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Kære kandidat
Tak fordi vi må låne lidt af din tid midt i de travle forberedelser til KV21.
I mange kommuner vil vilkårene for sårbare mennesker være et af
de helt centrale emner i den kommende valgkamp. De seneste år
er udgifterne til socialområdet vokset, og det samme er borgernes
frustrationer. Derfor er det afgørende at have troværdige svar på,
hvordan kommunen kan sikre rimelige vilkår for mennesker med
behov for hjælp og støtte.
De svar finder du i denne folder. Flere og flere kommuner vælger
at nytænke og investere i tidlig indsats til sårbare og udsatte børn
og voksne, og vi kan se, at det betaler sig – både menneskeligt og
økonomisk. Begge dele er afgørende, for med voksende udgifter og
en økonomiaftale uden penge til socialområdet er det en bunden opgave at finde gode løsninger, som kommunen kan finansiere løbende.
Samtidig viser erfaringer fra forsøgene med frikommuner, at færre
proceskrav og større fleksibilitet giver bedre velfærd til borgerne, også
på det sociale område. Tidligere og bedre hjælp og støtte til sårbare
mennesker kræver, at medarbejderne har tid til kerneopgaven, og
vejen dertil går gennem både investeringer i socialområdet og større
frihed til både kommuner og medarbejdere. Vi håber, at den kom-
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mende Barnets Lov og en ny hovedlov for helhedsorienteret indsats
vil bygge på de positive erfaringer fra såvel investeringer i sociale
indsatser som frikommunerne.
På de følgende sider finder du eksempler fra tre kommuners investeringer i beskæftigelse, børn og unge samt børn med handicap og
deres familier, som alle har forbedret kvaliteten uden at koste flere
penge på den lange bane. Vi ved, at investeringer i det sociale arbejde
og tidlig indsats bærer frugt. Når vi får mulighed for at sætte tidligt
ind med den rette hjælp, kan vi forebygge, at problemerne vokser
sig større. Det viser både kommunernes egne tal, forskning og vores
erfaringer fra arbejdet med ledige og med sårbare børn og voksne.
Derfor håber vi, at du på de følgende sider finder inspiration til din
valgkamp og dit fremtidige arbejde i byrådet. Du er desuden meget
velkommen til at kontakte os. I Dansk Socialrådgiverforening er de
bedste løsninger i arbejdet med sårbare borgere en faglig hjertesag,
og vi står parat med sparring, viden, råd og vejledning.
Du finder kontaktinformation på vores relevante fagmedarbejdere
inde i folderen.
God valgkamp!

Mads Bilstrup
Formand, Dansk Socialrådgiverforening
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https://socialraadgiverne.dk/faglig-artikel/vi-aabner-stille-og-roligt-pandoras-aeske-foer-den-eksploderer/

55 % er utilfredse med samarbejdet: https://forlige.dk/images/For_Lige_Vilkaar_survey.pdf

— Anne H. Pedersen, afdelingsleder for projekt ’Tættere på Familien’.
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Socialrådgiverne kan reagere hurtigere på
mindre og forebygge, at noget vokser sig
større. På samme måde reagerer de, når
der ikke længere er behov for en indsats,
eller den kan justeres.

HANDICAP:

TÆTTERE PÅ FAMILIEN

Mange familier til børn med handicap oplever problemer
i samarbejdet med kommunen1. Skiftende sagsbehandlere,
manglende inddragelse og ventetider udfordrer tilliden mellem familierne og kommunen, og de seneste år er frustrationerne taget til i offentligheden. Borgergrupper har taget bladet
fra munden med krav om rimelige vilkår, øget retssikkerhed
og mere inddragelse.

Socialrådgiverne i projektet fik ansvar for markant færre sager
og dermed tid til samarbejdet samt tæt og hyppig kontakt
med familierne. De fik mulighed for at sætte tidligt ind med
hjælp og støtte til hele familien, og på baggrund af succesen
besluttede byrådet sidste år at udvide projektet til 580 familier
og forlænge det til foreløbig 2022.

Følger man debatten, får man let det indtryk, at handicapområdet er en gordisk knude for politikerne: Udgifterne vokser
år for år, mens pressede budgetter tvinger kommunerne til
benhårde prioriteringer mellem forskellige velfærdsområder.
Men sådan behøver det ikke at være.

Resultater2

I Aarhus valgte politikerne i 2016 at gå nye veje for at forbedre
hjælpen til børn med handicap og deres familier. Efter mange
år med store udfordringer på området satte byrådet gang i
projektet ’Tættere på Familien’, der over tre år skulle forbedre
kontakten til familierne og kvaliteten i sagsbehandlingen.

• Øget tilfredshed med samarbejdet blandt
både forældre og socialrådgivere
• Øget kvalitet i sagsbehandlingen
• Budgetforbedring på 6,3 millioner kroner

Kontakt Sofie Birch, politisk konsulent på socialområdet

3 https://www.avisen.dk/aabenraa-kommune-i-top-helhjertet-indsats-sender-un_535084.aspx
4 https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/arbejdsmarkedsudvalget/2018-03-05-1630-5610/
5 Status januar 2021. Kilde: Aabenraa Kommune

— Thomas Andresen, borgmester i Aabenraa.

