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Sådan blev analysen til
Allerød Kommune har ønsket at sætte fornyet fokus på, hvordan man kan styrke den tidlige
indsats på familieområdet, så flere børn og unge får den rette indsats til rette tid.
Her præsenteres en analyse af og model for fremtidens tidlige indsats i Allerød Kommune.
Analysen og modellen bygger på en kortlægning af området og en bred involvering af ledere,
koordinatorer og medarbejdere i Familieafdelingen.
Dette dokument præsenterer først en kortlægning og analyse af den nuværende indsats og
på baggrund af denne en række principper samt en model for fremtidens tidlige indsats på
familieområdet.
Analysen beskriver, hvordan modellen gradvist kan indfases, og lægger samtidig op til politisk
stillingtagen omkring retning og omfang af fremtidens tidlige indsats på familieområdet.
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Hvor står Allerød Kommune i dag?
Den tidlige indsats i Allerød Kommune
I Allerød Kommune er der siden 2016 arbejdet med at
implementere de fundamentale elementer fra den
såkaldte Sverigesmodel. Det har betydet, at man dels
har nedbragt sagsmængden pr. medarbejder, haft
større fokus på tidlige og forebyggende indsatser,
etableret tværfaglige fora og øget fokus på at skabe
progression i sagerne, så man undgår passive forløb for
de børn og unge, som enten modtager forebyggende
foranstaltninger eller er anbragt på f.eks. opholdssteder.

Udvikling i antal underretninger, §11-forløb og
børnefaglige undersøgelser
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Det har bl.a. betydet at antallet af underretninger er
steget. Det fremgår således af figuren til højre, at
antallet af underretninger i 4. kvartal i 2019 var dobbelt
så højt som i 4. kvartal i Allerød Kommune i 2017.
En af grundene hertil kan findes i, at man som led i den
opsporende og forebyggende indsats har ansat
fremskudte socialrådgivere, som deltager på
ressourceteammøder på skoler og daginstitutioner,
hvor bekymringsbørn og -unge kan drøftes, og hvor de
fremskudte socialrådgivere bl.a. fungerer som en
sparringspartner for fagpersonalet i forhold til konkrete
problemstillinger hos børn, og samtidig er med til at
kvalificere eventuelle underretninger. Samtidig viser
figuren til højre også, at antallet af §11-forløb er steget i
samme periode, og der er sket en lille stigning i antallet
af børnefaglige undersøgelser.

Underretninger
§11-forløb
Børnefaglige undersøgelser (§50)
Kilde: Allerød Kommunes ledelsestilsyn 2019.

Udvikling i antal aktive sager pr. team
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Samlet set er der sket en stigning i antallet af aktive
sager på familieområdet i Allerød Kommune. Stigningen
i aktive sager er særligt præget af en stor stigning i
antallet sager i Forebyggelsesteamet og en mindre
stigning i antallet af sager i Familieteamet, mens der ikke
er sket nogen stigning i antallet af sager i
Handicapteamet.
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Forebyggelsesteam
Familieteam
Handicapteam
Kilde: Allerød Kommunes ledelsestilsyn 2019.
Note: Før 2019 gik Forebyggelsesteamet under navnet Modtagelsen.

Kortlægningen viser, at Allerød Kommune siden påbegyndelsen af Sverigesmodellen har oplevet en
stigning i særligt antallet af underretninger og §11-forløb, hvilket også har medført en stigning i
antallet af aktive sager i Forebyggelsesteamet. Det kan være en indikation på, at man er lykkedes
med at skabe et større fokus på opsporing samt tidlige og forebyggende indsatser.

Hvor står Allerød Kommune i dag?
Forebyggende indsatser og anbringelser
Udvikling i antal §52-indsatser i hjemmet
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Indsatser efter §52 (i hjemmet)
Kilde: Allerød Kommunes ledelsestilsyn 2019.

Udvikling i antal anbringelser
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Ser vi på §52-indsatser i hjemmet, som udgøres af de
forebyggende indsatser, der kan gives til børn og unge, når
der foreligger en børnefaglig undersøgelse (§50undersøgelse), fremgår det i grafen til venstre, at der til
trods for kvartalsvise udsving i antallet af indsatser er sket
en stigning i antallet af §52-indsatser i hjemmet.
§52-indsatser i hjemmet kan f.eks. bestå af:
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§52,
stk. 3, nr. 2)
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den
unges problemer (§52, stk. 3, nr. 3)
Aflastningsordninger (§52, stk. 3, nr. 5)
Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§52,
stk. 3, nr. 6)
Vender vi midlertidigt blikket mod anbringelser, ser vi først
og fremmest, at der siden 2. kvartal i 2017 er sket fald i
antallet af anbringelser på socialpædagogiske
opholdssteder (omtales herefter blot som opholdssteder).
Faldet er dog mest markant fra 2017 til 2018, hvorefter
niveauet ser ud til at have stabiliseret sig.
Samtidig ser vi i figuren til venstre, at antallet af anbragte
børn og unge i plejefamilier ligeledes er faldet i perioden –
og faldet stødt fra et niveau på 13 anbringelser i
plejefamilier i 2. kvartal i 2017 til blot 7 anbringelser i
plejefamilier i 4. kvartal i 2019.
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Anbringelse i slægt og netværk
Anbringelse i plejefamiie
Anbringelse på socialpædagogisk opholdssted
Anbringelse på døgninstitution
Kilde: Allerød Kommunes ledelsestilsyn 2019.

I samme periode er antallet af anbragte børn og unge i
slægt og netværk steget fra 1 anbragt til 4 anbragte i 4.
kvartal i 2019.
For så vidt angår anbragte børn og unge på
døgninstitutioner, er der ikke sket nogen udvikling i antallet,
som har ligget stabilt omkring 4 anbragte.

Kortlægningen indikerer, at Allerød Kommune har øget antallet af §52-indsatser i hjemmet samtidig
med, at det samlede antal anbragte børn og unge er faldet. Det samlede fald i anbringelse dækker
over et fald i anbragte på opholdssteder samt i plejefamilier, mens antal anbragte i slægt og netværk
er steget en smule.
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Hvor står Allerød Kommune i dag?
Udgifter til familieområdet i Allerød Kommune…
I Allerød Kommune er de samlede udgifter til børn og unge
med særlige behov i 2019 på 52,3 mio. kr. Dermed er
udgifterne steget med 2,8 mio. kr. siden 2016, hvilket
svarer til en stigning på ca. 6 %.

