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☐

☐

☐

Udmøntning af Udviklings- og Inve-
steringsprogrammet på børne- og 
ungeområdet

1.1 Udbredelse af bedre koordination og sammen-
hæng i indsatserne på børnehandicapområdet

1) Initiativets udvik-
lingstrin, jf. ’Stra-
tegi for udvikling
af den sociale
indsats’ (SUSI)

Screeningsfasen
Modningsfasen
Afprøvningsfasen

☒ Udbredelsesfasen

2) Tilskudsmodta-
gere

Socialstyrelsen og eventuelt leverandører

3) Initiativets formål Formål
Formålet med initiativet er at udbrede to samarbejdsmodeller 
(Én familie én indgang og Sammen om familien) om bedre koor-
dination, systematik og samarbejde i indsatser til børn med han-
dicap og deres familier til interesserede kommuner.

Baggrund og faglig argumentation relateret til SUSI
Initiativet bygger på satspuljeprojektet ”Bedre koordination i ind-
satserne til børn med handicap og deres familier”, som udvikler 
og afprøver to samarbejdsmodeller i samarbejde med 12 kom-
muner. Arbejdet afsluttes med udgangen af 2021.

Midtvejsmålingen indikerer, at modellerne i vid udstrækning er 
implementeret som forudsat, har en positiv effekt for borgerne 
(dvs. de oplever en sammenhængende indsats og mindre stress 
og mere overskud til at kunne mestre hverdagen), er efter-
spurgte og har et realistisk driftsperspektiv. Der er endnu ikke 
foretaget en samlet økonomisk evaluering af indsatserne, men 
resultater fra Aarhus Kommune, som modellen Sammen om fa-
milien bygger på, viser sig omkostningseffektiv. Der vil, forud for 
iværksættelsen af udbredelsesfasen, blive taget stilling til hånd-
tering af eventuelle opmærksomhedspunkter i den kommende 
slutevaluering af satspuljeprojektet.

Screening
Modning 
Afprøvning 
Udbredelse
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Initiativet søger at adressere den problemstilling, at forældre til 
børn med handicap i høj grad efterspørger mere sammenhæn-
gende, fleksible og koordinerede indsatser til deres børn. Det 
ses i antallet af tilbageviste sager fra Ankestyrelsen på børne-
handicapområdet og ikke mindst i form af direkte henvendelse 
til borgmestre, minister og Folketinget fra forældregrupper og in-
teressenter.

Problemstillingen ses også i Socialstyrelsens undersøgelse af 
kommunernes oplevede udfordringer fra 2020, som viser, at 26 
pct. af kommunerne i høj grad oplever udfordringer med samar-
bejdet på tværs af kommunale indsatser. Ca. en tredjedel af 
kommunerne oplever udfordringer med at etablere samarbejde 
mellem det specialiserede børne- og ungeområde og skoleom-
rådet (herunder PPR), så der er sammenhæng mellem områder-
nes indsatser for barnet/den unge. Desuden angiver 37 pct. af 
kommunerne, at de i høj eller i meget høj grad oplever udfordrin-
ger med koordinering og samarbejde mellem sektorer, samlet 
set.

Målgruppe
Målgruppen for initiativet er børn og unge med betydelig og va-
rigt nedsat funktionsevne, som har behov for indsatser, der går 
på tværs af kommunale forvaltninger og sektorer. Handicap er 
bredt defineret og kan således både være af kognitiv (fx ADHD 
og autisme) eller fysisk (fx udviklingshæmning og cerebral pa-
rese) karakter.

4) Beskrivelse af ini-
tiativet og aktivi-
teter

Udbredelsen består af kompetenceopbygning ud fra den enkelte 
kommunes behov i relation til den valgte model, støtte til imple-
menterings- og forankringsprocessen samt erfaringsudveksling 
på tværs af de deltagende kommuner. Kommunerne vælger 
selv, hvilken af modellerne der bedst kan indarbejdes i deres lo-
kale praksis.

Økonomi
Der afsættes i alt 7,5 mio. kr. til initiativet. Heraf forventes ca. 1,5 
mio. kr. at blive anvendt til projektledelse, ca. 2,4 mio. kr. til im-
plementeringsstøtte og ca. 3,6 mio. kr. til kompetenceudvikling.

5) Initiativets suc-
ceskriterier

Målet med initiativet er, at 20-25 kommuner implementerer én af 
de to modeller.

På borgerniveau forventes følgende resultater:
• Flere forældre til børn med handicap oplever mindre

stress og mere overskud til mestring af hverdagen.
• Flere forældre til børn med handicap oplever, at de får

en sammenhængende og koordineret indsats.
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• Flere forældre til børn med handicap oplever, at mødet
med kommunen er enkelt og koordineret.

• Flere forældre til børn med handicap oplever, at den
kommunale sagsbehandler har fokus på at skabe sam-
menhængende og fleksible løsninger for barnet og fa-
milien.

6) Udmøntning, inkl.
tidsplan

Initiativets hovedlinjer og –leverancer skal følge Social- og Æl-
dreministeriets Drejebog for strategi for udvikling af den sociale 
indsats.
Initiativet er 3-årigt.

Tid Aktivitet

1.-2. kvartal 
2022

- Indarbejdelse af viden fra slutevaluering
- Udarbejde værktøjskasse og ansøgningsvej-

ledning samt forberede kompetenceudvikling
3. kvartal
2022-3. 
kvartal 2024

- Gennemførelse af tre kommunale ansøg-
ningsrunder

- Uddannelse af rådgivere
- Opstart af implementeringsforløb
- Løbende implementeringsstøtte
- Løbende monitorering
- Tværkommunal erfaringsudveksling

4. kvartal
2024

- Formidling af implementeringserfaringer

Mio. kr. i 2022-PL 2022 2023 2024 2025 I alt

Initiativ i alt 2,5 3,2 1,8 - 7,5
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1.2 Modning af model for tidlig opsporing og handle-
veje til skolebørn

1) Initiativets udvik-
lingstrin, jf. ’Stra-
tegi for udvikling
af den sociale
indsats’ (SUSI)

☐ Screeningsfasen
☒ Modningsfasen
☐ Afprøvningsfasen
☐ Udbredelsesfasen

2) Tilskudsmodta-
gere

Socialstyrelsen og eventuelt leverandører

3) Initiativets formål Formål
Formålet med initiativet er at modne en model for tidlig opsporing 
og handleveje, som kan anvendes til tidlig opsporing af børn og 
unge i begyndende mistrivsel eller udsatte positioner i grundsko-
lens 0.-10. klasse. Tidlig opsporing skal forstås som tidligt i for-
hold til barnets alder og tidligt i forhold til problemudvikling.

Baggrund og faglig argumentation relateret til SUSI
Det kan have store konsekvenser for et barn, hvis begyndende 
mistrivsel ikke opdages og ageres på. Det er derfor afgørende, 
at fagprofessionelle, der har med børn at gøre i hverdagen, op-
fanger tegn på mistrivsel og handler derpå.

Socialstyrelsens undersøgelse af kommunernes oplevede ud-
fordringer fra 2020 peger imidlertid på, at det i arbejdet med vidt 
forskellige målgrupper særligt er udfordrende at arbejde hen 
imod en tidlig og forebyggende indsats. Omkring 10 pct. af alle 
børn har brug for særlig støtte, mens yderligere 5-10 pct. har 
vanskeligheder i et mindre omfang. Forskning viser, at jo tidli-
gere det bliver opdaget, at et barn mistrives, desto større mulig-
hed er der for, at barnet kan hjælpes til øget trivsel.

I dag anvender flere kommuner allerede en såkaldt opsporings-
model til børn i 0-6-års alderen og enkelte kommuner bruger en 
tilpasset version af modellen for skolebørn. Der foreligger derfor 
viden om en indsats, der er fagligt velbegrundet, realistisk og ef-
terspurgt til at indgå i et modningsinitiativ. De hidtidige erfaringer 
med brug af modellen viser, at fagprofessionelle på både social- 
og almenområdet accepterer grundelementerne i modellen og 
ser den som et væsentligt bidrag til det lovpligtige og systemati-
ske arbejde med opsporing af børn og unge, der er i risiko for 
mistrivsel. Metoden er ikke omkostningstung og forventes bredt 
implementerbar.