6 I alt har godt 2600 været en del af KIK II inkl. dem, der er kommet til siden 2018. De resterende 28 %
er i ressourceforløb, fleksjob eller på førtidspension

Vores investeringsstrategi KIK har med
stor succes skaffet flere aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere og flygtninge
i job eller uddannelse (…) Byrådet har
formået at lægge stabile og langsigtede
strategier for vores indsatser3.

BESKÆFTIGELSE:

KIK TIL AABENRAA

En stor del af de mennesker, der i længere perioder
befinder sig uden for arbejdsmarkedet, kæmper med sociale,
psykiske og fysiske udfordringer. Mange er vokset op under
svære vilkår og har været anbragt som børn, en del er enlige,
og de fleste har ingen uddannelse. Derfor har de brug for
hjælp og støtte til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og i
mange tilfælde også i livet.
I Aabenraa har byrådet de seneste fem år investeret millioner
i at få mennesker videre fra kontanthjælp. Deres investeringsstrategi (KIK) rettede sig i første omgang især mod kontanthjælpsmodtagere med sociale og psykiske udfordringer,
og pengene blev blandt brugt til flere medarbejdere, efteruddannelse og projekter med høj kvalitet, der gav mening for
de ledige.
Med flere kolleger fik socialrådgiverne tid til at lytte til og
samarbejde med hvert enkelt menneske og dermed finde den
rette indsats, og det virkede: Målsætningen om på tre år at
halvere antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
blev indfriet knap et år før tid.

Efter succesen har Aabenraa nu investeret 60 millioner kroner
i KIK II4, der retter sig mod alle på kontant- og uddannelseshjælp. Målet er at reducere antallet af mennesker på disse
ydelser fra 1130 til under 800 senest i maj 2022, blandt andet
gennem en tidlig, håndholdt og intensiv indsats til unge.

Foreløbige resultater5
• Antallet af mennesker på kontant- og uddannelseshjælp
er reduceret til 725. Målet er nået mere end et år før tid.
• 72 % af de ledige, som er kommet væk fra kontantog uddannelseshjælp, er selvforsørgende6
• Besparelse i 2020 på 17 millioner kroner

Kontakt politisk konsulent på beskæftigelsesområdet
Louise Carlsberg Christensen eller Mette Laurberg

https://www.kk.dk/nyheder/skolesocialrådgivere-forebygger-børns-problemer

7
https://www.odense.dk/presse/pressemeddelelser/pressemeddelelser-2019/tidlig-indsats-boern-i-odense-faar
-hurtigere-hjaelp-fra-socialraadgivere-paa-skolerne
8

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/En-forpostordning-som-stotte-til-anvendelse-af-opsporingsmodellen
https://www.kk.dk/socialrådgivere-dagsinstitutioner
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I forhold til daginstitutioner uden socialrådgiver tilknyttet

— Johnnie James Fischer, afdelingsleder på Sanderumskolen i Odense.
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Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi nu griber
nogle børn tidligere i forløbet og dermed
får dem hjulpet den rigtige vej hurtigere7.

SÅRBARE BØRN:

TIDLIG HJÆLP TIL BØRN

Jo tidligere, vi sætter ind med hjælp til sårbare børn,
desto bedre klarer de sig senere i livet. Derfor er det helt afgørende, at personalet i daginstitutioner og skoler sender deres
bekymringer om mistrivsel blandt børn videre til kommunen.
Men i mange tilfælde kan pædagoger og lærere komme i tvivl
om, hvordan de skal tolke og håndtere børns adfærd, om de
skal skrive til kommunen, og hvad de skal skrive. Derfor bør
de have mulighed for at få faglig sparring fra en socialrådgiver,
der er fast tilknyttet skolen eller daginstitutionen, og som også
kan hjælpe dem med at håndtere børns problemer tidligt og
hensigtsmæssigt samt forebygge, at de vokser sig større.
Det har skolerne i Odense Kommune haft siden 2018, og allerede efter et år kunne kommunen konkludere, at ordningen
er en overvældende succes. 97 % af skolerne har oplevet en
positiv effekt og vurderer, at socialrådgiverne har hjulpet med
at tage problemerne i opløbet. Andre kommuner har lignende
oplevelser. I København viser en evaluering, at socialrådgivere
på kommunens skoler har en positiv virkning på blandt andet
antallet af børn med skolefravær og ringe evne til at håndtere
konflikter samt kvaliteten af underretninger til kommunen8.

Efter succesen med socialrådgivere på skolerne valgte Københavns Kommune med stor succes at indføre samme ordning i
en del af kommunens daginstitutioner, og siden har langt flere
børn fået den rette hjælp tidligere. Socialstyrelsens evalueringer af ordningen i en række kommuner peger i samme retning
og viser også, at samarbejdet mellem pædagoger og socialrådgivere styrkes – et samarbejde, der er helt afgørende for den
tidlige, forebyggende indsats for de helt små børn9.

Resultater fra København10
• Dobbelt så mange børn med udfordringer blev opdaget
• Hjælp og støtte til børnene og deres familier sættes
tidligere i værk
• Langt flere børn får tildelt hjælp og støtte fra kommunen

Kontakt politisk konsulent på socialområdet Mette Grostøl

Det er helt afgørende, at socialrådgiverne
får mulighed for at sætte tidligt ind med
hjælp og støtte til sårbare og udsatte
mennesker - både børn og voksne.
Det kræver politisk mod og vilje til
at investere i det sociale arbejde.
— Mads Bilstrup, formand, Dansk Socialrådgiverforening.
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