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Prioriteringsforslag

Nr. ISU13

Overskrift

Familiens Hus er ”familiehus” i ”Børnene Først”-reformen

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Institutions- og skoleudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget

2023

2024

2025

2026

3.349

3.349

3.349

3.349

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Samlet ændring (Netto)

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk

0

0

0

Budgetændring – drift
Lov- og cirkulæreprogram (DUT)

0

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

1. Resumé
I foråret 2021 indgik regeringen og et bredt politisk flertal aftale om reformen “Børnene
Først”. Som en del af ”Børnene Først” var aftalepartierne enige om at understøtte udbredelsen
af ”familiehuse” i hele landet. Høje-Taastrup har allerede Familiens Hus, hvor den fremtidige
opgave kan løses. Den forventede DUT-kompensation, der følger med den nye lov, kan derfor
tilgå kassen.
2. Status
Familiens Hus skaber gennem helhedsorienteret indsatser gode rammer for hele familien med
særligt fokus på gravide og mødre op til 30 år med børn i alderen 0-6 år. Husets fornemmeste
mål er at gøre familierne og mødrene selvstændige og selvforsørgende.
181 mødre fik et forløb i 2021, og 51% af dem blev afsluttet i 2021. Der var 23 ledige mødre
ved opstarten, og 20 af disse (87%) kom enten i job eller uddannelse. De resterende 64
mødre var enten i job eller uddannelse og heraf fastholdt 92% job eller uddannelse.
De 181 forløb kostede gennemsnitlig 16.898 kr. Forløbsudgiften kan sættes over for
samfundsgevindsten ved beskæftigelse, og ifølge Socialstyrelsens Socialøkonomiske
Investeringsmodel opnås et årligt skatteprovenu 118.289 i 2022-priser for hver person, som
kommer i beskæftigelse.
Spørgeskemadata for 83 brugere viser, at 51% er i ordinær beskæftigelse, hvilket årligt giver
samfundet et provenu på over 5 mio. kr.
Kommunen er sammen med Esbjerg foregangskommune for et sådant tilbud. I den
kommende reform af børnelovgivningen bliver ”familiehuse” en del af løsningerne i hele
landet. Allerede nu er der åbnet op for, at kommuner kan søge etableringsmidler af centralt
afsatte puljemidler.
Familiens hus er, som lovgivningen er indrettet lige nu, et såkaldt kan-tilbud. Det betyder, at
kommunen ikke er lovgivningsmæssigt forpligtet til at drive et sådant tilbud uagtet de gode
resultater, som tilbuddet leverer.
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3. Ændringsforslag
I ”Børnene Først” lægges der op til indfasning af ”familiehuse” i hele landet, og det er derfor
nærliggende at indtænke Familiens Hus som løsning på de opgaver, som ligger i den
kommende lovgivning. Det vil være ambitionen at rumme både de nye opgaver og fastholde
de gode indsatser fra det nuværende tilbud.
Der lægges op til, at ”familiehuse” skal hjælpe forældre, særligt sårbare småbørnsforældre,
der med den rette støtte og vejledning kan blive gode forældre. Det er forældre, der er usikre
og ikke selv har gode rollemodeller at spejle sig i. Det gælder særligt de forældre, der selv
har været anbragt, og som mangler gode rollemodeller i forældreskabet.
Familiehuset kan med fokus på det tidligt forbyggende arbejde rumme indsatser fra
sundhedsområdet, såsom f.eks. jordemoderkonsultation, men også gruppebaserede indsatser
som fx sorggrupper, netværksgrupper og forældrekurser ved f.eks. familieterapeuter eller
psykologer. Endelig kan der bygges bro til andre indsatser i kommunen f.eks. jobcenteret,
civilsamfundsorganisationer mv.
Disse indsatser ligger tæt op ad de indsatser, som Familiens Hus allerede i dag løser. Og det
gør overgangen til den nye form mere enkel.
Derfor lægges der op til beslutning om at omforme indsatserne i Familiens Hus, så de lever op
til kravene i den nye lovgivning. Det er samtidig forventningen, at kommunen kompenseres
for den nye opgave via DUT-kompensation. Da kommunen allerede har afsat midler til
formålet, kan DUT-kompensationen dermed tilføres kassen.
Det i aftaleteksten udmeldte beløb til kompensation er 315 mio. kr. på landsplan, og med
Høje-Taastrups bloktilskudsnøgle i 2022 betyder det, at Høje-Taastrups andel af DUTkompensationen forventes at være ca. 3,0 mio. kr.
4. Konsekvens
Forslaget vurderes ikke at have personalemæssige eller lokalemæssige konsekvenser.
Tilbuddet vil skulle bruge ressourcer på at afdække og tilpasse, så aktuelle indsatser lever op
til de kommende lovkrav. På aktuelt grundlag kan det dog ikke vurderes konkret, hvordan
indsatserne skal justeres, for at Familiens Hus også er ”familiehus”. Det kan først
konkretiseres, når lovgivningen er vedtaget i sin endelige form.
At omforme aktivitetspaletten i Familiens Hus til kravene i den nye lovgivning betyder, at
kommunen undgår etableringsomkostninger til et nyt tilbud.
Der kan være den risiko, da lovgivningen ikke kendes endnu, at omfanget af de nye indsatser
udfordrer de aktuelle ressourcemæssige rammer. Dette er imidlertid ikke forventningen.
Såfremt DUT-kompensationen mod forventning er lavere end forudsat i nærværende forslag,
og forslaget vedtages, så vil det være nødvendigt at lave tilpasninger af tilbuddet i Familiens
Hus. Tilpasningerne vil i så fald blive forelagt politisk.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har sammenhæng til:
Baggrundsnotat - Familiens Hus sammenholdt med ”familiehuse” i Børnene Først, dok.nr
92782/22
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.
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