Målgruppen

Screening
Modning 
Afprøvning 
Udbredelse
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Målgruppen for initiativet er børn og unge i grundskolens 0.–10. 
klasse med begyndende tegn på mistrivsel, eller som er i en ud-
sat position.

Forventede resultater for målgruppen
Hvis indsatsen virker, forventes målgruppen på lang sigt at få en 
tidlig og rettidig indsats, som bidrager til at øge deres trivsel og 
læring.

4) Beskrivelse af ini-
tiativet og aktivi-
teter

Modellen forventes at basere sig på følgende seks elementer:
• Systematisk trivselsvurdering af alle børn og unge
• Inddragelse af barnet eller den unge og forældre
• Tværgående dialog, sparring og samarbejde
• Sammenhæng i overgange
• Procedurer og handleveje
• Faglig ledelse

Modellen skal fx definere, hvordan det tværfaglige samarbejde 
på tværs af skole, myndighedsområdet, sundhedsplejen, PPR 
og andre relevante parter kan tilrettelægges, så det imødekom-
mer barnets begyndende mistrivsel.

Modellen skal udvikles i et samarbejde mellem 4-5 kommuner, 
Socialstyrelsen og eventuelt øvrig€ leverandør(er). Derudover 
inddrages Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med henblik på 
faglig kvalificering og tværsektoriel koordinering.

Økonomi
Der afsættes 19,4 mio. kr. til initiativet. Heraf forventes ca. 2,4 
mio. kr. at blive anvendt til projektledelse, formidlingsaktiviteter 
samt bistand fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, ca. 3,1 
mio. kr. at blive anvendt til implementeringsstøtte og andre vi-
densudviklende aktiviteter, ca. 1,0 mio. kr. at blive anvendt til 
kompetenceudvikling og ca. 2,4 mio. kr. at blive anvendt til eva-
luering. Der sættes 10,5 mio. kr. af til en ansøgningspulje til kom-
muner.

5) Initiativets suc-
ceskriterier

Initiativet følger Social- og Ældreministeriets Drejebog for stra-
tegi for udvikling af den sociale indsats. Det betyder, at det ved 
afslutning af initiativet skal vurderes, om indsatsen er færdigud-
viklet og defineret, succesfuldt implementeret, har vist lovende 
resultater, ikke er urealistisk dyr og er accepteret og efterspurgt. 
På baggrund heraf vurderes det, om der er grundlag for at ind-
stille til afprøvning af initiativet.
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6) Udmøntning, inkl.
tidsplan

Initiativets hovedlinjer og –leverancer skal følge ovennævnte 
drejebog.
Initiativet er 4-årigt.
Modningen af initiativet forventes at høre til i spor 1 i fasemodel-
len.

Tid Aktivitet
1.-3. kvartal 
2022

- Igangsættelse af erfaringsindsamling samt ud-
vikling og beskrivelse af model og evaluerings-
design

3.-4. kvartal 
2022

- Forberedelse af kompetenceudviklings- og 
processtøtteaktiviteter og opstilling af evalue-
ringsdesign

- Puljeudmelding og indstilling af kommuner til 
støtte

1. kvartal
2023-4. 
kvartal 
2025

- Projektopstart i kommunerne, færdiggørelse af 
modelbeskrivelse med bidrag fra kommunerne

- Modning af modellen i kommunerne
- Løbende dataindsamling og processtøtte

4. kvartal
2025

- Leverancer og vurdering af initiativet foreligger

7) Kriterier vedrø-
rende ansøg-
ningspulje

Ansøgerkredsen er landets kommuner, som skal:

- Redegøre for sine forudsætninger for at modne en på 
forhånd fastlagt model for tidlig opsporing og handle-
veje.

- Beskrive projektets organisering, som skal understøtte 
modning af modellen.

- Forpligte sig til at indgå samarbejde med de andre del-
tagerkommuner, Socialstyrelsen, ekstern(e) leveran-
dør(er) samt løbende at deltage i evalueringen

Projektsamarbejde skal være godkendt på relevant chefniveau 
hos ansøger.

Socialstyrelsen kan opstille overordnede prædefinerede økono-
miske pakkeløsninger, som kommunerne kan søge. Med pakke-
løsninger menes, at tilskuddets størrelse fastlægges ud fra ek-
sempelvis målgruppestørrelse, kommunernes organisering eller 
andre relevante forhold, såfremt det vurderes, at det kan bidrage 
til ensartethed i forudsætninger for modning af indsatsen.
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Yderligere kriterier for udmøntning af puljen kan fastsættes ef-
terfølgende af Social- og Ældreministeriet inden for puljens for-
mål.

Mio. kr. i 2022-PL 2022 2023 2024 2025 I alt

Initiativ i alt 12,4 2,6 2,4 2,0 19,4
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1.3 Modning af indsats for inklusion af børn og unge 
med handicap i fritidsfællesskaber

1) Initiativets udvik-
lingstrin, jf. ’Stra-
tegi for udvikling
af den sociale
indsats’ (SUSI)

☐ Screeningsfasen
☒ Modningsfasen
☐ Afprøvningsfasen
☐ Udbredelsesfasen

2) Tilskudsmodta-
gere

Kommuner, Socialstyrelsen og eventuelt leverandører

3) Initiativets formål Formål
Formålet med initiativet er at modne en indsats, der skal styrke 
inklusion af børn og unge i fritidsfællesskaber for derved at fore-
bygge social isolation, ensomhed og mistrivsel.

Baggrund og faglig argumentation relateret til SUSI
Antallet af børn og unge, der oplever ensomhed, har været sti-
gende gennem de seneste 20 år. Danske og internationale un-
dersøgelser viser, at mennesker med handicap oplever en hø-
jere grad af ensomhed og er i større risiko for at blive mobbet og 
ekskluderet fra sociale fællesskaber i skole og fritid sammenlig-
net med den øvrige befolkning.

Børn og unge som oplever ensomhed, er i øget risiko for at klare 
sig dårligere i skolen, ligesom de oftere er i mistrivsel, har lavt 
selvværd m.v. end jævnaldrende. Langvarig ensomhed kan på-
virke børn og unges mentale sundhed, fx i form af øget stressni-
veau og koncentrationsvanskeligheder, og der er øget risiko for, 
at ensomheden følger barnet ind i ungdoms- og voksenlivet.

Modningen vedrører en målgruppe, som er i særlig risiko for eks-
klusion og ensomhed og således har behov for en tilpasset ind-
sats. Indsatsen tager afsæt i allerede velkendte og udbredte ind-
satser, hvilket indikerer, at indsatsen er fagligt velbegrundet og 
realistisk i modning, afprøvning og drift. Det er forventningen, at 
indsatsen er efterspurgt, men der er endnu ikke foretaget en 
egentlig afdækning heraf. Imidlertid viser Socialstyrelsens un-
dersøgelse af kommunernes oplevede udfordringer fra 2020, at 
ca. 1/3 af landets kommuner oplever udfordringer med at sam-
arbejde med og inddrage civilsamfundet i indsatser, hvorfor der 
forventes at være en interesse for at levere en sådan indsats.

Målgruppen
Målgruppen er børn og unge med handicap i alderen 6-16 år, 
herunder eventuelt også udsatte børn og unge med lignende ud-

Screening
Modning 
Afprøvning 
Udbredelse
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fordringer, som eksempelvis udviklings- og opmærksomhedsfor-
styrrelser, der oplever eller er i risiko for at opleve ensomhed og 
social isolation, som kan lede til mistrivsel. Målgruppen skal 
have de kognitive forudsætninger for (med den rette støtte), at 
kunne indgå i fritidsfællesskaber med jævnaldrende.

