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1. Resumé
I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017, blev det besluttet, at der skulle iværksættes et
samarbejde mellem relevante forvaltninger omkring en analyse på området for socialt udsatte familier.
Formålet hermed var at pege på styrkende indsatser samt afdække potentialet for besparelser via en
mere koordineret indsats. Projekt Job og Familie blev derfor iværksat som et 3-årigt projekt med drift
fra 2018-2020. Projektet står til udløb med årets afslutning.
Projektet skulle være et metodeudviklingsprojekt med det formål at udfordre den eksisterende
opgaveløsning og være med til at nedbryde barrierer samt være med til at finde nye veje i det
tværfaglige samarbejde omkring indsatsen for udsatte familier. Formålet med projekt Job og Familie
har været at sætte ind med en helhedsorienteret og tværfaglig indsats over for hele familiens
vanskeligheder og udfordringer, så der bliver skabt en bedre sammenhæng mellem familielivet,
privatøkonomien samt at forældrene på sigt opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet. Ift. børnene er
formålet, at de skal sikres en stabil gang i dagsinstitutioner eller følge skolegang eller
ungdomsuddannelse samt være aktive med fritidsinteresser eller fritidsarbejde.
Organisering
Projektet er etableret som et samarbejde mellem Job – og Aktivhuset og familiegruppe Øst og Sydvest
med mulighed for inddragelse af andre forvaltninger i arbejdet med familierne. Projektgruppen, der til
dagligt arbejder med projektfamilierne, er sammensat af 3 rådgivere fra beskæftigelsesområdet samt 4
rådgivere fra familieområdet fordelt på to teams (Øst og Sydvest). Rådgiverne arbejder deltid i
projektet (med undtagelse af de 2 rådgivere i familiegruppe Øst, der arbejder 42 timer/uge i projektet).
Den resterende tid arbejder rådgiverne med andre sager fra ”egne huse”.
Der er tilknyttet en projektleder, som er daglig leder for medarbejderne i de to teams.
Beskrivelse af projektfamilierne
I projektet indgår der løbende 50 projektfamilier. Der har været udskiftning i familierne i takt med, at
målene for familierne er opnået. I denne evaluering indgår der 59 familier (77 voksne og 102 børn).
Der er aktuelt 47 familier i projektet, og 12 familier er afsluttet efter mere end ét års deltagelse, eller er
afsluttet tidligere, fordi målet er nået. Ud over de 59 familier i denne evaluering, er der flere familier,
der har været inde og vende kortvarigt i projektet – disse indgår ikke i denne evaluering. I de 59
familier i evalueringen er der 18 par og 41 enlige (typisk mor men i nogle tilfælde også enlig far). Det
er hele husstanden, der i udgangspunktet deltager i projektet. Sammensætningen af projektfamilierne
er forskellig og fra projektstart var det et kriterie, at der skulle være indsatser iværksat på
børneområdet, for at familien kunne indgå i projektet. Dette for at efterprøve om børnene kunne
bringes ned af indsatstrappen til mindre indgribende foranstaltninger.
Der er dog i praksis givet lidt efter på dette kriterium undervejs, så også familier uden indsatser er
kommet med i projektet. En årsag hertil er blandt andet, at det har været vanskeligere end først
antaget at rekruttere familier til projektet, samt at der er taget nyopstartede sager uden indsatser med,
men hvor vurderingen har været, at familien ville kunne profitere af at deltage i projektet, og kunne
undgå et rådgiverskifte ved opstart i projektet umiddelbart efter modtagelsen.
Foranstaltningerne på børneområdet tegner et bredt billede – 14 % af børnene er anbragt, 50%
modtager forebyggende foranstaltninger, og 36% er der ikke registreret foranstaltninger på i januar
2020. Blandt de børn, der ikke modtager foranstaltninger, vil der være søskende, der ikke har en sag i
familiegruppen. På familieniveau er det 9 familier, der i 4. kvartal 2019 ikke har udgifter på
familieområdet og 7 familier med begrænsede udgifter.
Kontrolgruppe
Til brug for denne evaluering, er der konstrueret en kontrolgruppe for at give et
sammenligningsgrundlag. Formålet med kontrolgruppen er, at give svar på hvordan det er gået en
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sammenlignelig gruppe af familier, som ikke har fået projektindsatsen, men som derimod har fået en
almindelig indsats fra Jobcentret og Familiegruppe Øst eller Sydvest. Kontrolgruppen er bestående af
21 familier (30 voksne og 44 børn), som i 2018 opfyldte kriterierne for at indgå i projektet men som
enten takkede nej til deltagelse eller hvor deres rådgiver vurderede, at de ville have svært ved et
rådgiverskifte.
Resultater for børn
På børneforanstaltningsområdet var ambitionen, at familierne skulle hjælpes ned ad indsatstrappen
mod mindre indgribende foranstaltninger. Hvad angår foranstaltninger på børneområdet, er der 3
børn, der i januar 2018 var anbragt i plejefamilie men hjemgivet i januar 2020, hvor foranstaltningerne
enten er ophørte (2) eller hvor der er iværksat hjemmebaseret foranstaltninger (1). Dog er der også 5
børn, der er blevet anbragt i perioden. Når det kommer til foranstaltninger er det særligt de
hjemmebaserede foranstaltninger, der er ophørt (20 børn) men også de hjemmebaserede
foranstaltninger og forebyggende indsatser, der har været i tilgang (22 børn).
Til sammenligning er der i kontrolgruppen også foranstaltninger, der enten er ophørt eller har bevæget
sig ned af indsatstrappen. Det gør sig gældende for 4 anbringelser. Omvendt er der dog også 2
nyanbringelser i perioden. Der har samlet været flere bevægelser ned ad trappen end op ad trappen
for kontrolgruppen.
I projektperioden har skoleforvaltningen trukket fraværstal for børnene i projekt Job og Familie.
Opgørelsen er lavet for 51 ud af projektets 102 børn (årsagen hertil er, at de resterende ikke var
startet i skole i 2017, eller er over 16 år og ikke går i folkeskole, eller børn, der ikke går i en kommunal
skole i Aalborg Kommune). Når man kigger på perioden 4. kvartal 2017 – 4. kvartal 2019, ses der en
registrering af mere fravær i 2019 end i 2017. Gennemsnitligt var fraværet i 4. kvartal 2017 på 11,0%
mens det i 4. kvartal 2019 er stedet til 12,7%.
Resultater for de voksne
De forældre, der indgår i projektet og har en aktiv sag i Job– og Aktivhuset, er kendetegnet ved at
have problemer ud over ledighed, og disse er eller har ofte været langtidsledige. De 77 voksne i
projektet har i gennemsnit været næsten 16 år på offentlig forsørgelse, siden de blev 18 år eller har
aktuelt været på offentlig forsørgelse de seneste 9 år. De mange år på offentlig forsørgelse betegnes
som en barriere for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
Samlet set er antallet af voksne, som er selvforsørgende vokset med 4 personer fra 7 til nu 11
personer. Andelen af selvforsørgede er vokset fra 9,1% til nu 14,3%, hvilket svarer til en vækst på 5,2
procentpoint.
Der er derudover i december 2019 4 voksne, som er berettiget til et fleksjob. Heraf er 3 i gang med et
fleksjob, mens 1 borger således aktuel er ledig og modtager ledighedsydelse. Der er i perioden tale
om en vækst på 2 personer, som er fundet berettiget til et fleksjob.
Samlet var der i december 2017 i alt 9 personer på arbejdsmarkedet/uden offentlig forsørgelse
(inklusiv personer i fleksjob), svarende til 11,7% af de 77 voksne. Denne andel er i december 2019
vokset til 18,2%, idet 14 voksne nu er på arbejdsmarkedet/uden offentlig forsørgelse.
Der er samtidig 2 borgere, som har fået afklaret, at deres arbejdsevne er varigt nedsat i en sådan
grad, at de har fået bevilget førtidspension.
Hvad angår kontrolgruppen, er der en vækst på 3 personer, som er blevet selvforsørgende fra 5
personer i december 2017 til 8 personer i december 2019, hvilket er en lidt større vækst end for
indsatsgruppen. Antallet af offentligt forsørgede er for kontrolgruppen faldet med 13% hvilket også er
lidt over resultatet for de voksne i projekt Job og Familie.
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Det kan således konstateres, at der ikke er opnået bedre beskæftigelseseffekter af den opprioriterede
indsats for de voksne i projekt Job og Familie end det, som ses ved den almindelige
beskæftigelsesindsats, som kontrolgruppen har været genstand for.
Ud af de 77 voksne, der har deltaget i projektet, er der i alt 11 voksne, der ikke har været genstand for
en beskæftigelsesindsats, idet de ikke har været tilknyttet jobcentret med henblik på at hjælpe dem ind
på arbejdsmarkedet. Det drejer sig om personer, som er i ordinært arbejde, fleksjob eller på
førtidspension.
Målingen for den 2årige periode viser, at 58 voksne svarende til 88% har deltaget i et aktiveringstilbud.
Aktiveringstilbuddene omfatter mentorstøtte (30%), vejledning – og opkvalificerende tilbud (55%) (fx
projektforløb eller kursusforløb) samt virksomhedspraktikker (44%). Nogle borgere har deltaget i mere
end én virksomhedspraktik under deres deltagelse i projektet.
Samlet har der i den 2årige periode været afgivet 122 aktiveringstilbud til de 58 voksne, hvilket svarer
til 2,1 tilbud pr. person. Aktiveringsprocenten har ligget på omkring 32%. Til sammenligning ligger
aktiveringsprocenten for borgere tilknyttet Job– og Aktivhuset normalt på omkring 15-20%, hvilket
betyder, at aktiveringsindsatsen for de voksne tilknyttet projekt Job og Familie har været forstærket
sammenlignet med andre borgere på kontanthjælp og i ressourceforløb.
Progressionsmålinger
For at kunne følge familiernes trivsel og udvikling er der løbende blevet udfyldt progressionsmålinger
for familierne i projektet. Progressionsmålingerne er udfyldt af forældrene for både dem selv og deres
børn. Begge dele er sket i samarbejde med projektrådgiver.
Til progressionsmålingen for de voksne er WHO-5 anvendt sammen med spørgsmål udviklet med
inspiration i Beskæftigelsesindikatorprojektet (BIP). For børnene (over 4 år) er SDQ anvendt.
Målingerne viser, at der er sket en positiv udvikling med børnene gennem projektets 2 år. Dog er
børnene i projekt Job og Familie kraftigt overrepræsenteret i kategorierne ”på kanten af” – og ”uden for
normalområdet”, når det kommer til trivsel ift. befolkningen i DK generelt. Dog viser målingerne, at det
går den rigtige vej for børnene, hvad angår trivsel.
Hvad angår de voksnes trivsel er der fremgang at spore, og det gør sig særligt gældende ift.
spørgsmål omkring, hvorvidt ”man er vågnet frisk og veludhvilet de sidste 2 uger” samt om ”man har
følt sig aktiv og energisk”. Det er især de forældre, der er kommet i arbejde, som også er kommet i
bedre trivsel. Ud over trivselsmålet, har forældrene også besvaret spørgsmål omkring deres parathed
ift. arbejdsmarkedet (BIP). Der er også fremgang at spore på disse spørgsmål, og fremgangen har
været stødt stigende gennem hele projektperioden. Der er ikke foretaget progressionsmålinger for
kontrolgruppen, hvorfor det ikke vides om der også her har været en positiv udvikling hvad angår
forældrenes og børnenes trivsel.
Funktionsvurderinger
Udover progressionsmålingerne har rådgiverne udfyldt funktionsvurderinger for de voksne og børnene
i projektet. Disse tager udgangspunkt i henholdsvis ICS og VUM. Funktionsvurderingerne har været
udfyldt, når en familie kom ind i projektet, og når familien blev afsluttet i projektet samt i forbindelse
med denne status.
Undersøgelsen viser, at rådgivernes socialfaglige vurdering af børnenes funktionsniveau ikke har
rykket sig så meget i løbet af familiernes tid i projektet. Der, hvor det har rykket sig mest positivt, er ift.
familieforhold.
For de voksne gør det sig gældende, at rådgivernes vurderinger har flyttet sig positivt særligt for
områderne psykisk funktionsnedsættelse, samfundsliv og socialt liv.
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Økonomi
Den oprindelige forventning til projektet var, at et helhedsorienteret og tværgående tiltag på tværs af
de involverede forvaltninger ville medføre en besparelse på de samlede kommunale udgifter til udsatte
familier. Som følge heraf blev der opstillet et sparekrav på henholdsvis 5 mio. kr. i 2018, 7.5 mio. kr. i
2019 og 10 mio. i 2020. Den første økonomimåling, der blev lavet i 2. kvartal 2018, viste dog, at
udgifterne til familierne lå ca. 0,5 mio. kr. over målingen fra 4. kvartal 2017. Årsagen hertil var dels
almindelig prisfremskrivning og dels, at der er iværksat flere indsatser for de involverede familier.
Oprindeligt var det tanken, at den første tid i projektperioden skulle bruges på at lukke indsatser ned,
således familierne ikke modtag overlappende indsatser. Økonomimålinger fra 2017 og 2018 viste dog,
at der ikke havde været overlappende tiltag, og der derfor heller ikke kunne konstateres en aktivitets–
og udgiftsnedsættelse, som medfører en udgiftsreduktion.
Tværtimod har der været tale om, at det helhedsorienterede fokus på familierne i den indledende fase
har vist et behov for iværksættelse af flere indsatser, som forventes at medføre en effekt for familierne
på længere sigt. Der er således tale om en slags investering i familierne, som på sigt forventes at
medføre reducerede udgifter for Aalborg Kommune.
Som følge heraf foreslog Familie– og Beskæftigelsesforvaltningen i forbindelse med
budgetforhandlinger for 2019, at besparelsesbeløbene for budget 2019 og 2020 blev annulleret. Der
er dog stadig et sparekrav på 0,5 mio. kr. årligt – dette er placeret ved Familie– og
Beskæftigelsesforvaltningen, da langt hovedparten af udgifterne forbundet med familierne forefindes
på familie-, social– og beskæftigelsesområdet.
I forbindelse med udarbejdelsen af evalueringen, er der lavet en ny økonomisk opgørelse fra 4. kvartal
2019. Når økonomien gøres op og sammenholdes med kontrolgruppen i samme periode, ses det, at
det ”økonomiske resultat” for kontrolgruppen er bedre end for projekt Job og Familie, og der ses
således ingen økonomisk effekt af indsatsen over for familierne i projekt Job og Familie. Det er i særlig
grad udgifterne til børne– og familieforanstaltninger, der i 2019 er steget for familierne i projektet i
modsætning til kontrolgruppen, hvor der er sket en reduktion. For de voksne ses der færre udgifter til
forsørgelse, idet der er voksne, der i perioden er blevet selvforsørgende.
Selv om det økonomiske resultat er dårligere end for kontrolgruppen ses der reducerede udgifter for
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i størrelsesordenen ca. 1,5 mio. kr. Det er dog lavere end det
investeringsbeløb på 3,4 mio. kr. (1,7 mio. kr. årligt), som er anvendt på at drive projektindsatsen.
Investeringsbeløbet er finansieret indenfor den samlede budgetmæssige ramme til de to afdelinger.
Der er således tale om, at der ved en opprioritering af projektindsatsen er fundet ekstra
medarbejderressourcer til at forstærke indsatsen overfor de involverede familier i projektet.
Samlet set er der således efter de to første projektår et økonomisk underskud på ca. 1,9 mio. kr. Hertil
kommer at Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budget er blevet reduceret med 1,0 mio. kr. (0,5
mio. kr. pr. år).
Hvad siger familierne?
Til brug for evalueringen er der udført kvalitative interview med 12 familier, der har været og stadig er
med i projekt Job og Familie. Det er valgt at interviewe familier, som har deltaget i mere end 1 år, så
de har et vist erfaringsgrundlag. Der er både udvalgt familier, der har nået deres mål men også
familier, der fortsat er i proces hermed. Dette med henblik på at indfange de forskellige familiers
oplevelser. Formålet hermed har været at udforske familierne egne erfaringer med projektet og hvad
de oplever som virksomt ud fra et borgerperspektiv. Helt overodnet har 10 familier været glade for
projektet mens 2 familier ikke oplever en forskel i den indsats, de modtager (og oplever heller ikke selv
et behov for indsats).
Følgende punkter har vist sig at være vigtige for borgerne:
-

Det er let at få fat i rådgiver

6/63

-

Møder kan afholdes i hjemmet
Familierådgiver og jobrådgiver koordinerer indbyrdes
Rådgiverne hjælper med at ”finde vej” i systemet
Både familierådgiver og jobrådgiver skal indgå aktivt i samarbejdet
Tæt opfølgning med hyppige møder og fremdrift i tingene
Rådgiverne lytter til og inddrager borgeren
Rådgiverne hjælper med de problematikker, familierne oplever (stort som småt)
Børnenes trivsel er afgørende vigtigt – ofte 1. prioritet
Hjælp til børnene kan give ro og overskud til forældrene
Hjælp til vejen mod arbejdsmarkedet i et tempo, hvor borger kan følge med

Hvad siger rådgiverne?
Der er gennemført fokusgruppeinterview med de 7 rådgivere i projektet samt projektleder. Heri
fortæller de om deres erfaringer med en ny måde at arbejde på og bidrager med vigtig viden om, hvad
der virker i arbejdet med at skabe udvikling sammen med borgerne. Herudover fortæller de også om
deres erfaringer med at arbejde tværfagligt hen over snitfladen mellem Jobcentret og Familiegruppen.
Rådgiverne har beskrevet 5 cases, som ligger i bilag. Der er både familier i disse cases, som er
afsluttet succesfuldt, mens andre cases beskriver familier, hvor det har været svært at skabe den
ønskede udvikling.
Ud fra interviewet peger rådgiverne på at følgende er særligt virksomt i arbejdet med familierne:
-

Tæt relation til familien
Troen på borger
Hyppig opfølgning
Tilgængelighed
Motiverende samtaler
Skræddersyede indsatser
Samarbejde mellem familierådgiver og jobrådgiver

Udover ovenstående punkter til arbejdet med familierne, beskriver rådgiverne også erfaringer og
anbefalinger til daglig drift. Det fremhæves, at de på sagsniveau får dannet sig et godt overblik, når de
får en ny sag, så de ved hvilke samarbejdspartnere, der er involveret – de får en tæt kontakt og får
tænkt hinanden ind i møder mv. Samarbejdet kræver samtykke fra borgeren. Rådgiverne peger også
på vigtigheden af, at der er ledelsesmæssig opbakning til at deltage i fællesmøder.
Herudover peger de på vigtigheden af, at fagpersonerne generelt får et kendskab til – og indsigt i
hinandens arbejde – fx ved at besøge hinanden eller ved fysisk at være til stede i hinandens huse
nogle dage om ugen. Det er vigtigt, at man ved, hvem der kan kontaktes hvornår. Rådgiverne har et
ønske om, at den viden, der er opnået gennem projektet, bredes ud til de andre familiegrupper og
huse i jobcentret.
Videreførelse af erfaringerne fra projekt Job og Familie
Projektet har ikke haft den ønskede effekt, når der kigges på det økonomiske aspekt og den
oprindelige intention om at skabe mulige besparelser. Der er ikke opnået en egentlig økonomisk
besparelse, og der er ikke kommet den beskæftigelsesmæssige effekt som håbet, da det er et relativt
lavt antal personer, der er kommet i arbejde/uddannelse som resultat af deltagelse i projektet.
Der ses dog en mærkbar forskel, hvad angår forældrenes trivsel og store tilfredshed med at deltage i
projektet. Børnenes trivsel er også i positiv udvikling og har været det gennem projektets 2årige
periode.
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Hvad angår de voksne og deltagelse i beskæftigelsesindsatser, ses der en stigning. Dette betegnes
som en positiv udvikling, og hensigten med at opprioritere indsatsen og afprøve flere
beskæftigelsesrettede indsatser for de voksne tilknyttet projektet, må derfor siges at være lykkes.
Rådgiverne i projektet peger på gode erfaringer med at arbejde med en tværfaglig indsats på tværs af
familiegruppe – og jobcenterregi og betegner arbejdet med projektfamilierne som positivt og
meningsfyldt.
Denne rapport starter med at præsentere modeller for implementering i drift og med afsæt i
erfaringerne fra det daglige arbejde, fra de første 2 projekt år, er der i det næste afsnit opstillet
konkrete ideer og forslag til, hvordan erfaringerne fra projektet fremover kan implementeres i den
daglige drift – både i familiegrupperegi samt i jobcenterregi.

2. Modeller for implementering i drift
Der er foretaget interview med rådgiverne i projektet samt med 12 af projektfamilierne. Med baggrund i
disse interview samt med baggrund i daglige erfaringer fra projektet – både fra medarbejdere og
projektleder, kommer her 3 forslag til måder, hvorpå erfaringerne fra projektet kan implementeres i den
daglige drift. Elementer fra forslagene vil også kunne indgå i en kombination.
Projektet bliver gennemført i Job- og Aktivhuset og Familiegruppe Øst og Sydvest. Erfaringerne fra
projektet kan med fordel bredes ud til andre familiegrupper samt andre huse i Jobcentret.
Implementeringen kan ske inden for de eksisterende rammer således der ikke skal bruges ekstra
ressourcer.
Fremadrettet skal der tages stilling til 2 ting:
1. Hvordan erfaringerne skal bringes i anvendelse i 2021 – hvilken model?
2. Hvor erfaringerne skal bringes i anvendelse – hvilke afdelinger?