180,0

Indekseret udvikling i udgifter

160,0
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100,0

Som det fremgår af tabellen neden for udgør udgifter til
forebyggende foranstaltninger 20,3 mio. kr. i 2019 svarende
til 39 % af de samlede udgifter på området, mens udgifter
til opholdssteder udgør 12,6 mio. kr. svarende til 24 % af de
samlede udgifter. Udgiftsposterne udgør tilsammen tæt på
2/3 af de samlede udgifter på familieområdet, mens den
sidste 1/3 udgøres af udgifter til plejefamilier (herunder
også slægts- og netværksanbringelser), døgninstitutioner
og særlige dagtilbud og særlige klubber.

80,0
60,0
2016
2017
2018
2019
5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
5.28.22 Plejefamilier
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber
Samlet
Kilde: Danmarks Statistik (REGK31: Kommunernes regnskaber).
Note: Opgørelsen dækker over udgifter til børn og unge med særlige
behov (funktion 5.28.20-5.28.25 fra den kommunale kontoplan).

Den indekserede udvikling i udgifterne, som fremgår af
grafen øverst til højre viser, at den største stigning i udgifter
er sket til forebyggende foranstaltninger, mens det største
fald er sket i udgifter til opholdssteder.

Faktiske og beregnede udgifter

mio. kr.

70,0

Vendes blikket derimod mod grafen nederst til højre
fremgår den faktiske udvikling i udgifter til familieområdet i
Allerød Kommune samt beregnede forventede udgifter for
det scenarie, hvor man havde implementeret
Sverigesmodellen, men ikke var lykkedes med at nedbringe
antallet af anbringelser. Grafen viser, at Allerød Kommune i
så fald havde set ind i et merforbrug på 7,3 mio. kr. i 2019.
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Faktiske udgifter til familieområdet
Beregnede udgifter til familieområdet

Kilde: Danmarks Statistik (REGK31: Kommunernes regnskaber).
Udgifter til børn og unge med særlige behov (angivet i mio. kr.)

2016

2017

2018

2019

5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge

20,3

14,9

15,1

12,6

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

12,2

16,2

16,6

20,3

5.28.22 Plejefamilier

4,1

5,6

5,1

6,0

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

8,3

5,9

6,8

8,0

5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

0,7

1,2

1,1

1,1

5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

3,8

3,6

4,5

4,3

Samlede udgifter

49,5

47,5

49,2

52,3

Kilde: Danmarks Statistik (REGK31: Kommunernes regnskaber)
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Kortlægningen af Allerød Kommunes udgifter på familieområdet viser overordnet set, at udgifterne
et steget siden 2016, hvor man implementerede Sverigesmodellen. Stigningen er langt hen ad vejen
båret af øgede udgifter til forebyggende foranstaltninger. Samtidig med stigningen i udgifter til
forebyggende foranstaltninger ses et større fald i udgifterne til opholdssteder.

Hvor står Allerød Kommune i dag?
…og i landets øvrige kommuner
Indekserede udgifter til familieområdet
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Allerød Kommune
Landsplan
Klyngen af udvalgte kommuner

Indekserede udgifter til forebyggende
foranstaltninger
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Allerød Kommune
Landsplan
Klyngen af udvalgte kommuner

I den øverste graf, som viser den indekserede udvikling i de
samlede udgifter til familieområdet, fremgår det, at der
både på landsplan og i klyngen af udvalgte kommuner er
sket en større stigning i udgifter til familieområdet, end det
er tilfældet i Allerød Kommune. Udviklingen er størst i
klyngen af udvalgte kommuner, hvor de samlede udgifter
er steget med over 20 % siden 2016.
Stigningen i de samlede udgifter til familieområdet skyldes
dels, at der på tværs har været en stigning i udgifterne til
forebyggende foranstaltninger. Her ses en stigning i
udgifterne til forebyggende foranstaltninger på ca. 16 % på
landsplan, ca. 23 % i klyngen af udvalgte kommuner og 66 %
i Allerød Kommune siden 2016.

Indekserede udgifter til anbringelsesområdet
130,0
120,0
110,0
100,0
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80,0
2016

Som det fremgik på forrige side, er de samlede udgifter på
familieområdet steget med ca. 6 % siden 2016. Stigningen i
udgifter viser sig dog ikke at være særegen, når Allerød
Kommunes udgifter på familieområdet sammenholdes med
landets øvrige kommuner, hvor der ligeledes er sket en
stigning i udgifterne på familieområdet siden 2016.
Graferne til venstre viser således de indekserede udgifter
på familieområdet i Allerød Kommune, på landsplan og for
en klynge af udvalgte kommuner, som har rammevilkår,
der minder om rammevilkårene i Allerød Kommune.
Klyngen består af Egedal, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk,
Vallensbæk, Rudersdal og Gentofte.

2019

Kilde: Danmarks Statistik (REGK31: Kommunernes regnskaber).
Note: Klyngen af udvalgte kommuner består af Egedal, Hørsholm,
Lyngby-Taarbæk, Vallensbæk, Rudersdal og Gentofte, som har
rammevilkår, der minder om rammevilkårene i Allerød Kommune.

Sidst viser den nederste graf til venstre, at stigningen i de
samlede udgifter til familieområdet i Allerød Kommune
dækker over, at der samtidig er sket et fald i udgifterne til
anbringelser på ca. 17 %. På landsplan er der siden 2016
sket en lille stigning i udgifterne til anbringelser på ca. 3 %,
mens der i klyngen af udvalgte kommuner er sket en
stigning i udgifterne til anbringelser på ca. 20 % siden
2016.

Kortlægningen viser, at udgiftsudviklingen i Allerød Kommune ikke er særegen. På landsplan og i
klyngen af udvalgte kommuner har man tilsvarende oplevet en stigning i de samlede udgifter til
familieområdet. Allerød Kommune har dog oplevet en større stigning i udgifter til forebyggende
foranstaltninger – og fald i udgifter til anbringelser – end det er tilfældet i de øvrige kommuner.
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Hvor står Allerød Kommune i dag?
Allerød Kommune er godt på vej...
Mens Allerød Kommune har haft den største udvikling i
udgifter til forebyggende foranstaltninger siden 2016, viser
grafen til højre, at det dækker over, at Allerød Kommunes
udgifter hertil udgjorde en markant lavere andel af de
samlede udgifter til familieområdet i 2016, end det var
tilfældet på landsplan og i klyngen af udvalgte kommuner.

