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1. Opgaveforståelse
I dette notat beskrives kortfattet designet for evalueringen af forsøgene fra runde 1 i 
frikommunenetværket ”Børn som vores vigtigste ressource” med forsøg i kommunerne 
Gladsaxe, Guldborgsund og Ikast-Brande. 

Det overordnede mål i frikommunenetværket er at udvikle og afprøve nye løsninger i det 
sociale arbejde med udsatte børn og unge, der bidrager til, at udsatte børn og unge får 
styrket deres trivsel og udvikling på lang sigt. Midlerne hertil er en øget fleksibilitet gennem 
fritagelse for visse administrative procedurer i Serviceloven. Formålet med forsøgene er - 
via systematisk anvendelse af procesredskaber med en stærk inddragelse af forældre og 
børn i egen sag - at opnå en hurtigere intervention med en relevant indsats og samlet set 
opnå en bedre ressourceudnyttelse, sådan at der herved opnås en øget trivsel og udvikling 
hos børnene. 

De tre medvirkende kommuner har i første ansøgningsrunde fået tilladelse til at gennem-
føre to forsøg:

 Fokus på inddragelse og effekt (Gladsaxe)
 Fra dokumentation til styrket inddragelse og relation (Guldborgsund, Ikast-Brande)

1.1 Forsøg med fritagelse fra udvalgte administrative procedurer i serviceloven 
Forsøgene indebærer en fritagelse for en række administrative procedurer i det 
socialfaglige arbejde med børnefamilier, herunder servicelovens regler om: 

 Afholdelse af børnesamtale. I forsøget fritages kommunerne for procesreglerne 
omkring afholdelse af børnesamtaler (§ 48 i Lov om social service) forud for, at der 
træffes afgørelser omkring barnet.

 Udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse. I forsøget fritages kommunerne for 
procesreglerne om en børnefaglig undersøgelse (§50 i Lov om social service), der 
indebærer en række procedurekrav til indhold, form og tidsplan.

Desuden fritages kommunerne for en række procedurer vedr. forældrehandleplan jf. § 54, 
stk. 2, 3. pkt., hvis rådgiveren skønner, den ikke er nødvendig; fritagelse for en beskrivelse 
af formålet med støtten jf. §140 stk. 1 og 3-7; og fritagelse for at for melde tilbage til 
underretter i udvalgte sager. 

Målet med forsøget er at udvikle og afprøve nye processer for udredning af barnets, den 
unges og familiens forhold, for fastsættelsen af målsætninger og mål for indsatsen og for 
opfølgningen i de enkelte sager. 

Virkningsevalueringen, inddrager både kvalitative og kvantitative data. I figur 1 visualiseres 
en virkningsevaluering i enkel modelform: 
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Figur 1: Virkningsevaluering – prototype

Typisk vil der til konkrete forsøg være en mere kompleks virkelighed at forholde sig til, og 
dermed også et mere komplekst design for virkningsevalueringen. Frikommunenetværkets 
fælles forandringsteoretiske grundlag er vist i figur 2. Som det ses, er det helt centrale 
outcome på lang sigt for forsøget at styrke børn og unges trivsel og udvikling. Figuren 
illustrerer den overordnede forandringsteori på tværs af de tre forsøgskommuner. Ser man 
på den enkelte forsøgskommune, kan der være variationer og detaljer, som den 
overordnede forandringsteori ikke indfanger.

Figur 2: Overordnet forandringsteori for frikommunenetværket ”Børn som vores 
vigtigste ressource”

Kilde: Gladsaxe, Guldborgsund og Ikast-Brandes fælles projektbeskrivelse. 

2. Baggrunden for forsøget
Baggrunden for forsøgene er en oplevelse af, at en række af de regler i Serviceloven, som 
har til formål at styrke grundigheden i det sociale arbejde og borgerens retssikkerhed, får 
en række ikke intenderede bi-effekter. Det ses i form af administrative byrder for 
rådgiverne, der dermed lægger beslag på tid, der kunne have været anvendt i dialogen 
med borgerne, og ved at undersøgelsesarbejdet i nogle sager tager (for) lang tid, inden der 
iværksættes en indsats. 
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Forsøget går derfor ud på at: 

 Lette de administrative byrder for rådgiverne på udvalgte områder 
 Muliggøre meget mere tid med borgeren for at støtte borgeren bedre
 Iværksætte mere fleksible indsatser ift. familiens problematikker
 Iværksætte indsatsen på et tidligere tidspunkt i borgerens sagsforløb 

Gennem brug af systematiske procesredskaber involveres forældre og børn mere i 
løsningen af familiens egne problemer. Sagsarbejdet skal anskues som en cirkulær 
udviklingsproces omkring inddragelse, socialfaglig vurdering og opfølgning. Ikke lineært, 
som de eksisterende regler for processer og dokumentation lægger op til. 

Figur 3: Fra lineær til cirkulær proces i sagsarbejdet

 

Formålet med frikommunenetværket er i forhold til udsatte børn og unge, at udvikle og 
afprøve konkrete initiativer (forsøg), der kan bidrage til at finde en løsning på de 
problemstillinger, som frikommunenetværket har formuleret således:1 

Tekstboks 1. Frikommunenetværkets formuleringer af ønsker til forsøget samt 
baggrunden herfor 

 Regelforenkling med fokus på omfanget af proces- og dokumentationskrav i 
lovgivningen.

 Understøtte en tilgang og et perspektiv, hvor der er tillid til fagligheden hos 
medarbejderne. Man kan ikke styre faglighed med procesregler, og det er vigtigt, at 
medarbejdernes faglighed bringes i spil og er bærende for den indsats, der 
gennemføres.

 Nedbryde ”silotænkning” og i stedet anlægge mere helhedsorienterede, tværgående 
betragtninger som udgangspunkt for indsatsen. Frem for et snævert fokus på regler og 

1 Fremgår af ’Ansøgning om frikommuneforsøg 2016-2019 - Tema: ”Børn som vores vigtigste ressource” (31. maj 2016)
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organisatoriske strukturer, skal barnets liv, ve og vel være det styrende 
omdrejningspunkt i arbejdet.