Forslag A: Fast kontaktperson og tilgængelig sparring
Projektet har været med til at give viden om det arbejde, der foregår inden for beskæftigelse - og inden
for familieområdet til de øvrige rådgivere i henholdsvis familiegruppe og jobcenter. Medarbejderne i
familiegrupperne har benyttet sig af, af der har været beskæftigelsesrådgivere fysisk til stede i deres
huse, bl.a. ved at drøfte sager med beskæftigelsesrådgiverne eller stille opklarende spørgsmål
omkring beskæftigelsesindsatsen. Dette har ikke på samme måde været en mulighed for
beskæftigelsesrådgiverne, da familierådgiverne ikke har været fysisk til stede i Jobcentret. Her har der
i stedet for været mulighed for at stille opklarende spørgsmål omkring familieindsatsen – enten til
projektlederen eller til beskæftigelsesrådgiverne fra projektet, når de har været i huset. Dette har
været med til at øge kendskabet til hinandens arbejde samt været med til, at samarbejdet er forløbet
lettere. Gennem projektet er der skabt en større forståelse for hinandens arbejdsopgaver og
handlemuligheder inden for de respektive arbejdsområder, hvilket har været medvirkende til, at
rådgiverne i projektet tilsammen har kunnet tilbyde en mere koordineret indsats, som for familien har
betydet en oplevelse af en sammenhængende indsats med øje for deres familie og dennes vilkår og
muligheder.
Med henblik på den gode kontakt mellem afdelingerne og den gensidige forståelse for hinandens
praksis, anbefales det, at der i hvert hus udpeges en kontaktperson til at forestå kontakten mellem
jobcenter og familiegruppen og fungere som ”indgangen” til henholdsvis jobcenter/familiegrupperne.
Kontaktpersonernes opgaver kan eksempelvis være at tilbyde fysisk fremmøde f.eks. en fast dag om
ugen i familiegruppen/jobcentret for på denne måde at tilbyde faglig sparring til rådgiverne.
Kontaktpersonerne vil også kunne være behjælpelige med at finde ud af, hvem der er rådgiver for
hvilke sager, hvilket vil lette det daglige samarbejde mellem rådgiverne samt hjælpe med at formidle
kontakten til den person, der er rådgiver på sagen.
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Kontaktpersonen vil også kunne deltage på makkerskabsmøder og stå til rådighed for sparring ift.
beskæftigelse/familiedelen.
Forslag B: Koordinerede indsats med familieplanen som værktøj
Erfaringer fra projektet viser, at familierne har været glade for den koordinerede indsats, og at de har
følt sig hørt samt har oplevet sammenhæng i deres sagsforløb, hvilket har medvirket til en positiv
udvikling. Det anbefales derfor at videreføre muligheden for at arbejde tæt sammen om en koordineret
indsats mellem familiegruppe og jobcentret. Erfaringer fra projektet viser, at den koordinerede indsats
giver god mening ift. familier, hvor følgende er gældende:
-

Mor og/eller far er motiveret for at deltage i beskæftigelsesrettede foranstaltninger
Der vurderes at være mulighed for udvikling ift., at mor og/eller far opnår en tilknytning til
arbejdsmarkedet
Det vurderes, at familien er motiveret for at arbejde med familiesagen og de problemstillinger,
familien har

Det anbefales derfor, at der arbejdes videre med ovenstående målgruppe. Konkret kan man f.eks.
identificere sager, hvor der både er en familiegruppesag og en jobcentersag, og hvor familien vurderes
at have motivationen for en målrettet indsats. På baggrund af erfaringerne med rekruttering af sager til
projekt Job og Familie vurderes det, at der vil være tale om et begrænset antal sager pr. rådgiver.
En forudsætning for, at familien kan modtage en koordineret indsats, er, at familien giver samtykke til,
at beskæftigelse– og familierådgiver må udveksle oplysninger. Når en sag starter – eller f.eks. en ny
sagsbehandler kommer på sagen – er det vigtigt, at man får dannet sig et godt overblik, så man ved,
hvilke samarbejdspartnere der er og får skabt kontakt til hinanden. Der er ikke et fælles IT-system,
hvor man hverken kan eller må se, hvilke sager borger ellers har i kommunen, men man kan sørge for
altid at spørge borgeren selv, hvilken kontakt han/hun ellers har med kommunen og få samtykke til at
kontakte relevante parter med henblik på en bedre fælles indsats. Det samlede overblik over familiens
sag er også med til at give familierne en oplevelse af, at afdelingerne arbejder sammen, koordinerer
indsatserne og dermed skaber en forudsætning for en meningsfuld indsats over for familierne.
Som redskab i indsatsen med familien har rådgiverne i projektet anvendt Familieplanen (se bilag A) for
at skabe én samlet plan for familiens forløb i projektet. Denne plan har vist sig at være brugbar i
arbejdet med familierne, da den har været overskuelig, og en del af de deltagende familier har taget
ejerskab til planen. Det anbefales derfor, at Familieplanen inddrages som et brugbart værktøj i
arbejdet med familierne fremover.
Med baggrund i ovenstående beskrives der i det følgende, hvordan et forløb fremover kan koordineres
mellem familiegruppe- og beskæftigelsesrådgiver:
-

-

-

Familien kontaktes med henblik på indhentelse af samtykke til at udveksle og indhente
oplysninger mellem familiegruppen og jobcentret.
Der laves aftale om et fællesmøde, hvor familieplanen skal udarbejdes for at danne overblik
over, hvilke ønsker og drømme familien har, så dette kan danne grundlag for samarbejdet
med familien (dette vil også kunne fungere som en forventningsafstemning med familien
omkring det videre forløb). Der udarbejdes konkrete aftaler for det videre samarbejde (f.eks.
hvem gør hvad, hvornår). Familieplanen opdateres løbende og i takt med, at målene deri
opnås.
Det besluttes hvem, der er primær kontaktperson (job– og familiekoordinator) på sagen og
koordinerer indsatsen (dog uden at skulle udføre myndighedsarbejde på modsatte fagområde
familie/beskæftigelse). Der vil løbende være en tæt kontakt mellem familien og job- og
familiekoordinatoren.
Det vil også være relevant at aftale, hvornår det giver mening ift. sagsforløbet at afholde
fællesmøder/samtaler. Deltagelse i fællesmøder skal prioriteres.
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-

-

-

Det tætte samarbejde vil kræve, at rådgiverne informerer hinanden, når der har været afholdt
opfølgning med familien, for at begge parter kan være opdateret, og for at indsatserne kan
koordineres.
Hvad angår kontakten til familien, anbefales det, at rådgiverne aftaler en hyppig
kontakt/opfølgning for at danne en tillidsfuld relation, der kan danne grundlag for det videre
samarbejde med familien (erfaringer fra projektet viser, at dette især er vigtigt i opstarten af
samarbejdet).
Det bør prioriteres, at flere samtaler kan afholdes hjemme hos familien, da dette har vist sig at
være virksomt i arbejdet med familierne.

En bonus og eventuel økonomisk besparelse ved dette samarbejde kan være, at der kan udveksles
lægeoplysninger, hvilket vil betyde færre anmodninger af attestester og speciallægeundersøgelser.
Dvs. der kan gøres bedre fælles brug af de undersøgelser mv., der gennemføres og indhentes i hhv.
Jobcentret og i Familiegruppen.
Forslag C: Visitering til et fast rådgivermakkerpar
Ovenstående forslag kan udbygges ved at vælge, at det er et fast rådgivermakkerpar (en fra
beskæftigelse og en fra familie), som sagerne kan visiteres til. Det vil betyde, at familien skal skifte
rådgiver både ift. familiedelen og beskæftigelse. Det vurderes dog, at fordelene ved, at et fast
makkerpar overtager sagsbehandlingen, vil gøre det op for et rådgiverskifte, som vi har set i det
nuværende projekt (se senere afsnit om interview med familierne). Rådgivermakkerparret vil være
tilgængelig for et vist antal sager (ved siden af en ”almindelig” kompenseret sagsstamme), og der vil
løbende være mulighed for at visitere nye sager i takt med, at sagerne afsluttes.
Fordelen ved dette forslag ift. ovenstående vil være, at makkerparret får en fast rutine sammen og et
godt kendskab til hinandens arbejde og vil derfor have en bedre forudsætning for at kunne give en
koordineret og tværfaglig sagsbehandling/indsats til gavn for familien.
Fremtidig målgruppe
Projektets målgruppe kan med fordel udvides, så det også omfatter de yngre
kontanthjælpsmodtagere, således der kan sættes tværfagligt ind, f.eks. allerede når den unge er
gravid. Antagelsen er, at tyngden i sagerne dermed vil være ”lettere”, end når der er tale om en
langvarig familie- og beskæftigelsessag, som det har været tilfældet med en del af projektfamilierne.
Det kan også give god mening at udvide målgruppen for projektet ift. ledige fleksjobbere. I det
nuværende projekt er borgere, der har fået bevilliget fleksjob, blevet afsluttet, da de er overgået til en
anden ydelse og anden lovgivning. Det kan dog give god mening at beholde sagerne og følge dem
helt til dørs (indtil borgeren er kommet i fleksjob).

3. Beskrivelse af projektet
Inden resultaterne af projekt Job og Familie præsenteres, følger her en kort beskrivelse af projektet.
Baggrund for initiativ og valg af metode
I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017 blev det besluttet, at der skulle iværksættes et
samarbejde mellem relevante forvaltninger omkring en analyse på området for socialt udsatte familier.
Formålet hermed var at pege på styrkende indsatser samt afdække potentialet for besparelser via en
mere koordineret indsats.
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Valg af metode og formål med initiativet
Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen og Familieog Beskæftigelsesforvaltningen blev efterfølgende enige om, at der skulle etableres et 3-årigt
forsøgsprojekt, baseret på anbefalingerne samt metoderne fra et tidligere STAR-projekt omhandlende
udsatte familier. STAR-projektet har været afviklet i 10 kommuner i samarbejde med konsulentfirmaet
Deloitte.
Projektet skulle være et metodeudviklingsprojekt med formål at udfordre den eksisterende
opgaveløsning og være med til at nedbryde barrierer samt være med til at finde nye veje i det
tværfaglige samarbejde omkring indsatsen for udsatte familier. Der blev i projekt Job og Familie
tilknyttet ekstern konsulentbistand (som dog ikke har været anvendt siden 2018) for at drage nytte af
allerede erhvervede erfaringer fra STAR-projektet til projektet i Aalborg Kommune. Initiativet havde til
formål at sætte ind med en helhedsorienteret og tværfaglig indsats over for hele familiens
vanskeligheder og udfordringer, så der blev skabt en bedre sammenhæng mellem familielivet,
privatøkonomien, samt at forældrene på sigt opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet. Ift. børnene er
formålet, at de skal sikres en stabil gang i daginstitutioner, skole eller ungdomsuddannelse, samt at
børnene er aktive med fritidsinteresserer eller fritidsarbejde.
Fra start af initiativet er der blevet anvendt et værktøj, der kaldes familieplanen (Bilag A).
Familieplanen er et værktøj, der tager udgangspunkt i familien som helhed samt familiens enkelte
individer. Familieplanen danner rammerne for at arbejde med de små mål – de mål, som ellers ikke
bliver berørt i hverken jobcenterregi eller i familiegrupperne. Familieplanen er familiens egen plan,
hvor mål og ønsker for fremtiden fremgår. Målene skal være konkrete og afgrænsede i tid, således det
bliver muligt for job- og familiekoordinatoren at følge op herpå. Ved at sætte små og målbare mål op i
familieplanen kan familien få nogle succesoplevelser, der er medvirkende til, at job- og
familiekoordinatoren over tid vil kunne begynde at arbejde hen mod de større mål.
Organisering
Der indgår løbende 50 familier i initiativet, som projektrådgiverne arbejder tværfagligt og
helhedsorienteret med. Det organisatoriske og ressourcemæssige set-up er blevet til efter sparring
med Deloitte/PwC (der er skiftet konsulentfirma undervejs i processen).
De 50 familier, der kan være i projektet ad gangen, kommer fra Familiegruppe Øst og Familiegruppe
Sydvest - fordelt med 35 sager i Øst og 15 sager i Sydvest. Herudover er familierne tilknyttet Job- og
Aktivhuset i Job- og Ydelsesafdelingen, hvor én eller begge forældre i familien har en
beskæftigelsessag og modtager enten kontanthjælp, ressourceforløbsydelse eller revalideringsydelse.
Denne afgrænsning af familierne har været medvirkende til, at det i opstartsperioden var vanskeligt at
finde familier til at deltage i projektet, hvorfor den oprindelige afgrænsning med 25/25 fordelt mellem
Øst og Sydvest i stedet for blev ændret til en 35/15 fordeling. Familierne er fordelt på to tværfaglige
teams, der er placeret i henholdsvis Familiegruppe Øst og – Sydvest.
Målgruppe
Kriteriet for at deltage i projektet er, at en eller begge forældre modtager kontanthjælp som
aktivitetsparat eller ressourceforløbsydelse, samt modtager en indsats fra familiegruppen. Det betyder,
at der er tale om familier, hvor kompleksiteten i arbejdet er stor, og hvor det vurderes som værende
yderst relevant at sætte ind med et tværfagligt arbejde.
Der kan hele tiden deltage 50 familier i projektet. Når én familie afsluttes, kommer en ny familie med,
hvilket betyder, at det ikke er de samme 50 familier, der har deltaget i initiativet siden opstarten 1. jan.
2018. I alt indgår 59 familier i denne evaluering (77 voksne og 102 børn). 47 familier er aktuelle i
projektet, og 12 familier er afsluttede efter mere end ét års deltagelse, eller er afsluttet tidligere, fordi
målet er nået. Ud over de 59 er der flere familier, der har været inde og vende kortvarigt omkring
projektet. Disse indgår ikke i denne evaluering. I de 59 familier i evalueringen er der 18 par, og 41
enlige (typisk mor, men i enkelte tilfælde også en enlig far). Det er hele husstanden, der i
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udgangspunktet deltager i projektet. Der kan dog være særligt fædre i arbejde, som ikke er aktivt
deltagende i projektet, ligesom der kan være søskende på adressen, som ikke er kendt i
familiegruppen.
Der er meget stor forskel på de familier, der deltager i projektet. Fra projektstart var det et kriterium for
deltagelse, at der var indsatser iværksat på børneområdet, bl.a. for at efterprøve, om børnene kunne
bringes ned af indsatstrappen til mindre indgribende foranstaltninger. Der er i praksis givet lidt efter på
dette kriterium undervejs, så også familier uden indsatser er kommet med i projektet. Det skyldes bl.a.,
at det har været sværere end først antaget at rekruttere familier til projektet, samt at der er taget
nyopstartede sager med uden indsatser, hvor vurderingen har været, at familien ville profitere af at
deltage i projektet og kunne undgå et rådgiverskift ved opstart i projektet umiddelbart efter
modtagelsen. Dermed tegner foranstaltningerne på børneområdet et bredt billede - 14% af børnene
er anbragt, 50% modtager forebyggende foranstaltninger, og 36% er der ikke registreret
foranstaltninger på i januar 2020. Blandt de børn, der ikke modtager foranstaltninger, vil der være
søskende, som ikke har en sag i familiegruppen. På familieniveau er det 9 familier, der i 4. kvartal
2019 ikke har udgifter på familieområdet og 7 familier med begrænsede udgifter.
Også de voksne i projektet er en heterogen gruppe. Nogle har været tæt på en pension, mens andre
har haft flere ressourcer og motivation til beskæftigelsesrettede aktiviteter.
Projektleder
Der er tilknyttet en projektleder til initiativet, som er daglig leder for medarbejderne i de to teams. I og
med at de to tværfaglige teams fysisk er placeret i henholdsvis Familiegruppe Øst og Sydvest, er det
vurderet hensigtsmæssigt, at projektlederen kommer fra Jobcentret. Projektlederen refererer i
dagligdagen til de to familiegruppeledere samt til leder fra Job – og Aktivhuset, men har også let
adgang til den overordnede ledelse i forvaltningen (FL-a-kredsen).
Projektlederen står for den daglige koordination og styring af den samlede indsats, herunder på tværs
af forvaltninger og i de to tværgående teams. Projektlederen styrer den daglige drift og styring af
projektet, herunder opfølgning på indsatser, processtyring, sikring af løbende registreringer,
anvendelse af data m.m.
Ledelsesmæssig forankring og opfølgning af projektet
Der er nedsat en række mødefora, der har opgaven med at tilrettelægge og følge op på indsatsen
forbundet med familierne.
Der er nedsat en tværkommunal følgegruppe med repræsentation fra de involverede forvaltninger.
Derudover fungerer direktørgruppen som overordnet styregruppe for initiativet.
Internt i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er der nedsat en FB-styregruppe bestående af
direktør, afdelingschefer og projektlederen. Derudover er der nedsat en FB-følgegruppe bestående af
afsnitsledere fra de involverede afsnit samt projektlederen.
Medarbejdere og faciliteter
Det tværfaglige team, der er tilknyttet Familiegruppe Øst, består af to familierådgivere, der arbejder 42
timer/uge i projektet samt to jobcentermedarbejdere, der arbejder med projektfamilierne mandag,
tirsdag og onsdag. Det er prioriteret, at familierådgiverne i projektperioden er opnormeret til 42 timer
ugentligt for at undgå at skulle have en deltidsansat i projektet. Årsagen hertil er, at familierådgiverne
har flere børn pr. rådgiver, end beskæftigelsesrådgiveren har voksne pr. rådgiver.
Det tværfaglige team i Sydvest har to familiegrupperådgivere og en jobcenterrådgiver tilknyttet, der
arbejder med projektfamilierne mandag, tirsdag og onsdag.
Fælles for de to tværfaglige teams i det daglige arbejde er, at der arbejdes i makkerpar. Det vil sige, at
rådgiver fra jobcenter eller familiegruppen enten fungerer som primær (job- og familiekoordinator) –
eller sekundær rådgiver.
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4. Metode og virksomme værktøjer i arbejdet med
projektfamilierne
I projekt Job og Familie er der gjort nyttige erfaringer med faglige metoder og nye måder at organisere
det tværfaglige arbejde på. I dette afsnit trækkes de væsentligste erfaringer frem med fokus på, hvad
der virker i arbejdet med familierne.

