Skole og Børn Sekretariatet
Sagsnr. 313600
Brevid. 3121839
Ref. MAUF
Dir. tlf. 46315211
martinuf@roskilde.dk

NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg på det specialiserede socialområde
for børn og unge

29. april 2019

Roskilde Kommune har, som resten af landet, oplevet et stadigt stigende udgiftspres på specialområdet. Dette
notat med anbefalinger og beslutningsoplæg på det specialiserede socialområde for børn og unge, er et
delresultatet af temaanalysen på det samlede specialområde. Notatet tager udgangspunkt i en kort afdækning af
aktuelle tendenser og udfordringer på området og præsenterer på den baggrund forslag til supplerende tiltag på
området, som kan begrænse udgiftsudviklingen og bidrage til at opretholde en høj kvalitet.
Oplægget er udarbejdet med input og inspiration fra KLK, som har leveret vedlagte rapport med KLK’s forslag til
initiativer på området. Forvaltningen har på denne baggrund valgt at pege på dele af KLK’s forslag i dette notat,
hvor forvaltningen desuden supplerer med yderligere forslag, som ikke indgår i KLK’s rapport. Anbefalinger på
voksen-handicapområdet samt på specialundervsingsområdet, behandles i særskilte notater.
Sammenfatning og anbefalinger
Det stadigt stigende udgiftspres på området for udsatte børn og unge skyldes særligt et stigende antal
underretninger, og at et stigende antal børn og unge har behov for støtte som følge af psykisk sårbarhed og
psykiatriske diagnoser. Særligt for Roskilde Kommune skyldes udgiftsudviklingen også, at kommunen har
modtaget en relativt stor andel af de uledsagede flygtninge under 18 år, som er kommet til landet i perioden 20152017.
Børn og Unge har gennem de senere år haft fokus på at påbegynde en omstilling af både myndighedsarbejde og
brugen af tilbudsviften på det specialiserede børneområde. Målet er, at styrke den forebyggende indsats på
området, at nedbringe antallet af anbringelser og at sikre, at flere af de børn og unge der skal anbringes, bliver
placeret i netværks- og plejefamilier.
KLK har analyseret området for Roskilde Kommune og har på den baggrund anbefalet at forsætte og intensivere
denne omstilling betydeligt. Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at der som en del af den videre
omstillingsproces investeres i:
-

Ansættelse af yderligere sagsbehandlere samt flere opsøgende og forebyggende rådgivere,
Påbegyndelse af en omstillingsproces for anbringelsesforløb på Roskilde Ungecenter, målrettet kortere
døgnanbringelser og
Oprettelse af flere gruppeforløb for børn og unge med psykiske udfordringer.