Med forsøgene skal vi nytænke den tilgang og praksis, der er til de udsatte børn og unge i 
dag og få fokus på hele forløbet fra der indledningsvist opstår en bekymring eller en 
opmærksomhed omkring et barn eller en ung, og frem til, at man finder frem til den 
fornødne indsats og den gennemføres. Det er forventningen, at forsøgene vil give 
mulighed for bedre inddragelse af forældre og børn, mere effektive processer og bedre 
løsninger for det enkelte barn og familie.

Kilde: Gladsaxe, Guldborgsund og Ikast-Brandes fælles projektbeskrivelse. 

Det er hensigten, at evalueringen skal kunne sandsynliggøre, hvorvidt man med den nye 
socialfaglige praksis i forsøget kan skabe øget trivsel og udvikling hos børnene. 

Regeringens formål med Frikommuneforsøg II er: ”… at få ny viden og praktiske erfaringer, 
der kan bane vejen for en bedre opgaveløsning gennem effektiviseringer, regelforenklinger 
og bedre styring i alle kommuner.” 

Evalueringen af de aktuelle frikommuneforsøg skal understøtte vidensudviklingen i forhold 
til, hvordan de konkrete tiltag i forsøget har virket i netværkets tre kommuner, også med 
henblik på udbredelse til andre kommuner.

 

3. Evalueringsdesign
Evalueringen har jf. § 7 i Bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning 
af frikommuneforsøg to hovedformål:

 At dokumentere resultaterne af forsøget 
 At belyse styringsmæssige og organisatoriske forhold, der har betydning for 

forsøgenes implementering og resultater

De to frikommuneforsøg omhandler en større involvering af borgerne samt regelforenkling i 
form af fritagelse fra udvalgte procedurer i serviceloven. Forudsætningerne for de konkrete 
forsøg og den lokale, organisatoriske virkelighed, hvori forsøgene skal gennemføres i 
praksis, er forskellig på tværs af frikommunenetværket.

VIVE vil se på resultater, virkning og processer i forhold til følgende evalueringsspørgsmål:

1. Oplever børn og forældre øget trivsel og udvikling for børnene efter endt sagsforløb?

2. Hvilken udvikling opnår kommunerne på de følgende resultatmål, og hvilken betydning 
har dette for børnenes trivsel?

a) Forkortes længden af perioden fra bekymring til handling?
b) Opnår rådgiverne mere tid/en tættere dialog med den enkelte familie?
c) Oplever forældre og børn samt rådgivere, at indsatsen er relevant i forhold til det 

identificerede problem? 
d) Involveres forældrene i processen med at afsøge løsningsmuligheder og realisere 

de aftalte handlinger?
e) Oplever barnet at have indflydelse på og være inkluderet i sit eget sagsforløb?
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I implementeringsevalueringen er det centrale spørgsmål, om de tre kommuner gør det, de 
har intenderet? Bruger de faktisk de redskaber og metoder, de har planlagt, og på den 
måde, det er tiltænkt? Her er omdrejningspunktet de systematiske procesredskaber (se 
bilag 1), som hver af de tre kommuner arbejder med, og hvor de arbejdsgange, der knytter 
sig hertil, er beskrevet i de uddybende projektbeskrivelser, som skal godkendes af Børne- 
og Socialministeriet. Hvilke barrierer støder kommunerne på i implementeringsprocessen? 
Herved får man vigtig information om konteksten for vurderingen af, om tiltagene faktisk 
ser ud til at have den virkning, man stræber efter. 

Forsøgene står ifølge kommunerne på den antagelse, at de metodebaserede samtaler, 
tættere opfølgning og aktiv inddragelse, som fremgår under ’Aktiviteter’ i programteorien i 
figur 1, udgør de grundlæggende forudsætninger for at opnå resultaterne og den ønskede 
effekt.  Overordnet vurderes resultaterne af frikommuneforsøget – jf. forandringsteorien – 
samlet. Mellem de tre kommuner vil der være forskelle i både den konkrete udmøntning af 
forsøget og mulighederne for at indsamle data. Med hensyn til metoderne kan 
evalueringen af enkelte elementer i forsøgene derfor variere mellem kommunerne.

Vi vil i lyset af forsøgets forandringsteori samt de konkrete rammer og forudsætninger for 
dokumentation og analyse af forandringsprocessen gennemføre en evaluering med 
følgende evalueringstilgang:

 En virkningsevaluering med fokus på om og hvordan kommunerne når eller nærmer 
sig deres mål om at styrke udvikling og trivsel for børn og unge. 

 En implementeringsevaluering med fokus på, i hvilket omfang man har 
implementeret de tiltænkte aktiviteter og procesredskaber, samt hvilke organisatoriske 
og styringsmæssige faktorer, der i øvrigt henholdsvis fremmer og hæmmer 
resultaterne og den ønskede effekt.

Virkningsevalueringen samt implementeringsevalueringen og begges datagrundlag 
udfoldes i det følgende. 

4. Datagrundlag og analyse
Der er som nævnt tale om to forsøg: Et forsøg hjemmehørende i Gladsaxe kommune, og 
ét forsøg hjemmehørende i Guldborgsund og Ikast-Brande kommuner. Der indsamles data 
i alle tre kommuner om de samme outcomes, men med delvist varierende metoder og 
relateret til forskellige processer og forskellige målerammer. Alle tre kommuner indsamler 
ikke nødvendigvis data om alt. Det vil være muligt at sammenligne kommunernes 
målopnåelse på tværs, og i forlængelse heraf undersøge, hvad der hæmmer og fremmer 
målopnåelsen i hver af kommunerne, givet deres respektive processer.  