Møder i projektet
I projektet er der grundlæggende arbejdet ud fra en fælles forståelse af familien som helhed. Det vil
sige, at rådgiverne har arbejdet med hele husstanden ud fra en forståelse omkring, at forbedring af
forældrenes trivsel vil have en positiv indvirkning på børnenes trivsel – og omvendt. Det tætte
samarbejde har også været medvirkende til, at der er skabt en større forståelse for hinandens arbejde
i henholdsvis jobcenter - og familiegrupperegi. Arbejdet på tværs af de to områder har været
medvirkende til, at de forskellige fagligheder er blevet bragt i spil i det daglige arbejde.
Herudover er de forskellige fagligheder bragt i spil til teammøder hver 14. dag samt projektmøde hver
4. uge for hele projektgruppen.
Teammøderne hver 14. dag har haft til formål at drøfte nye sager til projektet –herunder om
projektgruppen har kunnet se udviklingspotentiale i familien, samt om familien har været motiveret for
– og interesseret i en tværfaglig indsats. Herudover har mødet været brugt til at drøfte og give sparring
på sager. Der har været en fast dagsorden, således at formålet med mødet altid har været kendt for
rådgiverne.
Dagsordenen til det månedlige projektmøde har været skiftende, dog er der altid sluttet af med
drøftelse af sag på tavlen med deltagelse af virksomhedskonsulent. Mødet har haft til formål at skabe
et fælles grundlag for rådgivernes arbejde i projektet, dele vigtige informationer (bl.a. fra styregruppe –
og følgegruppemøder) og skabe et fælles forum for rådgiverne, som til daglig sidder i hver deres
familiegruppe og arbejder med projektet.
I forbindelse med drøftelse af sag på tavlen har der metodisk været anvendt ICS, Signs of Safety samt
den ressourceorienterede tilgang. Sagsdrøftelserne på tavlen har også givet rådgiverne mulighed for
at erfaringsudveksle, da ikke alt gøres ens i de to familiegrupper. Herudover er der også forskel på,
om familierådgiverne (inden de kom med i projektet) har arbejdet med børn eller unge, hvilket betyder,
at familierådgiverne har kunnet give sparring til hinanden inden for både børn og unge. I
sagsdrøftelserne er det også kommet frem, hvilke muligheder for handling i en sag henholdsvis
familiegruppen og jobcentret har. På denne måde har der været mulighed for at koordinere indsatsen
og benytte sig af den viden, som henholdsvis jobcentret og familiegruppen er i besiddelse af. Med
deltagelse af virksomhedskonsulent i tavledrøftelserne har der været mulighed for at få sparring ift.
den virksomhedsvendte indsats. Tavledrøftelserne har også haft til hensigt at skabe et fælles sprog
rådgiverne imellem og give en forståelse for hinandens arbejdsområder.
Ud over teammøderne og projektmøderne har der været lavet sagsgennemgang med rådgiverne (i
makkerpar), hvor der har været fokus på samspil mellem beskæftigelses- og familiedelen samt fokus
på strategi for familiens forløb i projektet. Projektlederen har været tovholder på sagsgennemgangene.
Relationsarbejde og kontakten til familierne
Et vigtigt element i relationsarbejdet med familien har været ”god tid”. Rådgiverne i projektet har haft
tid til at skabe en god relation til familierne og gå langsomt frem. Der har været mulighed for at lave
små og let opnåelige mål i Familieplanen i opstarten af samarbejdet med familien for så med tiden (og
i takt med at familierne har opnået større tillid til job- og familiekoordinatoren) at blive ”større”.
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Herudover har familierne har haft fuld tilgængelighed til rådgiverne. Rådgiverne er udstyret med
arbejdsmobiltelefon og har ingen telefontid. Det har givet en stor fleksibilitet i kommunikationen
mellem rådgiver og familierne f.eks. via sms, hvilket har været med til at understøtte relationsarbejdet
med familierne. Der har gennem projektet været hyppig kontakt med familierne – og der har jævnligt
været opfølgning på målene i familieplanen. Familieplanen har været brugt som retning for indsatsten
for familien under deltagelse i projektet.
Ro i familierne har også været medvirkende til, at der er blevet frigivet energi hos forældrene, så de
bliver i stand til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud, og at beskæftigelsesrådgiveren kan begynde
at arbejde med denne vinkel. Der har i nogle af familierne (inden de kom med i projektet) været en
tendens til, at der ikke har været iværksat beskæftigelsesrettede tilbud, fordi familien ikke har kunnet
overskue/magte at deltage i dette samtidig med indsats gennem familiegruppen.
Familieplan – én samlet plan
Når en ny familie er startet i projektet, er der blevet udarbejdet en familieplan sammen med familien.
Familieplanen tager udgangspunkt i familiens egne ønsker og planer for fremtiden. De angivne mål
understøttes i samarbejde med rådgiverne, således de bliver kortsigtede, målbare og realistiske. Der
er oplevet succes i arbejdet med familieplanerne, og oplevelsen er, at langt de fleste familier tager
ejerskab over planen. Ved hjælp af planen får de små succeser i hverdagen større fokus – på vej hen
mod de mere langsigtede mål ift. beskæftigelse og trivsel i familierne.
Progressionsmålinger
Der har løbende været lavet progressionsmålinger ift. børn og voksnes udvikling (se senere afsnit).
Rådgiverne har anvendt målingerne for at synliggøre en eventuel positiv udvikling for borgeren og har
ud fra målingerne kunnet tage en dialog med familien omkring, hvilken retning det videre arbejde skal
gå i. Målingerne er blevet registreret elektronisk, hvilket har betydet, at rådgiveren har haft mulighed
for at illustrere udviklingen grafisk over for borgeren over tid.
Det tværfaglige arbejde
Det tværfaglige samarbejde har været medvirkende til at skabe ro hos familien, ift. at de ikke skal
fortælle den samme historie to gange. Roen opleves dog ikke umiddelbart i starten af samarbejdet
med familierne, men indtræffer senere i samarbejdet. Herudover har familien igennem det tværfaglige
samarbejde oplevet, at oplysningerne ikke går tabt med derimod deles mellem familie og
beskæftigelse. Familien får en indsats, der er koordineret – dvs. at der ikke er blevet etableret
indsatser inden for beskæftigelsesområdet samtidig med, at der er massiv indsats iværksat gennem
familiegruppen. Omvendt kan det tværfaglige samarbejde også være medvirkende til, at
familiegruppen råder til, at der iværksættes en beskæftigelsesrettet indsats, da det vurderes, at dette
vil skabe trivsel for børnene.
Samspillet mellem familie og beskæftigelse har i langt de fleste projektfamilier været godt, og der har
ikke været iværksat indsatser, der har ”spændt” ben for andre indsatser – den tætte kontakt med
familierne har også været medvirkede til, at rådgiverne har kunnet handle hurtigt, så snart forældrene
har været interesseret/motiveret for at deltage i en indsats. Projektets målgruppe har været
opprioriteret ift. at blive henvist til en virksomhedskonsulent samt deltagelse i aktiveringstilbud, hvilket
også har været medvirkende til, at familierne har følt, at der er sket hurtig handling, når de har været
klar til at deltage i en indsats. Koordineringen af indsatserne har betydet, at den plan, der er blevet lagt
for familien, har været holdbar.
Fysisk placering
Den fysiske placering har haft en stor indvirkning – både i samarbejdet men også i arbejdet med
familierne. Rådgiverne har været tilgængelige for hinanden og været fysisk til stede i umiddelbar
nærhed af hinanden. Projektet har krævet et tæt samarbejde mellem medarbejderne og stillet store
krav til samarbejdsevner herunder også vigtigheden af, at man har en kollega, der også skal
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opdateres på det seneste nye i familierne. Dette har bl.a. været løst ved, at der har været holdt
morgenkonferencer i de to teams, hvor rådgiverne har kunnet opdatere hinanden på det seneste nye.
Hvad angår notatpligt i sagerne, har rådgiverne arbejdet sammen om at dele oplysninger modtaget på
møder med familierne, således at både familie- og beskæftigelsessagen er opdateret i journalen i de
to forskellige fagsystemer. Der er udarbejdet en standardtekst til brug for journalføring i tilfælde, hvor
det er ens makker, der har lavet opfølgningen.

5. Resultater i tal
Dette afsnit indeholder de kvantitative resultater i projektet – dvs. alt det, der kan gøres op i tal i
forhold til beskæftigelse, børneforanstaltninger, skolefravær, underretninger, progressionsmålinger og
økonomi.
Resultaterne i projekt Job og Familie sammenholdes, hvor det er muligt og relevant, med en
kontrolgruppe. Kontrolgruppen er en gruppe, som er konstrueret til denne evaluering for at give os et
sammenligningsgrundlag. Kontrolgruppens formål er at give svar på, hvordan det er gået en
sammenlignelig gruppe af familier, som ikke har fået projektindsatsen, men har fået en almindelig
indsats fra Jobcentret og Familiegruppe Øst eller Sydvest. Der var, som tidligere beskrevet,
udfordringer med at finde et tilstrækkeligt antal egnede familier ved projektstart. Det skyldtes bl.a., at
nogle familier, som var i målgruppen, takkede nej til deltagelse, eller deres rådgiver vurderede, at de
ville have svært ved et rådgiverskifte. Der er 21 familier (30 voksne og 44 børn), der på denne måde
opfyldte kriterierne i 2018 for at deltage i projektet, men som af forskellige årsager ikke kom med. De
udgør i dette afsnit en kontrolgruppe.
Til sidst i dette afsnit vil resultaterne fra projekt Job og Familie blive perspektiveret til resultaterne fra
STAR’s projekt ’Helhedsindsats for udsatte familier’, som blev gennemført i 10 kommuner fra 2014-16.

A. Status på beskæftigelsesindsatsen for de voksne
I dette afsnit ses nærmere på beskæftigelsesindsatsen for de voksne, og de resultater, som der er
opnået i den 2-årige periode.
De voksnes alder og antal år på offentlig forsørgelse
Indledningsvis er der i dette afsnit set nærmere på de voksnes alder og hvor længe, de voksne har
været på offentlig forsørgelse.
Antal personer

29-34 år
35-39 år
40-44 år
45-49 år
50-59 år
I alt

12
18
22
21
4
77

Aktuel antal år på
offentlig forsørgelse
(gennemsnit)
6,2
8,4
8,4
11,3
10,4
9,0

Samlet antal år på
offentlig forsørgelse
(gennemsnit)
10,5
13,8
16,6
19,1
18,7
15,8

Andel på offentlig
forsørgelse siden det
18. år (gennemsnit)
71%
74%
71%
66%
51%
68%

De voksne, som indgår i projekt Job og Familie er tilknyttet Job- og Aktivhuset, som varetager
beskæftigelsesindsatsen over for borgere, som har andre problemer end ledighed. Det er ikke alle de
voksne, som er tilknyttet Job- og Aktivhuset, men enten far, mor eller begge voksne på bopælen.
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I og med at der er tale om ledige med andre problemer end ledighed, vil der ofte være tale om
borgere, som er eller har været langtidsledige.
Det fremgår da også af tabellen, at de 77 voksne i gennemsnit har været næsten 16 år på offentlig
forsørgelse, siden de blev 18 år eller aktuelt har været på offentlig forsørgelse de seneste 9 år. Der er
ingen tvivl om, at de mange års offentlig forsørgelse, hvor de har stået uden for arbejdsmarkedet, er
en barriere i forhold til at komme tilbage til arbejdsmarkedet.
De 77 voksne har i gennemsnit været 68% af tiden siden det 18. år på offentlig forsørgelse. Det svarer
i gennemsnit til, at de ud af 23 år har været 16 år på offentlig forsørgelse og 7 år, hvor de har været
selvforsørgende.
22 ud af de 77 voksne svarende til 29% har stort set været på offentlig forsørgelse lige siden det 18.
år, og alle 77 voksne har på et eller andet tidspunkt været på offentlig forsørgelse. Den mindste
tilknytning til offentlig forsørgelse er en person, som ”kun” i 10% af tiden siden det 18. år har været på
offentlig forsørgelse.
De voksnes beskæftigelsessituation
I dette afsnit ses nærmere på de voksnes beskæftigelsessituation, og om der i løbet af den 2-årige
projektperiode er kommet flere voksne ind på arbejdsmarkedet.
Via Dream-registeret, som er et register over forsørgelsen for alle borgere i Danmark, er der trukket
data på de 77 voksne, som indgår i årsevalueringen for projekt Job og Familie. Målingen er foretaget i
december måned i hvert af årene 2017, 2018 og 2019, og resultatet fremgår af nedenstående tabel.
Forsørgelsestype
Ingen offentlig forsørgelse - Med E-indkomst
Ingen offentlig forsørgelse - Uden E-indkomst
SU
Antal - ikke offentlig forsørget

2017

2018

2019

3
3
1
7

4
1

10
1

5

11

Fleksjob
Ledighedsydelse
Antal under fleksjobordningen

2

2

2

2

3
1
4

Kontanthjælp
Uddannelseshjælp
Forrevalidering
Forsikret ledig
Sygedagpenge
Jobafklaring
Ressourceforløb
Antal fortsat offentlig forsørget

39
2
1

31
1

5
1
15
63

37
1
1
1
1
2
21
64

5

6

7

77

77

77

Førtidspension
Samlet antal voksne

23
55

I nedenstående tabel er ovenstående mere detaljerede data samlet, og der er lavet en sammenligning
mellem december 2017, dvs. det tidspunkt, hvor Job og Projekt gik i gang og december 2019 – her to
år efter.
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Sammenligning af baseline med 2019
Udvikling
dec-19 Antal
Procent Baseline
11
4
57,1%
9,1%
4
2 100,0%
2,6%
55
-8
-12,7%
81,8%
7
2
40,0%
6,5%
77
100,0%

Baseline
Ikke offentlig forsørget
Under fleksjobordningen
Fortsat offentlig forsørget
Førtidspension
I alt

7
2
63
5
77

Andel
dec-19 Udvikling
14,3%
5,2%
5,2%
2,6%
71,4%
-10,4%
9,1%
2,6%
100,0%
0,0%

Samlet set er antallet af voksne, som er selvforsørgende vokset med 4 personer fra 7 til nu 11
personer. Der er tale om en stigning på ca. 57%, og andelen af selvforsørgede er vokset fra 9,1% til
nu 14,3%, hvilket svarer til en vækst på 5,2%.
Det er naturligvis meget positivt, at der er blevet flere selvforsørgende, men dykker man ned i tallene
kan man se, at det i den 2-årige periode er lykkes at få 7 voksne i et ordinært arbejde. Desværre er
der også i samme periode 3 andre personer, som er kommet på offentlig forsørgelse, så udvidelsen
kun omfatter 4 personer.
Der er derudover i december 2019 4 voksne, som er berettiget til et fleksjob. Heraf er 3 i gang med et
fleksjob, mens 1 borger således aktuel er ledig og modtager ledighedsydelse. Der er i perioden tale
om en vækst på 2 personer, som er fundet berettiget til et fleksjob. De har således også fået deres
arbejdsmarkedssituation afklaret, således at de har en varig nedsættelse af arbejdsevnen, men vil
kunne bidrage på arbejdsmarkedet i en reduceret form.
Samlet var der i december 2017 i alt 9 personer på arbejdsmarkedet/uden offentlig forsørgelse
(inklusiv personer i fleksjob), svarende til 11,7% af de 77 voksne. Denne andel er i december 2019
vokset til 18,2%, idet 14 voksne nu er på arbejdsmarkedet/uden offentlig forsørgelse.
Ser man nærmere på de 7 voksne, som i løbet af perioden er kommet i arbejde, så kan man se, at de
alle er under 45 år, og at de generelt er blandt de yngste af de 77 voksne på offentlig forsørgelse.
Deres gennemsnitsalder er på 39 år og i de 21 år, som er gået siden de blev 18 år, har de været på
offentlig forsørgelse i næsten 13 år, svarende til 59% af tiden. De har altså gennemsnitligt kun i
omkring 9 år ud af 21 år været selvforsørgende.
Det fremgår også af tabellen, at 2 borgere fået afklaret, at deres arbejdsevnen er varigt nedsat i en
sådan grad, at de har fået bevilget førtidspension.
Sammenligning med kontrolgruppen
I nedenstående tabel fremgår den tilsvarende måling for de 30 voksne, som indgår i kontrolgruppen.
Kontrolgruppen - sammenligning baseline med 2019
Baseline
Ikke offentlig forsørget
Fortsat offentlig forsørget
Førtidspension
I alt

5
23
2
30

dec-19
8
20
2
30

Udvikling
Antal Procent Baseline
3
60,0%
16,7%
-3
-13,0%
76,7%
0
0,0%
6,7%
100,0%

Andel
dec-19 Udvikling
26,7%
10,0%
66,7%
-10,0%
6,7%
0,0%
100,0%
0,0%

Det fremgår af tabellen, at der er en vækst på 3 personer, som er selvforsørgende fra 5 personer i
december 2017 til 8 personer i december 2019. Væksten er på 60% og dermed lige lidt over resultatet
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for indsatsgruppen i projekt Job og Familie. Tilsvarende er antallet af offentligt forsørgede faldet med
13%, hvilket også er lidt over resultatet for de voksne i projekt Job og Familie.
Det kan således konstateres, at der ikke er opnået bedre beskæftigelseseffekter af den opprioriterede
indsats for de voksne i projekt Job og Familie end det, som ses ved den almindelige
beskæftigelsesindsats, som kontrolgruppen har været genstand for. Det skal dog nævnes, at der
indgår relativ få voksne i kontrolgruppen og færre end i indsatsgruppen i projekt Job og Familie, som
selvfølgelig gør, at resultatet skal tages med et vist forbehold.
Beskæftigelsesindsatsen for de voksne
I dette afsnit redegøres kort for den beskæftigelsesindsats, som i den 2-årige periode er ydet til de
voksne.
Der er 11 voksne ud af de i alt 77 voksne, som ikke i perioden har været genstand for en
beskæftigelsesindsats, idet de ikke har været tilknyttet jobcentret med henblik på at hjælpe dem ind på
arbejdsmarkedet. Det drejer sig om personer, som har været i ordinært arbejde, fleksjob eller på
førtidspension i hele perioden.
Tilbage er således 66 voksne, som projekt Job og Familie og Job- og Aktivhuset har arbejdet målrettet
på at få nærmere arbejdsmarkedet. Målingen for den 2-årige periode viser, at 58 voksne svarende til
88% af de voksne har deltaget i et aktiveringstilbud.
I nedenstående tabel fremgår et samlet overblik over aktiviteten:
Mentor
Antal tilbud
Antal personer

25
20

Projekt, kursus mv.
56
36

Praktik

Tilbud i alt
41
29

122
58

Note: Målingen er foretaget for 2018 og 2019 og indeholder samtlige aktiveringsforløb

I løbet af den 2-årige projektperiode har 20 ud af de 66 voksne, svarende til 30%, fået mentorstøtte.
Samlet er der blev givet 25 mentortilbud, idet der er enkelte voksne, som har fået mere end ét
mentorforløb.
Der er 36 ud af de 66 voksne, svarende til 55%, som har fået et vejledende- og opkvalificerende tilbud
i form af projektforløb eller kursusforløb. Samlet er der blevet givet 56 tilbud, idet der er flere voksne,
som har fået mere end ét forløb.
Derudover er der 29 ud af de 66 voksne, svarende til 44%, som har været i en virksomhedspraktik.
Samlet er der blevet givet 41 virksomhedspraktikker, idet der er flere voksne, som har fået mere end
ét forløb.
Samlet er der i den 2-årige projektperiode afgivet 122 aktiveringstilbud til de 58 voksne, som på et
eller andet tidspunkt i perioden har været i gang med et tilbud, hvilket svarer til 2,1 tilbud pr. person.
Varigheden af aktiveringsindsatsen i de to år kan gennemsnitligt opgøres til ca. 39 uger eller ca. 20
uger pr. år, og gennemsnitligt har aktiveringsprocenten været på omkring 32%.
Normalt ligger aktiveringsprocenten for borgere tilknyttet Job- og Aktivhuset på omkring 15-20%, så
der er ingen tvivl om, at aktiveringsindsatsen for de voksne tilknyttet projekt Job- og Familie har været
forstærket sammenlignet med andre borgere på kontanthjælp og i ressourceforløb.
En af hensigterne med projekt Job og Familie har netop været at opprioritere indsatsen og afprøve
flere beskæftigelsesrettede indsatser for de voksne tilknyttet projektet. Det må siges at være lykkes.
Det skal derudover nævnes, at der i projektet også er arbejdet på at få de voksne sluset ind på
arbejdsmarkedet via ordinær ansættelse i et mindre antal timer, idet som også betegnes som et
småjob. I de første to år er der 3 voksne, som har været ansat i et småjob.
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Som nævnt ovenfor har 58 ud af 66 voksne deltaget i et aktiveringsforløb. Der er således 8 personer,
som ikke har deltaget i et beskæftigelsesrettet forløb, idet deres problemer ud over ledighed har været
af en karakter, som gør, at det ikke har været muligt, at iværksætte forløb for dem. Der kan også være
tale om familier, hvor familiedelen har været mest i fokus med henblik på at få bragt børnene i bedre
trivsel og få skabt mere ro i familien. De er stort set alle på ressourceforløb, som er for borgere, der
har brug for en helhedsorienteret indsats på tværs af sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet. I
denne evaluering er der ikke set nærmere på, om de eventuelt har modtaget anden indsats via
sundheds- og socialområdet. En af de 8 voksne har i 2019 fået tilkendt førtidspension.

B. Foranstaltninger på børneområdet
I dette afsnit ser vi nærmere på de indsatser, der er sat i værk for børnene og familierne i projektet.
På børneforanstaltningsområdet er ambitionen, at familierne bliver hjulpet ned af indsatstrappen mod
mindre indgribende foranstaltninger. Nedenfor ses en indsatstrappe med børnene i projektet. I den
venstre kolonne ser man indsatser fra start (januar 2018), og følger man rækken ud mod højre, ser
man, hvad foranstaltningen er for de samme børn 2 år efter (januar 2020). Nederst i skemaet er en
række med ’tilgang’. Det er de børn, der ikke var foranstaltninger på i 2018, men som der er kommet
foranstaltninger på i 2020. Det kan også være børn, som ikke fandtes i Aalborg Kommunes i 2018 –
f.eks. børn der ikke var født endnu, eller som boede i en anden kommune.
Indsatstrappen viser f.eks., at 3 børn, der i januar 2018 var anbragt i plejefamilie, i januar 2020 er
blevet hjemgivet, hvor foranstaltningerne enten er ophørte (2), eller der er iværksat hjemmebaseret
foranstaltning (1). Omvendt er der også 5 børn, der er blevet anbragt i perioden. Det er særligt de
hjemmebaserede foranstaltninger, der er er ophørt (20 børn – ned af trappen, grøn), og også de
hjemmebaserede foranstaltninger og forebyggende indsatser, der har været i tilgang (22 børn – op ad
trappen - rød).
Der er i januar 2020 registreret foranstaltninger på 65 ud af 102 børn. Der er altså 37 børn, som ikke
modtager foranstaltninger på familieområdet (f.eks. søskende uden familiegruppesag), eller hvor der
ydes intern råd og vejledning fra familiegruppen.
Indsats for samme cpr i januar 2020 / tilgang i perioden

Børn i projekt Job
og Familie
Ned ad
Cpr med indsats i januar
trappen
2018
Institution
2
Plejefamilie
10
3
Netværkspl.fam.
Hjemmebas. foranst.
41
20
Forebyg. Indsats
10
Tilgang
Sum
55
23
CPR med indsats i jan 2020

Ophørt

Forebyg.
indsats

Hjemmebas.
foranst.

Netværkspl
fam.

Plejefamilie

Institution

Op ad
trappen

2
2
11

13

1
9
1
10
20

7

18

1

2

8

1
5

3
1
23
27

1
12
31

1

65

Samme opgørelse er lavet for kontrolgruppen, hvor der også er foranstaltninger, der er ophørt eller har
bevæget sig ned af indsatstrappen (se tabel nedenfor). Det gælder f.eks. 4 anbringelser. Omvendt er
der 2 nyanbringelser i perioden. Der har været flere bevægelser ned af trappen end op ad trappen i
kontrolgruppen, hvormed kan siges, at den almindelige indsats fra familiegruppen har opnået mindst

19/63

lige så gode resultater som projektet. Her skal der dog være opmærksomhed på, at der ikke er
kommet nye børn til i kontrolgruppen undervejs i projektperioden – f.eks. fra andre kommuner eller
nyfødte – kontrolgruppen er uændret over tid modsat projektgruppen. Endvidere er kontrolgruppen
antalsmæssigt meget mindre end indsatsgruppen, hvorfor få børns udvikling kan flytte det samlede
resultat relativt meget.
Indsats for samme cpr i januar 2020 / tilgang i perioden

Børn i
kontrolgruppen
Ned ad
Cpr med indsats i januar
trappen
2018
Institution
1
1
Plejefamilie
9
2
Netværkspl.fam.
1
1
Hjemmebas. foranst.
19
9
Forebyg. indsats
1
1
Tilgang
Sum
31
14
CPR med indsats i jan 2020

Ophørt

Forebyg.
indsats

Hjemmebas.
foranst.