Forventede resultater for målgruppen:
Hvis indsatsen virker, forventes målgruppen på lang sigt at opnå 
øget inklusion i fritidsfællesskaber, øget trivsel og livskvalitet, po-
sitiv identitetsudvikling og øget deltagelse i det øvrige samfunds-
liv, fx uddannelse og job. Indsatsen forventes også at være med 
til at forebygge ensomhed i ungdoms- eller voksenlivet.

4) Beskrivelse af ini-
tiativet og aktivi-
teter

Der er identificeret fire kerneelementer med afsæt i indsatserne 
Fritid med bistand og Fritidspas, som vil danne afsæt for tilpas-
ning af indsatsen til målgruppen og en efterfølgende modning og 
færdigudvikling af indsatsen. Kerneelementerne udgør:

- Identificering af målgruppen og det lokale udbud af fritids-
aktiviteter inden for fx kultur, udendørsliv, idræt/sport, m.fl.

- Inddragelse af barnet herunder afdækning af ønsker, behov 
og forudsætninger

- Fritidsvejledning med fokus på brobygning mellem barn og 
fritidstilbud, inklusion og fastholdelse

- Kompetenceudvikling af aktører, der skal understøtte inklu-
sion af barnet. Det kunne fx omfatte opkvalificering af fri-
tidsvejledere.

Tilpasning af indsatsen skal ske i samarbejde med 4-6 kommu-
ner og evt. leverandører, der samarbejder med lokale frivillige 
foreninger og organisationer om indsatsen.

Økonomi
Der afsættes i alt 21,2 mio. kr. til initiativet. Det forventes, at ca. 
ca. 2,3 mio. kr. vil blive anvendt til projektledelse og formidlings-
aktiviteter, ca. 3,3 mio. kr. vil blive anvendt til implementerings-
støtte og andre vidensudviklende aktiviteter, ca. 0,4 mio. kr. vil 
blive anvendt til kompetenceudvikling og ca. 2,2 mio. kr. vil blive 
anvendt til evaluering. Der sættes 13 mio. kr. af til en ansøg-
ningspulje til kommuner.

5) Initiativets suc-
ceskriterier

Initiativet følger Social- og Ældreministeriets Drejebog for stra-
tegi for udvikling af den sociale indsats. Det betyder, at det ved 
afslutning af initiativet skal vurderes, om indsatsen er færdigud-
viklet og defineret, succesfuldt implementeret, har vist lovende 
resultater, ikke er urealistisk dyr og er accepteret og efterspurgt. 
På baggrund heraf vurderes det, om der er grundlag for at ind-
stille til afprøvning af initiativet.
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6) Udmøntning, inkl.
tidsplan

Initiativets hovedlinjer og –leverancer skal følge ovennævnte 
drejebog.
Initiativet er 4-årigt.
Modningen af initiativet forventes at høre til i spor 1 i fasemodel-
len.

Tid Aktivitet

1.kvartal 2022 - Plan for initiativets opgavevaretagelse er 
fastlagt

2. kvartal 2022 –
1. kvartal 2023

- Tilpasning og beskrivelse af indsatsen til 
målgruppen

4. kvartal 2022 - Udmøntning af ansøgningspulje til kom-
munerne

2. kvartal 2023 –
3. kvartal 2025

- Modning og færdigudvikling af indsatsen
- Processtøtte til kommuner
- Løbende dataindsamling til evalueringen

4.kvartal 2025 - Leverancer og vurdering af indsatsen fo-
religger

7) Kriterier vedrø-
rende ansøg-
ningspulje

Ansøgerkredsen er kommuner, som skal:
• Redegøre for deres forudsætninger for at bidrage til

modningen af en på forhånd fastlagt indsats, der un-
derstøtter inklusion af målgruppen i fritidsfællesskaber. 
Indsatsen uddybes i ansøgningsvejledningen.

• Beskrive projektets organisering, som skal understøtte
modning af indsatsen.

• Vedlægge en samarbejdsaftale fra minimum to lokale
frivillige foreninger/organisationer om muligt samar-
bejde omkring modning af indsatsen. Ansøger kan un-
dervejs i projektet indgå andre samarbejder, hvis det 
er relevant i forhold til målgruppen.

• Samarbejde med lokale frivillige foreninger og organi-
sationer om projektet samt beskrive ansvars- og opga-
vefordelingen mellem ansøger og samarbejdspart-
nerne i projektet.

• Forpligte sig til at indgå i samarbejde med Socialstyrel-
sen, eventuelle leverandører og de øvrige deltager-
kommuner om modning af indsatsen samt løbende at 
bidrage til en evaluering.

Socialstyrelsen kan opstille overordnede prædefinerede økono-
miske pakkeløsninger, som kommunerne kan søge. Med pakke-
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løsninger menes, at tilskuddets størrelse fastlægges ud fra ek-
sempelvis målgruppestørrelse, kommunernes organisering eller 
andre relevante forhold, såfremt det vurderes, at det kan bidrage 
til ensartethed i forudsætninger for modning af modellen.

Yderligere kriterier for udmøntning af puljen kan fastsættes ef-
terfølgende af Social- og Ældreministeriet inden for puljens for-
mål.

Mio. kr. i 2022-PL 2022 2023 2024 2025 I alt

Initiativ i alt 15,1 2,4 1,7 2,0 21,2
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1.4 Screening af lovende indsatser med fokus på inte-
grering af socialfaglige kompetencer i dagtilbud og 
grundskoler

1) Initiativets udvik-
lingstrin, jf. ’Stra-
tegi for udvikling
af den sociale
indsats’ (SUSI)

☒ Screeningsfasen
☐ Modningsfasen
☐ Afprøvningsfasen
☐ Udbredelsesfasen

2) Tilskudsmodta-
gere

Socialstyrelsen og eventuelt leverandører

3) Initiativets formål Formål
Formålet med initiativet er med afsæt i aktuelt bedste viden at 
udvikle og vurdere potentialet for en ny social indsats (en proto-
type). Indsatsen tilvejebringer viden om potentialet i at foretage 
forebyggelse gennem tidlig opsporing og rettidig tværprofessio-
nel indsats på almenområdet, idet indsatser organiseres, koor-
dineres og udmøntes i et samspil mellem social- og dagtilbuds- 
eller grundskoleområdet.

Baggrund
I Danmark ses en stigning af børn i mistrivsel og børn med diag-
noser. Disse børn kan have tidsafgrænsede eller varige udfor-
dringer, som sætter børnene i en sårbar position. Forskning vi-
ser, at tidlig forebyggende indsats kan gavne disse børn og de-
res familier på kort og lang sigt.

I Danmark er de fleste børn en del af almenområdets dagtilbud 
eller grundskole, og erfaringer peger på, at barnets begyndende 
mistrivsel så vidt muligt skal løses gennem tidlig involvering af 
og samarbejde med øvrige aktører med specialiseret viden og 
kompetencer på området.

Flere kommuner forankrer i forskellig form socialfaglige kompe-
tencer i almenområdet. Ved involvering af socialrådgivere ses fx 
faglige bidrag i form af et helheds- og familieorienteret blik på 
barnets trivsel, vurderingen af dette, samt hvilke støttemulighe-
der inden for servicelovens rammer der eventuelt er relevante.

Aktuelt findes der ikke et samlet vidensoverblik, som belyser er-
faringer med at integrere socialfaglige kompetencer i almenom-
rådet; ligesom der mangler viden om, hvilken betydning denne 
udvidelse af viden og kompetencer i almenmiljøet har for børn i 
sårbare positioner og deres familier.

Screening
Modning 
Afprøvning 
Udbredelse
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Målgruppen
Målgruppen er børn (3-16 år) og deres familier, der grundet en 
afgrænset problemstilling er i en sårbar position. Børnene går i 
et alment dagtilbud eller en almen grundskole og udviser tegn 
på begyndende mistrivsel, herunder tegn på mulige funktions-
nedsættelser, hvor det kan formodes, at fravær af rette og retti-
dig indsats kan bidrage til, at barnets og evt. familiens problem-
stilling udvikler sig negativt.

