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Prioriteringsforslag

Nr. ISU01

Overskrift

Styrket familiebehandling i familier med store udfordringer

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Institutions- og Skoleudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget

2023

2024

2025

2026

5.126

5.126

5.126

5.126

Budgetændring – drift
Effektivisering
Udvidelse
Samlet ændring (Netto)

-3.700
2.675
-1.025

-3.700
2.675
-1.025

-3.700
2.675
-1.025

-3.700
2.675
-1.025

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk

+4

+4

+4

+4

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Styrket familiebehandling udvides med 4 ansatte til at varetage familiebehandling i familier
med store udfordringer, hvor der er risiko for anbringelse af et eller flere børn, omsorgssvigt
eller vold i familien. Formålet er blandt andet at opnå øget trivsel og stabilitet uden vold samt
øget tilknytning til fritidsliv, institution og skole for børnene.
2. Status
Enheden Styrket Familiebehandling (SFB) blev etableret i september 2020, på baggrund af
kommunens gode erfaringer og lovende praksis på området. Målgruppen er meget udsatte
familier, hvor der er høj risiko for, at et eller flere børn skal anbringes. Tilbuddet er således et
alternativ til anbringelse – og et alternativ til omkostningstunge og intensive indsatser fra
eksterne leverandører.
SFB kombinerer familiebehandling, netværksinddragelse og grundigt myndighedsarbejde i et
tæt tværfagligt samarbejde. Indsatsen er helhedsorienteret og støtten tilpasses løbende
familiernes behov. Der kan tilbydes alt fra 5-25 timers familiebehandling pr. uge på fleksible
tidspunkter i døgnet.
Der var 1. april 2022 ansat 8 medarbejdere i SFB. Siden opstart i september 2020 og frem til
1. april 2022 har der været 35 forløb. Heraf 23 aktive forløb (43 børn) og 12 afsluttede forløb
(22 børn). Som led i den økonomiske opbremsning i forbindelse med 1. budgetopfølgning
2022 vil der i sommeren 2022 blive ansat 2 yderligere medarbejdere og med forslaget her,
yderligere 2 medarbejdere fra årsskiftet 22/23.
De kortsigtede effektmål for SFB er, at der sker en progression for familierne henimod:
 Øget sikkerhed og stabilitet i familierne (ophør af vold mv.).
 Øget trivsel for hvert af familiemedlemmerne.
 Øget netværk og tilknytning til fritidsliv.
 Øget tilknytning til institution/skole for børnene.
 Progression mod arbejdsmarkedet eller uddannelse for forældrene.
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3. Ændringsforslag
Prioriteringsforslaget indebærer udvidelse af Styrket Familiebehandling med yderligere to
medarbejdere fra 2023, og at det forbrugsbegrænsende tiltag i 2022, hvor tilbuddet udvides
med 2 medarbejdere, gøres permanent. Den samlede udvidelse fra 2023 og frem er dermed 4
medarbejdere.
4. Konsekvens
 Der er vurderet en gevinstrealisering ifm. investeringsforslaget, som består af Fald i
udgifter til eksterne familiebehandlingskøb
 Fald i udgifter til døgninstitutioner/opholdssteder og plejefamilier.
I alt forventes en besparelse til eksterne familiebehandlingskøb,
døgninstitutioner/opholdssteder og plejefamilier på 924.803 kr. årligt pr. ekstra medarbejder i
Styrket Familiebehandling.
Effekten er beregnet pba. af det første års erfaring med Styrket familiebehandling i eget regi.
Hertil er ikke medregnet gevinstrealisering ift. øget effekt og kvalitet i indsatsforløb – fx
hyppigere opfølgning og kortere forløb end ved køb af eksterne leverandører.
5. Investeringsbehov
Investeringsbehovet fra 2023 udgør udvidelsen med 2 ansatte og fastholdelse de 2 ansatte
fra tiltaget i 2022.
1 ny ansat koster årligt:

668.750

1 ny ansat fortrænger årligt:

924.803

Besparelse pr. ny medarbejder:
Besparelse samlet udvidelse:

256.053
1.024.212

Den økonomiske udvidelse og gevinst i tabellen på side 1 er beregnet pba en samlet udvidelse
med 4 medarbejdere.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.
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