1
1
1
9
1
13

0

Netværkspl
fam.

Plejefamilie

1

6

8

2

5
14

0

Institution

Op ad
trappen

1

1
2

8

5
8

1

23

C. Skolefravær
Skoleforvaltningen har trukket fraværstal for børnene i projekt Job og Familie. Tallene kan ikke direkte
sammenlignes med tidligere opgørelser, der har været præsenteret i projektet, idet Skoleforvaltningen
har skiftet registreringsmetode. Sammenligningen herunder for 4. kvartal 2017 og 4. kvartal 2019 er
foretaget efter den nye metode.
I opgørelsen tæller udelukkende heldagsfravær med – ikke delvist fravær.
Ud af de 102 børn i projektet er der sammenlignelige fraværstal fra begge år for 51 børn, dvs.
halvdelen. Den anden halvdel indgår ikke i opgørelsen af følgende årsager: De var ikke startet i
folkeskole i 2017, eller de er over 16 år og går ikke længere i folkeskole i 2019. Der er også børn, der
ikke indgår, fordi de ikke går i en kommunal skole i Aalborg Kommune – de kan f.eks. gå i skole i en
anden kommune (f.eks. anbragte børn) eller er i privatskole.

Skolefravær i 4. kv. 2017 og 4. kv. 2019
18
16

Antal børn

14
12
10
8

2017

6

2019

4
2
0
0%

1-5%

6-10% 11-15% 16-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-75% 100%

Fraværsprocent
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Skolefraværet er desværre ikke gået den rigtige vej for børnene i projektet. Som det ses af figuren, er
der godt nok lidt flere børn med 0% fravær i 2019, men derudover er der registreret mere fravær i
2019 end i 2017. Gennemsnitligt var fraværet i 4. kvartal 2017 på 11,0%, mens det i 4. kvartal 2019 er
steget til 12,7%.
Det kan godt have betydning, at børnene jo er blevet ældre i projektperioden. Skolefravær og
skolevægring starter typisk med indgangen til teenageårene, og flere børn er nu nået denne alder.
Omvendt er nogle af de børn, der i 2017 var teenagere, udgået af målingen i 2019, fordi de er over
folkeskolealderen på 16 år.

D. Underretninger
Der er lavet en opgørelse over modtagne underretninger på børnene i projektperioden med en
antagelse om, at underretningerne vil være faldende efterhånden som børnenes trivsel forbedres og
samarbejdet med andre fagpersoner bliver tættere, f.eks. skole og dagtilbud.
Når vi ser på antallet af underretninger i perioden fra 2017 til 2019, er der en nedgang i antallet af
underretninger både på børnene i projekt Job og Familie og på børnene i kontrolgruppen. Procentvist
er faldet i underretninger lidt større i kontrolgruppen end i projektgruppen. For begge grupper gælder,
at der er større ændringer i anbringelsesmønstret i et par af familierne, og som bidrager væsentligt til
udviklingen i den samlede gruppe. Modsat indsatsgruppen og kontrolgruppen er det samlede antal
underretninger i familiegrupperne faktisk steget i årene 2017-2019 med +4 %.

Antal underretninger
2017
2018
2019
Procentvis nedgang fra
2017 til 2019

Børn i projekt Job og
Familie
103
102
84

Børn i kontrolgruppen

-18,4 %

-31,4 %

35
22
24

E. Progressionsmålinger – familiernes trivsel
Både børn og voksne er fulgt gennem projektperioden med spørgeskemaer, der afdækker familiens
trivsel. I dette afsnit beskrives, hvordan børn og voksnes trivsel har udviklet sig i projektet. Der er ikke
lavet løbende progressionsmålinger i kontrolgruppen.
Der er progressionsmålinger for 68 voksne og 89 børn1.
Resultater for børn
1

Når der i et tidligere afsnit er angivet flere voksne og børn i projektet, er det fordi, projektet opererer
med hele husstande. Men der er f.eks. særligt fædre, som er i arbejde og deltager meget lidt i
projektet, hvorfor de heller ikke har udfyldt progressionsskemaer undervejs. Det gælder også for
børnene, at ikke nødvendigvis alle børnene i en husstand har en sag i familiegruppen, og der er derfor
heller ikke udfyldt progressionsskemaer for alle børn, ligesom nogle børn ligger under aldersgrænsen
for målingerne (4 år).
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For børnene er det primære trivselsmål SDQ spørgeskemaet2. Nedenfor vises udviklingen i den
samlede SDQ-score fra start (baseline) og i marts 2020 (seneste måling).

SDQ-score
0%

Baseline

Seneste måling

10%

20%

30%

40%

47

50%

60%

13

57

Inden for normalområdet (almindelig trivsel)

70%

80%

90%

100%

41

13

31

På kanten af normalområdet (gråzone)

Uden for normalområdet (lav trivsel)

Ift. baselinemålingen er der ved seneste opfølgning en større andel af børn inden for normalområdet
(grøn) og færre uden for normalområdet (rød). Denne positive udvikling for børnene i projektet er
blevet stadig mere tydelig gennem projektets 2 år.
Hvis man ser på hele befolkningen, vil alle børn også kunne fordele sig i kategorierne inden for -, på
kanten af – og uden for normalområdet, som projektbørnene ovenfor. I befolkningen generelt vil
omkring 80% af børnene placere sig inden for normalområdet, 10% vil være på kanten af
normalområdet og 10% vil være uden for normalområdet. Børnene i projekt Job og Familie er
desværre (forventeligt) kraftigt overrepræsenteret i kategorierne på kanten af - og uden for
normalområdet, men det går den rigtige vej i forhold til at udligne forskellene.
Som det ses nedenunder, falder den gennemsnitlige samlede SDQ-score - dette er positivt, idet det
betyder lavere grad af problemer for børnene. Ved baseline er gennemsnittet på 14,5, hvilket er i den
gule zone. I dag er gennemsnittet på 12,5, hvilket er i den grønne zone – inden for normalområdet.
Gennemsnittet dækker over, at der er børn i begge ender af skalaen, både dem der trives godt, og
dem der ikke gør.

SDQ – Strenghts and Difficulties Questionnaire – er et internationalt valideret og anerkendt
spørgeskema, som afdækker børnenes styrker og vanskeligheder og angiver en score herfor.
Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, hvorudfra der kan beregnes en samlet SDQ-score, ligesom
der kan opstilles mål for børnenes sociale styrker, emotionelle problemer, adfærdsproblemer,
symptomer på hyperaktivitet/uopmærksomhed og problemer ift. jævnaldrende. I Job og Familie er det
forældrene, der udfylder skemaet om deres børn.
2
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Gennemsnit på samlet SDQ-score
14,5
14,0

12,5

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Baseline

Seneste opfølgning

I projekt Job og Familie afsluttes familier, efterhånden som målene nås eller af andre årsager, og nye
familier tages løbende ind i projektet. Børnene har derfor i marts 2020 haft forskelligt tidsmæssigt
forløb i projektet. Neden for er vist, hvordan børnene har udviklet sig, fordelt over hvor længe de har
deltaget i projektet.
Med de data vi har indsamlet indtil nu ser vi ikke et mønster ift., hvor længe børnene har deltaget.
Børnene er relativt hurtigt kommet i bedre trivsel, og de børn, der har været længst tid i projektet,
synes ikke at have udviklet sig mere end de nye børn. Omvendt kan man også sige, at de børn, der
har været længst tid i projektet (2 år), måske også netop stadig er i projektet, fordi der stadig er
udfordringer at løse i familien.

Gennemsnit på SDQ-score - fordelt på antal år i
projektet
16,0
14,0
12,0

18% deltaget i
under 1 år

14,9

14,5
13,3

13,2
11,4

10,5

I målingerne har:

14% deltaget i 11 ½ år
69% deltaget i
over 1 ½ år

10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Under 1 år i projektet

1-1,5 år i projektet
Baseline

Over 1,5 år i projektet

Seneste opfølgning

Pigerne i projektet har en lidt højere problemscore end drengene ved starten i projektet, men de
udvikler sig positivt, ligesom drengene også gør det. Ser man dybere bagom tallene finder man, at
pigerne ligger højt på sociale styrker, men til gengæld har mange følelsesmæssige problemer.
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Drengene udviser flere symptomer end pigerne, når det gælder hyperaktivitet/uopmærksomhed samt
vanskeligheder ift. jævnaldrende.
I projektet er:

Gennemsnit på SDQ-score - fordelt på køn

53% drenge

15,2

16,0
13,9
14,0

47 % piger

12,7

12,2

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Drenge

Piger
Baseline

Seneste opfølgning

Neden for ses den samlede SDQ-score splittet op på børnenes alder. Børn under 4 år får ikke udfyldt
SDQ-skemaet (spørgsmålene er ikke beregnet til de små børn). De yngste børn på 4-9 år ligger
relativt lavt på problemscoren, og der er (endnu) ikke de store problemer for denne aldersgruppe.
Børnene på 10-15 år (som rummer næsten halvdelen af projektbørnene) udvikler sig positivt ned ad
problemscoren, og det samme er tilfældet for de unge over 15 år.

I projektet er:

Gennemsnit på SDQ-score - fordelt på alder
15,9

6% Under 4 år

16,0

14,6
13,2

14,0
12,0

11,7

12,2

11,3

25% 4-9 år
47% 10-15 år

10,0

21% Over 15 år

8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
4-9 år

10-15 år
Baseline

Over 15 år

Seneste opfølgning

24/63

Den samlede SDQ-score kan splittes op på 5 dimensioner, som er vist nedenfor. Her får vi mere viden
om, hvor børnenes styrker og svagheder ligger, og hvordan de udvikler sig.

SDQ - 5 dimensioner
0

2

4

6

12

14

16

4,4
4,0

Emotionelle problemer

2,8
2,0
4,9
4,5

Hyperaktivitet/uopmærksomhed

Problemer ift. jævnaldrende

10
8,1
8,7

Sociale styrkeområder

Adfærdsproblemer

8

2,4
2,0

Gennemsnit baseline

Gennemsnit seneste opfølgning

De 5 dimensioner ovenfor skal læses lidt forskelligt. Den første – ’sociale styrkeområder’ – skal som
den eneste gerne være så høj som mulig (den måler styrker). De øvrige skal helst være så lave som
mulige (de måler problemer). Det er derfor positivt, når alle problemområderne gennemsnitligt
mindskes for børnene, og de sociale styrkesider vokser.

Rådgiverne har vurderet børnenes funktionsniveau ved start og igen i marts 2020 (se næste side). Der
er anvendt et spørgeskema om funktionsniveau, der har sammenhæng med den børnefaglige
undersøgelse og ICS. Rådgiverne har vurderet hvert barn på en skala fra 0 til 4, hvor 0 er udtryk for, at
barnet ingen problemer har, og 4 er udtryk for, at barnets problemer er totale.
Som resultaterne viser, rykker rådgivernes socialfaglige vurdering af børnenes funktionsniveau sig
ikke ret meget – der hvor funktionsniveauet dog har flyttet sig mest positivt er ift. familieforhold.
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Rådgivernes vurdering: Børnenes funktionsniveau
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gennems
nit 0-4

SUNDHEDSFORHOLD

1,1

Baseline

1,2

Seneste opfølgning
SKOLE OG UDDANNELSE

1,4

Baseline

1,4

Seneste opfølgning
FRITIDSFORHOLD OG VENSKABER
Baseline

1,1

Seneste opfølgning

1,0

UDVIKLING OG ADFÆRD
Baseline

1,5

Seneste opfølgning

1,4

FAMILIEFORHOLD
Baseline

1,8

Seneste opfølgning

1,5

SAMLET SOCIALFAGLIG VURDERING
Baseline

1,6

Seneste opfølgning

1,7

0 Ingen problemer/begrænsninger

1 Lette problemer/begrænsninger

2 Moderate problemer/begrænsninger

3 Alvorlige problemer/begrænsninger

4 Komplette/totale problemer/begrænsninger
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Resultater for voksne
De voksne er ligesom børnene blevet fulgt med progressionsmålinger igennem hele projektperioden.
Trivselsmålet for de voksne er WHO-5 scoren3, og nedenfor vises udviklingen i den samlede score. I
foråret 2020 er færre voksne i den røde risikozone for depression eller stressbelastning, mens særligt
den gule zone er vokset, hvor der kan være risiko for depression eller stressbelastning. Den grønne
zone uden umiddelbar risiko er næsten uforandret.

WHO-5 score
0%

10%

20%

30%

Baseline

52

Seneste opfølgning

53

40%

50%

60%

70%

19

80%

90%

100%

29

25

22

Ingen umiddelbar risiko for depression eller stressbelastning
Der kan være risiko for depression eller stressbelastning
Der kan være stor risiko for depression eller stressbelastning

Som det ses nedenfor, er den samlede WHO-5 score for forældrene i projektet gennemsnitligt 47,9
ved opstart, mens den ved seneste måling er 54,2 – hvilket er i positiv retning. Når en person har en
score over 50, er man ikke i umiddelbar risiko for depression eller stressbelastning. Gennemsnittet for
hele befolkningen er 684, hvilket også vidner om, at forældrene i Projekt ’Job og Familie’ er mere
udsatte og i større risiko end befolkningen som helhed.

3

WHO-5 trivselsindekset er som SDQ-skalaen et internationalt anerkendt og testet værktøj. Begge er
på Socialstyrelsens nettoliste over dokumentationsværktøjer, som det tilrådes at anvende i forskningsog evalueringssammenhæng. WHO-5 består af 5 spørgsmål, der afdækker borgers velbefindende, og
herudfra kan udregnes en samlet trivselsscore.
4 Guide til trivselsindekset: WHO-5 (Sundhedsstyrelsen)

27/63

Gennemsnit på WHO-5 score
68

70,0
60,0

54,2
47,9

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Baseline

Seneste opfølgning

Gennemsnit DK

WHO-scoren er lidt forskellig afhængig af, hvor længe forældrene har deltaget i projektet. Den gruppe
borgere, der har været med fra start, dvs. over 1,5 år (65% af de voksne i målingen), har udviklet sig
relativt mest ift. deres startscore. Forældrene, der har været med i projektet i 1-1 ½ år ligger højt på
WHO-scoren – der er dog tale om ret få borgere i denne kategori (9 stk.), hvormed gennemsnittet let
kan påvirkes. De borgere, der kun har været med i under ét år (15 stk.), ligger meget lavt
trivselsmæssigt, men udvikler sig heldigvis i den rigtige retning.

Gennemsnit på WHO-score - fordelt på antal år i
projektet
70,0
58,2

60,0

61,8

57,5
50,1

50,0

22% deltaget i
under 1 år
13% deltaget i 11 ½ år
65% deltaget i
over 1 ½ år

40,0
40,0

I målingerne har:

35,2

30,0
20,0
10,0
0,0
Under 1 år i projektet

1-1,5 år i projektet
Baseline

Over 1,5 år i projektet

Seneste opfølgning
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Der er forskel på forældrenes trivsel afhængigt af, om det er lykkedes dem at komme i arbejde. Neden
for ser vi, hvordan trivslen målt på WHO-5 indekset tydeligt stiger mest for de borgere, der er kommet i
arbejde undervejs i projektperioden. Dem, der var i arbejde fra start, havde også den højeste WHO-5
score fra start, og de er stort set uforandrede undervejs (der er meget få personer i denne kategori – 4
stk.). Dem, der er på offentlig forsørgelse både ved start og ved seneste måling i marts 2020, stiger
også lidt trivselsmæssigt, men ikke i samme grad som dem, der kommer i arbejde.
Årsagerne til forskellene kan gå begge veje. Dem, der kommer i arbejde, får det måske bedre af at
være på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Omvendt kan der også være en vis selektion –
dem, der kommer i arbejde, er måske dem, der får det bedre psykisk og får overskuddet til at finde en
plads på arbejdsmarkedet. De havde det trivselsmæssigt også bedre fra start end dem, der ikke er
kommet i arbejde.
Det er i øvrigt lykkedes fædrene i langt højere grad end mødrene at komme i arbejde undervejs i
projektet, ligesom det også primært er fædrene, der har været i arbejde både ved start og ved seneste
opfølgning. Ser man bag om WHO-5 tallene, er det da også fædrene, der både har en højere score fra
start, og som udvikler sig mest positivt undervejs.

Gennemsnit på WHO-score - fordelt på udviklingen i
forsørgelsesstatus
77,7

80,0
70,0

65,0

62,0
56,6

60,0

45,6

50,0

50,7

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
I arbejde både ved start og
seneste opfølgning

Kommet i arbejde undervejs i
projektet
Baseline

På offentlig forsørgelse ved start
og seneste opfølgning

Seneste opfølgning

Forsørgelse er baseret på Dream-data med sammenligning af december måned 2017 og december
måned 2019. I arbejde: Alle uden offentlig forsørgelse med eller uden E-indkomst samt fleksjob. På
offentlig forsørgelse: Kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløb, jobafklaring, sygedagpenge,
forrevalidering, førtidspension, ledighedsydelse.

Nedenfor er gennemsnittet splittet op på de 5 spørgsmål, der indgår WHO-5. Skalaen går fra 0-5, hvor
0 betyder ’På intet tidspunkt’ og 5 betyder ’Hele tiden’.
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I de sidste 2 uger...
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,5

4,0

4,5

5,0

2,8

1 .. har jeg været glad og i godt humør

3,1
2,4
2,6

2 .. har jeg følt mig rolig og afslappet

2,2

3 .. Har jeg følt mig aktiv og energisk

2,6
1,8

4 .. er jeg vågnet frisk og veludhvilet

2,2

5 .. har min dagligdag været fyldt med ting, der
interesserer mig
Gennemsnit baseline

3,0

2,8
3,1

Gennemsnit seneste opfølgning

Der er fremgang at spore på næsten alle parametre i de voksnes trivsel – ikke mindst på
spørgsmålene om man i de sidste 2 uger er vågnet frisk og veludhvilet, samt om man har følt sig aktiv
og energisk.
Ud over trivselsmålet, har forældrene også besvaret spørgsmål om deres parathed til
arbejdsmarkedet. Spørgsmålene er inspireret fra det nationale forskningsprojekt
Beskæftigelsesindikatorprojektet (BIP). Resultaterne neden for vises som gennemsnit med en skala 15, hvor 1 betyder ’I meget lav grad’ og 5 betyder ’I meget høj grad’.

BIP spørgsmål
0

1

2

3

1. Har du en idé om, hvilket job eller uddannelse, du
gerne vil have?
2. Har du overskud i hverdagen til at fokusere på at
få et arbejde/ følge et aktiverings- eller
uddannelsesforløb?
3. Ved du, hvad du skal gøre for at forbedre dine
muligheder for at få et job eller komme i uddannelse?

4

2,8

2,4

3,1

3
2,7

3,5

4. Tror du, dine kompetencer kan bruges på en
arbejdsplads eller i et uddannelsesforløb?

3,4

5. Har dig og din rådgiver en klar plan for dit videre
forløb?
Gennemsnit baseline

5

3,1

3,9

4

Gennemsnit seneste opfølgning
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Der er tydelig fremgang at spore på BIP-spørgsmålene, og fremgangen har været stødt stigende
gennem hele projektperioden. Forældrenes svarer på alle spørgsmålene mere positivt i dag end ved
baselinemålingen.
Ser man længere bag om gennemsnitstallene viser det sig også, at udviklingen har været mere positiv
på beskæftigelsesspørgsmålene for de familier, der har været med i projektet i over et år.

Rådgiverne har også vurderet de voksnes funktionsniveau ved start og igen i marts 2020 (se næste
side). De voksnes spørgeskema om funktionsniveau bygger på Voksenudredningsmetoden (VUM),
hvor rådgiverne vurderer borgeren på en skala fra 0 til 4, hvor 0 er udtryk for, at borgeren ingen
problemer har, og 4 er udtryk for, at borgerens problemer er fuldstændige.
Rådgivernes vurderinger har flyttet sig positivt særligt for områderne psykisk funktionsnedsættelse
(hvilket hænger godt sammen med borgernes egne trivselsskemaer), samfundsliv og socialt liv (de
sidste to skal givetvis ses i lyset af, at de voksne er kommet tættere på arbejdsmarkedet).
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Rådgivernes vurdering: de voksnes funktionsniveau
0%
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SAMFUNDSLIV
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SOCIALT LIV
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1,1
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0 Intet problem

1 Let problem

2 Moderat problem

3 Svært problem

4 Fuldstændigt problem
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Resultater for familier
Børnenes og de voksens trivsel hænger i nogen udstrækning sammen. Der er f.eks. større chance for,
at børnenes trivsel forbedres, hvis forældrenes trivsel forbedres – eller omvendt. Det skal tilføjes, at
det i nedenstående også er talt med som en positiv udvikling, dér hvor barn eller voksen har fastholdt
et trivselsniveau inden for normalområdet (og dermed ikke kan ”sprænge skalaen” med forbedret
trivsel). Der er således 19 familier, hvor både voksne og børn gennemgår en positiv udvikling, eller
fastholder, at de trivselsmæssigt ligger inden for normalområdet. Men der er også mange andre forløb,
som det ses nedenunder, hvor voksne og børns trivsel ikke nødvendigvis følges ad.
Det er ikke sådan, at børn, hvis forældre er kommet i arbejde, udvikler sig mest positivt. Den positive
udvikling skal primært findes blandt nogle af børnene i den store gruppe, hvis forældre fortsat er på
offentlig forsørgelse. Det gælder over 80% af børnene.