4.1 Virkningsevaluering af indsatsen
Virkningsevalueringen skal sætte fokus på, om forandringerne i arbejdsmåder ser ud til at 
bidrage til forsøgets mål: 

 At øge trivsel og udvikling hos udsatte børn og unge jf. figur 2 over forsøgets 
forandringsteori. 
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Mere konkret vil evalueringen også fokusere på, i hvilken udstrækning det lykkes at 
realisere de såkaldte resultatmål jf. figur 2: 

 Oplever forældrene at være involverede og aktive i løsning af familiens problemer?
 Oplever børnene at være inkluderet i og have indflydelse på problemløsningen?
 Relevans – er der højere grad af sammenhæng mellem problem og indsats?
 Bliver processerne kortere – herunder om perioden fra underretning til 

handleplan/beslutning om indsats, eller fra beslutning til iværksættelse af indsats?
 Opnås der en bedre ressourceudnyttelse – mere tid med borgeren, mindre tid med 

dokumentation?

I frikommunenetværket lægges der vægt på at tilvejebringe valide data for, i hvilket omfang 
og hvordan borgerne – børn og forældre - oplever trivsel og udvikling hos børnene i 
forbindelse med de konkrete sagsforløb. Der vil blive gjort brug af konkrete og afprøvede 
værktøjer i hver kommune med henblik på i konkrete caseforløb at registrere den oplevede 
virkning af forløbet. I Gladsaxe Kommune anvendes FIT (Feedback Informed Treatment) til 
indsamling af disse data, i Guldborgsund Kommune udvikles et særligt modul til 
kommunens version af Familiedialog med brug af bl.a. Børnelinealen som redskab.2, og i 
Ikast-Brande vil der være tale om systematiske casestudier af udvalgte forløb.  

Indikatorer og dataindsamlingsmetoder vil ikke være helt ens i de tre kommuner, da 
forsøgene er tilpasset konteksten, når de indgår i en lokal sammenhæng med den øvrige 
praksis og de øvrige indsatser i hver kommune. Den fælles præmis for metoderne er, at de 
tilvejebringer data om den oplevede forandring over tid samt om karakteren af og 
betydningen af samarbejdsrelationer mellem familien og kommunen. 

Det er vanskeligt at etablere en kvantitativ baseline for evalueringen af forsøgene. Dette 
skyldes både, at der i udgangspunktet ikke findes data, som på et tilstrækkeligt validt 
niveau kan udgøre en sådan baseline, samt det forhold, at der er tale om forsøg med en 
høj grad af kompleksitet. Med en evaluering, hvor der er fokus på at sandsynliggøre om 
forsøgene har haft en virkning, og hvilken betydning processerne har haft, er det forslaget 
at udtage op til 25 sager i hver af de deltagende kommuner og lave en case-baseret 
analyser, hvor fokus er på følgende indikatorer:

Tabel 1. Hypoteser om forventet udvikling som følge af ændrede arbejdsmetoder

Indikator Forventet udvikling (arbejdshypotese)

Tiden fra underretning el. første 
samtale til beslutning/handleplan

Tiden forkortes, bl.a. som følge af fritagelse fra 
§50-undersøgelse og tættere involvering af 
familien

Tiden fra beslutning/handleplan til 
iværksættelse af relevant 
indsatser

Tiden forkortes bl.a. som følge af, at man 
kommer i gang relativt tidligere, på et tidspunkt 
hvor problemerne ikke har nået at udvikle sig 
voldsomt endnu

Typerne af iværksatte indsatser Der sker en forskydning mod mere rådgivning 
og færre interventioner, og mod korterevarende 
og mindre indgribende interventioner

2 GUSA – Guldborgsunds elektronisk baserede samarbejdsmodel, som bruges i alle sager i det tværfaglige samarbejde 
om børnefamilier
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VIVE udformer et design til udvælgelse af konkrete sager i kommunerne. Der kan på 
baggrund af de casebaserede analyser udarbejdes et baseline notat for hver af 
kommunerne. I forbindelse med den afsluttende evaluering af forsøget gennemføres en 
tilsvarende analyse af nye sagsforløb. 

4.2 Implementeringsevaluering
I implementeringsevalueringen sætter vi fokus på følgende spørgsmål:

 I hvor høj grad arbejder kommunerne på den måde, de har sat sig for. Dvs. er der en 
høj grad af overensstemmelse mellem de planlagte forandringer og den nye praksis?

 Hvilke af de mange enkeltfaktorer, hvor man har ændret arbejdsform, ser ud til at spille 
hhv. positivt og negativt ind på de ønskede resultater og langsigtede mål?

 Lykkes kommunen med at opretholde en høj grad af retssikkerhed for borgeren?

Frikommuneforsøget giver fritagelse fra visse proces- og dokumentationskrav i 
Serviceloven i relation til sagsbehandlingen af de sager, hvor kommunen modtager en 
underretning på et barn. I lov om frikommuner fremgår det af lovbemærkningerne, at 
Børne- og Socialministeriet skal godkende en uddybende projektbeskrivelse, der også skal 
omhandle de konkrete arbejdsgange, processer og forløb, der i forsøget skal erstatte de 
gældende regler. Denne godkendelse fra ministeriet har et eget formål i forhold til at sikre 
retssikkerheden. For at følge retssikkerheden i forsøgsperioden vil det være væsentligt i 
implementeringsevalueringen at følge, hvorvidt disse arbejdsgange, processer og forløb 
bliver fulgt. De systematiske procesredskaber er beskrevet i bilag 1 bagest i dette notat. 

Det er kendt i forsøgsarbejde, at man sætter sig mål om at bruge bestemte metoder, men 
ofte støder på en række hindringer. Det lykkes således ikke altid at realisere de forventede 
nye praksisser – og barriererne herfor kan være mange. Men det er vigtigt at få afklaret, 
om kommunerne arbejder systematisk ud fra de givne metoder og opstillede mål, når man 
skal skabe en kontekst for virkningsevalueringen. For det er lige så kendt, at når man piller 
et eller flere elementer ud af ellers kendte metoder, så ændres de virkninger, man havde 
forventet. Således er det centralt at undersøge, om kommunerne lykkes med at 
implementere de trin på vejen, jf. forandringsteorien, som man kan betragte som 
trædesten på vej mod målet om bedre trivsel og udvikling hos børnene og de unge. Det er 
fx besvarelsen af følgende spørgsmål:

 Anvender kommunerne de systematiske procesredskaber i det omfang og på den 
måde, det er tiltænkt? 