50%

45% 42%
40%
35%

Det fremgår af grafen til højre, at udgifterne til
forebyggende foranstaltninger har udgjort en stabil andel af
de samlede udgifter i klyngen af udvalgte kommuner på ca.
42-43 % og på landsplan på ca. 35-36 %, mens andelen i
Allerød Kommune er steget fra 25 % i 2016 til 39 % i 2019.
I tabellen nederst på siden fremgår det derudover, at
Allerød Kommune i 2019 har den laveste udgift til både
forebyggende foranstaltninger, anbringelser og samlet set
pr. person i alderen 0-22 år, om end Allerød Kommune
nærmer sig niveauet i klyngen af udvalgte kommuner.
Absolutte udgifter til familieområdet
pr. person i alderen 0-22 år

Udgifter til forebyggende foranstaltninger som
andel af de samlede udgifter på familieområdet

34%

44%

41%

43%
39%

36%

35%

36%
34%

30%

34%

25%
25%
20%
2016

2017
2018
Allerød Kommune
Landsplan
Klyngen af udvalgte kommuner

2019

Kilde: Danmarks Statistik (REGK31: Kommunernes regnskaber).
Note: I grafen angives den andel, som udgifterne til forebyggende
foranstaltninger udgør af de samlede udgifter på familieområdet.
Klyngen af udvalgte kommuner består af Egedal, Hørsholm, LyngbyTaarbæk, Vallensbæk, Rudersdal og Gentofte.

2016

2017

2018

2019

Forebyggende foranstaltninger

1.620,70 kr.

2.159,32 kr.

2.207,08 kr.

2.664,66 kr.

Anbringelser

4.435,70 kr.

3.678,83 kr.

3.722,39 kr.

3.623,49 kr.

Samlede udgifter

6.564,17 kr.

6.321,70 kr.

6.524,59 kr.

6.856,06 kr.

Forebyggende foranstaltninger

3.236,88 kr.

3.406,92 kr.

3.670,64 kr.

3.796,45 kr.

Anbringelser

5.833,59 kr.

5.882,54 kr.

5.960,98 kr.

6.092,50 kr.

Samlede udgifter

9.637,02 kr.

9.847,99 kr.

10.189,32 kr.

10.467,26 kr.

Forebyggende foranstaltninger

2.769,53 kr.

2.940,80 kr.

3.243,43 kr.

3.405,75 kr.

Anbringelser

3.411,26 kr.

3.725,44 kr.

3.806,49 kr.

4.084,44 kr.

Samlede udgifter

6.609,57 kr.

7.138,45 kr.

7.455,07 kr.

7.965,50 kr.

Allerød Kommune

Landsplan

Klyngen af udvalgte kommuner

Kilde: Danmarks Statistik (REGK31: Kommunernes regnskaber)
Note: I tabellen er udgifterne til forebyggende foranstaltninger, anbringelser og de samlede udgifter til familieområdet opgjort som udgiften pr. person i alderen 0-22 år,
som bor i henholdsvis Allerød Kommune, på landsplan og i klyngen af udvalgte kommuner.
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Kortlægningen viser, at Allerød Kommune har oplevet den største udvikling i udgifter til forebyggende
foranstaltninger. Det til trods ligger Allerød Kommunes udgiftsandel dog ikke over de øvrige
kommuner, og ser man på de absolutte udgifter til området, har Allerød Kommune den laveste udgift
pr. person i alderen 0-22 år til forebyggende foranstaltninger, anbringelser og samlet set.

Hvor står Allerød Kommune i dag?
…men der er stadig rum for udvikling!
Kortlægningen har vist:
At Allerød Kommune har oplevet en stigning i antal underretninger og §11-forløb samt i antal
aktive sager i Forebyggelsesteamet.
At Allerød Kommune igangsætter flere §52-indsatser i hjemmet og generelt færre anbringelser.
At Allerød Kommunes samlede udgifter til familieområdet er steget, hvilket skyldes en stigning i
udgifterne til forebyggende foranstaltninger, mens særligt udgifterne til opholdssteder er faldet.
At Allerød Kommunes udgifter til forebyggende foranstaltninger er steget mere end i de øvrige
kommuner, og tilsvarende er udgifter til anbringelser faldet mere end i de øvrige kommuner.
At Allerød Kommunes udgifter til forebyggende foranstaltninger ikke udgør en større andel end i
de øvrige kommuner, og Allerød Kommunes absolutte udgifter til familieområdet pr. person i
alderen 0-22 år stadig er lavere end i de øvrige kommuner.

Dette stiller Allerød i en særlig situation, fordi Allerød Kommune isoleret set har udviklet sig i
retningen af en tidligere og mere forebyggende indsats for børn og unge, men stadig ikke er i mål,
når man sammenligner Allerød Kommune med de øvrige kommuner.
Siden implementeringen af Sverigesmodellen i Allerød Kommune i 2016 har man arbejdet mod en
tidligere og mere forebyggende indsats for børn og unge. Det har bl.a. betydet, at man har sænket
sagsmængden pr. medarbejder, haft større fokus på tidlige og forebyggende indsatser og ansat
fremskudte socialrådgivere til at rådgive og agere sparringspartnere for skoler og daginstitutioner.
Det har betydet en mere fokuseret og forebyggende indsats, der ser ud til at have styrket det
opsporende arbejde, som ses ved en stigning i antallet af underretninger, samt det tidlige arbejde,
der kommer til udtryk ved en stigning i antallet af §11-forløb og et generelt fald i anbringelser.
Samtidig kan Allerød Kommune med fordel arbejde videre med at udvikle og investere i tidlige
indsatser, så kvaliteten og effektiviteten af indsatserne fortsat øges, og flere børn og unge dermed
får de bedste forudsætninger for at udvikle sine faglige, personlige og sociale kompetencer.

!

