetsnævnet

• Samarbejde FKRC.

Indgribende
• Tungt ambulant familiebehandlingstilbud med specialiserede psykiatriske kompetencer til at 

klare psykotiske borgere med selvskadende adfærd – skal ledsages af klare retningslinjer i forhold 

til Familieafdelingen

• Kontaktpersoner med specialiseret viden om misbrug, skolevægring mv.

• Aflastning til plejefamilier til unge anbragte via ansatte på tilbuddet, hvor aflastningspersonalet 

også indgår 

• Aflastning af ældre pleje anbragte (omfang skal afdækkes)

• Døgnanbringelse inkl. akutanbringelse

• Hybel placering – mere entydige løsninger.

Vision/mål Elementer til samlet løsningTemaer

Tidlig opsporing

Kvalitet i sagsbehandling og hyppig opfølgning

Nye typer af tilbud, styrket tværfagligt samarbejde og 

agil organisering med eksekveringskraft

Netværksinddragelse

Civilsamfund

Bæredygtig økonomi



Side

DE KONKRETE ELEMENTER: ORGANISERING
VEJEN FRA VISION TIL KONKRETE ELEMENTER 
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Bæredygtigt

Frederiksberg
Tidlig 

forebyggende og 

effektiv indsats

Organisering

• Jf. tidligere er det BDO’s anbefaling, at man kan overveje at organisere SSP-

funktionen, Sundhedspleje og Fællesrådgivningen i reference til 

familieafdelingen, som herved udbygges med de centrale forebyggelsesaktører, 

som er afgørende for at understøtte at flest mulig modtager den rette hjælp i 

almenrådet. Dette skaber en platform for  en samlet styring af viften af  

forebyggelsesinitiativer, hvor der via rette ressourceanvendelse skal arbejdes 

med mestring af eget liv således at der over tid i mindre grad vil være behov for 

mere omfattende specialiserede indsatser.

• Oprettelse af sikkerhedsplansteam, som håndterer sager med akut bekymring, 

hvor der skal etableres sikkerhed for barnet/den unge. Team kan forankres 

sammen med myndighedsfunktion, men kan også forankres i børne- familiehus.

• Entydig visitationsstruktur og økonomisk ansvar vedr. 

specialundervisning/dagbehandling.

• Entydig samarbejdsstruktur ift. fx skolernes ressourcecentre, de særlige 

formålspladser i dagtilbud osv.

• Styrkelse af organisationen omkring skole- og dagtilbudssocialrådgivere.

• Tværgående ledelsesteams når flere fagligheder samles for at løse specifikke 

opgaver.

Vision/mål Elementer til samlet løsningTemaer

Tidlig opsporing

Sagsbehandling og hyppig opfølgning

Bæredygtig økonomi

Nye typer af tilbud, styrket tværfagligt samarbejde og 

agil organisering med eksekveringskraft

Netværksinddragelse

Civilsamfund
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Bæredygtigt

Frederiksberg
Tidlig 

forebyggende og 

effektiv indsats

Metoder

• Fastlæggelse af fælles metoder og sprog. Dels i forhold til vurdering af 

bekymring, progression og ramme for fælles dialoger.

• Det bør overvejes, om der skal arbejdes med systematisk opsporingsmetoder på 

småbørnsområdet. Ex TOPI.

• De tværgående aktører sundhedspleje, PPR og myndighed familieafdeling sikrer 

anvendelse og styring med en fælles tilgang.

• Tilsvarende skal der sikres ensartet styring og proces i alle visitationsprocesser.

• Der skal udarbejdes en visuel oversigt over henvisnings- og visitationsmuligheder 

– interne FK-tilbud og frivillige tilbud.

• Data skal anvendes aktivt til styring, overblik og for at skabe sammenhæng i 

forløb og på tværs.

• Der skal være klare målsætninger for alt der sættes i værk og en hyppig 

opfølgning, som sikrer, at relevante justeringer af hjælp finder sted på rette 

tid.

• Der skal fortsat arbejdes i relevant omfang med evidensbaserede metoder MST, 

FFT.

Vision/mål Elementer til samlet løsningTemaer

Tidlig opsporing

Bæredygtig økonomi

Kvalitet i sagsbehandling og hyppig opfølgning

Nye typer af tilbud, styrket tværfagligt samarbejde og 

agil organisering med eksekveringskraft

Netværksinddragelse

Civilsamfund
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IMPLEMENTERINGSPLAN

FORSLAG TIL IMPLEMENTERINGSPLAN:

Igangsætte de organisatoriske 

forudsætninger i 3.-4. kvartal 2020

Planlægning af tilbud og konkret samarbejdsstruktur i 

4. kvartal 2020 – 2. kvartal 2021

Implementere tilpasning af kommunens tilbud, sideløbende med at 

sagsgennemgangene er færdige mht. lovligheden, og myndighed er i 

gang med systematik og inddragelse 3.-4. kvartal 2021

Milepæle i Handleplanen – tidlig, forebyggende 

og effektiv drift fremrykket med ét år.
Milepæl

1.a

Fuld implementering aft Tidlig forebyggende og effektiv 

indsats 1. januar 2022, senest 1. april 2022

Milepæl

1.b

Milepæl 2

Milepæl 3

Opr. mile-

pæl 3

2021 2022 Ult. 2022