Målgruppen omfatter således ikke børn i udsatte positioner, der 
på baggrund af en børnefaglige undersøgelse (SEL §50) vurde-
res at have behov for indsats inden for det specialiserede soci-
alområde.

4) Beskrivelse af ini-
tiativet og aktivi-
teter

Der screenes for:
1. Lovende praksis i danske kommuner
2. Internationale erfaringer fra lande sammenlignelige

med Danmark.

Der vil ske kvalificering og undersøgelse af prototypen i samar-
bejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, kommunale 
repræsentanter og andre relevante aktører.

Økonomi
Der afsættes i alt 1,2 mio. kr. til initiativet. Heraf forventes ca. 0,4 
mio. kr. at blive anvendt til projektledelse og formidlingsaktivite-
ter og ca. 0,8 mio. kr. at blive anvendt til vidensudviklende akti-
viteter.

5) Initiativets suc-
ceskriterier

Initiativet følger Social- og Ældreministeriets Drejebog for stra-
tegi for udvikling af den sociale indsats. Det betyder, at det ved 
afslutning af initiativet skal vurderes, om prototypen på indsatsen 
er fagligt velbegrundet, realistisk i modning, afprøvning og drift, 
samt efterspurgt i kommuner, accepteret blandt interessenter og 
at brugerperspektivet indgår relevant. På baggrund heraf vurde-
res det, om der er grundlag for at indstille til modning af initiativet.

6) Udmøntning, inkl.
tidsplan

Initiativets hovedlinjer og –leverancer følger ovennævnte dreje-
bog.
Initiativet er 2-årigt.
Initiativet forventes at høre til i spor 2 i fasemodellen i en even-
tuel modning.

Tid Aktivitet

1. kvartal,
2022

- Design af screeningsopgaven, herunder be-
slutning om udfører og evt. kontraktindgåelse
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- Afdækning af vidensgrundlag ved praksisaf-
dækning og gennemførelse af litteraturstudie 
(international, national og grå litteratur)

2.-3. kvar-
tal, 2022

- Udvikling og beskrivelse af foreløbig prototype

3.-4. kvartal 
2022

- Kvalificering og undersøgelse af prototypen i 
samarbejde med Styrelsen for Undervisning 
og Kvalitet, kommunale repræsentanter samt 
eventuelt øvrige aktører

4. kvartal
2022

- Leverancer og vurdering af initiativet foreligger

1.-2. kvartal 
2023

- Vejledning af relevante aktører i form af formid-
lingsmateriale/aktiviteter

Mio. kr. i 2022-PL 2022 2023 2024 2025 I alt

Forslag i alt 1,0 0,2 1,2
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1.5 Modning af skoleindsats mod eksklusion af ud-
satte børn med udadreagerende adfærd

1) Initiativets udvik-
lingstrin, jf. ’Stra-
tegi for udvikling
af den sociale
indsats’ (SUSI)

 

☐ Screeningsfasen
☒ Modningsfasen
☐ Afprøvningsfasen
☐ Udbredelsesfasen

2) Tilskudsmodta-
gere

Kommuner, Socialstyrelsen og eventuelt leverandører

3) Initiativets formål Formål
Formålet med initiativet er at modne en indsats, der styrker for-
ældre og klassefællesskaber, så børn fra 9-14 år med udadrea-
gerende adfærd kan bevare tilknytningen til deres hverdagsliv 
ift. skolegang. Initiativet organiseres, koordineres og udmøntes i 
et samspil mellem social- og grundskoleområdet.

Baggrund og faglig argumentation relateret til SUSI
Socialstyrelsens undersøgelse af kommunernes oplevede ud-
fordringer fra 2020 viser, at 61 pct. af kommunerne vurderer, at 
målgruppen børn med udadreagerende adfærd er i vækst. Ad-
færden medfører, at børnene ofte kommer i konflikt med andre 
børn i klassen, lærere, pædagoger og forældre, og nogle gange 
eskalerer konflikterne til et niveau, hvor barnet ekskluderes til 
andre tilbud, herunder eventuelt specialklasse eller specialskole.

Forskning har vist, at en tidlig og sammenhængende indsats 
med fokus på skole- og familieliv kan hindre, at den udadreage-
rende adfærd udvikler sig yderligere. Der er derfor behov for nye 
initiativer, der udvikler de miljøer, barnet indgår i og de tværsek-
torielle samarbejder omkring børn i målgruppen.

Indsatsen baseres på en række forskningsmæssigt underbyg-
gede elementer i forhold til målgruppen og dennes behov, og 
vurderes som følge her af at være såvel fagligt velbegrundet 
som realistisk i modning, afprøvning og drift. Knapt 40 pct. af 
landets kommuner oplever udfordringer med at tilbyde relevante 
tilbud og indsatser til målgruppen, hvilket indikerer en efter-
spørgsel.

Målgruppen
Indsatsens primære målgruppe er børn og unge fra 9-14 år, der 
udviser adfærd, der opleves som aggressiv eller voldsom for om-
givelserne. Da indsatsen målrettes klassen og børnene/de un-
ges forældre er de sekundære målgrupper.

Forventede resultater for målgruppen

Screening
Modning 
Afprøvning 
Udbredelse
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Hvis indsatsen virker, er det forventningen på lang sigt, at den 
vil foregribe eksklusion af udsatte børn med udadreagerende ad-
færd fra det almene skolemiljø.

4) Beskrivelse af ini-
tiativet og aktivi-
teter

Forskning har vist, at følgende kerneelementer er særligt rele-
vante i arbejdet med målgruppen: konfliktforståelse, problemløs-
ning, emotionel afstemning og moralsk interaktion.

Med afsæt i disse kerneelementer og et ønske om at styrke de 
forskellige miljøer, barnet deltager i, udvikles en indsats med to 
sammenhængende spor:

• Klasseforløb til skoleklasser, hvor der er børn/unge
med udprægede adfærdsproblematikker.

• Kortere gruppe-rådgivningsforløb til udvalgte forældre
i tilknytning til klasse-forløbene.

Begge spor i indsatsen skal leveres i tæt samarbejde mellem 
medarbejdere med socialfaglig bagrund fra familieafdelingen, 
lærerfagligt personale i børnenes læringsmiljøer i skolen samt 
medarbejdere med specialpædagogisk faglighed. Endvidere 
etableres en nordisk referencegruppe bestående af fagpersoner 
fra såvel social- som skoleområdet, da der i de øvrige nordiske 
lande findes længerevarende erfaring med lignende indsatser.

Modellen skal udvikles i et samarbejde mellem 4-5 kommuner, 
Socialstyrelsen og eventuelt øvrige leverandør(er). Derudover 
inddrages Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med henblik på 
faglig kvalificering og tværsektoriel koordinering.

Økonomi
Der afsættes i alt 18,9 mio. kr. til initiativet. Det forventes, at ca. 
1,7 mio. kr. vil blive anvendt til projektledelse, formidlingsaktivi-
teter samt bistand fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, ca. 
3,1 mio. kr. vil blive anvendt til implementeringsstøtte og andre 
vidensudviklende aktiviteter, ca. 1,7 mio. kr. vil blive anvendt til 
kompetenceudvikling og ca. 2,4 mio. kr. vil blive anvendt til eva-
luering. Der sættes 10 mio. kr. af til en ansøgningspulje til kom-
muner.

5) Initiativets suc-
ceskriterier

Initiativet følger Social- og Ældreministeriets Drejebog for stra-
tegi for udvikling af den sociale indsats. Det betyder, at det ved 
afslutning af initiativet skal vurderes, om indsatsen er færdigud-
viklet og defineret, succesfuldt implementeret, har vist lovende 
resultater, ikke er urealistisk dyr og er accepteret og efterspurgt. 
På baggrund heraf vurderes det, om der er grundlag for at ind-
stille til en afprøvning af initiativet.
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6) Udmøntning, inkl.
tidsplan

Initiativets hovedlinjer og –leverancer skal følge ovennævnte 
drejebog.
Initiativet er 4-årigt.
Modningen af initiativet forventes at høre til i spor 1 i fasemodel-
len.