 Frigøres der administrative ressourcer til mere dialog med hver enkelt familie?
 Får rådgiverne taget stilling til familiens sag og iværksat de nye arbejdsformer 

hurtigere, så de faktisk lykkes med at sætte indsatser i gang på et tidligere tidspunkt? 
 Får sagsbehandlerne realiseret de nye arbejdsgange, processer og forløb?

Der gennemføres kvalitative interviews med et antal udvalgte medarbejdere og 
ledelsesrepræsentanter med henblik på at belyse, om man gør som intenderet. Derudover 
interviewes også forældre, medarbejdere og ledere om, hvad de oplever som hæmmende 
og fremmende for implementeringen af forsøget. Begge problemstillinger vil være 
genstand for analyse allerede i midtvejsevalueringen, således at kommunerne har 
mulighed for at justere på indsatsen med henblik på at opnå en bedre virkning. 
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4.3 Datagrundlag og dataindsamling
Der vil blive tilvejebragt et datagrundlag for evalueringens analyser bestående af såvel 
kvantitative som kvalitative data jf. nedenstående tabel 2. 

Tabel 2: Oversigt over datagrundlag til evalueringen
Datakilde Respondenter Hvad skal måles? Måleredskab

er
Hvornår? Ansvarlig 

for 
indsamling 
af data

1a. Trivsel Forældre,  
børn og 
netværk

Barnets trivsel fra 
forældres og børns 
eget perspektiv 

FIT ORS Efter hver 
samtale

Rådgiver 
Gladsaxe, 

1b. Trivsel Forældre,  
børn  og 
netværk

Barnets trivsel set fra 
forskellige parters 
perspektiv

Børnelineale
n

Ved 1. samtale 
og forud for 
hvert 
opfølgningsmø
de

Rådgiver, 
Guldborgsu
nd

1.c. Trivsel Forældre,  
børn og 
netværk

Barnets trivsel set fra 
forskellige parters 
perspektiv

Casestudie 
af udvalgte 
sagsforløb

Ved opstart og 
afslutning af 
sag

Rådgiver 
Ikast-
Brande

2a. Inddragelse og 
samarbejdsrelation 

Forældre og 
børn

Inddragelse og 
samarbejdsrelation 
mellem forældre, børn 
og den professionelle

FIT SRS Efter hver 
samtale

Rådgiver 
Gladsaxe,)

2b. Inddragelse og 
samarbejdsrelation

Forældre og 
børn

Om familie/barn føler 
sig inddraget og 
respekteret, oplevelse 
af mening og 
samarbejdsform

Metaspørgs
mål i GUSA-
systemet 

Ikke fastlagt Rådgiver 
Guldborgsu
nd

2.c. Inddragelse og 
samarbejdsrelation

Forældre og 
børn

Inddragelse og 
samarbejdsrelation 
mellem forældre, børn 
og den professionelle

Casestudie 
af udvalgte 
sagsforløb

Ikke fastlagt Rådgiver 
Ikast-
Brande

3a. Kvalitative 
interviews med 
ledere og 
medarbejdere  

Familiernes 
rådgivere samt 
udvalgte 
ledelsesrepræ
sentanter 

Elementerne i 
implementeringsevalu
eringen samt 
forandringsteoriens 
procesdel: Aktiviteter, 
mekanismer, 
moderatorer, res-
sourceudnyttelse  og 
tidsforbrug

Interviewguid
es 
udarbejdet til 
evalueringen 

Før 
midtvejsevalue
ring 2019,og 
før 
slutrapporterin
g i 2020

VIVE

3b. Kvalitative 
interviews med 
forældre

Forældre Oplevelse af 
hurtighed, relevans og 
ressourceudnyttelse 

Efter besluttet 
indsats og ved 
endt sag.

VIVE

4. Case-analyse - Tiden fra start til 
iværksættelse
Omfanget af tid med 
rådgiver
Typen af intervention
Genunderretninger

Start
Før 
midtvejsevalue
ring
Før 
slutrapporterin
g i 2020. 

Kommunen 
pga. 
skabelon til 
case-
analyse 
udviklet af 
VIVE

5. Registerdata og 
lokale 
administrative data 
om udvalgte 
indikatorer af 
relevans for 
forsøgets mål

Opgørelser fra 
Danmarks Statistik 

Administrativ
e data pri-
mært fra 
Danmarks 
Statistiks 
åbne tal. 

2017 er 
baseline. 
Derefter 
opgøres på 
valgte 
indikatorer i af 
2018 og 2019. 

Kommunen

6. Mini-survey 
blandt rådgivere

Rådgivere i 
kommunernes 

myndigheds-

Tidsforbrug 
Ressourceudnyttelse

Survey-
spørgsmål 
udviklet til 

Før 
midtvejsevalue

ring og 

VIVE 
udvikler 

skema m 
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Datakilde Respondenter Hvad skal måles? Måleredskab
er

Hvornår? Ansvarlig 
for 
indsamling 
af data

led Anvendelsen af de 
nye arbejdsgange

denne 
evaluering

slutrapporterin
g

involvering 
af 

netværket. 
Kommuner 

samler  svar 
ind.

I det følgende beskrives de forskellige dataindsamlinger og datatyper kort med den 
indledende kommentar, at vi i tabel 2 peger vi på de data, vi mener, vil være mest 
væsentlige at få indsamlet til den tværgående evaluering. I samarbejde med kommunerne 
vil vi efterfølgende foretage den endelige udvælgelse af data, herunder registerdata, som 
kan genereres på tværs af de tre kommuner. 