Den kommende model for tidlig indsats skal derfor have et todelt fokus. På den ene side skal
modellen sikre, at de gode takter fastholdes, så Allerød Kommune fortsat udvikler sig i den rigtige
retning mod tidligere og mere forebyggende indsatser. På den anden side skal modellen samtidig
accelerere og skærpe den tidlige indsats for børn og unge. Modellen skal således bl.a. sikre:
At flere børn og unge opspores tidligere i forhold til et givent problems opståen.
At der etableres et styringsoverblik i Familieafdelingen, så sagers forløb, indsatser og varigheder
let kan spores og følges op på.
At medarbejderne i Familieafdelingen i højere grad understøttes af f.eks. serviceniveauer,
retningslinjer og kvalitetsstandarder i deres vurderinger og daglige arbejde med børn og unge.
At flere børn og unge modtager netop den indsats, de har behov – og ikke indsatser, der er
mere indgribende, end behovet tilskriver.
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Hvilken tilgang og principper fører
os til fremtidens tidlige indsats?
I Allerød Kommune ønsker vi, at alle børn og unge udvikler sig til unikke personer, som kan og vil bidrage til
fællesskabet, og at alle børn og unge har de bedste forudsætninger for at udvikle sine faglige, personlige og
sociale kompetencer.
I Allerød Kommune kan nogle børn og unge og familier dog været omgivet af omstændigheder, der skaber et
behov for en ekstra hjælp. I de situationer er en tidlig indsats afgørende.
I Allerød Kommune forstår vi en tidlig indsats som en indsats, der er tidligt i barnets liv og tidligt i forhold til
en given problematisk situation i barnets liv. I den tidlige indsats for børn og unge og familierne er det vigtigt,
at indsatsen er tilsvarende til barnets, den unges og familiens behov.
I Allerød Kommune arbejder vi således med at sikre ”rette indsats til rette tid” i den tidlige indsats for alle
børn og unge og familier.
Det ønsker vi at sikre ved at arbejde ud fra følgende kerneelementer og principper:











Sverigesmodellen: Vi arbejder efter Sverigesmodellen og intentionerne bag denne.
Empowerment: Vi arbejder empowerment-orienteret og inddrager barnets og familiernes perspektiv,
hvilket betyder, at vi ønsker at arbejde med hjælp til selvhjælp, så barnet og familierne så vidt muligt
selvstændiggøres og kan mestre eget liv.
Indsatstrappen: Vi vælger altid den indsats på indsatstrappen, der bedst matcher behovet hos barnet
og familien.
Progression: Vi har fokus på at skabe progression for børn og unge i vores indsatser – og vi er ikke
bange for at ændre eller stoppe indsatserne, hvis ikke der sker progression.
Klare mål og tydelige handleplaner: Vi udarbejder klare mål og tydelige handleplaner for vores indsatser.
En borger – en plan: Vi arbejder målrettet med at sikre en sammenhængende og effektiv indsats ved, i
samarbejde med familierne, at lave én samlet helhedsorienteret indsats.
Hyppig opfølgning: Vi følger hyppigt og løbende op på vores indsatser for at sikre, at der er den rigtige
retning i indsatsen, og der sker progression.
Barnets netværk: Vi inddrager barnets netværk i løsningerne for barnet – både ift. at pege på løsninger
og som ressourcer i indsatserne.
Civilsamfund: Vi inddrager og samarbejder med civilsamfundet, når der er behov og mulighed for det.
Tværfagligt samarbejde: Vi vægter det tværfaglige samarbejde mellem almenområdet, myndighed og
udfører højt, og ser det som en forudsætning for at lykkes med en tidlig indsats.

RETTE INDSATS TIL RETTE TID
for
ALLE BØRN OG UNGE OG FAMILIER
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Model og udviklingsområder for
fremtidens tidlige indsats
I Allerød Kommune skal fremtidens tidlige indsats sikres ved at implementere en model, der forstår en tidlig
indsats som en indsats, der er tidligt i barnet eller den unges liv og tidligt i forhold til en given problematisk
situation i barnet eller den unges liv, og som samtidig er tilsvarende til barnets, den unges eller familiens behov.
Der foreslås af den grund, at Allerød Kommune implementerer en af følgende modeller for fremtidens tidlige
indsats, der varierer i omfang, intensitet og potentiale:




En minimumsmodel, der indeholder en række tiltag, der vurderes at kunne implementeres med en relativ
lav omkostning, og som samtidig vurderes at have en høj effekt.
En mellemmodel, der foruden tiltagene i minimumsmodellen indeholder tiltag, der har en højere
implementeringsomkostning, og som samtidig vurderes at have en høj effekt.
En fuldmodel, der foruden tiltagene i de to ovenstående modeller indeholder tiltag, der har særligt høje
implementeringsomkostninger.

Hver af ovenstående modeller for den tidlige indsats tager i varierende omfang udgangspunkt i seks strategiske
udviklingsområder, der hver især bidrager at styrke og udvikle elementer i den tidlige indsats for børn og unge i
Allerød Kommune. De seks strategiske udviklingsområder er:

1.

Bedre grundlag for indsatser og tilbud
At understøtte medarbejderne i sagsbehandlingen gennem bl.a. serviceniveauer og
kvalitetsstandarder, så indsatserne sker på et klarere grundlag samtidig med, der sikres fokus
på målet med indsatsen og den gode afslutning af indsatsen allerede ved indsatsens start.

2.

Styrket opsporing og forebyggelse
At skabe en klarere struktur omkring de forebyggende indsatser og samtidig øge fokus på
opsporing og den tidlige indsats for børn og unge.

3.

Styrket indsats før anbringelser
At styrke indsatsen for børn og unge inden de anbringes uden for hjemmet, hvilket skal medvirke
til, at anbringelserne i højere grad undgås i de tilfælde, hvor børn og unge kan blive boende hos
sin familie, hvis de får den rette hjælp og rådgivning.

4.

Anden fordeling af anbringelser
At skabe en ny fordeling af anbringelser, så flere unge enten anbringes i botilbud, der i højere
grad er deres egne, eller anbringes hos slægt eller i den unges netværk.

5.

Færre skole- og dagbehandlingstilbud
At undgå at børn og unge kommer i skole- og dagbehandlingstilbud ved, at inklusionen af børn
og unge i almenområdet styrkes gennem f.eks. opnormering af psykologer på skolerne og
ændring af de økonomiske incitamentsstrukturer på området på sigt.

6.

Styring og ledelse
At skabe bedre forudsætninger for styring af sager på familieområdet og samtidig understøtte
styringen gennem faglig ledelse.

