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Ikast-Brande Kommune 
Att. Anton Rasmussen 

Godkendelse af ny forsøgsperiode for ’Helhedsperspektiv på den 
iværksatte støtte’   
 
Social- og Ældreministeriet har modtaget Ikast-Brande Kommunes ansøgning 
af 12. juni 2021 omhandlende forsøgsordningen ’Helhedsperspektiv på den 
iværksatte støtte’, hvortil der ansøges om forsøgsgodkendelse efter § 184, stk. 
1, i lov om social service.  
 
Den ansøgte forsøgsordning skal ses i relation til frikommunenetværket ’Børn 
som vores vigtigste ressource’. 
 
Ikast-Brande Kommune har med mail af 14. juli 2021 bekræftet, at der ansøges 
om at genoptage den tidligere forsøgsordning, som forløb i perioden fra 15. juli 
2018 til og med 30. juli 2020, og som i den tidligere forsøgsgodkendelse af 3. 
juli 2018 kaldes familieorienteret indsats. Der ansøges om en ny 
forsøgsperiode under samme vilkår, som gjaldt for den tidligere 
forsøgsgodkendelse i den pågældende forsøgsperiode. 
 
Ikast-Brande Kommune ansøger om en forsøgsperiode, som løber fra 
ansøgningstidspunktet og frem til 31. december 2022. Ikast-Brande Kommune 
søger således om et genoptag af forsøget frem til der forventeligt vedtages en 
ny Barnets Lov med virkning fra 1. januar 2023. 
 
Kommunen ønsker med forsøget en fritagelse fra den nuværende opdeling 
mellem de forskellige foranstaltninger i Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 
2, 3, 5 og 9, og i stedet samle dem under en samlet indsats, som i forsøget 
kaldes ’familieorienteret indsats’. Det betyder, at hvis et barn eller ung vurderes 
at være i målgruppen for særlig støtte i form af en familieorienteret indsats, så 
iværksættes denne indsats på baggrund af de aftaler, der er indgået på 
netværksmøder i samarbejde med barnet, familien og det øvrige netværk. Hvis 
den iværksatte indsats ikke vurderes at opfylde de mål, som barnet og familien 
har for indsatsen, så vil det med forsøget være muligt at ændre og korrigere i 
indsatsen, uden at socialrådgiveren først skal foretage nye afgørelser og 
partshøringer.  
 
Forsøget har til formål at afprøve, om der ved denne form for indsats kan ydes 
en hurtig og samlet indsats, og om der med forsøget skabes mulighed for 
større fleksibilitet og herunder, at indsatser bedre kan tilpasses ændringer i 
barnets eller den unges og familiens behov. 
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På baggrund af kommunens ansøgning kan Social- og Ældreministeriet 
meddele, at ansøgningen kan imødekommes. Hermed gives efter 
servicelovens § 184, stk. 1, godkendelse til, at støtte efter servicelovens § 52, 
stk. 3, nr. 2, 3, 6 og 9 samles i én samlet afgørelse om familieorienteret 
indsats.  
 
Forsøgsordningen træder i kraft fra 1. september 2021 og løber til og med 31. 
december 2022. 
 
Det er en forudsætning for godkendelsen, at der ikke sker indskrænkning i 
kommunens forpligtelse til at iværksætte særlig støtte til børn og unge efter 
serviceloven. Kommunalbestyrelsen kan således ikke med denne 
forsøgsgodkendelse begrænse hjælp efter serviceloven til udsatte børn og 
unge og deres familier. 
 
Ministeriet forudsætter endvidere i forbindelse med godkendelsen, at forsøget 
er udgiftsneutralt for staten. 
 
Ministeriet skal for god ordens skyld igen gøre opmærksom på, at der ikke med 
forsøg efter servicelovens § 184 kan dispenseres fra forvaltningsretlige regler 
og principper. Forsøgsgodkendelsen medfører derfor ikke dispensation fra de 
krav, der stilles til kommunen om oplysning af sagen, notatpligt og krav til 
afgørelser mv. Ministeriet skal videre gøre opmærksom på, at det hermed også 
vil være et krav ved afgørelse om en familieorienteret indsats, at der indhentes 
et informeret samtykke forud for afgørelsen, jf. reglerne i servicelovens § 52, 
stk. 1. 
 
Vi forudsætter ved forsøgsgodkendelsen, at der i det omfang, der sker 
væsentlige ændringer i indsatsen, fortsat vil ske fornyet vurdering og afgørelse, 
jf. herover. Det afgørende er således, at der er tale om væsentlige ændringer i 
indsatsen over for barnet, den unge eller familien og ikke, om disse har 
vidtrækkende konsekvenser for den enkelte familie. 
 
Det er en betingelse for forsøgsgodkendelsen, at Ikast-Brande Kommune 
evaluerer forsøget med henblik på at vurdere, om formålet med forsøget bliver 
opnået. Ministeriet skal anmode om at få fremsendt det endelige 
evalueringsdesign, når det foreligger og skal samtidig anmode om at modtage 
evalueringen senest den 1. marts 2023. 
 
Forsøgsgodkendelsen vil blive offentliggjort på Social- og Ældreministeriets 
hjemmeside. 
 
Hvis der sker ændringer i grundlaget for den indsendte ansøgning, skal Social- 
og Ældreministeriet kontaktes med henblik på afklaring af disse ændringers 
betydning for godkendelse af forsøget. I samme forbindelse ønsker ministeriet 
oplyst, hvis forsøget viser sig at have utilsigtede konsekvenser. Henvendelser 
herom rettes til Kontor for Udsatte Børn. 
 
Der kan ikke klages over denne afgørelse til anden administrativ myndighed. 
Kopi af godkendelsen sendes til det kommunale tilsyn, Ankestyrelsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
Astrid Leschly Holbøll 
 
 