Ad 1 og 2 Trivsel, samarbejdsrelation og tilfredshed

Der vil blive indsamlet løbende data i den enkelte kommune om forældre og børns trivsel 
under sagsforløbet og tilfredshed med samarbejdsrelationen og indsatsen. Gladsaxe har 
haft FIT i udførerleddet længe og har for nylig startet FIT i rådgivningsdelen. Ikast-Brande 
har ligeledes FIT i udførerleddet. Guldborgsund vil benytte to andre redskaber til at belyse 
henholdsvis trivsel og tilfredshed (hhv. børnelinealen samt et redskab til elektronisk 
tilfredshedsmåling, som er under udarbejdelse). De to redskaber er naturligvis ikke helt 
ens, men giver begge et let tilgængeligt overblik over barnets og forældrenes progression i 
trivsel og tilfredshed over tid, og dermed også en indikation på, om den igangværende 
indsats synes at pege hen mod forsøgets overordnede mål om øget trivsel. 

Det forventes, at data registreres digitalt, således at kommunerne nemt kan gennemføre 
analyser af progressionen i trivsel og tilfredshed over tid til brug for analyser ved 
henholdsvis midtvejs- og slutevaluering.

Ikast-Brande vil vurdere trivsel og samarbejdsrelationer ved at lave casestudier af et 
udvalgt antal sagsforløb, hvor man anvender det systematiske procesredskab Signs of 
Safety (SOS). Det vil være muligt for det enkelte sagsforløb at få en skalering af 
barnets/den unges trivsel samt kvalitative data om selve mødet samt graden af 
inddragelse og samarbejdsrelationen. 

Ad. 3 Kvalitative interviews med medarbejder, ledelsesrepræsentanter og forældre

VIVE gennemfører kvalitative interviews (evt. fokusgruppeinterviews) med udvalgte 
medarbejdere og ledelsesrepræsentanter. Interviewene gennemføres i de tre forvaltninger, 
eller på VIVE i hhv. København eller Aarhus, såfremt det ønskes. De tre kommuner står for 
at arrangere interviews efter evaluators kriterier.

Interviewtemaerne fokuserer på implementeringen af udviklingsprocessen og oplevelsen af 
dette hos ledelse og medarbejdere, bl.a.:

 Hvor oplever medarbejdere og ledelse de største forandringer i forbindelse med 
frikommuneforsøget?

 Hvordan udvikles samarbejdet med og inddragelsen af forældre og børn?
 I hvilken udstrækning oplever medarbejdere og ledelse, at det fungerer med de 

socialfaglige vurderinger med forsøgets arbejdsgange og procesredskaber, i 



Side 14

Frikommuneforsøg –
Børn

forhold til de regler, der er omkring børnesamtale, § 50-undersøgelse og 
handleplaner? Hvad er svært? Hvad skaber i særlig grad værdi?

 Hvad kendetegner de sager, hvor det lykkes at mindske tiden fra bekymring til 
beslutning, og fra beslutning til iværksættelse af intervention?

 Vurderer de, at interventionerne er mere relevante for borgerne end tidligere? 
 Hvilke forhold i organisationen og hvilke arbejdsgange hæmmer og fremmer en 

god implementering af den grundlæggende ide bag forsøget (fx med fokus på 
implementeringstrekantens tre dimensioner: Ledelse, organisation og 
kompetencer)?

Interviewtemaet med forældrene vil være:

 Oplevelsen af, om der i deres forløb har været en hurtig og relevant indsats
 Relationen i samarbejdet med rådgiver
 Involveringen i egen sag

Interviewene sker i forbindelse med projektbesøg, dels som forberedelse til 
midtvejsevalueringen, dels i frikommuneforsøgets afsluttende fase som input til 
evalueringsrapporten. 

Forslag til program for projektbesøg ifm. henholdsvis midtvejs- og slutevaluering

09.00-10.00 Interview med lokal projektleder
10.00-11.00 2 Interviews med forældre
11.00-12.00 Interview med en rådgiver fra familieafsnittet.
12.00-13.00 Frokost
13.00-14.30 Interviews med ledelsesrepræsentant(er)
14.30-16.30 Interviews med 2 rådgivere eller fokusgruppe med rådgivere 

Ad 4. Caseanalyse

I hver kommune udvælges der tre gange 25 børnesager, hvis forløb skal bruges som 
udgangspunkt for at vurdere udviklingen over tid på de valgte resultatparametre 
(kombineret med den viden, der opnås fra interviews i kommunerne). Første gang er i 
starten af forsøgsforløbet i 2018. Anden gang er i 2019, hvor analysen af de i alt 75 cases 
indgår som input til midtvejsevalueringen. Tredje gang er i 2020 forud for den afsluttende 
rapportering. 

VIVE udarbejder et design for udvælgelse af sager. 

Ad  5. Registerdata 

De tre forsøgskommuner bidrager med at generere lokale, administrative data af relevans 
for forsøget med henblik på at måle udviklingen i hver kommune. Vi foreslår følgende mål:

Tabel 2. Administrative indikatorer knyttet til projektets mål og arbejdshypoteser om 
den forventede udvikling på hver indikator
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Indikator Forventet udvikling (arbejdshypotese)

Antallet af underretninger og 
genunderretninger

Andelen af genunderretninger, falder i takt 
med, at familiens problemer løses på et 
tidligere tidspunkt

Undervejs i forsøget er det muligt at registrere 
underretninger og genunderretninger i forhold 
til udvalgte karakteristika

Fravær fra skole og dagtilbud Omfanget af fravær der skyldes manglende 
trivsel reduceres 

De konkrete mål planlægges som nævnt efter aftale med kommunerne, sådan at det vil 
være muligt at have mål for den enkelte kommunes progression, men også for at 
sammenligne på tværs af kommuner. Der kan i den forbindelse ske en reduktion i antallet 
af administrativt opgjorte faktorer, som der måles på. 

Med henblik på at fastlægge en baseline, som den kommende udvikling skal ses i 
konteksten af, skal hver kommune i løbet af første halvår 2018 tilvejebringe data for disse 
indikatorer for 2017. Kommunerne skal derefter lave en opfølgning på indikatorerne primo 
2019 som optakt til midtvejsseminaret, samt medio 2020 som input til afslutningsrapporten. 
Med henblik på at følge udviklingsprocessen tættere, kan det være hensigtsmæssigt at 
lave kvartalsmæssige opgørelser af indikatorerne for nogle indikatorer, fx udviklingen i 
omfanget af klagesager, udviklingen i perioden fra underretning til beslutning etc. 