Antal familier fordelt på udvikling inden for WHO og SDQ

Børns trivsel (SDQ)

Voksnes trivsel (WHO)
Positiv
udvikling
Positiv udvikling

19

Både positiv og
negativ
udvikling
1

Ingen
udvikling

Negativ
udvikling

2

8

Både positiv og
negativ udvikling
Negativ udvikling

5

2

2

1

3

1

2

5

Der er selvfølgelig tale om en virkelighed, som er langt mere nuanceret end tallene nogensinde kan
gengive. Men tallene kan være med til at give os et praj om, hvordan tingene kan hænge sammen. I et
senere afsnit om interview med familierne, kan du læse mere om, hvad familierne selv fortæller om
deres udvikling og projektets betydning for dem.

F. Økonomi
Det var den oprindelige forventning, at et helhedsorienteret og tværgående tiltag på tværs af de
involverede forvaltninger ville medføre en besparelse på de samlede kommunale udgifter til udsatte
familier.
Som følge heraf blev der opstillet et sparekrav på henholdsvis 5 mio. kr. i 2018, 7,5 mio. kr. i 2019 og
10 mio. kr. i 2020.
Der blev udarbejdet en økonomiopgørelse ved indgangen til projektet – en såkaldt økonomisk
baseline.
Det blev besluttet, at der skulle laves en ny økonomimåling efter 6 måneders projektindsats mhp. at
iagttage eventuelle besparelser på indsatssiden. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at
det tilknyttede konsulentfirma havde peget på, at der i en indledende fase vil komme
udgiftsreduktioner, som følge af at der sker reduktion i indsatser, som er hinanden overlappende. Det
forekom for nogle af de kommuner, som var en del af STAR-forsøget.
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Økonomimålingen for 2. kvartal 2018 viste, at udgifterne til familierne lå ca. 0,5 mio. kr. over målingen i
4. kvartal 2017. Det skyldes dels almindelig prisfremskrivning på indsatser og forsørgelsesudgifter og
dels, at der er iværksat flere indsatser for de involverede familier.
Økonomimålingerne for henholdsvis 4. kvartal 2017 og 2. kvartal 2018 på initiativet i Aalborg har vist,
at der faktisk ikke har været iværksat mange overlappende tiltag, og derfor kan der heller ikke
konstateres en aktivitets- og udgiftsnedsættelse, som medfører en udgiftsreduktion. Tværtimod har det
helhedsorienterede fokus på familierne i den indledende fase vist, at der er behov for iværksættelsen
af flere indsatser, som forventes at medføre en effekt for familierne på længere sigt. Der er således
tale om en slags investering i at hjælpe disse familier, og som på sigt forventes at medføre reducerede
udgifter for Aalborg Kommune.
Som følge heraf foreslog Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i forbindelse med
budgetforhandlingerne for budget 2019, at besparelsesbeløbene for budget 2019 og 2020 på
henholdsvis 7,5 mio. kr. og 10 mio. kr. blev annulleret.
Magistraten var enig i, at det opstillede besparelsespotentiale var for højt og dermed urealistisk, men
mente dog stadig, at initiativet måtte udløse en mindre besparelse. Som følge heraf blev der tale om
en såkaldt delvis annullering af besparelsen, idet der stadig er et sparekrav på årligt 0,5 mio. kr.
Sparekravet på 0,5 mio. kr. er placeret ved Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, hvilket også giver
god mening med tanke på, at langt hovedparten af udgifterne forbundet med de udsatte familier
forefindes på familie-, social- og beskæftigelsesområdet.
Udgiftsniveauet til familierne
De fire involverede forvaltninger har udarbejdet en ny økonomimåling for 4. kvartal 2019, som kan
sammenholdes med udgifterne til familierne ved indgangen til projektet (den økonomiske baseline) og
med den økonomimåling, som blev lavet for 4. kvartal 2018.
Ved at sammenholde de tre økonomimålinger er det muligt at vurdere udgiftsudviklingen og
udgiftsniveauet for familierne i løbet af de første to projektår.
Det skal nævnes, at økonomimålingerne udelukkende består af ekstraordinære udgifter forbundet med
familiemedlemmerne, dvs. udgifter udover de almindelige udgifter til f.eks. pasning af børn, almindelig
skolegang mv.
Udgiftsniveauet til de involverede familier i projekt Job og Familie fremgår af nedenstående tabel.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltning
Skoleforvaltning
Ældre- og Handicapforvaltning
Sundhed og Kultur
Samlet

Udgift 4. kvt. Udgift 4. kvt. Udgift 4. kvt.
2017
2018
2019
7.174.631
6.766.086
7.226.793
773.309
814.328
853.550
168.994
160.208
177.281
1.340
2.482
1.340
8.118.274
7.743.103
8.258.964

Forskel
2017-19
52.161
80.241
8.287
0
140.690

Note: Udgiften er opgjort i årets priser. Målingen omfatter 47 aktuelle familier og 12 familier, som er gået ud af
projektet.

Det skal nævnes, at økonomimålingen denne gang er lidt anderledes end tidligere
økonomiopgørelser, idet målingen omfatter alle familier, som i løbet af de to år har været med i
projektet. Der indgår således familier, som ikke længere er med i projektet. Der er dels tale om
familier, hvor målet med indsatsen er opfyldt og dels familier, som ikke ønsker at fortsætte i projektet,
men som har været med i projektet i minimum ét år. Familier, som er gået ud af projektet indenfor et
år, og hvor målet ikke er opnået, indgår således ikke i målingen.
Økonomimålingen viser, at den samlede udgift på tværs af de involverede forvaltninger kan opgøres til
næsten 8,3 mio. kr. for 4. kvartal 2019. I lighed med tidligere målingerne afholder Familie- og
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Beskæftigelsesforvaltningen hovedparten af udgifterne forbundet med familierne (88%), mens
Skoleforvaltningen står for 10%. Ældre- og Handicapforvaltningen står for de resterende (2%), mens
Sundhed og Kulturforvaltningen stort set ikke har udgifter til familierne.
Sammenligner man udgiften i 2019 med baseline-målingen i 2017, hvor den samlede udgift var på
godt 8,1 mio. kr., ses en mindre stigning i udgifterne på ca. 140.000 kr. Men tager man højde for den
almindelige prisfremskrivning, så er der i stedet tale om et mindre fald på omkring 190.000 kr.
Når man tager højde for den almindelige prisfremskrivning har Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen færre udgifter til familierne (reduktion på ca. 238.000 kr.), mens
Skoleforvaltningen har stigende udgifter (vækst på ca. 49.000 kr.). De to øvrige forvaltninger har stort
set uændrede udgifter.
Økonomimålingen omfatter det sidste kvartal i hvert af årene. Hvis ovenstående udgiftsbeløb
fremskrives til helårsniveau, vil Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen have haft mindre udgifter
svarende til næsten 1,0 mio. kr., mens således Skoleforvaltningen har haft en udgiftsstigning på ca.
0,2 mio. kr.
Umiddelbart ser det således ud til, at det justerede sparekrav på årligt 0,5 mio. kr. for Familie- og
beskæftigelsesforvaltningen, er opfyldt.
Ser man nærmere på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens udgifter, kan de opdeles i følgende:

Forsørgelsesudgifter (budgetgaranteret)
Beskæftigelsesindsats (budgetgaranteret)
Børne- og familieforanstaltninger
Servicelovsudgifter til voksne
Samlet

Udgift 4.
kvt. 2017
3.123.759
221.221
3.424.979
404.672
7.174.631

Udgift 4.
kvt. 2018
2.961.891
365.804
3.233.897
204.494
6.766.086

Udgift 4.
kvt. 2019
2.920.277
233.329
3.888.537
184.650
7.226.793

Forskel
2017-19
-203.482
12.108
463.558
-220.023
52.161

Note: Udgiften er opgjort i årets priser. Målingen omfatter 47 aktuelle familier og 12 familier, som er gået ud af
projektet.

Det fremgår af tabellen, at udgifterne til offentlig forsørgelse (kontanthjælp, ressourceforløbsydelse,
førtidspension mv.) er reduceret med 0,2 mio. kr. (0,3 mio. kr., når der tages højde for
prisfremskrivning). Faldet skal forklares med, at det i den 2-årige projektperiode er lykkes, at få flere af
de voksne gjort selvforsørgende ved at de er kommet i ordinært arbejde.
Udgiften til aktiveringstilbud og indsatser er mere eller mindre uændret, men dog mindre end i 2018,
hvor der var en vækst, som følge af flere iværksatte indsatser.
Udgiften til børne- og familieforanstaltninger er til gengæld vokset og er i 2019 ca. 0,5 mio. kr. højere i
2019 end i 2017 – dog kun 0,3 mio. kr., når der tages højde for prisforskrivning. Årsagen hertil skal
findes i, at der i 2019 er flere børn, som er i en anbringelse.
For udgifterne til de voksne under serviceloven ses en lidt lavere udgift i 2019 end i 2017 – ca. 0,2
mio. kr.
Omregnet til helårsniveau og 2019-prisniveau kan forskellen i runde tal opgøres til:

Offentlig forsørgelse og aktiveringsudgifter (budgetgaranti)
Børne- og familieforanstaltninger
Servicelovsudgifter til voksne
Samlet

Forskel 2017-19 helårsniveau
- 1,3 mio. kr.
+ 1,3 mio. kr.
- 0,9 mio. kr.
- 0,9 mio. kr.
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Der har altså samlet set været en besparelse i 2019 på 0,9 mio. kr. i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen, når der ses på alle udgiftsområder. Hertil kommer at der i 2018 var en
besparelse på ca. 0,6 mio. kr., så samlet over de to første projektår er besparelsen på alle
udgiftsområder på ca. 1,5 mio. kr.
Men da budgetbesparelsen kun gælder for serviceudgifterne, er der i nedenstående afsnit set
nærmere på kun dette område.
Status på budgetbesparelsen
Budgetbesparelsen på 0,5 mio. kr. er i hvert af årene lagt ind på Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningens serviceudgifter til børne- og familieforanstaltninger, og det er hermed på
dette område, som det er tanken, at den forventede besparelse skal realiseres.
Men som følge af voksende udgifter til børne- og familieforanstaltninger kan det således konstateres,
at det ikke er lykkes at opfylde besparelsesmålet.
Samlet set er der for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen stigende serviceudgifter til de
involverede familier svarende til ca. 0,4 mio. kr. (summen af udgifterne til børne- og
familieforanstaltninger til børnene og servicelovsudgifter til de voksne).
Tillægger man så det investeringsbeløb, som Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen anvender til
projekt Job og Familie, så er der meget langt til at indfri besparelsesmålet, jf. nedenstående tabel, hvor
der er lavet en samlet årsopgørelse for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i de to år, hvor
projektet har været i gang.
Udgift til børne- og familieforanstaltninger
Årlig investeringsbeløb
I alt
Besparelsesmål
Samlet resultat (tab)

2018
-1.040.000
1.715.000
675.000

2019
1.300.000
1.715.000
3.015.000

I alt efter 2 år
260.000
3.430.000
3.690.000

-500.000

- 500.000

- 1.000.000

1.175.000

3.515.000

4.690.000

Note: I tabellen sammenlignes udgifterne i året til børne- og familieforanstaltninger med udgiften i 2017.

Det årlige investeringsbeløb er det beløb, som henholdsvis Socialafdelingen og Job- og
Ydelsesafdelingen har afsat til projektet. Beløbet er fordelt med 765.000 kr. i Socialafdelingen
svarende til udgiften til 1,7 rådgivernormering og 950.000 kr. i Job- og Ydelsesafdelingen svarende til
udgiften til 1,0 rådgivernormering og udgiften til projektlederen. Investeringsbeløbet er finansieret
indenfor den samlede budgetmæssige ramme til de to afdelinger. Der er således tale om, at der ved
en opprioritering af projektindsatsen er fundet ekstra medarbejderressourcer til at forstærke indsatsen
overfor de involverede familier i projektet. Fra familieområdet, er der flyttet ressourcer fra de øvrige
sager i familiegrupperegi for at kunne give projektrådgiverne en reduktion i sagstal. En almindelig
sagsstamme er normalt på ca. 36 sager, mens projektrådgiverne har haft en sagsstamme på 20 sager
pr. rådgiver. I Job- og Ydelsesafdelingen er projektindsatsen finansieret via centrale midler.
Opgørelsen viser, at der efter det første projektår var et samlet underskud eller tab på næsten 1,2 mio.
kr., idet besparelsen på børne- og familieforanstaltningerne var mindre end investeringsbeløbet.
I det andet projektår var der et samlet underskud eller tab på godt 3,5 mio. kr., idet der udover
investeringsbeløbet også var stigende udgifter til børne- og familieforanstaltningerne.
Samlet efter de to første projektår kan underskuddet eller tabet opgøres til ca. 4,7 mio. kr., som jo skal
forklares med, at det ikke er lykkes at reducere udgifterne til børne- og familieforanstaltningerne
samtidig med, at der har været et investeringsbeløb på godt 3,4 mio. kr.
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Hvis man ser bort fra, at budgetbesparelsen er lagt på serviceudgifterne, er den samlede bundlinje for
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen et underskud eller tab på ca. 2,9 mio. kr., idet udgifterne er
reduceret med ovennævnte 1,5 mio. kr., men investeringsbeløbet på ca. 3,4 mio. kr. og
budgetbesparelsen over to år på 1,0 mio. kr. trækker den anden vej, så nettoresultatet bliver et tab på
de 2,9 mio. kr.
Sammenligning med kontrolgruppen
I lighed med indsatsgruppen er der udarbejdet en økonomiopgørelse for de familier, som indgår i
kontrolgruppen. Samlet er der registreret udgifter til 35 børn og 25 voksne i de 21 familier.
Resultatet af økonomimålingen fremgår af nedenstående tabel.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltning
Skoleforvaltning
Ældre- og Handicapforvaltning
Sundhed og Kultur
Samlet

Udgift 4. kvt. Udgift 4. kvt. Udgift 4. kvt.
2017
2018
2019
4.483.056
4.014.044
3.825.620
190.471
136.793
183.336
581
0
0
0
0
0
4.674.108
4.150.837
4.008.956

Forskel
2017-19
-657.436
-7.136
-581
0
-665.152

Det fremgår af tabellen, at Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i lighed med indsatsgruppen
afholder langt de fleste udgifter til familierne. Derudover er det kun Skoleforvaltningen, som afholder
udgifter til familierne.
Samlet set kan der iagttages faldende udgifter til familierne i kontrolgruppen. Det gælder primært for
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og i mindre grad for Skoleforvaltningen. Korrigeret for
prisfremskrivning kan de faldende udgifter opgøres til næsten 0,9 mio. kr.
Sammenlignet med udgifterne til familierne i projekt Job- og Familie er udgiftsfaldet større for
kontrolgruppen, idet udgiftsfaldet til familierne i projekt Job- og Familie kun var på lidt under 0,2 mio.
kr. Og dette til trods for, at der er næsten 3 gange så mange familier i indsatsgruppen som i
kontrolgruppen.
Det ”økonomiske resultat” for kontrolgruppen er altså bedre end for projekt Job- og Familie, og der ses
således ikke nogen økonomisk effekt af indsatsen overfor familierne i projekt Job- og Familie.
I nedenstående tabel er udgifterne i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fordelt for
kontrolgruppen:

Forsørgelsesudgifter (budgetgaranteret)
Beskæftigelsesindsats (budgetgaranteret)
Børne- og familieforanstaltninger
Servicelovsudgifter til voksne
Samlet

Udgift 4.
kvt. 2017
920.673
2.771
3.392.371
167.241
4.483.056

Udgift 4.
kvt. 2018
876.026
29.515
2.953.203
155.300
4.014.044

Udgift 4.
kvt. 2019
868.012
163.270
2.736.519
57.819
3.825.620

Forskel
2017-19
-52.661
160.499
-655.851
-109.422
-657.436

Det fremgår af tabellen, at det i særlig grad er udgifterne til børne- og familieforanstaltninger, som er
blevet reduceret. Det er dermed i kontrast til indsatsgruppen, hvor der i 2019 oplevedes stigende
udgifter til børne- og familieforanstaltninger.
Samlet set er der stigende udgifter til forsørgelse og beskæftigelsesindsats, men det skyldes at to af
børnene i den 2-årige periode er blevet 18 år, hvilket medfører udgifter til uddannelseshjælp og forløb,
hvor en del samtidig har medført reducerede udgifter til børne- og familieforanstaltninger.
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For de voksne ses færre udgifter til forsørgelse, idet der er voksne, som i perioden er blevet
selvforsørgende.
Udgiftssammensætningen for kontrolgruppen er lidt anderledes end for projekt Job og Familie, idet
udgifterne til børne- og familieforanstaltninger fylder mere og udgør en større andel end i projekt Job
og Familie, og tilsvarende fylder de budgetgaranterede udgifter til forsørgelse og
beskæftigelsesindsats mindre. Det kan indikere, at der er tale om mere komplicerede børne- og
familiesager i kontrolgruppen end i projekt Job og Familie. Dette billede så vi også på indsatstrappen,
hvor der er forholdsmæssigt mange anbringelser i kontrolgruppen.

G. Resultater sammenlignet med STAR-projektet
Projekt ’Helhedsindsats for udsatte familier’ er gennemført i 10 kommuner fra 2014-16 med en pulje
fra STAR på 91,3 mio. kr. 348 familier har deltaget med i alt 1.252 børn og voksne. Aalborg Kommune
søgte også dengang midlerne fra STAR, men blev ikke udvalgt til deltagelse i projektet. Projekt Job og
Familie er bygget op om de samme grundelementer som STAR-projektet, og den eksterne
konsulentbistand, der i starten rådgav og underviste i projekt Job og Familie, blev også forestået af
konsulenten fra det landsdækkende projekt. Deloitte og STAR har udgivet en slutrapport for projekt
’Helhedsindsats for udsatte familier’ – dette afsnit perspektiverer resultaterne fra Job og Familie til
resultaterne af STAR-projektet.
Helt overordnet er målgruppen for begge projekter udsatte familier, hvor én eller begge forældre
modtager offentlig forsørgelse, og hvor der er en åben børnesag på ét eller flere børn i familien. I
projekt Job og Familie er primært valgt familier, hvor der også er iværksat foranstaltninger på
børneområdet. Men i forhold til målgruppen er der også flere ting, der indikerer, at voksne og børn i
Aalborg-projektet i et eller andet omfang kan siges at være mere udsatte end familierne i STARprojektet – det gælder f.eks. i forhold til selvvurderet trivsel (SDQ og WHO-5), hvor Aalborg-familierne
vurderer sig selv dårligere end STAR familierne allerede fra start. Ift. indsatstrappen er godt 14% af
børnene i Aalborg-projektet anbragte, mens det kun gælder 6% af STAR-børnene. Også de
forebyggende foranstaltninger synes at være mere i brug i Aalborg-familierne end i STAR-familierne.
Hertil kommer, at voksne (og dermed også børnene) i Aalborg-projektet simpelthen er ældre end
familierne i STAR-projektet – det følger af, at rekrutterngen til projektet sker via Job- og Aktivhuset for
borgere over 30 år.
Slutevalueringen fra STAR-projektet indeholder intet om, hvilke økonomiske effekter projektet har
medført. Der er heller ingen oversigter over bevægelsen i indsatser og foranstaltninger. Vi kan derfor
ikke ud fra STAR’s slutrapport sige noget om, hvorvidt familierne har bevæget sig op eller ned ad
indsatstrappen over de 3 år, og om der ligger et økonomisk besparelsespotentiale i deres projekt.
På SDQ-problemscoren havde børnene i STAR-projektet et gennemsnit på 13 ved baseline, mens
den i Aalborg var 14,5 – det betyder, at Aalborg-børnene af deres forældre opleves at have større
problemer end STAR-børnene fra start (Aalborg børnenes gennemsnit er udtryk for, at de er i
gråzonen, mens STAR børnenes gennemsnit er i udkanten af normalområdet). Børnene i Job og
Familie flytter sig fra en samlet gennemsnitlig problemscore på 14,5 til 12,5 i marts 2020 (2 point). Til
sammenligning flytter børnene i STAR-projektet sig fra en gennemsnitlig problemscore på 13 ved start
til 11,7 efter 13-15 måneder. STAR børnene fortsatte den gode udvikling over tid og lå på en
gennemsnitlig SDQ-score på 10,1 efter 25-27 måneder (dvs. 2,9 point for den fulde deltagelse). Det vil
vise sig, om projekt Job og Familie kan matche det resultat, efterhånden som flere familier opnår
deltagelse på over 2 år.
WHO-5-scoren i STAR-projektet var ved opstart gennemsnitlig 49,6 point, hvor den i Aalborg er 47,9 –
det betyder, at de voksne Aalborg-deltagere var mere udfordrede i deres selvvurderede trivsel fra
starten. I Aalborg er den gennemsnitlige WHO-5 score steget fra 47,9 til 54,6 (6,7 point), hvilket er
langt mere end i STAR-projektet, hvor kun de voksne i gennemsnit stiger 2,6 point.
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Funktionsvurderingerne (rådgivernes faglige vurderinger af familierne) blev i STAR-projektet forbedret
gennemsnitligt 0,4 point for både børn og voksne. I projekt Job og Familie i Aalborg ser vi ikke helt
denne fremgang i rådgivernes vurderinger – 0,1 points fremgang for børn og 0,3 for voksne.
I slutevalueringen af STAR-projektet er der også medtaget resultater for de voksnes
beskæftigelsessituation, men det er ganske vanskeligt at sammenligne resultaterne med projekt Job
og Familie, da der ikke måles på den samme måde. I STAR-projektet var gennemsnitlig 10% af de
voksne selvforsørgende ved indgangen til projektindsatsen, hvilket svarer meget godt til de voksnes
beskæftigelsessituation i projekt Job og Familie, hvor 9% var selvforsørgende.
Men måleproblemet består i, at der ikke i STAR-projektet laves en tilsvarende måling efter afslutning
af projektet. I projekt Job og Familie ses, som tidligere nævnt, en vækst i andelen af selvforsørgede,
idet den efter 2 år er vokset til godt 14%.
I STAR-projektet derimod måles de voksnes beskæftigelse i hele projektperioden opgjort i uger. Fra
projektstart til slut har omkring 15% af de voksne, som ikke var i beskæftigelse ved projektets start,
haft minimum 10 ugers beskæftigelse, men det fremgår ikke om de er blevet fuldt selvforsørgende
sådan, som der måles i projekt Job og Familie.