Tid Aktivitet
1. - 2. kvartal 
2022

- Udvælgelse af kerneelementer og tilpasning 
af indsatsbeskrivelse Udarbejdelse af vejled-
ning til tilskudsmodtagere

3. - 4. kvartal 
2022

- Udmøntning af ansøgningspulje til kommu-
nerne

- Forberedelse af processtøtte og kompetence-
udvikling

3. kvartal
2022

- Udpegning og igangsættelse af nordisk net-
værk, der mødes virtuelt ca. hvert halve år un-
der hele projektet

1. kvartal
2023 - 3. 
kvartal 2025

- Modning og færdigudvikling af indsatsen i de 
to spor (klasser og forældre)

- Processtøtte og kompetenceudvikling til kom-
muner

- Løbende dataindsamling til evalueringen
4. kvartal
2023 – 4. 
kvartal 2025

- Halvårlige opstart og afvikling af forløb i klas-
ser og med forældregrupper

4. kvartal
2025

- Leverancer og vurdering af initiativet forelig-
ger

7) Kriterier vedrø-
rende ansøg-
ningspulje

Ansøgerkredsen er kommuner, som skal:

• Redegøre for deres forudsætninger for at bidrage til
modningen af en på forhånd fastlagt skoleindsats til
udadreagerende børn og unge. Indsatsen uddybes i
ansøgningsvejledningen.

• Beskrive projektets organisering, som skal understøtte 
modning af indsatsen.

• Forpligte sig til at indgå samarbejde med de andre del-
tagerkommuner, Socialstyrelsen og evt. eksterne leve-
randører om modningen af indsatsen samt løbende at
bidrage til evalueringen.

Projektsamarbejde skal være godkendt på relevant chefniveau 
hos ansøger.
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Socialstyrelsen kan opstille overordnede prædefinerede økono-
miske pakkeløsninger, som kommunerne kan søge. Med pakke-
løsninger menes, at tilskuddets størrelse fastlægges ud fra ek-
sempelvis målgruppestørrelse, kommunernes organisering eller 
andre relevante forhold, såfremt det vurderes, at det kan bidrage 
til ensartethed i forudsætninger for modning af indsatsen.

Yderligere kriterier for udmøntning af puljen kan fastsættes ef-
terfølgende af Social- og Ældreministeriet inden for puljens for-
mål.

Mio. kr. i 2022-PL 2022 2023 2024 2025 I alt

Initiativ i alt 11,4 2,2 2,5 2,8 18,9
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Udmøntning af Udviklings- og Inve-
steringsprogrammet på voksenom-
rådet

1.6 Modning af model til styrkelse af den kommunale 
indsats til voldsudsatte

1) Initiativets udvik-
lingstrin, jf. ’Stra-
tegi for udvikling
af den sociale
indsats’ (SUSI)

Initiativet tager afsæt i screeningsinitiativet ”Indsatser til volds-
udsatte kvinder (som ikke tager ophold på krisecenter) og volds-
udsatte mænd”, som blev afsluttet i 2019.

☐ Screeningsfasen
☒ Modningsfasen
☐ Afprøvningsfasen
☐ Udbredelsesfasen

2) Tilskudsmodta-
gere

Kommuner, Socialstyrelsen og eventuelt leverandør

3) Initiativets formål Formål
Formålet med initiativet er at modne en indsats, der skal styrke 
den kommunale indsats til voldsudsatte, der i dag ikke opsøger 
hjælp eller ikke får den rette støtte, så disse mennesker i højere 
grad bliver identificeret og tilbudt hjælp.

Baggrund og faglig argumentation relateret til SUSI
Det skønnes, at ca. 38.000 kvinder og 19.000 mænd udsættes 
for fysisk partnervold i Danmark, samt at ca. 3,9 pct. af danske 
kvinder og 1,2 pct. af danske mænd hvert år oplever sig udsat 
for psykisk partnervold.

National forskning peger på, at der er en sammenhæng mellem 
fysisk partnervold og dårligt helbred, tristhed, søvnbesvær og 
ængstelse. International forskning peger desuden på en sam-
menhæng mellem psykisk vold og forekomsten af bl.a. angst, 
depression, PTSD og psykosomatiske sygdomme. I familier, 
hvor børn indgår, er barnets overværelse af vold ligeledes øde-
læggende for eller forhindrer et positivt selvbillede hos barnet, 
og overværelsen bringer barnets udvikling og sundhed i fare.

Screening
Modning 
Afprøvning 
Udbredelse
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Trods ovenstående er opsporingen af og hjælpen til voldsud-
satte i kommunalt regi fortsat begrænset. Modellen, som blev 
udviklet i den gennemførte screening, er vurderet som fagligt 
velbegrundet, efterspurgt af kommunerne og i et vist omfang re-
alistisk i afprøvning og drift. Initialomkostningsvurderingen viste, 
at implementering af modellen kan medføre ekstraomkostninger 
for kommunerne, selv om en del af målgruppen allerede i dag 
modtager hjælp og støtte i andre kommunale tilbud. Det forven-
tes, at modellen kan udgøre et alternativ til, og være forebyg-
gende for, krisecenterophold og dermed reducere omkostninger 
for kommunerne, fordi en ambulant indsats er billigere end et 
døgntilbud.

Målgruppen
Målgruppen for indsatsmodellen er mænd og kvinder over 18 år, 
der er udsat for vold i nære familie- og/eller partnerrelationer, og 
som ikke tager ophold på et kvinde- eller mandekrisecenter. Ind-
satsen er særligt fokuseret på voldsudsatte, som enten er eller 
kommer i kontakt med kommunen. Det vil dog også være muligt 
for borgere at henvende sig direkte med henblik på at deltage i 
det kommunale forløb. Andre instanser (fx andre kommunale af-
delinger eller sundhedstilbud), som har kontakt til voldsudsatte 
borgere, der ønsker forløbet, kan også henvende sig.

Forventede resultater for målgruppen
Hvis indsatsen virker, er det forventningen på lang sigt, at volds-
udsatte, der i dag ikke får den rette støtte og/eller som ikke op-
søger hjælp:

• i højere grad identificeres
• tilbydes hjælp
• sikkerhedsvurderes
• accepterer hjælp tidligere i deres voldsproblematik.

4) Beskrivelse af ini-
tiativet og aktivi-
teter

Indsatsmodellen styrker den kommunale indsats i forhold til op-
sporing og ambulante tilbud til voldsudsatte i initiativets mål-
gruppe. Aktiviteterne i indsatsmodellen er visualiseret nedenfor:

I initiativet modnes en indsatsmodel for ambulante tilbud, hvor:
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• Den voldsfaglige viden og fokus på opsporing af volds-
udsatte styrkes hos kommunale medarbejdere med
borgerkontakt

• Kommunale nøglemedarbejdere kompetenceudvikles,
så de kan risikovurdere den voldsudsattes situation

• De samme eller andre kommunale nøglemedarbejdere
kompetenceudvikles, så de kan forestå indsatsens
gruppebaserede samtaleforløb. Ved særlige behov fo-
restår disse også individuelle samtaleforløb.

Herudover vil opbygning af relation og tillid mellem borger og 
professionel, opfølgning/afslutning og koordinering fra forløbets 
start til slut være væsentlige aktiviteter for en virksom indsats-
model.

Initiativet skal gennemføres i 3-4 kommuner i samarbejde med 
Socialstyrelsen og eventuelle leverandører.

Økonomi
Der afsættes i alt 18,1 mio. kr. til initiativet. Det forventes, at ca. 
1,6 mio. kr. vil blive anvendt til projektledelse og formidlingsakti-
viteter, ca. 3,4 mio. kr. vil blive anvendt til implementeringsstøtte 
og andre vidensudviklende aktiviteter, ca. 0,5 mio. kr. vil blive 
anvendt til kompetenceudvikling og ca. 2,6 mio. vil blive anvendt 
til evaluering. Der sættes 10 mio. kr. af til en ansøgningspulje til 
kommuner.