Ad 6. Mini-spørgeskemaundersøgelse blandt rådgivere

Der gennemføres to gange en mini-spørgeskemaundersøgelse blandt alle 
myndighedsrådgivere på børne- og familieområdet (op til midtvejsevalueringen samt 
afslutningsvist sidst i forsøgsperioden).  I skemaet spørges der til deres oplevelse af 
udvalgte hovedelementer i frikommuneforsøget, ikke mindst de metode- og 
procesrelaterede hjørnesten, som man ikke kan aflæse kvantitativt. 

Hvis det er muligt, vil det være oplagt, at denne mini-spørgeskemaundersøgelse 
gennemføres et stykke inde i hhv. 2019 og 2020, når der foreligger data for udviklingen i 
den foregående forsøgsperiode jf. pkt. 4 (administrative data). Herved kan spørgsmålene 
specifikt rette sig mod udviklingen i den periode, rådgiverne netop har været igennem, og 
dermed også være af evaluerende karakter

VIVE udvikler spørgeskema med inddragelse af kommunerne samt et 
monitoreringssystem til indsamling og analyse af data. Kommunerne sørger for at 
udarbejde udsendelsesliste for hver kommune og udsendelse af link til besvarelse af 
elektronisk spørgeskema samt for rykkerprocedure med henblik på at opnå en meget høj 
besvarelse. Skemaet bør kunne besvares på ca. 10-15 minutter. 
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5. Procesinput og skriftlige leverancer
I og med at der er tale om en virkningsevaluering med ønsket om at kunne forbedre proces 
og resultater undervejs, gennemføres der i 2019 et midtvejsseminar. Parter fra de tre 
kommuner og evaluator mødes og diskuterer de foreløbige resultater på baggrund af 
VIVEs analyser af de indsamlede data, herunder hvilke revisioner og andre 
procesovervejelser, det giver anledning til. 

Til midtvejsseminaret udarbejder evaluator et mindre internt arbejdspapir. 

Rapporten fra evalueringen færdiggøres med henblik på at kunne blive offentliggjort ultimo 
2020.

6. Organisering, samarbejde og kvalitetssikring
Det er vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem VIVE og frikommunerne. Både for at 
sikre dataindsamlingen og for at understøtte, at evalueringen kan bruges i kommunernes 
arbejde med frikommuneforsøget. Derudover lægger frikommunenetværket vægt på, at 
den viden, der fremkommer i evalueringen, kan nyttiggøres i de andre kommunale 
sammenhænge. Endelig lægger vi som evaluator vægt på solid projektstyring samt 
grundig kvalitetssikring af leverancerne. VIVE foreslår derfor en styring og organisering, 
der er baseret på:

 Tæt samarbejde med frikommunerne om kvalificeringen og udviklingen af 
evalueringsmanualen mm., for at sikre en kvalificeret dataindsamling, der forstyrrer de 
fagprofessionelle mindst muligt. Derfor går vi straks ved eopstart af forsøget i dialog 
med frikommunerne, så de hurtigt kan forberede sig på dataindsamlingen.

 VIVE’s projektleder for evalueringen af børnenetværkets forsøg koordinerer tæt med 
VIVEs overordnede projektleder for processtøtten til frikommunenetværket, Ulf 
Hjelmar.

 Vi tilbyder desuden en faglig bemanding, der kombinerer stærke kompetencer inden 
for projektledelse, virkningsteoretisk analyse, evaluering samt kvalitative og 
kvantitative metoder.

 Derudover anvender vi en solid kvalitetssikring, der baseres på VIVEs faste 
procedure.

VIVE er ansvarlig for, at undersøgelsen og dens leverancer realiseres inden for de 
økonomiske og tidsmæssige rammer. Styringen af projektet vil foregå efter VIVEs 
principper for god projektpraksis. Der vil ske en løbende opfølgning på projektfremdriften i 
forhold til projektbeskrivelsen og økonomien.

Hvis der undervejs i projektet sker ændringer i projektets forudsætninger, eller der af andre 
grunde er behov for at ændre på projektets indhold (formål, overordnet metode, tidsplan, 
ressourceforbrug, økonomi, kvalitet) vil projektlederen tage dette op med Økonomi- og 
Indenrigsministeriet og fremlægge årsager samt konkrete forslag til ændringer. Alle 
betydningsfulde ændringer i forhold til projektbeskrivelsen sker efter aftale mellem 
Økonomi- og Indenrigsministeriet og VIVE og dokumenteres skriftligt.
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7. Bemanding 
Forskningsleder Anne-Dorthe Hestbæk, som har mangeårige erfaringer fra analyser af 
socialt arbejde og arbejdet med socialt udsatte børn og unge, leder evalueringen af 
Børnenetværkets forsøgsprojekt. 

Til at indgå i indsamling og analyse af hhv. kvantitative og kvalitative data, indgår desuden 
analytiker og cand.scient.pol. Kirstine Karmsteen og videnskabelig assistent, 
cand.scient.soc. Asger Graa Andersen. Kirstine er specialist på udsatte børn og unge samt 
i socialt arbejde og har i mange år gennemført dataindsamling og kvalitative analyser på 
dette felt. Asger er kvantitativ sociolog og har gennem flere år arbejdet med SFIs 
kvantitative projekter om udsatte børn og unge, fx Forløbsundersøgelsen af anbragte børn, 
Trivsel hos anbragte børn og unge m.v. Se yderligere i de vedlagte CV’er. 

Medarbejderne på evalueringen vil deltage i både børnenetværkets interne aktiviteter samt 
i den tværgående koordinering af de fem frikommuneforsøg under ledelse af programleder 
Ulf Hjelmar. 