6. Kvalitative interview med 12 familier
I denne sidste del af evalueringen er vi nu kommet til de kvalitative resultater. Der præsenteres i dette
afsnit resultater på baggrund af kvalitative interview med deltagende familier. I næste afsnit ser vi på
resultater fra et fokusgruppeinterview med projektets socialrådgivere.
Der er gennemført interview med 12 familier, der har været med i projekt Job og Familie, og som
stadig er aktuelle i projektet. Det er valgt at interviewe familier, som har deltaget i mere end 1 år, så de
har et vist erfaringsgrundlag, vi kan undersøge på. Det er samtidig valgt at interviewe både familier,
der har nået deres mål, og familier som (endnu) ikke har, med henblik på at indfange forskellige
familiers oplevelser.
Interviewene med familierne har til formål at udforske familiernes egne erfaringer med projektet, og
hvad der er virksomt fra et borgerperspektiv. Interviewene er efter familiens eget ønske enten
foretaget i familiens eget hjem eller i forvaltningen.
Helt overordnet har 10 familier været glade for projektet – 2 oplever ikke en forskel i den indsats, de
modtager (og oplever heller ikke selv et behov for indsats).
Her er en opsamling på de punkter, der er vigtige for borgerne:
Hvad er vigtigt for borgerne?












Det er let at få fat i rådgiver
Møder kan afholdes i hjemmet
Familierådgiver og jobrådgiver koordinerer indbyrdes
Rådgiverne hjælper med at ”finde vej” i systemet
Både familierådgiver og jobrådgiver skal indgå aktivt i samarbejdet
Tæt opfølgning med hyppige møder og fremdrift i tingene
Rådgiverne lytter til og inddrager borgeren
Rådgiverne hjælper med de problematikker, familierne oplever (stort som
småt)
Børnenes trivsel er afgørende vigtigt – ofte 1. prioritet
Hjælp til børnene kan give ro og overskud til forældrene
Hjælp til vejen mod arbejdsmarkedet i et tempo, hvor borger kan følge med
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I det følgende beskrives mere detaljeret resultaterne fra interviewene. Som eksempler er indsat citater
fra familierne undervejs – alle navne er fiktive.

Let kontakt
For familierne har det praktisk stor betydning, at kontakten med rådgiverne i projektet er lettere, end
hvad de har været vant til. Næsten alle oplever, at de bedre kan få fat i deres rådgiver – typisk via et
telefonopkald eller en sms. Hvis rådgiver ikke kan svare, vender hun hurtigt tilbage.
Det er også let for familierne, at de kun behøver at kontakte den ene rådgiver, og så koordinerer
rådgiverne indbyrdes og evt. med andre aktører som f.eks. skole, daginstitution,
virksomhedskonsulent, ydelsesrådgiver, Psykiatri mv. – f.eks. i forhold til at finde tid til et nyt møde
eller for at finde svaret på et spørgsmål. For nogle familier har det været en stor hjælp, at denne
koordinering er foretaget af rådgiverne, og at de ikke skal finde rundt i systemet på egen hånd.
En enkelt mor efterlyser en bedre koordinering mellem rådgiverne, og at færre møder blev aflyst.
Der er mange familier, der har haft god gavn af, at møderne kunne holdes i eget hjem. Der er forældre
med en psykisk sårbarhed, der fortæller, at de tidligere har været stressede af de mange møder i
forvaltningens forskellige afdelinger, og det har givet dem ro, at rådgiverne kommer til dem. Har man
glemt et møde, kan det også reddes, når rådgiverne møder op derhjemme. Én mor fortæller, at hvor
hun tidligere blev stresset af at skulle ud af døren på dage, hvor hun psykisk havde det meget dårligt
(og frygtede for risikoen for at blive sanktioneret), så har hun i projektet haft mulighed for at aflyse
mødet – alene visheden om denne mulighed giver hende den ro, der gør, at hun ikke behøver at gøre
brug af at aflyse.

Let kontakt
”På trods af at der er mange rådgivere, så skal man kun kontakte én
rådgiver. Hun tager sig af resten. Før skulle jeg ringe til det og det og det og
det, og de har forskellige tidspunkter, jeg kan ringe på. Jeg var simpelthen
glad for, at jeg kom med i det her projekt.” (Cecilie)
”Det har været nemmere end før. Hun var rigtig svær at få fat på hende
rådgiveren. Hvis man lagde en besked, kunne der godt gå en 3-4 dage.
Med hende her kan man have næsten daglig kontakt. Hun er også sød til at
ringe tilbage, hvis man har lagt en besked.” (Mads)
”De kommer tit herud til møder. Jeg kan godt få angst og får svært ved at
skulle ud. Jeg føler, de kommer for at hjælpe mig og ungerne.” (Anne)

40/63

Sammenhæng mellem job og familie
Mange møder afholdes, hvor både familierådgiver og jobrådgiver er til stede sammen, og det opleves
også for langt de fleste af familierne, at der er et langt tættere samarbejde mellem job- og familiedelen.
De fleste familier fortæller, at det er meget meningsfuldt for dem, at der bliver samarbejdet omkring
dem, og at rådgiverne ”ser hele billedet”. To familier synes ikke, at de har oplevet den store forskel –
begge familier oplever ikke selv, at de har brug for en familieindsats.
Flere familier nævner den vedvarende relation til rådgiver(ne) som afgørende for deres udvikling –
samme pointe fremfører rådgiverne også, som vi skal se i næste afsnit. Det har været væsentligt i
projektet, at familierne har fået tillid til deres rådgivere, og har turde tale åbent om det, der før var
opdelt i henholdsvis en familie- og en jobindsats. Interessant er det også, at det er meget få, der
italesætter det som en udfordring, at de havde et rådgiverskifte i forbindelse med deres opstart i
projektet. Nogle fortæller, at de i forvejen oplevede mange skift.
To af familierne oplever en ubalance, hvor de har haft meget stor gavn af jobrådgiverens indsats, men
hvor familierådgiveren opleves for lidt involveret i forhold til at afhjælpe problemerne omkring deres
børn. De pointerer, at selvom de begge har fået rigtig meget ud af projektet, så ville forløbet have
været langt mere effektfuldt, hvis deres børn var hjulpet lige så meget. I enkelte andre familier er der
også et indtryk af, at familierådgiveren har mange sager og akutte opgaver, der gør, at planer og
aftaler kan ændre sig.
Næsten alle familier tilkendegiver, at det er positivt, at jobrådgiver og familierådgiver arbejder tæt
sammen. Én mor efterlyser, at ydelsesrådgiver også indgår i projektet, så alle rådgiverne var samlet.
Kun en enkelt mor oplever en for hende negativ side af rådgivernes samarbejde. Hun oplever at
rådgiverne ”rotter sig sammen”, når møderne holdes sammen.
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Sammenhæng mellem job og familie
”Det er bare rigtig rigtig godt. Fordi det giver det der fulde billede af, hvad der foregår i ens liv.
Du skal ikke sidde og forklare det samme til to forskellige rådgivere, og vi kan tage hånd om det
sammen. Nogle gange har jeg også haft min sygeplejerske fra psykiatrisk med, så vi kunne få
et lidt større billede. Man skal ikke sidde og genfortælle. Og alle ved, hvad der foregår. Det er
bare fantastisk, jeg er vild med det.” (Helle)
”Vi kender hinanden bedre. Der bliver sagt nogle ting, som jeg måske ikke ville have sagt, hvis
det havde være adskilt. Så ville jeg nok også have adskilt det lidt mere med børnenes
socialrådgiver, og min socialrådgiver havde jeg ikke fortalt noget om børnene.” (Anne)
”Det primære og altafgørende for mig har været, at de har arbejdet sammen. At de sidder til de
samme møder, at de hører de samme ting, og at vi aftaler de samme ting. Vi aftaler afhængigt
af hinanden, i stedet for at jeg render til den ene i Jobafdelingen og fortæller, at nu er det sådan
på hjemmefronten. Og det kan de have svært ved at forstå og forholde sig til. Så det synes jeg
bare har været mega godt.” (Inger)
”Det jeg synes, der er særlig godt, det er, at de hjælper. Det er en helhed, man får glæde af
dem. De får et indblik i en helhed i familien. Forælderens arbejdstilstand men også familiens
tilstand. De får arbejdet sammen omkring det.” (Dorthe)
”Jeg synes faktisk, det har fungeret rigtig godt. Jeg synes, det er en god måde at gøre det på.
Der bliver ikke så mange løse ender, eller så mange misforståelser, eller ting der bliver tabt på
gulvet, fordi der er mere styr på det og mere overblik. Fordi det er altså ikke altid, at den ene
ved, hvad den anden laver inde i systemet. Og det synes jeg faktisk ikke, vi har oplevet.” (Gitte)
Den modsatte oplevelse:
”Når de sidder hver for sig, så er de bedre til at lytte, end når de sidder sammen. De støtter lidt
for meget hinanden, når de sidder sammen til et møde. De rotter sig lidt mere sammen om én.
Den man plejer at kunne forholde sig til, vender lige pludselig 180 grader, og hvor man tænker
lidt, hvad skete der lige der?” (Frederikke)
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Oplevelse af inddragelse
Næsten alle familierne – måske med en enkelt undtagelse – oplever i meget høj grad at blive
inddraget og hørt i forhold til, hvad der skal ske. En del fortæller, at de også oplever større grad af
inddragelse i projektet, end hvad de før har oplevet. Det er meget væsentligt for familierne, at
rådgiveren taler med dem i øjenhøjde, behandler dem, og ser menneskene bag og ikke blot som
endnu en sag.

Oplevelse af inddragelse
”Faktisk har de været rigtig rigtig gode til at lytte på mig og finde ud af, hvad for en
hjælp de kan give mig.” (Cecilie)
”Jeg er blevet set, de interesserer sig for mig, og jeg er ikke bare en sag som
statistik og så videre til den næste. De prøver virkelig at finde muligheder for, hvad
der kan fungere og tænke lidt alternativt.” (Anne)
”Selvfølgelig er jeg hendes arbejde, men man føler sig ikke som et arbejde. Man
føler virkelig, at hun mener det af hjertet, og det er jeg slet ikke i tvivl om, at hun
gør (…) Hun giver virkelig én følelsen af at være et menneske. Hun giver ikke én
følelsen af at være en sag.” (Belinda)
”De skal blive ved med at kommunikere, som de har gjort. Og holde én op på
tingene. Og bevare roen. Det er det, jeg har haft størst gavn af. Uanset hvor meget
det har været pis og lort hjemme hos mig, så når jeg har været sammen med
jobrådgiver og virksomhedskonsulent, som har været utrolig positive begge to, og
ikke sådan nedladende. Så at møde sine borgere i øjenhøjde og være positivt
støttende.” (Jeanette)

Der sker noget
Der er en del af interviewpersonerne, der har en oplevelse af, at der med projektet er blevet sat gang i
en masse positive ting, særligt i forhold til deres tilknytning til arbejdsmarkedet (5 personer beskriver
det meget tydeligt). De har en oplevelse af at have været tilknyttet Jobcentret i mange år, uden der er
sket så meget, og hvor de måske heller ikke har set deres jobrådgiver så ofte. Dette billede er vendt,
og hvor de oplever en langt mere målrettet indsats og tæt opfølgning. Flere nævner i denne
forbindelse også, at samarbejdet mellem deres jobrådgiver og deres virksomhedskonsulent har
fungeret rigtig godt.
Én mor oplever generelt ikke den store forskel med projektet. I forhold til jobindsatsen har hun dog haft
indtrykket af, at hun med sin deltagelse i projektet er kommet foran i køen i forhold til at få en
virksomhedskonsulent og et praktiksted.
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Der sker noget
”I forhold til mig selv, er der kæmpe forskel. Lige pludselig skete der bare noget.
Inden jeg kom i Job og Familie, der fik jeg egentlig lov til at gå. Jeg måtte selv
presse på, og skal vi ikke lige… Og det gik der jo rigtig mange år med faktisk. Det
var først da jeg kom i Job og Familie projektet, at det gik i gang og virkelig
lykkedes, vil jeg sige. De holdt kontakten og fulgte op på tingene, og gjorde de ting,
de havde sagt, de ville. Der er sket en kæmpe udvikling.” (Jeanette)
”Der skete det, at jeg kom i praktik. Før, selvom jeg blev ved med at presse, så
skete der ingenting. Men i det her projekt, så skete der noget. Rigtig store
forandringer og positive ting. Jeg kom i praktik, og jeg håber på på sigt at kunne
komme i fleksjob. Der skete bare noget rigtig godt.” (Cecilie)
”Jeg er kommet tættere på det, jeg gerne vil. Jeg har brugt utrolig mange år i
Jobcenteret, hvor jeg ikke rigtig er kommet videre. Så skete der bare noget, da jeg
kom over i Kennedy og fik min jobrådgiver i projektet.” (Dorthe)
”Jeg har stort set været på kontanthjælp siden jeg var 20 år og har egentlig bare
fået lov at gå lidt. Så er der sket lidt og så er der alligevel ikke sket noget og har
haft et hav af sagsbehandlere (..) Jeg har aldrig nogensinde haft en
sagsbehandler, som jeg er så glad for. Jeg vil vove den påstand, at det også er
(rådgivers) skyld, at jeg er kommet så langt, som jeg er. Hun stiller bare op for mig,
og hun er der (…) (Rådgiver) har givet mig selvtilliden til at komme i gang. Fordi
jeg har de sidste mange mange år sagt, bare giv mig en pension - altså jeg havde
givet op, jeg orker ikke mere. Hvor jeg siger i dag, nej jeg skal da ikke have en
pension, jeg vil ønske jeg kan få et fleksjob og komme ud og bruge bare noget af
det, jeg kan. Hun har været supergod til at sige, jamen jeg kan se dig inden for det
område og inden for det område (…) Jeg ville ønske, der var flere som min
rådgiver.” (Belinda)
”Det er ikke det helt store, jeg har mærket til det. Ikke andet end det med praktik, at
jeg kom foran i køen. Men derudover, så har jeg ikke mærket noget til det. Men jeg
har i hvert fald ikke noget skidt at sige.” (Kristine)

Når der presses på
Mens nogle familier oplever det positivt, at der sker noget – f.eks. i forhold til arbejdsmarkedet – er der
også familier, der oplever, at der sker lidt rigeligt. Det er særligt mødre, der fortæller, at de ikke kan
holde til at komme i praktik, og at de psykisk får det meget svært, når de presses for hårdt. Eller at
udfordringerne omkring deres børn fylder så meget, at det er vanskeligt at finde overskuddet til at
komme i praktik. 2 mødre oplever at være presset for hårdt, mens 3 andre tidligere har været presset,
men har oplevet større forståelse for deres situation i projektet. Mødrene lægger her vægt på, at
samarbejdet mellem rådgiverne giver dem et større blik for familiens samlede udfordringer.
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Når der presses på
”Jeg har været lidt skuffet, må jeg sige. Jeg har det rigtig psykisk dårligt, og i nogle
perioder bliver det lidt værre. Jeg tænkte med projektet, at det måske gjorde det
nemmere. Jeg blev sendt ud i forskellige praktikker. Sidst brød jeg helt sammen.”
(Elina)
Jeg bliver hurtigt presset. Der bliver ikke sat to ting i gang samtidig, hvis der f.eks.
er sat noget i gang med ungerne, så er der ikke så meget med mig. Min rådgiver
presser mig lidt nogle gange for at se, hvor min grænse er, og hvad jeg kan holde
til. Men jeg tror, de er ved at finde ud af det.” (Anne)
”De har presset mig kærligt, og det er jo fint. Men der har også været et tidspunkt,
hvor jeg simpelthen blev presset ud over kanten, og hvor jeg simpelthen måtte
sige, nu trækker jeg stikket, for det kan jeg ikke lige nu.” (Jeanette)
Den væsentlige forskel er, at der er en større forståelse for de forskellige ting. Det
påvirker min arbejdsevne, hvordan min hjemmesituation ser ud. Og det påvirker
min hjemmesituation de gange jeg har været ude i afklaringsforløb (…) Jeg kunne
godt opleve førhen – nu har jeg også gået i 12 år, og det er lang tid – jeg har også
oplevet systemets skrappe krav.” (Inger)

Hjælp til børnene
Flere af familierne italesætter selv, at børnene er det vigtigste for dem, og de prioriterer målene for
børnene højst. Mange familier føler sig godt hjulpet - 8 vurderer at deres børn har udviklet sig positivt,
og hertil kommer et par stykker, hvor forældrene ikke synes, der har været behov for en udvikling.
2 af børnene svinger meget i deres udvikling, og der er udfordringer omkring trivsel og skolegang.
Begge disse familier oplever, at familierådgiveren er for lidt involveret, og de oplever ikke tilstrækkelig
hjælp til de udfordringer, de står i (én i Sydvest og én i Øst).
3 andre familier har oplevet at få for meget hjælp – forstået på den måde, at de gerne ville undvære
f.eks. en pædagogisk familierådgiver. I en af familierne ser mor ikke længere et behov for hjælpen,
men rådgiver vurderer, at det skal fortsætte. I en anden familie har de forud for projektet oplevet
dobbelt indsats, fordi de også har en kontaktperson – her er den pædagogiske familierådgiver blevet
afsluttet, efter familien er trådt ind i projektet. I den tredje familie er indsatsen ligeledes blevet afsluttet.
For de familier, der oplever sig godt hjulpet, kan der være tale om hjælp til stort som småt. Der er en
oplevelse af, at rådgiver er til rådighed, hvis man har spørgsmål eller udfordringer, som man har svært
ved selv at løse. Familierne nævner eksempler som at søge tilskud til fritidsaktiviteter til børnene, at
finde det rette skoletilbud, konflikter med eksmænd osv. Flere familier nævner også, at de har haft god
gavn af den kontaktperson eller pædagogisk familierådgiver, som de har haft tilknyttet familien.
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Hjælp til børnene
”Udfordringerne er ikke blevet mindre, men der er kommet mere ro omkring min
datter. Hun har knap så meget grænsesøgende adfærd, som hun havde før. Det
er, tænker jeg, et sammensurium at de instanser, der er inde over.” (Inger)
”Vi får hjælp i hjemmet, som vi har haft utrolig meget gavn af (…) Jeg synes, min
søn er faldet mere til ro med de redskaber, vi har fået. Så synes jeg, han er
kommet mere i trivsel. Jeg synes, jeg har en mere glad dreng.” (Dorthe)
”PFR’en gav mig værktøjer til, hvordan jeg kunne gå ind og snakke med hende på
en anden måde, end jeg egentlig gjorde. Hun kan godt få de der surhedsanfald
engang imellem stadigvæk, men der kan gå helt op til et halvt år imellem. Før var
det hver dag.” (Frederikke)
”Vi vidste ikke før, hvordan vi kunne hjælpe hende, så det gik mere og mere ned af
bakke. I Danmark skal man i skole, så der var kæmpepres og prøvet alt muligt. Og
det blev kun værre. Men efter vi endelig har fundet mere ud af, hvordan vi kan
hjælpe hende, og hvad kan vi forvente af hende, så er hun helt klart blevet en
gladere pige.” (Gitte)

Hjælp til forældrene
Der er forældre, der oplever at have fået det bedre i den tid, de har været i projektet (7 stk.), og også
forældre, der ikke oplever at deres situation er forandret (5 stk.).
Flere af de forældre, der har oplevet en positiv udvikling, kæder det selv sammen med indsatsen for
deres børn. Når de oplever, at børnene er blevet hjulpet og har fået det bedre, har de også selv fået
mere ro i hverdagen og overskud til at fokusere på at komme på arbejdsmarkedet. Der er ikke
umiddelbart nogen af de interviewede forældre, der har observeret den modsatte mekanisme – at
deres succes på arbejdsmarkedet skulle have haft positiv påvirkning på deres børns trivsel.
De forældre, der oplever deres situation uforandret, har typisk ikke haft succes med praktikforløb osv.
Nogle har det så dårligt, at de ikke har den store optimisme i forhold til at finde en plads på
arbejdsmarkedet. Der er også relativt mange – både blandt dem der har oplevet en udvikling, og dem
der ikke her - som ikke ved, hvad de gerne vil i relation til beskæftigelse.
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Hjælp til forældrene
”Jeg har ikke gennemført noget de sidste 700 år, når jeg har været sendt i
aktiveringsprojekter. Men det har jeg nu, og det har været mega fedt at kunne sige
YES. Jeg har været afsted, og det har været dejligt. Og jeg vil bare gerne hurtigt i
gang igen. Jeg vil ikke hjem og gå en måned eller to for at gå og vente på at skal i
gang med noget.” (Belinda)
”Jeg gemte mig simpelthen herhjemme det første halve år. Det har ændret sig. Jeg
er kommet rigtig langt personligt. Når min datter bliver lidt mere stabil, skal jeg
også til at ud i den virkelige verden igen.” (Gitte)
”Projektet har været en stor hjælp for mig, fordi der også bliver fokuseret på min
datter. Og når hun får hjælp nogle timer, kan jeg få lidt ro og kan også fokusere på,
hvad jeg skal i fremtiden.” (Cecilie)
”Der er kommet noget mere udvikling. Jeg har fået noget mere ro. Og har også fået
nogle lægepapirer færdige. Jeg er kommet langt med det i forhold til projektet, hvor
de er med til at komme i gang med det fleksjob, som jeg gerne vil.” (Dorthe)