5) Initiativets suc-
ceskriterier

Initiativet følger Social- og Ældreministeriets Drejebog for stra-
tegi for udvikling af den sociale indsats. Det betyder, at det ved 
afslutning af initiativet skal vurderes, om indsatsmodellen er fær-
digudviklet og defineret, succesfuldt implementeret, har vist lo-
vende resultater, ikke er urealistisk dyr og er accepteret og ef-
terspurgt. På baggrund heraf vurderes det, om der er grundlag 
for at indstille til afprøvning af initiativet.

6) Udmøntning, inkl.
tidsplan

Initiativets hovedlinjer og -leverancer skal følge ovennævnte dre-
jebog.
Initiativet er 4-årigt.
Initiativet forventes at høre til i spor 1 i fasemodellen.

Tid Aktivitet
1. kvartal
2022

- Udvikling og beskrivelse af indsatsmodellen 
igangsættes

3.-4. kvartal 
2022

- Udmøntning af ansøgningspulje til kommuner

4. kvartal
2022

- Opstartsaktiviteter med kommuner gennemfø-
res
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1. kvartal
2023

- Kompetenceudvikling af fagprofessionelle i 
deltagerkommunerne igangsættes

1. kvartal
2023 – 2. 
kvartal 2025

- Læringsforløb og videreudvikling af indsats-
model

4. kvartal
2024

- Evt. pilotafprøvning af gruppeforløb igangsæt-
tes

4. kvartal
2025

- Endelige leverancer og vurdering af initiativet 
foreligger

7) Kriterier vedrø-
rende ansøg-
ningspulje

Ansøgerkredsen er kommuner, som skal:

• Redegøre for deres forudsætninger for at bidrage til
modningen af en på forhånd fastlagt indsats for ambu-
lante tilbud i kommunalt regi. Indsatsen uddybes i an-
søgningsvejledningen.

• Beskrive projektets organisering, som skal understøtte 
modningen af indsatsen.

• Forpligte sig til at indgå i samarbejde med de andre
deltagerkommuner, Socialstyrelsen og evt. leverandø-
rer om modningen af indsatsen samt løbende at bi-
drage til en evaluering.

Det er et krav, at projektsamarbejdet er godkendt på relevant 
chefniveau.

Af hensyn til modning af indsatsen kan Socialstyrelsen fastsætte 
et minimum antal af borgere inden for målgruppen, der skal del-
tage i projektet.

Socialstyrelsen kan opstille overordnede prædefinerede økono-
miske pakkeløsninger, som kommunerne kan søge. Med pakke-
løsninger menes, at tilskuddets størrelse fastlægges ud fra ek-
sempelvis målgruppestørrelse, kommunernes organisering eller 
andre relevante forhold, såfremt det vurderes, at det kan bidrage 
til ensartethed i forudsætninger for modning af indsatsen. 
Yderligere kriterier for udmøntning af ansøgningspuljen kan fast-
sættes efterfølgende af Social- og Ældreministeriet inden for an-
søgningspuljens formål.

Mio. kr. i 2022-PL 2022 2023 2024 2025 I alt

Forslag i alt 11,5 2,6 2,0 2,0 18,1
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1.7 Modning af styrket ambulant stofmisbrugsbehand-
ling med MOVE til de mest udsatte unge

1) Initiativets udvik-
lingstrin, jf. ’Stra-
tegi for udvikling
af den sociale
indsats’ (SUSI)

Initiativet tager afsæt i to screeningsinitiativer ”Rusmiddelbe-
handling til de mest udsatte unge med samtidig misbrug og psy-
kiske vanskeligheder” og ”Effektive metoder til misbrugsbehand-
ling af borgere med ADHD og misbrug”, der blev afsluttet i hen-
holdsvis 2020 og 2018.

☐ Screeningsfasen
☒ Modningsfasen
☐ Afprøvningsfasen
☐ Udbredelsesfasen

2) Tilskudsmodta-
gere

Socialstyrelsen og eventuelt leverandører

3) Initiativets formål Formål
Formålet med initiativet er at modne en indsats, der skal styrke 
ambulant stofmisbrugsbehandling til de mest udsatte unge, så 
flere kan fastholde og profitere af behandlingen. Det gøres med 
en videreudvikling af metoden MOVE, hvor metoden kombine-
res med elementer, der adresserer målgruppens særlige behov.

Baggrund og faglig argumentation relateret til SUSI
Initiativet bygger videre på en omfattende metodeafprøvning, 
”Metodeprogrammet for stofmisbrugsbehandling” (2014-2018), 
hvor en række kommuner har afprøvet metoden MOVE, som er 
et struktureret ambulant behandlingsforløb til unge mellem 15 og 
25 år med misbrugsproblematikker.

MOVE baserer sig på en stringent og systematisk anvendelse af 
samtaleteknikker og strukturelle elementer, der har vist sig sær-
deles effektiv til at fastholde den brede målgruppe af unge i be-
handling og hjælpe dem til at blive stoffri. Evalueringer af MOVE 
viser dog, at delmålgruppen af de mest belastede unge med 
svære, komplekse problemer ofte er den gruppe, der har størst 
vanskeligheder med at blive stoffri.

Initiativet bygger derfor også videre på erfaringer og anbefalin-
ger i to screeninger fra 2018 og 2020 om en indsats til de mest 
udsatte unge i ambulant stofmisbrugsbehandling. Begge scree-
ninger har afsøgt aktuelt bedste viden fra international og nor-
disk forskningslitteratur og fra praksisbaseret viden om målgrup-
pen, dens behandlingsbehov og virksomme behandlingsmeto-
der. Begge screeninger konkluderer, at kommunerne er interes-
serede i at forbedre behandlingsindsatsen for de mest udsatte 
unge, og at dette kan ske gennem en tilpasset model af MOVE.

Screening
Modning 
Afprøvning 
Udbredelse
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Det er vurderet, at indsatsen i et vist omfang er realistisk i af-
prøvning og drift. Når MOVE suppleres med elementer, får ind-
satsen en yderligere udgift, men det formodes at indsatsen på 
længere sigt vil medføre besparelser på øvrige kommunale ind-
satser til målgruppen.

Målgruppen
De mest udsatte unge mellem 15 og 25 år i ambulant stofmis-
brugsbehandling (jf. servicelovens § 101) med komplekse soci-
ale problemer, som ikke kan fastholdes og profitere tilstrækkeligt 
af MOVE. Det skønnes, at målgruppen for indsatsen udgør ca. 
900 unge årligt.

En betydelig andel af de mest udsatte unge har bl.a. psykiske 
vanskeligheder og ADHD. Desuden har de unge ofte en række 
sociale problematikker fx hjemløshed, anbringelse uden for 
hjemmet og manglende deltagelse i uddannelse og arbejdsliv. 
Dertil er de unge præget af ubehandlede traumer fra fx omsorgs-
svigt, vold eller seksuelle overgreb, ligesom de ofte indgår i kom-
plicerede sociale relationer, hvor fx kriminalitet, vold, prostitution 
og/eller prostitutionslignede adfærd indgår.

Forventede resultater for målgruppen:
Hvis indsatsen virker, er det forventningen, at en større andel af 
målgruppen på lang sigt:

• Fastholdes i behandling, så længe de har et behand-
lingsbehov

• Reducerer og/eller ophører rusmiddelmisbruget
• Fastholder behandlingsresultater efter afsluttet be-

handling
• Deltager i uddannelse og arbejde, begår mindre krimi-

nalitet og generelt trives bedre.

4) Beskrivelse af ini-
tiativet og aktivi-
teter

Initiativet skal bygge videre på erfaringer og anbefalinger i de to 
screeninger fra 2018 og 2020.

Der modnes derfor en indsats, hvor MOVE videreudvikles med 
elementer fra Young-Bramham Programme (YBP), som er mål-
rettet unge med ADHD og lignende vanskeligheder. Desuden in-
tegreres relevante elementer fra en traumebevidst tilgang i 
MOVE, og der tilføjes sessioner med inddragelse af de unges 
familie og netværk i behandlingen.