De ovenfor beskrevne modeller og udviklingsområder samt de tilhørende tiltag udfoldes på de følgende sider.
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Sådan lykkes vi med
transformationen
TRANSFORMATIONSTILTAG, MODELBEREGNINGER SAMT
POTENTIALER FOR FREMTIDENS TIDLIGE INDSATS

12

Sådan lykkes vi med transformationen
Model for fremtidens tidlige indsats
Analysen har peget på:
At antallet af underretninger er steget
At antallet af §11-forløb og §52-indsatser i
hjemmet er steget
At antallet af anbringelser er faldet
At udgifterne til familieområdet er steget, men at
udgifterne pr. person i alderen 0-22 år stadig er
lavere end i de øvrige kommuner
Samlet set er Allerød Kommune godt på vej mod at
realisere Sverigesmodellens intentioner og
ambitionerne for en styrket tidlig indsats for børn og
unge. For at fastholde udviklingen og høste
yderligere potentialer på familieområdet er det
derfor væsentligt, at Allerød Kommune arbejder
videre med at udvikle og investere i tidlige indsatser,
så kvaliteten og effektiviteten af indsatserne fortsat
øges, og flere børn og unge får de bedste
forudsætninger for at udvikle sine faglige,
personlige og sociale kompetence
For at lykkes hermed peges der på tre modeller for
fremtidens tidlige indsats, som gradvist skal sikre, at
Allerød Kommune kommer helt i mål med
ambitionerne og en styrket tidlig indsats for børn
og unge. Hver af de tre modeller tager
udgangspunkt i de strategiske udviklingsområder
samt en kombination af række transformationstiltag
under hvert område, der tilsammen har til formål at
understøtte modellen for fremtidens tidlige indsats.

Udviklingsområder og transformationstiltag

1.

Bedre grundlag for indsatser og tilbud
• Udarbejdelse og kvalificering af
serviceniveauer og grundlag for indsatser

2.

Styrket opsporing og forebyggelse
• Systematisk drøftelse af børn og unge på
ressourceteammøder med fremskudte
socialrådgivere
• Skilsmissekursus til skilsmissefamilier
• Tilbud til familier, der gennemgår
højkonfliktet skilsmisse

3.

Styrket indsats før anbringelser
• Familietur i sommerhus med medarbejdere
fra Familieafdelingen
• Vandretur med hele familien og
medarbejdere fra Familieafdelingen
• Håndholdt familieindsats i 6 måneder
• "Omvendt familiepleje" - anbringelse i eget
hjem ved ekstern leverandør

4.

Anden fordeling af anbringelser
• Øge andelen af netværksanbringelser
gennem ændring af netværksstrategi
• Øge andelen af ungdomsboliger
• Fælleslejligheder til unge
• Hybelprojekt

5.

Færre skole- og dagbehandlingstilbud
• Ansættelse af fire psykologer/
specialpædagogiske konsulenter på
kommunens skoler

6.

Styring og ledelse
• IT-understøttet styringsoverblik
• Model for faglig ledelse og styring

I tabellen til højre fremgår de strategiske
udviklingsområder samt en oversigt over de
transformationstiltag, der er udviklet under hvert af
udviklingsområderne.
På de følgende sider præsenteres først antagelser
bag potentialeberegningerne, og dernæst
præsenteres hver af de tre modeller for fremtidens
tidlige indsats for sig.
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Sådan lykkes vi med transformationen
Antagelser bag modelberegningerne
De potentialeberegninger, der fremgår for hver af modellerne for fremtidens tidlige indsats på de følgende sider,
hviler på en række antagelser. Det drejer sig særligt om antagelser vedrørende:
Antagelser for årsværk i Familieafdelingen
Antagelser for antal modtagere af foranstaltninger
Antagelser for årsudgiften pr. modtager af foranstaltninger
Antagelserne udfoldes i tabellerne neden for, og er præsenteret og kvalificeret på en række møder med
arbejdsgruppen for analysen af tidlig indsats på familieområdet.

Antagelser for årsværk

Niveau

Antal årsværk ansat i Familieafdelingen

27,44 årsværk

Årsløn pr. årsværk (1924 timer)

500.000,00 kr.

Note: Antal årsværk er opgjort og fremsendt af Allerød Kommune i april 2020. Årsløn pr. årsværk er en
gennemsnitsbetragtning, som er kvalificeret og godkendt af arbejdsgruppen.

Antagelser for modtagere

Antal modtagere i 2019

Modtagere af forebyggende foranstaltning

372

Anbringelser på opholdssted

16

Anbringelser netværk/slægt og plejefamilie

11

Anbringelser på døgninstitution

4

Note: Antal foranstaltningsmodtagere og anbragte er trukket fra ledelsestilsynet samt opgørelser fra
Allerød Kommune (fremsendt i april 2020).

Antagelser for foranstaltninger

Årsudgift pr. modtager

Modtager af forebyggende foranstaltning

49.682,81 kr.

Anbringelse på opholdssted

719.461,39 kr.

Anbringelse i netværk/slægt og plejefamilie

542.381,20 kr.

Anbringelse på døgninstitution

1.998.373,86 kr.

Note: Årsudgift pr. modtager er udregnet på baggrund af antal foranstaltningsmodtager og anbragte (som
angivet i ledelsestilsynet samt opgørelse fra Allerød Kommune) samt udgifter til foranstaltninger (trukket fra
økonomisystemet Prisme) i 2019.
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Sådan lykkes vi med transformationen
Model 1: Minimumsmodellen
Transformationstiltag

Den første model for fremtidens tidlige indsats i
Allerød Kommune består af en række tiltag, som er
udvalgt, da de vurderes at kunne implementeres
med en relativ lav omkostning, og samtidig
vurderes at have en høj effekt i forhold til at styrke
den tidlige indsats for børn og unge.

1

2

Modellen indeholder tiltag, som samtidig
imødekommer en række af de udfordringer, der er
presserende på familieområdet i dag, og som med
en mindre omfattende indsats kan imødekommes.