Forvaltningen vurderer, med udgangspunkt i KLK’s rapport, at denne investering vil bidrage til øget trivsel og
bedre forudsætninger for udsatte børn og unge, og at den vil medføre en samlet besparelse på området i
størrelsesordenen 8 mio. kr., når tiltagene er fuldt implementeret.
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Det øgede pres på området for udsatte Børn og Unge
Det stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde for børn og unge, ses særligt i antallet af
underretninger og på udviklingen i antallet af børn med en psykiatrisk diagnose. Nedenfor i figur 1 ses stigningen i
antallet af underretninger til Børn og Unge. Hvor der i 2010 var 572 underretninger, var dette tal i 2018 mere end
fordoblet til 1.351 underretninger. I figur 2 ses, at også antallet af børn med diagnoser i psykiatrien er stigende.
Opgørelsen er ikke tilgængelig for Roskilde Kommune, og er derfor her vist på landsplan, men Roskilde Kommune
kan genkende den markante stigning i antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser, som medfører et pres
på det samlede specialområde blandt andet i form af flere og dyrere handicapsager.
Figur 1 og 2: Stigende udgiftspres på det specialiserede børne- og ungeområde
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Fordoblingen i antallet af underretninger, som ses i figur 1 overstiger langt den stigning vi har oplevet i
1
indbyggertallet i målgruppen, som i perioden 2010-2018 har været på knapt 2,6 % .
Foruden en stigning i antallet af underretninger og psykiatriske diagnoser, har området også været økonomisk
presset af, at kommunen, har fået visiteret en relativt stor andel af de uledsagede flygtninge under 18 år som,
særligt i årene 2015-2017, er kommet til Danmark. Roskilde Kommune har således modtaget 86 af i alt 1.106
uledsagede flygtninge under 18 år som er blevet visiteret til landets kommuner i disse år. Det betyder, at
kommunen i denne periode har modtaget 7,8 % af alle visiterede uledsagede flygtninge, mens kommunens
befolkningstal kun udgør 1,5 % af landets samlede befolkning. Dermed har Roskilde Kommune modtaget ca. fem
gange så mange uledsagede flygtninge under 18 år pr. indbygger sammenlignet med gennemsnittet for landets
2
øvrige kommuner
Som konsekvens af det øgede pres på området, har Roskilde Kommune set en stigning i antallet af anbringelser på
i alt ca. 34 %, fra ca. 152 helårsanbringer i 2012 til ca. 203 helårsanbringelser i 2017. Denne stigning på ca. 51
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Antallet af 0-22 årige i Roskilde Kommune er steget fra 23.970 i 2010 til 24.591 i 2018, svarende til en stigning på 2,6 %.
Målgruppen af uledsagede flygtninge er karakteriseret ved at have krav på anbringelse frem til det fyldte 18.år, og er derfor
også som udgangspunkt omfattet af bestemmelserne om efterværn. Det har vist sig, at en stor del af målgruppen også har
støttebehov efter refusionsperioden, ligesom reglerne om familiesammenføring medfører, at
de uledsagedes forældre og søskende med støttebehov også medfører et stigende sagstal og udgiftspres.
Kommunen har dog refusionsadgang for uledsagede flygtninge indtil barnet er fyldt 18 år eller tre år efter barnet har fået
opholdstilladelse. Denne begrænsning betyder, at refusionen efterhånden er blevet udfaset for en stor del af de uledsagede
flygtninge, hvilket presser kommunen økonomisk.
2
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helårsanbringelser, er dog langt overvejende sket i antallet af anbragte uledsagede flygtninge, som tegner sig for
ca. 40 helårsanbringelser i perioden.
Antallet af anbringelser på handicapområdet er som følge af stigningen i antallet af diagnoser øget med ca. 6
helårsanbringelser i perioden svarende til ca. 38 %, mens antallet af anbringelser i øvrige sociale sager er steget
med ca. 5 helårsanbringelser, svarende til 4 %.
Som følge af det øgede udgiftspres på området, er Børn og Unges samlede nettoudgifter fra 2012 til 2018 steget
med i alt ca. 9 %, svarende til ca. 16 mio. kr. i 2019-priser. Som det ses nedenfor i tabel 1, er udgiftsstigningen sket
på uledsagede flygtninge og på handicapområdet, herunder psykiatri.
Tabel 1: Udvikling i Børn og Unges nettoudgifter 2012-2018, i 2019-priser

Anbringelser af udsatte børn og unge
Forebyggelse vedr. udsatte børn og unge
Tabt arbejdsfortjeneste mv.
Anbringelser og forebyggelse - handicap og psykiatri
Anbringelser og forebyggelse - uledsagede flygtninge
I alt