Det fastlægges, hvordan målgruppen identificeres ved at an-
vende afdækningsredskabet UngMap fra MOVE, evt. suppleret 
med elementer fra screeningsværktøjet RATES, som anvendes 
i YBP.
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Modningsforløbet skal bl.a. bidrage til viden om den optimale 
længde af et behandlingsforløb til de mest udsatte unge i stof-
misbrugsbehandling. Der skal desuden være fokus på at balan-
cere kompleksiteten i den udviklede metode, så den bliver fagligt 
bæredygtig i et ambulant behandlingstilbud. Modningsforløbet 
afsluttes evt. med en pilotafprøvning af den færdigudviklede ind-
sats.

Modningen af indsatsen sker i samarbejde med 4-6 kommuner, 
der allerede har implementeret MOVE.

Økonomi
Der afsættes i alt 13,4 mio. kr. til initiativet. Det forventes, at ca. 
1,1 mio. kr. vil blive anvendt til projektledelse og formidling, ca. 
3,9 mio. kr. vil blive anvendt til implementeringsstøtte og andre 
vidensudviklende aktiviteter, ca. 5,8 mio. kr. vil blive anvendt til 
kompetenceudvikling, og ca. 2,6 mio. kr. vil blive anvendt til eva-
luering.

5) Initiativets suc-
ceskriterier

Initiativet følger Social- og Ældreministeriets Drejebog for stra-
tegi for udvikling af den sociale indsats. Det betyder, at det ved 
afslutning af initiativet skal vurderes, om indsatsen er færdigud-
viklet og defineret, succesfuldt implementeret, har vist lovende 
resultater, ikke er urealistisk dyr og er accepteret og efterspurgt. 
På baggrund heraf vurderes det, om der er grundlag for at ind-
stille til en afprøvning af initiativet.
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6) Udmøntning, inkl.
tidsplan

Initiativets hovedlinjer og -leverancer skal følge ovennævnte dre-
jebog.
Initiativet er 4-årigt.
Initiativet forventes at høre til i spor 1 i fasemodellen.

Tid Aktivitet
1. kvartal
2022

- Udvikling og beskrivelse af indsatsmodellen 
igangsættes

- Tilrettelæggelse af kompetenceudvikling
3. kvartal
2022

- Rekruttering af kommuner

4. kvartal
2022

- Opstartsaktiviteter med kommuner gennem-
føres

1. kvartal
2023

- Kompetenceforløb og dataindsamling igang-
sættes

2. kvartal
2023

- Modningsforløb igangsættes

2.-3. kvartal 
2024

- Evt. pilotafprøvning igangsættes

3 kvartal 
2025

- Dataindsamling afsluttes

4. kvartal
2025

- Endelige leverancer og vurdering af initiativet 
foreligger

Mio. kr. i 2022-PL 2022 2023 2024 2025 I alt

Initiativ i alt 2,6 4,1 3,6 3,1 13,4
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1.8 Afprøvning af Act-Belong-Commit-gruppeforløb – 
sammen om at styrke mental sundhed

1) Initiativets udvik-
lingstrin, jf. ’Stra-
tegi for udvikling
af den sociale
indsats’ (SUSI)

Initiativet tager afsæt i modningsprojektet ”Gruppebaseret bo-
støtteforløb”, der blev afsluttet i 2020, hvori Act-Belong-Commit-
gruppeforløbet’ blev udviklet.
 

☐ Screeningsfasen
☐ Modningsfasen
☒ Afprøvningsfasen
☐ Udbredelsesfasen

2) Tilskudsmodta-
gere

Kommuner, Socialstyrelsen og eventuelt leverandører

3) Initiativets formål Formål
Formålet med initiativet er at afprøve Act-Belong-Commit-grup-
peforløbet med henblik på at vurdere, om det skal udbredes. I 
afprøvningsfasen undersøges det, om gruppeforløbet er virk-
somt og bidrager til borgernes udvikling og forandring.

Act-Belong-Commit-gruppeforløbet har til formål at støtte bor-
gerne til selvstændigt og i fællesskab med andre at kunne styrke 
og vedligeholde deres mentale sundhed og trivsel i hverdagen 
igennem deltagelse i meningsfulde fællesskaber og aktiviteter i 
lokalsamfundet.

Baggrund og faglig argumentation relateret til SUSI
Baggrunden for at gennemføre modningsprojektet var et stort 
behov for og efterspørgsel efter dokumenteret virksomme grup-
peforløb i kommunerne. Dette er stadig aktuelt. I 2018 blev det 
muligt for kommunerne at tilbyde gruppeforløb som et forebyg-
gende tilbud via servicelovens § 82a, ligesom fortsat flere bor-
gere, som visiteres til §85, modtager gruppeforløb som supple-
ment eller alternativ til individuel støtte. Samtidig er der behov 
for mere viden om virkningen af fagprofessionelle greb til at un-
derstøtte borgerne i at deltage i meningsfulde aktiviteter og fæl-
lesskaber i lokalsamfundet. Dette med henblik på fortsat at 
styrke en vidensbaseret udvikling hen imod en recovery-oriente-
ret rehabiliterende praksis.

Evalueringen af modningsinitiativet viser, at gruppeforløbet i 
overvejende grad lever op til kriterierne for overgang til afprøv-
ning. Borgere, fagprofessionelle og ledelse vurderer, at gruppe-
forløbet er virksomt i forhold til at øge borgernes mestring, moti-
vation og handlemuligheder for deltagelse i lokalsamfundets ak-
tiviteter og fællesskaber. De vurderer også, at borgerens sociale 
netværk og trivsel øges og ensomhed mindskes. Det vurderes

Screening
Modning 
Afprøvning 
Udbredelse
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desuden, at 9 ud af 10 borgere overgår til mindre indgribende 
eller ingen indsats efter afslutning af gruppeforløbet. Grundet 
nedlukningen som følge af COVID-19 var det dog ikke muligt at 
supplere de kvalitative vurderinger af effekterne med før-efter-
målinger. Indsatsen er imidlertid færdigudviklet og defineret. 
Desuden viser evalueringen, at indsatsen ikke er urealistisk dyr, 
dog bygger denne vurdering ligeledes på overordnede betragt-
ninger baseret på kvalitative data.

Selvom evalueringen bygger på et mangelfuldt datagrundlag, 
vurderes indsatsen imidlertid relevant at afprøve, eftersom ind-
satsen er færdigudviklet, de kvalitative beretninger indikerer lo-
vende resultater, og at der er efterspørgsel efter indsatser på 
området.

Målgruppen
Unge og voksne fra 18 år, der bor i egen bolig og oplever mistri-
vsel. Der er tale om borgere med psykiske vanskeligheder og 
eventuelle tilstødende sociale og kognitive problemer. Målgrup-
pen kan også omfatte borgere med ADHD/ADD samt eventuelle 
tilstødende sociale og psykiske problemer. Målgruppen skal 
kunne profitere af et gruppeforløb og være motiveret for en for-
andring, ligesom at de skal være inden for målgruppen for ser-
vicelovens § 85 og § 82.

Forventede resultater for målgruppen:
Hvis indsatsen virker, forventes målgruppen at opnå:

• Styrket kendskab til egne præferencer og øget motiva-
tion, mestringstro og -evne samt handlemuligheder i 
forhold til deltagelse i meningsfulde aktiviteter og fæl-
lesskaber i lokalsamfundet

• Styrket deltagelse i meningsfulde aktiviteter og fælles-
skabet i lokalsamfundet

• Mindre grad af ensomhed
• Øget trivsel, mental sundhed og recovery
• Mindre indgribende eller ingen kommunal indsats.

4) Beskrivelse af ini-
tiativet og aktivi-
teter

I initiativet skal 6-7 kommuner indgå samarbejde med Socialsty-
relsen og eventuelt leverandører om at implementere og afprøve 
Act-Belong-Commit-gruppeforløbet.