3

Modelberegning

År 1

Udarbejdelse og kvalificering af serviceniveauer og
grundlag for indsatser

•

Systematisk drøftelse af børn og unge på
ressourceteammøder med fremskudte socialrådgivere
Tilbud til familier, der gennemgår højkonfliktet
skilsmisse

•
•
•

Håndholdt familieindsats i 6 måneder
"Omvendt familiepleje" - anbringelse i eget hjem ved
ekstern leverandør

•

Øge andelen af netværksanbringelser gennem ændring
af netværksstrategi
Øge andelen af ungdomsboliger

4
•

Det drejer sig f.eks. om udarbejdelse af
serviceniveauer for tilbud og indsatser på det
psykosociale område, ligesom det i dag findes på
handicapområdet, som kan understøtte
medarbejderne i deres vurderinger i sagerne.
Derudover betoner modellen også vigtigheden af at
skabe et IT-understøttet styringsoverblik i
Familieafdelingen, så man kan følge sagstyper, forløb og -varigheder på tværs i sagerne, og
samtidig anvende indsigterne til at understøtte den
faglige ledelse og styring på familieområdet.

•

5
6

•

Ansættelse af fire psykologer/specialpædagogiske
konsulenter på kommunens skoler

•
•

IT-understøttet styringsoverblik
Model for faglig ledelse og styring

Note: Tallet til venstre angiver det strategiske udviklingsområde, som
transformationstiltaget hører til.

Model 1 medfører et ressourcetræk på:
0,43 årsværk i alt til udvikling af tiltag og 0,06 årsværk pr.
medarbejder til implementering af tiltag
0,05 årsværk i alt årligt til løbende kvalitetssikring af data i DUBU
4,93 årsværk til drift af tiltag og tilbud

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

Implementeringsomkostning

1,73 mio. kr.

Driftsudgift

4,34 mio. kr.

4,34 mio. kr.

4,34 mio. kr.

4,34 mio. kr.

4,34 mio. kr.

4,34 mio. kr.

Estimeret besparelse

2,91 mio. kr.

5,82 mio. kr.

8.82 mio. kr.

8.82 mio. kr.

8.82 mio. kr.

8.82 mio. kr.

Årligt potentiale

-3,15 mio. kr.

1,48 mio. kr.

4,48 mio. kr.

4,48 mio. kr.

4,48 mio. kr.

4,48 mio. kr.

Aggregeret potentiale

-3,15 mio. kr.

-1,67 mio. kr.

2,81 mio. kr.

7,30 mio. kr.

11,78 mio. kr.

16,26 mio. kr.

Note: Implementeringsomkostningen angiver, hvad det koster i engangsydelse at implementere tiltagene, mens driftsudgift angiver, hvad det hvert år koster at drive
tiltagene, og besparelse angiver den årlige besparelse. Det årlige potentiale angiver det samlede resultat for det pågældende år, mens det aggregerede potentiale
summerer de årlige potentialer løbende. I ovenstående tabel vises konsekvenserne ved at indfase tiltagene i model 1 i år 1 for en seksårig periode. Tiltagene i model 1
forventes at give en besparelse på 1/3 af den fulde effekt i implementeringsåret, 2/3 af den fulde effekt i året efter og den fulde effekt i de følgende år.

Model 1 forventes at føre til:
Forebyggende foranstaltning forkortes med i gennemsnit 4 dage pr. modtager
Anbringelser på opholdssteder forkortes med i gennemsnit 6 dage pr. modtager
1,33 familier, der modtager en indsats, forventes at beholde barnet hjemme frem for en anbringelse
1 barn anbringes årligt i netværk frem for på et opholdssted
2 unge anbringes i ungdomsbolig frem for på et opholdssted
4 færre børn i skole- og dagbehandling
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Sådan lykkes vi med transformationen
Model 2: Mellemmodellen
Transformationstiltag

Den anden model for fremtidens tidlige indsats i
Allerød Kommune indeholder tre tiltag, der ligger
ud over tiltagene i model 1, og som er markeret
med fed grønt i tabellen til venstre.

1

2

Det drejer sig om et nyt tilbud til de familier, der
gennemgår eller har gennemgået en højkonfliktet
skilsmisse, et nyt tilbud med et ‘sprint’-forløb til de
familier, som ellers er i risiko for at få sit barn
anbragt, og sidst et tiltag om etablering af
fælleslejligheder for unge og understøttelse af de
unge med en kontaktpersonordningen frem for, at
de anbringes på opholdssteder.

•

Systematisk drøftelse af børn og unge på
ressourceteammøder med fremskudte socialrådgivere
Tilbud til familier, der gennemgår højkonfliktet
skilsmisse
Skilsmissekursus til skilsmissefamilier

•

•
•

3
•
•

4

5

6

•
•

Håndholdt familieindsats i 6 måneder
"Omvendt familiepleje" - anbringelse i eget hjem ved
ekstern leverandør
Familietur i sommerhus med medarbejdere fra
Familieafdelingen
Øge andelen af netværksanbringelser gennem ændring
af netværksstrategi
Øge andelen af ungdomsboliger
Fælleslejligheder til unge

•

Ansættelse af fire psykologer/specialpædagogiske
konsulenter på kommunens skoler

•
•

IT-understøttet styringsoverblik
Model for faglig ledelse og styring

Note: De tiltag, der er markeret med fed grønt, er tiltag, som ligger ud over tiltagene
i minimumsmodellen.

Model 2 medfører et yderligere ressourcetræk på:
0,11 årsværk i alt til udvikling af tiltag
0,75 årsværk til drift af tiltag og tilbud

År 1

Udarbejdelse og kvalificering af serviceniveauer og
grundlag for indsatser

•

I nedenstående tabel vises, hvordan man kan
implementere de tre yderligere tiltag i model 2 fra
år 3 og frem. Det vil både betyde en højere
implementeringsomkostning og samlet driftsudgift,
men samtidig også medføre en øget besparelse og
derved et større samlet potentiale i de følgende år.

Modelberegning

•

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

Implementeringsomkostning

1,73 mio. kr.

0,26 mio. kr.

Driftsudgift

4,34 mio. kr.

4,34 mio. kr.

4,80 mio. kr.

4,80 mio. kr.

4,80 mio. kr.

4,80 mio. kr.

Estimeret besparelse

2,91 mio. kr.

5,82 mio. kr.

9,40 mio. kr.

9.95 mio. kr.

10,51 mio. kr.

10.51 mio. kr.

Årligt potentiale

-3,15 mio. kr.

1,48 mio. kr.

4,33 mio. kr.

5,15 mio. kr.

5,71 mio. kr.