8. Tidsplan og Budget
Budgettet for evalueringen andrager 950.893 kr. (ekskl. moms). I det følgende er budgettet 
fordelt på år: 

Budget pr. år

2017: Opstart 95.000

2018: Implementering af evalueringsinstrumenter og dataindsamling 235.000

2019: Midtvejsevaluering, analyse 307.000

2020: Dataindsamling til slutevaluering og aflevering af rapport 268.893

Transport, overnatning, møder og forplejning o.a. 25.000

Refere, layout, korrektur o.a. rapportomkostninger 20.000

I alt ekskl. moms 950.893

Alle analyser og rapporter fra VIVE skal ifølge VIVEs vedtægter offentligøres for at 
fremme, at resultaterne af VIVEs arbejde formidles til de relevante offentlige og private 
interessenter og offentligheden i øvrigt. VIVE indgår i dialog med kunden med henblik på 
at aftale et passende tidspunkt for offentliggørelsen.
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Foreløbig tidsplan pr. februar 2018:

 Opgave  Indhold 2017 2018 2019 2020

  
Efter

år
For
år

Efter
år

For
år

Efter
år

For
år

Efter
år

Design

Udvikling af lokale 
projektbeskrivelser. 
Udvikling af centralt 
evalueringsdesign

X X

Tilvejebringelse af 
adm. data

Fastlæggelse af kvant. 
måleindikatorer. 
Kommunerne opgør adm. 
data

X X X

Måling af trivsel og 
samarbejdsrelation

Løbende lokale målinger i 
FIT og GUSA mv. X X X X X

Case-data Etablering af case-
baserede data

X X X

Forberedelse af 
projektbesøg

Forberedelse af kvalitativ 
dataindsamling inkl. 
udvikling af spørgeguides

 X  X   X  

Projektbesøg
Gennemførelse af 
kvalitative interview med 
ledelse og medarbejdere

    X   X  

Spørgeskema-
undersøgelse

Forberedelse og 
gennemførelse af mini-
spørgeskemaundersøgel
se blandt rådgiverne

  X  X  

Midtvejsstatus Seminar sommer 2019    X    

Analyser
Analyse af alle 
indsamlede data, 
udarbejdelse af rapport

     X X 

Rapport Aflevering rapport til ØIM        X
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Bilag 1. Systematiske procesredskaber 
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Gladsaxe

Feedback Informed Treatment (FIT) er en evidensbaseret meta-metode, som oprindeligt er 
udviklet til behandlingsområdet, men i princippet kan anvendes uafhængigt af målgruppe 
og fagområde. FIT består af to enkle skemaer med fire spørgsmål, som bliver besvaret på 
en konkret skala. Begge skemaer findes i en børne- og i en voksenversion. Børn ned til 
fem år kan anvende børneskemaet.

Det ene skema, Outcome Rating Scale (ORS), måler borgerens egen oplevelse af trivsel 
fra gang til gang. På myndighedsområdet i Gladsaxe Kommune vil det typisk være barnets 
trivsel, som bliver vurderet – dog kan forældrenes trivsel også eventuelt blive vurderet, hvis 
dette vurderes at være hensigtsmæssigt. Barnets trivsel vurderes af hhv. barnet selv (hvis 
barnets alder og modenhed tillader det), af familien og evt. af barnets netværk (f.eks. 
bedsteforældre, børnehavepædagog eller skolelærer). På baggrund af familiens og 
netværkets scoringer i ORS får rådgiveren et indblik i, hvordan barnet – og alle rundt 
omkring det – vurderer dets trivsel. Der tegner sig på den måde et konkret billede af 
barnets trivsel fra gang til gang, og forandringer, stagnation eller tilbagefald bliver synlige 
for alle rundt om barnet.

Det andet skema, Session Rating Scale (SRS), bruges til at vurdere samarbejdet med 
rådgiveren ved hvert møde. SRS-skemaet skal indgyde til feedback, og til at borgeren kan 
fortælle rådgiveren om egne præferencer og ønsker for samarbejdet. SRS bidrager 
dermed også til rådgiverens egen udvikling.

Formålet med at bruge FIT er altså i korte træk:
- at få en konkret vurdering af barnets trivsel over tid
- at evaluere på forskellige indsatsers/foranstaltningers effekt for på den måde 

hurtigere at kunne justere en indsats/foranstaltning, såfremt den ikke har den 
forventede effekt

- at sikre en høj grad af borgerinddragelse og dermed skabe motivation og ejerskab 
hos familien

- at evaluere på samarbejdsrelationen mellem rådgiver og familie

FIT er således ikke blot er to spørgeskemaer, der skal udfyldes ved hvert møde med 
familien, men en decideret praksis – en ny og anderledes måde at arbejde 
feedbackorienteret med familierne på. Der er altså tale om en ny måde at arbejde på som 
socialrådgiver på myndighedsområdet.

Alle FIT-forløb gemmes i en database i ”FIT Outcomes”. Hver enkelt rådgiver kan hente 
information om egne normdata og bruge disse til professionel udvikling. Hele 
organisationen kan ligeledes indhente information om forskellige forløb og effekten af 
disse. Normdata fungerer på den måde som en feedback til den enkelte rådgiver og til hele 
organisationen.
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Guldborgsund

I Guldborgssund Kommunes frikommuneforsøg afprøves, hvorvidt relationel koordinering3 
kan øge kvaliteten og effektiviteten i undersøgelses- og indsatsforløbet i myndighedssager. 
Til dette anvendes et fælles it-system kaldet GUSA4 som procesunderstøttende redskab. 
Her er al væsentlig information og kommunikation om sagen samlet og er tilgængelig for 
familien, barnet og myndighedsrådgiver og netværk (m. samtykke fra familie/ung 15 år). 

I forsøget har myndighedsrådgiver en løsningsfokuseret tilgang (LØFT) og anvender 
følgende tre centrale værktøjer i GUSA til at inddrage, oplyse og følge op i sociale sager:

1. Børnelineal til vurdering af barnets trivselsniveau. En skalamodel der kan 
anvendes af netværk (fagpersoner eller private) og barn/familie til at fastlægge 
bekymringsgraden (skala: 1-10) af de problemer barnet er i.