2012
80,9
54,9
19,0
32,2
187,1

2013
82,4
56,9
18,4
33,5
191,2

2014
78,2
62,5
17,6
44,2
1,0
203,5

2015
74,6
65,7
16,5
48,8
3,1
208,7

2016
76,7
55,3
13,0
52,4
11,0
208,4

2017
75,1
51,3
14,0
51,9
8,1
200,5

2018
79,8
48,3
17,2
47,8
8,6
201,8

Når der alene ses på udgifterne til forebyggelse og anbringelser af udsatte børn og unge, uden uledsagede
flygtninge og handicappede (dvs. de to øverste linjer i tabel 1), har området fra 2012 til 2018 gennemført en
besparelse på ca. 6 % af udgifterne svarende til ca. 8 mio. kr. årligt i 2019-priser. Dette er sket på trods af, at
befolkningstallet i målgruppen er steget med knapt 3 %.
Når Roskilde Kommunes udgifter til udsatte børn og unge benchmarkes med andre kommuner, ligger Roskildes
udgifter pr. 0-22 årig dog fortsat relativt højt. Udgiften pr. 0-22 årig borger ligger en smule under
landsgennemsnittet, men når der tages højde for Roskilde Kommunes relativt gunstige socioøkonomiske situation,
og dermed relativt lave antal udsatte børn, bruger Roskilde Kommune flere kroner pr. udsat barn/ung end
3
landsgennemsnittet og vores bechmarkgruppe jf. KLK’s vedlagte rapport. En del af forklaringen på dette er, at
Roskilde Kommune i perioden 2015-2017, som tidligere beskrevet, har modtaget næsten fem gange så mange
uledsagede flygtninge under 18 år som landsgennemsnittet, men selv når der korrigeres for dette, har Roskilde
Kommunen fortsat relativt høje udgifter på området.
Anbringelser er nødvendige i en række situationer, men som KLK’s rapport peger på viser forskningen, at
anbringelser ikke er er en garanti for succes senere i livet og at særligt børn og unge i lange anbringelser, kan få
udfordringer senere i livet. Specielt viser forskning i døgninstitutionsophold ifølge KLK, at sådanne ophold kan have
uønskede adfærdsmæssige effekter, fordi de unge risikerer at tage negativ afsmitning af hinanden.
Undersøgelser viser også, at en del anbringelser kan forebygges og KLK peger på, at der er brug for at supplere
tilbudsviften med anbringelser af kortere varighed, hvor der samtidig arbejdes med at styrke den unges relation til
forældre, venner, skole/uddannelse og fritidstilbud. Arbejdet med at øge forebyggelse og begrænse anbringelser
giver en økonomisk gevinst for kommunen, men den største gevinst består i, at man forbedrer barnets tilknytning til
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Benchmarkgruppen på området består foruden Roskilde af Næstved, Horsens, Silkeborg, Herning og Kolding.
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familie og netværk, og dermed giver barnet de bedst mulige forudsætninger for tilbagevenden til en normal
tilværelse og et selvstændigt voksenliv.
Roskilde kommune har i perioden 2012-2018 kunnet begrænse den samlede udgiftsstigning på Børn og
Ungeområdet til 9 %, på trods af de markante stigninger i underretninger, i antallet af psykiatriske diagnoser og i
udgifterne til uledsagede flygtningebørn. Det skyldes, at Børn og Unge har påbegyndt en omstilling af området frem
mod mere forebyggelse og ændring af anbringelsesmønstret med øget brug af slægts- og plejefamilie frem for
opholdssteder og døgninstitution.
Anbefalinger for et videre arbejde med omstillingsprocessen
Aktuelt arbejder Børn og Unge med at udvikle og styrke brugen af netværksanbringelser og styrke samarbejdet
omkring ’den gode anbringelse’. Dette sker ved en bedre understøttelse af plejefamilier gennem samarbejde med
døgninstitutioner med specialiseret viden inden for den konkrete målgruppe. Desuden er der i budget 2019 givet en
bevilling på 1,5 millioner kroner til at højne kvaliteten i sagsbehandlingen, gennem blandt andet hyppigere
opfølgning i udvalgte sager. Indsatserne har betydet en begyndende omprioritering af midlerne i budgettet, således
at der i dag anvendes en større andel af budgettet på forebyggelse.
Med udgangspunkt i det aktuelle arbejde på området, og KLK’s anbefalinger foreslås det, at der i det videre
arbejde fokuseres på implementering af en omstillingsmodel som KLK har præsenteret i vedhæftede rapport. Det
overordnede budskab er, at der ved yderligere investering i personaleressourcer og intern tilbudsvifte, kan
forventes øget trivsel og bedre forudsætninger for udsatte børn og unge, lavere personaleomsætning grundet
bedre arbejdsmiljø og en økonomisk gevinst på baggrund af færre og kortere anbringelse samt færre negative
følgevirkninger heraf.
KLK foreslår, at Roskilde Kommune systematisk arbejder med denne model i løbet af en fireårig periode og peger
på, at den interne tilbudsvifte skal evalueres og udvikles i takt med omstillingen af området, ligesom de anviser en
række redskaber til dette arbejde. Formålet er blandt andet at sikre, at tilbudsviften er fleksibel, responsiv, gearet til
ændrede målgrupper, at der er de nødvendige indsatser i snitfladen til almenområdet, at der arbejdes målrettet
med progression og mål og at der er en tæt og løbende kontakt med udfører og myndighed.
Foruden disse forslag til rammer for det videre arbejde med anbringelser, foreslår forvaltningen nedenstående
konkrete initiativer til udvidelse af det forebyggende og opsporende arbejde:
-