5,71 mio. kr.

Aggregeret potentiale

-3,15 mio. kr.

-1,67 mio. kr.

2,66 mio. kr.

7,82 mio. kr.

13,53 mio. kr.

19,24 mio. kr.

Note: Implementeringsomkostningen angiver, hvad det koster i engangsydelse at implementere tiltagene, mens driftsudgift angiver, hvad det hvert år koster at drive
tiltagene, og besparelse angiver den årlige besparelse. Det årlige potentiale angiver det samlede resultat for det pågældende år, mens det aggregerede potentiale
summerer de årlige potentialer løbende. I ovenstående tabel er konsekvenserne ved at indfase de yderligere tiltag i model 2 i år 3 markeret med fed grøn. De yderligere
tiltag i model 2 forventes at give en besparelse på 1/3 af den fulde effekt i implementeringsåret, 2/3 af den fulde effekt i året efter og den fulde effekt i de følgende år
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Model 1 og 2 forventes sammenlagt at føre til:
Forebyggende foranstaltning forkortes med i gennemsnit 4 dage pr. modtager
Anbringelser på opholdssteder forkortes med i gennemsnit 6 dage pr. modtager
1,66 familier, der modtager en indsats, forventes at beholde barnet hjemme frem for en anbringelse
1 barn anbringes årligt i netværk frem for på et opholdssted
4 unge anbringes i ungdomsbolig og fælleslejlighed frem for på et opholdssted
4 færre børn i skole- og dagbehandling

Sådan lykkes vi med transformationen
Model 3: Fuldmodellen
Transformationstiltag

Den tredje model for fremtidens tidlige indsats i
Allerød Kommune består foruden tiltagene i de
øvrige modeller af endnu et ‘sprint’-forløb til
familier samt et hybelprojekt til unge, som ellers
anbringes på et opholdssted. Begge tiltag er
markeret med fed grønt i tabellen til venstre.

1

2

År 1

•

Systematisk drøftelse af børn og unge på
ressourceteammøder med fremskudte socialrådgivere
Tilbud til familier, der gennemgår højkonfliktet
skilsmisse
Skilsmissekursus til skilsmissefamilier

•

•
•

3

•
•
•

Nedenstående tabel viser, hvordan man kan
implementere de to yderligere tiltag i model 3 fra
år 5 og frem. Det vil både betyde en højere
implementeringsomkostning og samlet driftsudgift,
men samtidig også medføre en øget besparelse og
derved et større samlet potentiale i de følgende år.

Modelberegning

Udarbejdelse og kvalificering af serviceniveauer og
grundlag for indsatser

•

Der er særligt høje implementeringsomkostninger
og årlige driftsudgifter forbundet med etablering af
en ungehybel til unge, som i dag er anbragt på et
opholdssted, men samtidig rummer tiltaget også
store potentialer, da anbringelse på opholdssteder
er en dyr løsning i dag.

4

5
6

Model 3 medfører et yderligere ressourcetræk på:
0,08 årsværk i alt til udvikling af tiltag
1,90 årsværk til drift af tiltag og tilbud

•

•
•
•

Håndholdt familieindsats i 6 måneder
"Omvendt familiepleje" - anbringelse i eget hjem ved
ekstern leverandør
Familietur i sommerhus med medarbejdere fra
Familieafdelingen
Vandretur med familien og medarbejdere fra
Familieafdelingen
Øge andelen af netværksanbringelser gennem ændring
af netværksstrategi
Øge andelen af ungdomsboliger
Fælleslejligheder til unge
Hybelprojekt

•

Ansættelse af fire psykologer/specialpædagogiske
konsulenter på kommunens skoler

•
•

IT-understøttet styringsoverblik
Model for faglig ledelse og styring

Note: De tiltag, der er markeret med fed grønt, er tiltag, som ligger ud over tiltagene
i mellemmodellen.

År 2

År 3

År 4

0,26 mio. kr.

År 5

År 6

Implementeringsomkostning

1,73 mio. kr.

1,57 mio. kr.

Driftsudgift

4,34 mio. kr.

4,34 mio. kr.

4,80 mio. kr.

4,80 mio. kr.

5,78 mio. kr.

5,78 mio. kr.

Estimeret besparelse

2,91 mio. kr.

5,82 mio. kr.

9,40 mio. kr.

9.95 mio. kr.

11,33 mio. kr.

12,13 mio. kr.

Årligt potentiale

-3,15 mio. kr.

1,48 mio. kr.

4,33 mio. kr.

5,15 mio. kr.

3,98 mio. kr.

6,35 mio. kr.

Aggregeret potentiale

-3,15 mio. kr.

-1,67 mio. kr.

2,66 mio. kr.

7,82 mio. kr.

11,80 mio. kr.

18,15 mio. kr.

Note: Implementeringsomkostningen angiver, hvad det koster i engangsydelse at implementere tiltagene, mens driftsudgift angiver, hvad det hvert år koster at drive
tiltagene, og besparelse angiver den årlige besparelse. Det årlige potentiale angiver det samlede resultat for det pågældende år, mens det aggregerede potentiale
summerer de årlige potentialer løbende. I ovenstående tabel er konsekvenserne ved at indfase de yderligere tiltag i model 3 i år 5 markeret med fed grøn. De yderligere
tiltag i model 4 forventes at give en besparelse på 1/3 af den fulde effekt i implementeringsåret, 2/3 af den fulde effekt i året efter og den fulde effekt i de følgende år