Arbejde giver livskvalitet
Selvom der er stor forskel på, hvor langt de forskellige familier endnu er nået, så fortæller flere
forældre, at de har haft en god oplevelse af at være i praktik. Der tegner sig helt klart et billede af
nogle familier, hvor forældrene gerne vil arbejde i den udstrækning, det overhovedet er muligt for dem.
Det har givet dem noget livskvalitet at være på arbejdsmarkedet, som de bl.a. mærker ved, at de har
noget at fortælle derhjemme til mand eller børn, og at de oplever en naturlig træthed. Nogle fortæller
også, at de får følelsen af at være noget værd for andre, og at kunne være med til at bidrage til
samfundet. Nogle fortæller, at de før kun har ønsket sig en pension, men nu drømmer om at få en
plads på arbejdsmarkedet. Enkelte fastholder stadig ønsket om pension, og kan ikke se sig selv på
arbejdsmarkedet, fordi de psykisk oplever store udfordringer.
For dem, der er tilkendt fleksjob – eller er på vej til at blive det – er der en meget tydelig stolthed, og
de er typisk glade og taknemmelige for den udvikling, de har været igennem.
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Arbejde giver livskvalitet
” Jeg vil ikke nøjes med en pension. Hvis jeg kan arbejde nogle timer, så vil
jeg gøre det i stedet for at sidde derhjemme. Det er stor livskvalitet for mig at
arbejde, og noget jeg gerne vil overføre til mine børn (…) Jeg får en positiv
oplevelse af at arbejde i stedet for bare at sidde derhjemme. Og jeg får at se,
hvordan arbejdsmarkedet er nu i forhold til dengang. Fordi der er gået mange
år.” (Cecilie)
”Selvfølgelig bliver jeg træt. Men det giver mig også en form for overskud. Og
bare det at jeg kan komme hjem og snakke med min mand om noget, jeg har
oplevet. I stedet for han kommer hjem og fortæller om det, han har oplevet.
Og jeg har bare siddet i hjørnet og lavet ingenting. Så det giver mig også
noget selvtillid og få lov til at prøve nogle ting af. Det har givet mig mange nye
måder at tænke på. Det her med at mærke, at man er pligtopfyldende.”
(Belinda)

Familieplanen
I projektet har rådgiverne arbejdet med en familieplan, hvor familierne opstiller og prioriterer deres mål
inden for både familie- og beskæftigelsesområdet (se evt. skabelon for familieplanen i bilag A). De
fleste af interviewpersonerne kender deres familieplan, men der er også enkelte, der ikke umiddelbart
husker den eller måske kender den ved det navn.
Flere tilkendegiver, at familieplanen har givet et godt overblik, og det har været fint for dem at arbejde
med målene deri. For andre synes familieplanen ikke at have betydet en stor forskel.

Familieplanen
” Jeg synes det har været rart. Det har været håndgribeligt for mig lige at holde fast
i. Fra periode til periode kan det godt ændre sig. Så det med at gå tilbage og lige
se, hvad var det nu lige, jeg egentlig gerne ville – hvad var det mine håb og
drømme var, og hvordan kommer jeg frem til det.” (Elina)
”Det giver overblik. Jeg er meget glad for at have sted, hvor det er skrevet ned, og
hvor jeg kan sidde og krydse det af.” (Helle)
”Det giver én noget at arbejde efter, og jeg kan godt lide, når tingene er
strukturerede. For mig har det fungeret. Jeg tror, man skal gå lidt mere i dybden
med den. Det var hurtigt overstået på 10-15 minutter. Hvis vi skal arbejde med det,
skal vi dykke ned i det og arbejde med detaljerne i det.” (Jeanette)
”Det synes jeg faktisk er rigtig okay. Det kunne gavne rigtig meget. Og det har
gavnet mig. Jeg har haft nogle bump på vej derover til de mål. Det har taget noget
ekstra tid at opnå de mål, men hvis jeg tænker på andre familier, så tænker jeg jo,
det er en rigtig god ide.” (Dorthe)
”Jeg tror ikke, jeg har kigget på den faktisk. Jeg tror den ligger inde i en skuffe.
Fordi jeg får jo sørget for de ting.” (Lotte)
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Anbefaling fra familierne
Familierne har svært ved at pege på ting, de kunne ønske sig var anderledes i projektet. De fleste
svarer, at de har været meget tilfredse – enkelte siger, at det havde været godt, hvis de var kommet
med i projektet noget før, eller generelt havde fået mere hjælp på et tidligere tidspunkt.
Over halvdelen af familierne vælger (uopfordret) i deres interview at anbefale projektet som noget,
mange andre i deres situation kunne få god gavn af. Flere bliver hen i mod afslutningen af interviewet
en anelse nervøse for projektets fremtid og tilkendegiver tydeligt, at de håber, at Aalborg Kommune
vælger at fortsætte initiativet. Her er flere af anbefalingerne gengivet, og som samtidig afslutter kapitlet
om interviewene med familierne.

Anbefaling fra familierne
”Tusind tak for muligheden for at være med i det her projekt. Det har været enormt
givende for mig personligt. Jeg synes det er et godt projekt, og jeg håber det bliver
en fast del af Aalborg Kommunes indsatser.” (Jeanette)
”Jeg håber, det fortsætter. Når man er en familie med problematikker og står i den
situation, jeg står i, så kan jeg slet ikke forestille mig, hvordan det skulle køre
ellers. De år, hvor jeg kørte uden det, der var det det ene bump på vejen efter det
andet, fordi de ikke havde indblik i de forskellige ting, og også traf nogle afgørelser
uden hinanden, der fik nogle konsekvenser.” (Inger)
”Jeg håber, kommunen kan se, at det er en fordel og en stor hjælp til mange. Rent
økonomisk tror jeg faktisk også, det er til den gode side. Der er mange, der slås
med noget psykisk. Og der tror jeg, man kan hjælpe hurtigere, og så kommer folk
også hurtigere videre.” (Gitte)
”Jeg synes jo, projektet er fantastisk. Jeg synes jo, alle skulle have muligheden for
at komme i det projekt.” (Lotte)
”Jeg er simpelthen så glad for dem og alt det, de har gjort. Jeg synes simpelthen,
det ville være ærgerligt, hvis det skulle stoppe. Når man ligger ned, så er det bare
rigtig rigtig svært.” (Anne)
Jeg håber, projektet får lov at fortsætte, det håber jeg virkelig. Sidder du i en
situation, som jeg har gjort, eller vi har gjort, hvor jeg har været så psykisk ude af
balance og ikke har kunnet håndtere tingene og få tingene til at hænge sammen,
så har det været rart, at der har været to kontaktpersoner, som kunne arbejde
sammen. Så barnets rådgiver og den voksnes rådgiver har haft et samarbejde og
har kunnet koordinere det… Så jeg håber inderligt, at de kan få lov at fortsætte, og
flere kan få glæden ved det.” (Belinda)
”Jeg håber, I fortsætter det. For det vil være til stor gavn for andre familier, der
mosler med det. Aalborg kommune er meget hjælpsom over for sine borgere. Det
her projekt har været en stor hjælp.” (Cecilie)
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7. Medarbejdernes faglige erfaringer
Der er 7 rådgivere i projekt Job og Familie samt en projektleder. De har deltaget i et
fokusgruppeinterview om deres erfaringer med en ny måde at arbejde på. De bidrager bl.a. med vigtig
viden om, hvad der virker for at skabe udvikling sammen med borgerne, samt erfaringer med at
arbejde tværfagligt hen over snitfladen mellem Jobcentret og Familiegruppen.
Rådgiverne har også beskrevet 5 cases, som ligger i bilag. Der er både familier i disse cases, som er
afsluttet succesfuldt i projektet, mens andre cases beskriver familier, hvor det har været svært at
skabe den ønskede udvikling. Casene viser et realistisk billede af familier og problematikker i mange
nuancer.
Herunder er oplistet, hvad rådgiverne peger på, har vist sig særligt virksomt i arbejdet med familierne.
Resultaterne er fuldstændig i tråd med, hvad vi finder i andre undersøgelser på området, f.eks.
STARS landsdækkende projekt ’Helhedsindsats for udsatte familier’, KORAs evaluering af Sverige- og
Herningmodellen - samt i Aalborg Kommune kontekst - f.eks. erfaringer fra projekt HEAT, som var et
projekt der omfattede 10 familier i perioden 2014-2016.

Hvad virker?








Tæt relation til familien
Troen på borger
Hyppig opfølgning
Tilgængelighed
Motiverende samtaler
Skræddersyede indsatser
Samarbejde mellem familierådgiver og jobrådgiver

Tæt relation til familien
Relationen mellem borger og rådgiver er helt grundlæggende og afgørende for at lykkes med at skabe
en udvikling for familien. I projektet har udgangspunktet været, at rådgiverne skulle have et lavere
sagstal og dermed mulighed for at være langt mere i kontakt med familierne. I mange familier er der
derfor brugt tid på at opbygge en bedre relation til familien, som bl.a. vurderes at have højnet
familiernes tillid til ”systemet”, lige såvel som det har været med til at flytte nogle familier. Familierne
beskriver også relationen til rådgiver som afgørende vigtig.

Troen på borger
Rådgiverne fremhæver det også som væsentligt, at de tydeligt signalerer, at de tror på, at borgeren
kan. Det gælder ikke mindst beskæftigelsesdelen, hvor netop troen på borgeren var et af
hovedresultaterne af virksomme elementer i f.eks. Beskæftigelsesindikatorprojektet.
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Eksempel
”Vi har siddet ved familien på skift ca. en gang om ugen – vi har været der
rigtig meget, men det viser sig også at give bonus nu. Mor er kommet ud i
en virksomhedspraktik nu for første gang. Da vi overtog sagen, havde hun
søgt om førtidspension.
Vores relation til familien er altafgørende i det her tilfælde. Vi har kunnet
gøre det, der var nødvendigt og sidde der i en periode. Det har fået det
hele til at vende for mor. Hun har ekstremt høj tillid til os. Mor havde jo
ingen tillid til Jobcentret, de var nogle skiderikker. For mor er jobrådgiver
nu meget betydningsfuld, og der er en tillid til os som system nu, at vi vil
dem det bedste. Vores nærvær og at vi har tilladt os at tage os tid til dem.
Og vi har troet på dem. I starten har jeg tydeligt italesat, at jeg tror på, at
hun har også en masse at byde ind med. Jeg kaster en masse bolde op i
luften, og så griber hun dem selv lige så stille efterhånden, hvor hun
reflekterer over nogle ting, efter vi har talt sammen.”

Hyppig opfølgning
Den hyppige opfølgning er et af hovedelementerne i projektet, hvor rådgivernes samtaler med familien
i sig selv er en vigtig del af indsatsen. Rådgiverne er med de hyppige opfølgninger kommet tættere på
familierne, og har en bedre indsigt i deres problematikker. De kan også bedre her og nu handle på de
udfordringer, der opstår. Den hyppige kontakt er nyt for både familierådgivere og jobrådgivere, men
ikke mindst for jobrådgiverne synes der at være meget stor forskel fra vanlig praksis, hvor man typisk
kun ser borger med mere faste intervaller hver 3. måned.
Rådgiverne fortæller, at nogle borgere har haft svært ved den tætte kontakt, og måske netop det, at
rådgiverne kommer så tæt på. Der har været familier, der er bakket ud af projektet, fordi de ikke
ønskede den tætte kontakt.

Tilgængelighed
Med de hyppige opfølgninger er der hele tiden en tæt kontakt til familien. Hvis familien har brug for at
komme i kontakt med rådgiver i øvrigt, sker det også meget nemt ved, at de enten kan træffe dem på
telefonen, eller lægge en besked og blive ringet op. Fordelen i projektet er, at det altid er nemt at få fat
i én af rådgiverne, og så klarer de den interne koordinering. Familierne fremhæver også selv
tilgængeligheden som en væsentlig fordel ved projektet.
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Motiverende samtaler
Det er tydeligt, at en væsentlig del af den
hyppige kontakt er brugt på at tale motiverende
med familien og finde frem til de ressourcer og
kompetencer, som de besidder. Der er med
familierne opstillet mål for deres håb og
drømme og vejen derhen (se senere om
familieplan).

Skræddersyede indsatser

Eksempel
”Mor kom i praktik, og vi var noget spændte på,
hvordan det ville gå. Men vi har brugt langt tid på at
snakke med hende om det. Og så gik det faktisk rigtig
godt, hun mødte stabilt og havde 25 timer i en butik. Nu
er hun bevilliget fleksjob.
Hun har bare gået lidt for sig selv, der har ikke været
arbejdet så meget med mor. Hun havde ikke været inde
ved en jobcenterrådgiver i et år, da jeg overtog sagen.
Så vi har taget fat i hende og snakket med hende om,
at hun godt kan. Vi har lavet en tæt opfølgning og sagt
til hende, at hun skal ud i den praktik. Og hun var pisse
bange, men hun gjorde det.”

Alle familier er forskellige, og der har i projektet
været plads til at prøve nye, forskellige ting af
med udgangspunkt i den enkelte families
styrker og udfordringer. Rådgiverne har haft den samme vifte af indsatser at trække på, rammevilkår
mv. som findes i den øvrige drift, men rådgiverne lægger vægt på, at de har haft mulighed for at
tænke mere kreativt og strikke nogle løsninger sammen, som de ellers ikke ville have gjort.
Det har været afgørende at lave indsatsen i familiens eget tempo. Rådgiverne forklarer en
vekselvirkning, hvor de skubber lidt på for derefter at give plads til, at familien kan reagere og spille
med.

Der er fleksibilitet i indsatsen fra rådgiverne. Et konkret eksempel på det er, at der har været mulighed
for at afholde møderne med familierne i deres eget hjem. For jobrådgiveren er dette nyt. Det er f.eks.
særligt hensigtsmæssigt, hvor mor eller far lider af svære psykiske lidelser, og hvor overskuddet
mangler til at møde op til flere forskellige møder hos kommunen. Dette så vi også familierne uddybe i
deres interview.

Samarbejde mellem familierådgiver og jobrådgiver
Det tætte samarbejde mellem familierådgiver og jobrådgiver er en hjørnesten i projektet. Fra begge
sider lyder det, at konstellationen med makkerpar (familierådgiver og jobrådgiver) både har bidraget til
at flytte familier og samtidig for fagpersonerne har givet et værdifuldt indblik i og forståelse for
hinandens arbejdsområder.
Familierådgiver og jobrådgiver har holdt møderne sammen, når det har givet mening, f.eks. i familiens
eget hjem. Fordelen ligger i, at der kan lægges en fælles strategi, opstilles fælles mål i familieplanen,
og efter mødet kan rådgiverne have faglige drøftelser med hinanden om det videre forløb. Rådgiverne
værdsætter disse drøftelser og fortæller, at de får en særlig form for sparring i sagerne, som de ellers
ikke ville få. En familierådgiver fortæller også, at jobrådgiveren kan udfordre den vanlige måde at løse
en given problemstilling på i Familiegruppen, og det skærper refleksionen og åbner muligheden for at
se nye veje.
Rådgiverne fortæller også, at de får en bedre indsigt i familierne, og at denne koordinering er essentiel
ift. at få indsatsen til at virke samlet set. Jobrådgiverne fortæller f.eks., at deres indblik i familiernes
problematikker omkring deres børn er vigtig viden ift. at lykkes med den beskæftigelsesrettede indsats
– konkret f.eks. at mor eller far har meget lidt overskud til at deltage i en praktik, fordi der er store
vanskeligheder omkring børnene. Eller omvendt at familierådgiveren vurderer, at familien ville profitere
af, at mor og far kommer afsted i f.eks. praktik.
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Rådgiverne oplever, at der er kortere vej til
handling qua det tætte samarbejde. Jobrådgiver og
familierådgiver sidder fysisk sammen faste dage i
ugen ude i familiegrupperne, ligesom de kan vælge
at deltage sammen i møder med familien og
dermed har hørt det samme. Derfor kan aftaler
hurtigt bringes i spil, fremfor at der skal mailes frem
og tilbage og iværksættes nye møder. Rådgiverne
oplever simpelthen, at de kan få tingene til at ske
langt hurtigere, og mens familierne er motiverede
for det.
Ud over indsigten i familiens problematikker, har
rådgiverne også fået et langt bedre indblik i
hinandens arbejdsområder og de rammer og
muligheder, de hver især har. Det har betydning, at
de rent fysisk kommer i hinandens huse, og de
lærer hinandens ”sprog” (f.eks. hvad er en PFR?).
Familierådgiverne har deltaget i
rehabiliteringsmøder, ligesom jobrådgiverne har
deltaget i netværksmøder i familiegruppen.
Rådgiverne erfarer, at de bedre kan supplere
hinanden, og selvom de hver er eksperter på eget
område, er faggrænserne ikke så skarpt trukket op,
og nu kan de f.eks. svare på spørgsmål inden for
begge områder, når de har møder med familierne.
I de respektive huse, som rådgiverne kommer fra,
begynder de øvrige rådgivere ind imellem at
benytte sig af, at der er tilgængelig viden tæt på.
Det kan f.eks. være de øvrige familierådgivere, der
spørger jobrådgiveren til råds om
beskæftigelsesrettede spørgsmål, når hun er på
arbejde i familiegruppen. Hjemme i Job- og
Aktivhuset møder jobrådgiveren også spørgsmål
fra kollegaerne om arbejdsgangene i
Familiegruppen. Og om hvem de kan kontakte! En
af de største udfordringer uden for projektet er
nemlig, at man ikke ved, om der er en
familiegruppesag, og hvis der er – hvem man kan
kontakte.

Om tværfagligt samarbejde
”Man har ikke tid til at arbejde på den her måde, hvis
man har en almindelig rådgiver-sagsstamme. Normalt,
hvis man ringer til Jobcentret, så har man virkelig gjort
noget ekstraordinært.” (Familierådgiver)
”Tit så ved man heller ikke, hvem man skal ringe til,
hvis man skal have fat i én i en familiegruppe. Vi ved
heller ikke altid, at der er en familiegruppesag. Vi kan
bare se, at beskæftigelsesdelen den fungerer ikke,
den går i stå hele tiden, uden vi kan se en årsag til
det. Hvor med det her, der kan vi se, jamen det er
faktisk fordi, de deltager i behandling det ene sted og
skal hente et barn det andet sted. Det er ikke tydeligt
inde ved os. Det gør arbejdet lettere, når vi sidder
sammen.” (Jobrådgiver)
”Vi kan smede mens jernet er varmt, når vi sidder
sammen. Vi kan handle på det, mens tid er. Hvis der
først går tre måneder, før familien kan få en tid igen,
så har familien tabt motivationen. Vi kan rykke ud nu.
Der går jo virkelig mange måneder, hvis man først
skriver en mail, og så sker der en masse – så er der
pludselig gået et halvt år, og man synes slet ikke, man
er nået nogle steder. Og her når man det jo med det
samme.” (Familierådgiver)
”Man har lært noget om den andens arbejde. Vi er
ikke så opdelte, når vi er ude. Jeg snakker ikke kun
om familiedelen, og I snakker ikke kun om jobdelen.”
(Familierådgiver)
”Vi bliver faktisk brugt som sådan nogle
sparringspartnere ude i husene. Når der kommer én
ind: hvordan er det nu, de gør ude i familiegruppen ift.
det og det. På den måde bliver vi en støtte ind i huset
til, hvordan de kan forstå nogle ting. Hvem skal jeg
ringe til? Så finder vi ud af det via vores kontakter.
Eller hvad betyder en PFR, hvis det står i en sag?
Eller BU?” (Jobrådgiver)

Der, hvor det tætte parløb kan udfordre i arbejdet
”Det at være to om tingene, det gør bare mega stor
med familierne, er der, hvor familien f.eks. kommer
forskel. Det er fedt at se, hvordan man faktisk kan
i konflikt med den ene rådgiver, og det påvirker
flytte nogle ting på en anden måde.” (Familierådgiver)
relationen til den anden. Det kan f.eks. være i
forbindelse med anbringelse, hvor forældrene er
vrede på familierådgiveren – dette går også ud
over beskæftigelsesdelen, fortæller rådgiverne, fordi de bliver set som én enhed. Ved anbringelse går
der nogle uger, hvor jobrådgiver ikke kan arbejde i sagen – omvendt kan det dog også efter noget tid
være med til at øge de voksnes muligheder på arbejdsmarkedet, at børnene bliver anbragt, lyder det.
Rådgiverne i Job og Familie erfarer, at det tætte samarbejde imellem dem fordrer en god kemi, og at
der bliver arbejdet med det gode teamsamarbejde.
Rådgiverne oplever, at projektet er blevet positivt mødt blandt samarbejdspartnere som f.eks. skoler,
læger, psykiatri osv. Familierådgiverne oplever, at det har bremset underretninger, at rådgiverne
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allerede arbejder i sagen og har kontakt til samarbejdspartnerne. Rådgiverne har oplevet lidt
udfordringer i én forvaltning, hvor det krævede mere insisteren og forklaringer i flere omgange.
Problematikken kunne evt. være løftet på ledelsesplan, hvor projektet har været mere kendt - på
medarbejderniveau kender alle ikke nødvendigvis projektet hverken i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen eller i andre forvaltninger. Rådgiverne fortæller også, at de nogle gange
har haft svært ved at få rollen som den koordinerende på sagen, da mange gerne vil tage teten, og
man spænder lidt ben for hinanden, lyder det.
Familieplanen
Familieplanen bliver til i et samarbejde med familien, og
familien opstiller selv målene. Familieplanen kombinerer
familie- og beskæftigelsesdelen, men erstatter ikke de
lovpligtige handleplaner for børn og voksne.
Familieplanen ligger i de respektive fagsystemer, ligesom
familien også får den udleveret.
Familieplanen er et dynamisk redskab, og kan tilpasses
efter behov. Det kan f.eks. være ift. praktikker, så der
også er tid til familiebehandling, møder med skole osv.
Indholdet i planen kan være meget specifikt og simpelt, og
erfaringen blandt rådgiverne er, at det særligt i starten var
mange lavpraktiske opgaver, der blev løst - f.eks. ift.
læge, tandlæge, bolig, økonomisk rådgivning. De ”små”
ting, der har virket uoverskuelige for familierne er der
blevet taget hånd om, så der efterfølgende har kunnet
arbejdes med nogle større mål.