Udvidelse af konceptet omkring opsøgende dagtilbuds- og skolesocialrådgivere.
Roskilde Kommune har i øjeblikket ansat 5 dagtilbuds- og skolesocialrådgivere i kommunen, som dækker
de forskellige skoledistrikter. KLK foreslår, at Roskilde Kommune udvider konceptet således, at der er
forebyggende socialrådgivere tilknyttet både dagplejen, dagtilbud, skoler, produktionsskoler, klubber,
erhvervsuddannelser, gymnasier og andre ungdomsuddannelser. På baggrund af erfaringer fra Køge
Kommune foreslås foreløbigt en investering i tre ekstra dagtilbuds- og skolesocialrådgivere med mulighed
for yderligere udvidelse, til understøttelse af den foreslåede omstilling.

-

Påbegynde omstilling af anbringelsesforløb på Roskilde Ungecenter
Det foreslås, at der som led i omstillingen af indsatser, påbegyndes en omstilling af døgnområdet på
Roskilde Ungecenter, så der arbejdes systematisk med at afkorte anbringelsesperioden for unge, der er
døgnanbragt. Målet er, at tilbyde et mere skræddersyet og fleksibelt indsatsforløb, hvor der eksempelvis
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kan arbejdes med fleksibel aflastning samt familiebehandling for at sikre, at den unge kan hjemgives, eller
kan overgå til anbringelse i en mere selvstændig boform, og at døgnanbringelsen på Roskilde ungecenter
dermed forkortes.
-

Oprettelse af flere gruppeforløb
KLK foreslår, at der oprettes flere gruppeforløb for eksempelvis børn og unge med psykiske udfordringer
såsom stress og angst, børn fra skilsmissefamilier, børn og unge med højt skolefravær etc. Det foreslås, at
der arbejdes videre med en konkretisering og afdækning af behov

Forvaltningen vil med disse initiativer, samt ansættelse af supplerende sagsbehandlere, kunne styrke den
igangsatte omstilling gennem hyppigere opfølgning, øget forebyggelse, tidligere opsporing af udsatte børn og
unge, samt styrket arbejde med netværk. Selvom der allerede budget 2019 blev afsat midler til ansættelse af et par
sagsbehandlere, kan det anbefales at omstillingsmodellen gennemføres med en investering i yderligere ressourcer
til sagsbehandlere. De samlede investeringer og besparelser er opgjort nedenfor i tabel 2.
Tabel 2: Forslag til budgetforbedringer, besparelse i mio. kr.

Beløb
i 2020

Beløb
i 2021

Beløb i
2022

Beløb i
2023 og
frem

Ansættelse af supplerende sagsbehandlere, samt dagtilbuds- og
skolesocialrådgivere inklusiv kompetenceudvikling, projektstyring og overhead.
Forventning om færre anbragte børn og unge i mindre omfattende tilbud

-2,5

-4,0

-4,0

-4,0

1,5

4,0

9,0

12,0

Budgetforbedringer i alt

-1,0

0,0

5,0

8,0

Forslaget omfatter en omstillingsproces med ansættelse af supplerende sagsbehandlere, samt dagtilbuds- og
skolesocialrådgivere. Businesscasen bygger dermed på KLK’s anbefalede model for omstillingsproces på området,
men har en længere implementeringsfase. Dermed medfører forslaget et lavere investeringsniveau i 2020
sammenlignet med KLKs forslag til implementering, som indebærer en investering på knap 5 mio. kr. i 2020.