Model 1, 2 og 3 forventes sammenlagt at føre til:
Forebyggende foranstaltning forkortes med i gennemsnit 4 dage pr. modtager
Anbringelser på opholdssteder forkortes med i gennemsnit 6 dage pr. modtager
2 familier, der modtager en indsats, forventes at beholde barnet hjemme frem for en anbringelse
1 barn anbringes årligt i netværk frem for på et opholdssted
7 unge anbringes i ungdomsbolig, fælleslejlighed og hybel frem for på et opholdssted
4 færre børn i skole- og dagbehandling
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Sådan lykkes vi med transformationen
Eksempler på implementering af tiltag
Implementering af hver af modellerne fordrer en række udviklingsaktiviteter med udvalgte ledere og
medarbejdere med fokus på f.eks. tilpasning af mødestrukturer og arbejdsgange, udvikling af forløbsindhold,
etablering af nyt styringsoverblik, kompetenceudvikling af medarbejdere mv. I det følgende gives eksempler på,
hvordan udvalgte tiltag kan implementeres, og hvad det vil kræve af udviklingsaktiviteter.
Udarbejdelse og kvalificering af serviceniveauer og grundlag for indsatser kræver, at der nedsættes en
arbejdsgruppe, som udarbejder serviceniveauer for indsatser på det psykosociale område, som dernæst
indstilles til godkendelse hos Børne- og Skoleudvalget. Arbejdsgruppen skal også gennemgå serviceniveauer på
handicapområdet samt understøttende retningslinjer og indsatsgrundlag for at sikre overensstemmelse mellem
disse. Sammenlagt forventes et ressourcetræk det første år på 0,04 årsværk til udarbejdelse og kvalificering af
serviceniveauer og grundlag samt 0,02 årsværk pr. medarbejder til implementering i praksis.
Øge andelen af netværksanbringelser gennem ændring af netværksstrategi kræver, at der nedsættes en
arbejdsgruppe, som udarbejder en ny netværksstrategi og/eller kvalificerer den eksisterende strategi. Samtidig
skal arbejdsgruppen konsekvensrette de redskaber, som i dag anvendes til afdækning af netværket om barnet
og den unge, så disse stemmer overens med den nye netværksstrategi. Derudover skal medarbejderne
kompetenceudvikles i netværksinddragelse (f.eks. i Det Inddragende Netværksmøde). Sammenlagt forventes et
ressourcetræk det første år på 0,04 årsværk til udvikling af netværksstrategien.
Ansættelse af psykologer/specialpædagogiske konsulenter på kommunes skoler kræver som udgangspunkt, at
der etableres et udvidet samarbejde mellem familieområdet og almenområdet i Allerød Kommune. Konkret skal
det bestå af, at der på familieområdet ansættes fire psykologer/specialpædagogiske konsulenter, der tilknyttes
hver af kommunens folkeskoler – som det er tilfældet med Kongevejsskolen i dag – med henblik på at inkludere
børn og unge med f.eks. skolevægring eller angst, og som ellers potentielt er i målgruppen for skole- og
dagbehandling. Med tiden er tiltaget et led i en ændring af den økonomiske incitamentsstruktur på området, så
finansieringen af og beslutningen om skole- og dagbehandling ligger ved samme myndighed. Sammenlagt
forventes et ressourcetræk det første år på 0,1 årsværk til udvikling og etablering af et udvidet samarbejde.
IT-understøttet styringsoverblik kræver først og fremmest, at man i Familieafdelingen tager indsatsmodulet i det
nuværende fagsystem, DUBU, i brug. Det skal understøttes af kompetenceudvikling af medarbejderne samt
uddannelse af superbrugere i fagsystemet. Samtidig skal nuværende sager overføres til indsatsmodulet, og der
skal afsættes ekstra tid det første år til, at medarbejderne løbende anvender og indskriver sagsinformationer i
indsatsmodulet. Sammenlagt forventes et ressourcetræk det første år på 0,08 årsværk til overførsel af
igangværende sager samt 0,03 årsværk pr. medarbejder til implementering i praksis.
Model for faglig ledelse og styring kræver, at der investeres i udvikling samt implementering af en ny model for
faglig ledelse og sparring, som med afsæt i det IT-understøttede styringsoverblik kan følge op på
medarbejderne på team- såvel som på individniveau, og give sparring på baggrund heraf. På den måde skal det
ligeledes sikres, at der skabes sammenhæng mellem de overordnede retningslinjer og medarbejdernes praksis.
Se bilagsdokumentet for en kort beskrivelse af hvert tiltag i modellerne.
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Marselisborgs vurdering
Sådan kommer Allerød Kommune godt videre
Analysen af den tidlige indsats i Allerød Kommune har vist, at Allerød Kommune udvikler sig i retningen af en
tidligere og mere forebyggende indsats for børn og unge. Det ses bl.a. ved, at man er lykkedes med at sænke
udgifterne til anbringelser, hvilket har gjort det muligt at investere i yderligere tidlige og forebyggende indsatser.
Det betyder også, at Allerød Kommune forventes at styrke sin tidlige og forebyggende indsats yderligere over for
børn og unge, hvis man fastholder den udvikling og det fokus, man har haft siden 2016, hvor man påbegyndte
implementeringen af Sverigesmodellen.
Marselisborg vurderer af den grund, at Allerød Kommune fremadrettet – selv uden implementering af yderligere
tiltag, men ved fastholdelse af nuværende strategi – vil få færre udgifter til anbringelser set som en
andelsbetragtning ift. de samlede udgifter. Det er derfor Marselisborgs anbefaling, at Allerød Kommune
fastholder sin nuværende udvikling og investering i tidlige og forebyggende indsatser for børn og unge samtidig
med, at man kommende år implementerer tiltagene i modellen for fremtidens tidlige indsats.
Det skal i den sammenhæng påpeges, at Allerød Kommune ikke med sikkerhed kan forvente at indfri samtlige
potentialer i tiltagene i modellen grundet sin nuværende positive udvikling, da der er et naturligt aftagende
afkast af hver investeret krone i tidlige og forebyggende indsatser. Det skyldes, at man typisk høster effekten af
de lavthængende frugter i starten, hvilket gør, at investeringspotentialet typisk aftager med tiden.
Marselisborg anbefaler derfor, at Allerød Kommune implementerer tiltagene i modellen for fremtidens tidlige
indsats ud fra en trappemodel i de kommende år (se eksempel herunder). Allerød Kommune bør således først og
fremmest implementere tiltagene i minimumsmodellen (model 1), hvorefter man i år 3 bør implementere de
yderligere tiltag i mellemmodellen (model 2), og slutteligt implementere de resterende tiltag i fuldmodellen
(model 3) i år 5, som det er illustreret i tabellen på side 17. Samtidig bør Allerød Kommune løbende vurdere
investeringsafkastet år for år med henblik på at identificere de tiltag, man har størst succes med, og som
realiserer det største potentiale.

Trappemodel for implementering af tiltag i modellen for fremtidens tidlige indsats

År 1

Implementering af tiltag i model 1
År 2
År 3

Implementering af yderligere tiltag i model 2
År 4
År 5

Implementering af yderligere tiltag i model 3
År 6
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