2. Dialoginput: Skabelon til at indhente oplysninger fra netværket omkring barnet. 
Skabelonen beder den inviterede om at beskrive bekymringen, undtagelser herfor 
og konkrete løsningsforslag vedkommende kan byde ind med. 

3. Mål & Plan: skabelon til at fastlægge mål, aftale indsatser og hvem der handler 
samt hvornår der følges op næste gang.

I forsøget anvendes børnelinealen i alle myndighedssager til at måle barnets trivsel fra 
start til slut i en myndighedssag (progression).

Første trivselsmåling foretages, når myndighedsrådgivere efter modtagelse af en 
underretning indkalder til 1. samtale. Her vil myndighedsrådgiver anvende børnelinealen 
og med en løsningsfokuseret tilgang ii dialog og samtale med forældre, barn og underretter 
fastlægge en 1. ’her-og-nu’ vurdering af barnets/den unges trivselsniveau (1-10)5. 

I samtalen vil myndighedsrådgiver i samråd med familien afdække, hvilke andre personer 
f.eks. fagpersoner eller privat netværk der skal adspørges om barnets trivsel. Med 
samtykke fra forældrene modtager disse personer et link og log-in til GUSA og laver 1) en 
1. ’her-og-nu’ vurdering på Børnelinealen og 2) en Dialoginput med deres iagttagelse af 
barnets situation. Begge uploades på GUSA så familie, barn og myndighedsrådgiver kan 
se besvarelsen. 

De indkomne vurderinger på barnets trivsel visualiseres i GUSA som et 
edderkoppediagram, så trivselsniveau kan følges i forhold til f.eks. skole, fritidsliv etc. 
Myndighedsrådgiver anvender de indkomne vurderinger samt uddybende besvarelser fra 
Dialoginput fra netværk som afsæt til samtalen med familien om problem og mulig løsning. 
Herved får myndighedsrådgiver indledningsvis overblik over styrker, ressourcer og 
undtagelser for problemet der kan iagttages på tværs af de areaner barnet bevæger sig i til 
hverdag.

3 Koordinering af arbejdsrelationer gennem fælles mål, delt viden og hyppig opfølgning.

4 GUSA er en forkortelse af Guldborgsund Samarbejdsmodel og er en tilpasset model af den digitale platform 
’Familiedialogen’ udviklet af AllDialogue Aps. GUSA anvendes af almenområdet, hvor der ved bekymring for 
et barn oprettes en såkaldt GUSAdialog. I fald bekymringssagen bliver til en underretningssag vil al tidligere 
kommunikation fra GUSA-dialogen overleveres til myndighedsrådgiver.  

5 Som vejledning til børnelinealen er der på GUSA platformen adgang til en såkaldt ’ trivselsguide’, som familien 
og fagpersoner kan anvende til få sat ’ord og billeder’ på, hvad der kendetegner et barns adfærd når det; trives 
(10), er i moderat trivsel (9-8), er sårbar (7-6), er udsat (5-3) og er truet (2-1).
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Frikommuneforsøg –
Børn

Efter samtale med familie og barn inviteres relevante aktører til et netværksmøde. På 
mødet fastlægges et fremtidigt ønsket mål for indsatsen og aftaler om, hvem der går hvad 
beskrives i GUSA Mål&Plan.

I indsatsforløbet vil myndighedsrådgiver forud for hvert opfølgningsmøde bede barnet/den 
unge, familie og samarbejdspartnere om at lave en aktuel ’her-og-nu’ vurdering af barnets 
trivsel ved brug af den digitale børnelineal. 

Alle ’her-og-nu’ vurderingerne registreres og gemmes i GUSA. Herved kan udvikling, 
stilstand eller fald i trivsel over tid kortlægges for det enkelte barn/ung, fra det tidspunkt 
hvor 1. underretningsmøde afholdes (baseline) til foranstaltningen ophører (slut). 

Under frikommuneforsøget udvikles kompetencerne hos myndighedsrådgiver og 
fagpersoner, så der afprøves en ensartet og systematisk metode inden for brug af LØFT 
og de procesunderstøttende redskaber i GUSA til at konkretisere bekymringen, fokusere 
på undtagelser og indhente løsningsforslag og afprøve disse. 

Ikast-Brande

Som systematisk procesredskab anvender Ikast-Brande kommune Signs of Safety (SOS). 
SOS har til formål at styrke udsatte børn og unges trivsel gennem et konstruktivt 
samarbejde mellem barnet/den unge, forældrene, det private og professionelle netværk. 
SOS skaber rammen om de processer som iværksættes i form af underretningsmøder og 
netværksmøder. SOS er en løsningsfokuseret tilgang, som giver et systematisk overblik 
over de professionelles bekymring for barnet og over de positive ressourcer, der findes hos 
barnet/den unge, hos forældrene og i familiens netværk. I kraft af metoderedskabet kan 
den professionelle foretage en kvalificeret og afbalanceret vurdering af familiens samlede 
situation og SOS-metoden lægger op til, at der på mødet udvikles mulige løsninger, hvor 
alle deltageres perspektiver inddrages.

Under frikommuneforsøget udvikles kompetencerne hos de fagprofessionelle, så der 
afprøves en ensartet og systematisk metode inden for SOS, der har særligt fokus på at 
fokusere og prioritere i forhold til problemstillinger, konkretisere bekymringen, fokusere på 
undtagelser og løsninger, iværksætte tiltag i private og professionelle netværk, samt 
skalering af bekymring. Der er i forsøget klare aftaler omkring nye møder og tæt 
opfølgning, som har kortere kadence end kravene i gældende lovgivning. Dokumenter fra 
møder udformes i særlige skemaer på mødet og journaliseres i denne form.

Der vil kunne gereneres data fra mødet som kvalitative data i form af case-baserede 
stikprøver i et relevant antal sager. Dokumentet vil kunne generere data omkring 
barnet/den unges trivsel fra den skalering som er udført i SOS samt fremgå som 
kvalitative data i dokumentet fra mødet i en enkel form. Derudover vil det være muligt at 
udtrække data om hvordan graden af inddragelse og samarbejdsrelationen vurderes 
ligeledes fra SOS-dokumentet.