Om mål
”Et eller andet sted er det jo overraskende de
ting, som vi ser som små ting i familierne, at de
kan fylde så meget. Det kan egentlig fjernes så
let, når vi snakker om det og finder ud af, hvad
det handler om. Er det det at have rådne
fortænder, der kan have holdt en væk fra
arbejdsmarkedet i årevis?” (Jobrådgiver)
”Økonomisk overblik og det at få økonomisk
rådgivning - så sker der bare et eller andet med
overskuddet til at komme i gang med noget
andet.” (Familierådgiver)

Familieplanen er hele tiden med på møderne ude i familien, og derfor kender familien den og kan
bedre huske, hvad der står i den, end hvad tilfældet er med de lovpligtige handleplaner. Rådgiverne
vurderer, at familierne har været meget motiverede for at arbejde med familieplanen, bl.a. fordi den
indeholder mål, de selv har skrevet. Det kan f.eks. være målet om at komme på arbejdsmarkedet, at
få hjemgivet sit barn osv. Familierådgiverne fortæller, at en almindelig handleplan i en børnesag og
målene heri typisk bliver skrevet af rådgiver inden mødet med familien, og udtrykker ikke på samme
måde og i samme omfang borgerens egne ønsker og prioriteringer. Rådgiverne fortæller, at der hvor
det lykkes godt, indeholder familieplanen i detaljer en plan for, hvad der skal ske, og hvad der er
næste skridt.
Arbejdsmiljø
Rådgiverne i projektet oplever i høj grad, at det giver
mening at arbejde på den måde, de har mulighed for i
projektet. De oplever mere kvalitet i deres indsats for
borgerne, og udtrykker større arbejdsglæde for dem selv.
Rådgivernes erfaring er, at det har fungeret særligt godt,
hvor rådgiverne har været på fuld tid i projektet, og hvor
sagstallet har kunnet holdes på et lavere niveau end vanligt
sagsarbejde. I Sydvest har der været en markant stigning i
det samlede antal underretninger i projektperioden, og de
to familierådgivere har reelt haft lige så mange eller flere
sager end deres kollegaer i familiegruppen. Rådgiverne
fortæller, at ledelsen har gjort alt, hvad de kunne, men at
sagsmængden simpelthen har været så stor, at det har vist
sig svært at prioritere projektsagerne tilstrækkeligt.

Om arbejdsglæde
”På det personlige plan er jeg bare
blevet gladere for at gå på arbejde.”
(Familierådgiver)
”Det giver så meget mere mening. Vi får
også lov at bruge vores faglighed på en
helt anden måde.” (Jobrådgiver)
”Det har været rigtig fedt at få lov til at
gøre lidt af det, man ellers ikke har tid
eller mulighed for. Strikke nogle andre
løsninger sammen, end det man ellers
ville have gjort.” (Familierådgiver)
”Det er en kæmpe succesoplevelse, når
man hjælper nogen ud på
arbejdsmarkedet, som ikke har været
der i 25 år.” (Jobrådgiver)
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Det har også været en fordel, at der fysisk er et grupperum til rådighed i Familiegruppe Øst, hvor
rådgiverne sidder sammen. Det betyder også, at der er en fast arbejdsplads til jobrådgiverne, når de
kommer tre dage om ugen, ligesom de deltager i kaffeordning, julefrokost mv. og på den måde bliver
en integreret del af huset.
En familierådgiver fortæller, at selvom de sidder i eget hus, kræver det også af dem, at de kan agere
på to platforme. Det er bl.a. tidskrævende at deltage både i teammøder og makkerskabsmøder,
ligesom det akutte arbejde i familiegruppens sager hurtigt kan ændre på planen om tværfagligt
samarbejde en given dag. Familierådgiveren fortæller, at det er en fordel at have en vis erfaring og
være velfunderet i eget hus, når man arbejder fuld tid i projektet, da man ellers risikerer at få sig
isoleret lidt ift. eget fagfællesskab.
Udfordringer
Ligesom projektet har erfaringer med, hvad der virker godt i familierne, har rådgiverne også fået
erfaringer med det, der udfordrer:








Sagstyngde: Familierne i projektet er typisk meget udsatte, og der er ingen lette løsninger.
Det følger bl.a. af, at der skal være en sag i både familiegruppen og Job- og Aktivhuset –
sidstnævnte medfører, at der er tale om langvarige sager, og at de voksne – og dermed også
børnene – har nået en højere alder
Rekruttering: Det har til tider givet udfordringer at rekruttere familier til projektet, og der er en
oplevelse af, at de sager, der videregives til projektet, er sager, hvor det har været svært at
skabe positive forandringer
Voksne og børn: Projektet hviler på en antagelse om, at børnene får det bedre, når
forældrene kommer i beskæftigelse – eller omvendt, at forældrene får mere overskud til
arbejdsmarkedet, når der er styr på situationen omkring børnene. Virkeligheden er måske
mere kompliceret, og rådgiverne fortæller, at de langt fra altid ser denne positive
vekselvirkning
Forskellige fagsystemer: Helt praktisk arbejder rådgiverne fortsat i to forskellige systemer,
og notater, familiehandleplan mv. journaliseres derfor to steder. Det udfordrer bl.a. fordi
tingene ikke må blandes sammen (der må f.eks. ikke stå noget om jobindsatsen for de voksne
i en børnejournal)

Erfaringer til daglig drift
Rådgiverne er blevet bedt om at give deres vurdering af, hvad vi kan lære af projektet ud i den vanlige
drift i familiegrupperne og jobcentret.
Først og fremmest fremhæver de, at man på sagsniveau får dannet sig et godt overblik, når man får
en ny sag, så man ved, hvilke samarbejdspartnere der er og får skabt kontakt fra starten af og tænkt
hinanden ind i møder mv. Der er ikke et fælles system, hvor man hverken kan eller må se, hvilke
sager borger har i kommunen, så man må spørge borgeren selv, hvilken kontakt han/hun ellers har
med kommunen og få samtykke til at kontakte relevante parter. Det er i den forbindelse også vigtigt, at
der ledelsesmæssigt er opbakning til det tværfaglige samarbejde, fortæller rådgiverne, og at man
f.eks. bruger tid på at deltage i netværksmøder eller andre fælles møder.
Dernæst vurderes det også givtigt, at fagpersonerne generelt får kendskab til hinanden og indsigt i
hinandens arbejde - f.eks. ved at besøge hinanden eller som i KUI samarbejdet, hvor man sidder
sammen nogle dage om ugen i Uddannelseshuset. Det er vigtigt at vide, hvem man kan kontakte ved
behov for inddragelse af en anden afdeling. Rådgiverne foreslår også, at viden fra projektet bredes til
de andre familiegrupper og jobcentre end dem, der har deltaget i projektet.
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8. Bilag
Bilag A - Skabelon familieplan

Familiens håb og drømme for fremtiden:
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Mål 1:

Mål 2:

Mål 3:

Hvem gør hvad:

1:

2:

3:

Vores næste møde/aftale:
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Bilag B - 5 cases
Rådgiverne har skrevet 5 cases, der giver et indblik i forskellige familiers udfordringer, indsatser og
resultater. Casene er anonymiseret, og familierne har givet samtykke til at casene kan anvendes.

CASE 1
Voksen: Funktionsniveau:

Beskæftigelse:

Børn: Funktionsniveau:

Fravær:

Familiens udgangspunkt og kerneudfordringer
Familien består af far (41 år), mor og søn på 12 år. Far har været på kontanthjælp hele sit voksenliv.
Han er født med en skæv ryg og misdannet fingre på begge hænder.
Far har deltaget i adskillige beskæftigelsesrettede tilbud og der har gennem mange år været en
bekymring omkring alkoholvaner. Sønnen har været i det samme skoletilbud, hvor han i perioder er
ustabil i sit fremmøde. Skolen har altid været bekymret for drengens trivsel og forholdene i hjemmet,
og der har løbende været afholdt netværksmøder.
Indsatsen efter familien kom med i projektet
Der har været fokus på at holde alle møder med deltagelse af de fagpersoner (familierådgiver, PFR,
kontaktperson, jobcenterrådgiver mm.), som er omkring familien med det formål at lave en
sammenhængende indsats og tydeliggøre over for familien, at alle er bekendte med indholdet i de
forskellige indsatser. Der lægges endvidere fokus på inddragelse og medansvar.
Far giver jævnligt udtryk for ønske om at komme i beskæftigelse, og fralægger sig en stor af ansvaret
for, at det endnu ikke er lykkedes. Der har været etableret beskæftigelsestilbud, hvor der er set en
positiv effekt på sønnen, som begynder at møde mere stabilt i skole. Der ytres dog bekymring
omkring alkoholvaner fra tilbudsstedets side af, hvilket benægtes og han afsluttes med den
vurdering, at han kan stå til rådighed for det ordinære arbejdsmarked. Far ønsker at komme i
beskæftigelse inden for elektronik-branchen, hvor hans kompetencer ligger.
Der har været arbejdet motiverende fra både jobcenter og familiegruppen ift. at få far startet op i
misbrugsbehandling.
Der iværksættes kontaktperson til sønnen, hvor der skabes en god og tillidsfuld relation, og han
betror sig til denne.
Familiens situation i dag
Far er startet i misbrugsbehandling. Der arbejdes sideløbende med at finde en virksomhedspraktik,
hvor der kan arbejdes på mødestabilitet og længerevarende tilknytning til arbejdspladsen.
Sønnen er i sommeren 2019 blevet anbragt i plejefamilie og det er ikke på tale, at der skal ske
hjemsendelse. Det beskrives af plejefamilie og far, at sønnen trives, hvilket han også selv giver udtryk
for.
Fokus fremadrettet i indsatsen for familien
Det forventes, at far starter i virksomhedspraktik mhp. afklaring af arbejdsevnen. Fokus på fortsat at
gøre far opmærksom på ansvar i eget liv, samt fars ansvar i forældrerollen under anbringelsen.
Der afholdes fortsat fællesmøder mellem jobcenterrådgiver og familiegrupperådgiver mhp. at skabe
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sammenhængende indsats i familien.

CASE 2
Voksen: Funktionsniveau:

Beskæftigelse:

Børn: Funktionsniveau:

Fravær:

Familiens udgangspunkt og kerneudfordringer
Familien består af mor, far og datter på 14 år. Mor har været på kontanthjælp siden sit 18. år og har
altid været af den overbevisning, at hun skulle tilkendes førtidspension. Hun er voksen diagnosticeret
med en psykisk sygdom, som hun er i behandling for. Har derudover en angstproblematik, migræne
og er overvægtig.
Mor har ikke vært motiveret for at deltage i indsatser og er bevilget ressourceforløb i 2018. Far er i
arbejde, og datter formår ikke at være stabil i skoletilbud.
Indsatsen efter familien kom med i projektet
Der har fra start været fokus på at skabe en tryg og tillidsfuld relation til mor. Der har været møder i
hjemmet i perioder hver uge, senere hver 14. dag til nu at være mindre og efter behov. Til at starte
med handlede møderne ofte om mors frustrationer og dårlige forløb i Jobcenter og familiens
udfordringer til at snakke mere beskæftigelsesrettet. Mor er blevet mødt med forståelse og
anerkendelse for sin oplevelse af tingene. Der er løbende blevet talt arbejdsmarkedsrettet, og hvad
det indebærer at være i arbejde, da mor rammes af stor bekymring ved tanken om at bevæge sig
derud, hvor der er uforudsigelighed ift. forventninger og krav. Hun deltager i tilbud, hvor fremmødet er
ustabilt. Hun gennemgår et massivt vægttab på knap 40 kg. Migrænen forsvinder,
angstproblematikken mindskes væsentligt, og der gives udtryk for ønske om fleksjob.
For datterens vedkommende har der været ustabilt skoleforløb, og der har været forsøgt med flere
forskellige skoler, efterskoler og kontaktpersoner. Der er til tider et højt konfliktniveau i hjemmet. Der
har været fokus på at holde datteren i skole og mindske konfliktniveauet i hjemmet.
Familiens situation i dag
Mor har været på virksomhedsbesøg mhp. opstart i virksomhedspraktik med det formål at komme i
arbejde.
Pigen møder i skole, men skal fortsat støttes i at komme stabilt afsted.
Far er opmærksom på, at han kan være med til at være konfliktnedtrappende og støtte både mor og
datter i at være mødestabile i deres dagligdag.
Der afventes familiebehandling.
Fokus fremadrettet i indsatsen for familien
Mor skal støttes i eventuelle udfordringer i en kommende virksomhedspraktik. Der skal stilles
overskuelige forventninger, hvilket er en mulighed grundet den relation, der er skabt. Der skal løbende
være samtaler med mor om den generelle trivsel. Mor er dog blevet rigtig god til selv at henvende sig
ved behov.
Datteren skal støttes i at komme stabilt i skole og se indhold i skoledagen som meningsfuldt.
Familien har indvilget i at deltage i familiebehandling mhp. bedre trivsel hos alle i familien.
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CASE 3
Voksen: Funktionsniveau:

Beskæftigelse

Børn: Funktionsniveau:

Fravær:

Familiens udgangspunkt og kerneudfordringer
Familien består af mor, far og 3 børn på hhv. 7, 11 og 14 år. Far er i fuldtidsarbejde. Mor er i
ressourceforløb og har ikke været på arbejdsmarkedet siden 2001. Mor har udfordringer ift. psykisk
sårbarhed og fysik, herunder også overvægt.
Under ledighedsperioden har mor deltaget i mange aktiverings- og praktikforløb. Hun beskrives med
gode faglige kompetencer, men også med fravær i sådan et omfang, at det har haft betydning for at
kunne hjælpe hende videre, hvilket har været kendetegnende for alle forløbene.
Alle 3 børn har en høj fraværsstatistik – det ældste barn har ikke været i skole i over 2 år.
Indsatsen efter familien kom med i projektet
Ældste barn er helt isoleret fra jævnaldrende og opholder sig generelt kun i hjemmet med familien. Det
har været et stort arbejdspunkt at arbejde relationsorienteret og få forældrene til at tage ansvar for
deres børn og deres udfordringer, således vi kunne afklare, hvad årsagerne var til dette fravær og ikke
mindst mistrivsel ved den store datter.
Familien er meget præget af sygdom, og de har ikke boet under optimale forhold, hvorfor vi har støttet
op om fraflytning til anden bolig.
Familien har haft tilknyttet pædagogisk familierådgiver i en periode. Særligt har støtten været rettet
mod mors evner til at fastholde beslutninger og holdning til at få datteren afsted i skole.
Vi fik i gangsat, at familien startede i forløb ved Vanebryderne via Sundhedscenteret. Vi har generelt
haft fokus på familiens sundhed og opfordring til motion gennem hele forløbet. Familierådgiver har
ekstraordinært dyrket motion med ældste datter.
Der har under forløbet ligeledes været fokus på at motivere mor til en beskæftigelsesrettet indsats og
vigtigheden af, at mor fremmøder stabilt i et forløb. Familierådgiver har ligeledes været opmuntrende
ift. dette, da der ses behov for, at mor kommer hjemmefra for at give hele familien bedre trivsel. Mor
har siden årsskiftet været i praktik i en butik. Først med en del fravær, men nu med stabilitet og et
fremmøde på 25 timer om ugen.
Ift. ældste datter har der været forsøgt med forskellige undervisningstilbud uden dette har øget
fremmødet.
Familiens situation i dag
Mor er blevet tilkendt fleksjob.
Ift. børnene er der fortsat højt skolefravær. Der sættes ind med ny indsats i form af kontaktperson til
den ældste datter + forældrekompetenceundersøgelse.
Familiens boligsituation er forbedret betydeligt.
Fremadrettet indsats i familien
Familien forventes afsluttet i projektet såfremt mor bevilges fleksjob. Familien vil fortsat have indsats
via familiegruppen.
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CASE 4
Voksen: Funktionsniveau:

Beskæftigelse

Børn: Funktionsniveau:

Fravær:

Familiens udgangspunkt og kerneudfordringer
Familien består af mor på 31 år og søn på 14 år. Mor modtager kontanthjælp og er vurderet
aktivitetsparat. Søn er anbragt i frivillig pleje. Der er fast samværsordning. Moren har været på
kontanthjælp uafbrudt siden sit 18. år. Mor har haft en svær opvækst, og hun begyndte allerede som
ung teenager med misbrug af forskellig slags.
Mor har en sindslidelse og har været igennem behandlingsforløb hos psykiater, men blev afsluttet på
grund af udeblivelser. Mor har ugentlig besøg af psykiatrisk sygeplejerske.
Indsatsen efter familien kom med i projektet
Mor er blevet mødt med en empowerment-tilgang og inddragende metode i projektet. Der er
udarbejdet familieplan, og det er derigennem blevet drøftet, hvilke forandringer mor gerne vil se ske.
Mor udtrykker ønske om at skabe stabilitet i sin hverdag, tabe sig, stoppe med at ryge, opnå en
tilknytning til arbejdsmarkedet samt at få sin søn hjem på sigt. Der holdes hyppige møder og efter et
samarbejdsmøde med psykiatrisk sygeplejerske, hvor der følges op på deres samarbejde, aftales det,
at der tages telefonisk kontakt til mor på fast tidspunkt ugentligt. Der følges op på humør, søvnrytme,
kost, gøremål mv.
Da der ses psykisk stabilitet henover længere tid, henvises mor til et projekt, hvor mor starter op i
praktik i en Cafe Fair med henblik på at komme i praktik i en egentlig virksomhed.
Det beskrives fra projektet, at mors motivation for at deltage i praktikken er stor. Hun har imidlertid i en
periode svært ved at deltage grundet hendes psykiske vanskeligheder. Der indgås aftale om hellere at
møde sent end slet ikke at møde.
Familiens situation i dag
Placeringen i projektet forlænges med henblik på at holde den gode udvikling.
Fokus fremadrettet i indsatsen for familien
Mors arbejdsevne forventes afklaret i en egentlig virksomhedspraktik på sigt.
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CASE 5
Voksen: Funktionsniveau:

Beskæftigelse:

Børn: Funktionsniveau:

Fravær:

Familiens udgangspunkt og kerneudfordringer
Hjemmet består af far, mor og børn. Herudover er der børn fra tidligere forhold, som er anbragt i
frivillig pleje. Forældre modtager kontanthjælp og er vurderet aktivitetsparate.
Begge forældre har tidligere deltaget i aktiveringer, uden at det har bragt dem i nærheden af
arbejdsmarkedet. Far har deltaget i adskillige opkvalificerende kurser.
Indsatsen efter familien kom med i projektet
Der har været indsats fra pædagogisk familierådgiver, men denne ophørte relativt hurtigt, efter
projektet startede op. Derefter hyppige møder og opfølgninger, mest beskæftigelsesmæssigt.
Mor giver ved opstart af projektet udtryk for gerne at ville uddannes inden for køkkenområdet. Hun har
deltaget i flere aktiveringsforløb inden for området. Hendes interesseområde følges, og hun
påbegynder gastronomiuddannelsens grundforløb.
Undervejs overgår far også til projektet. Far giver udtryk for gerne at ville ”lave noget” og bidrage til at
forbedre familiens økonomi. Far henvises til et projekt, hvor han kommer ud i en ansættelse i en større
virksomhed, hvor han langsomt arbejder sig op på gennemsnitligt 30 timer/ugen.
Familiens situation i dag
Mor er ansat som voksenelev på ordinære vilkår. Far er ansat på ordinære vilkår i virksomhed. De
børn, der var anbragt, er det fortsat, og der er et godt samarbejde omkring anbringelsen. Mor har fået
en god erkendelse af børnenes behov for at være anbragte, og samarbejdet omkring anbringelsen er
bedre end tidligere. Børnene er i god trivsel.
Fokus fremadrettet i indsatsen for familien
Forældrene er afsluttet i jobcenterregi
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