Gruppeforløbet er vidensinformeret og tager udgangspunkt i de 
evidensbaserede ABC-principper for mental sundhed. Ifølge 
principperne styrkes menneskers mentale sundhed, når de:

• Gør noget aktivt (Act)
• Gør noget sammen (Belong)
• Gør noget meningsfuldt (Commit)
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Gruppeforløbet er tidafgrænset til cirka seks måneder og består 
af en til to ugentlige gruppesessioner og enkelte supplerende in-
dividuelle samtaler fordelt før, under og efter forløbet. Gruppe-
forløbet er opdelt i tre faser, og intensiteten aftager gradvist fra 
fase til fase. Fase 1 er sammensat af faste temaer, mens fase 2 
og 3 giver stor frihed til, at de fagprofessionelle kan tilpasse fa-
serne til gruppedeltagerne.

• Fase 1: Gruppen er et læringsfællesskab omkring
ABC-principperne samt egne mål og præferencer for
meningsfulde aktiviteter og fællesskaber.

• Fase 2: Gruppen er en tryg og udviklende social træ-
ningsbane, hvor deltagerne prøver ABC-principperne
af i fællesskab i lokalsamfundet og sammen reflekterer
over oplevelsen, virkningen, muligheder og udfordrin-
ger.

• Fase 3: Gruppen er en gensidig støtte i processen med 
at få overført og forankret ABC-principperne i den en-
keltes hverdag.

Økonomi
Der afsættes i alt 19,6 mio. kr. til initiativet. Det forventes, at ca. 
1,5 mio. kr. vil blive anvendt til projektledelse og formidlingsakti-
viteter, ca. 2,6 mio. kr. vil blive anvendt til implementeringsstøtte 
og andre vidensudviklende aktiviteter, ca. 2,3 mio. kr. vil blive 
anvendt til kompetenceudvikling, og ca. 2,7 mio. kr. vil blive an-
vendt til evaluering. Der sættes 10,5 mio. kr. af til en ansøgnings-
pulje til kommuner.

5) Initiativets suc-
ceskriterier

Initiativet følger Social- og Ældreministeriets Drejebog for stra-
tegi for udvikling af den sociale indsats. Det betyder, at det ved 
afslutning af initiativet skal vurderes, om indsatsen er implemen-
teret som forudsat, har en positiv effekt på borgernes problem-
stilling, om der er et rimeligt forhold mellem indsatsens omkost-
ninger, effekt og økonomiske konsekvenser, om indsatsen er ac-
cepteret og efterspurgt, og om der er et realistisk driftsperspek-
tiv.
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6) Udmøntning, inkl.
tidsplan

Initiativets hovedlinjer og -leverancer skal følge ovennævnte dre-
jebog.
Initiativet er 4-årigt.
Initiativet hører til i spor 1 i fasemodellen.

Tid Aktivitet

1.-3. kvartal 
2022

- Plan for initiativets opgavevaretagelse fast-
lægges

- Udarbejdelse af evalueringsdesign, endelig 
dokumentationsmodel og gruppesessionsma-
terialer

- Udmøntning af ansøgningspulje

4. kvartal
2022-2. 
kvartal 2025

- Opstart af samarbejde med kommunerne
- Kompetenceudvikling og supervision i Act-Be-

long-Commit-gruppeforløbet
- Undervisning i SØM
- Gennemførelse af gruppeforløb
- Løbende processtøtte
- Løbende dataindsamling
- Justering af metodekatalog, implementerings-

guide og kompetenceudviklingskoncept

3. og 4.
kvartal 2025

- Endelige leverancer og SUSI-vurdering af ini-
tiativet foreligger

Såfremt det inden for projektperioden ikke har været muligt at 
rekruttere et tilstrækkeligt antal borgere til at foretage en tilfreds-
stillende evaluering af initiativet, vurderer UIP’s faglige styre-
gruppe, hvorvidt der er grundlag for at indstille til en forlængelse 
af projektperioden og evt. som følge heraf afsætte ekstra midler 
til at gennemføre initiativet.

7) Kriterier vedrø-
rende ansøg-
ningspulje

Ansøgerkredsen er kommuner, som skal:

• Redegøre for deres forudsætninger for at bidrage til af-
prøvningen af et på forhånd fastlagt gruppeforløb for
målgruppen. Gruppeforløbet beskrives i ansøgnings-
vejledningen.

• Beskrive projektets organisering, som skal understøtte 
afprøvningen af modellen. Det er et krav, at ansøger
nedsætter et implementeringsteam og udpeger en pro-
jektleder.

• Forpligte sig til at indgå i samarbejde med andre delta-
gerkommuner, Socialstyrelsen og evt. leverandører
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om afprøvningen af modellen samt løbende bidrage til 
en evaluering.

Af hensyn til afprøvningen kan Socialstyrelsen fastsætte, at 
kommunerne inden for en periode skal gennemføre et minimum 
antal gruppeforløb for et minimum antal borgere inden for mål-
gruppen. Socialstyrelsen kan ligeledes, af hensyn til afprøvnin-
gen, fastsætte et minimum for antal fagprofessionelle, der skal 
gennemføre kompetenceudviklingen.

Socialstyrelsen fastsætter den nærmere sammensætning af 
målgruppestørrelsen på projektniveau. Sammensætningen ud-
dybes i vejledningen.

Socialstyrelsen kan opstille overordnede prædefinerede økono-
miske pakkeløsninger, som kommunerne kan søge. Med pakke-
løsninger menes, at tilskuddets størrelse fastlægges ud fra ek-
sempelvis målgruppestørrelse, kommunernes organisering eller 
andre relevante forhold, såfremt det vurderes, at det kan bidrage 
til ensartethed i forudsætninger for modning af modellen.

Yderligere kriterier for udmøntning af ansøgningspuljen kan fast-
sættes efterfølgende af Social- og Ældreministeriet inden for an-
søgningspuljens formål.

Mio. kr. i 2022-PL 2022 2023 2024 2025 I alt

Initiativ i alt 12,5 2,7 2,0 2,4 19,6
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1.9 Screening af koordineret udredning og indsats for 
mennesker med psykiske vanskeligheder og hyp-
pig kontakt til behandlingspsykiatrien

1) Initiativets udvik-
lingstrin, jf. ’Stra-
tegi for udvikling
af den sociale
indsats’ (SUSI)

☒ Screeningsfasen
☐ Modningsfasen
☐ Afprøvningsfasen
☐ Udbredelsesfasen

2) Tilskudsmodta-
gere

Socialstyrelsen og eventuelt leverandører

3) Initiativets formål Formål
Formålet med initiativet er, med afsæt i aktuelt bedste viden, at 
udvikle og vurdere potentialet for en ny social indsats (en proto-
type), der skal forebygge genindlæggelser af mennesker med 
psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov, der har 
hyppig kontakt med behandlingspsykiatrien.

Beskrivelsen af indsatsen skal identificere og beskrive principper 
for et velfungerende samarbejde i kommunen og på tværs af 
kommune, behandlingspsykiatri og almen praksis, så der sikres 
en sammenhængende og koordineret udredning samt en sam-
menhængende og koordineret indsats, så behovet for genind-
læggelse ikke opstår.

Baggrund
Af Socialstyrelsens undersøgelse af kommunernes oplevede 
udfordringer fra 2020 fremgår det, at der er store udfordringer i 
arbejdet med den gruppe af mennesker med psykiske vanske-
ligheder, der har hyppig kontakt til behandlingspsykiatrien. Ud-
fordringerne er bl.a. samarbejdet mellem de involverede sekto-
rer og viden om tidlige og forebyggende indsatser.

Mennesker med psykiske vanskeligheder, der har hyppig kon-
takt til behandlingspsykiatrien, har ofte komplekse støttebehov 
og dermed behov for en indsats, hvor opgaveløsningen strækker 
sig på tværs af myndigheder og sektorer. Alene i kommunalt regi 
har mennesker med psykiske vanskeligheder ofte kontakt til flere 
forvaltninger, fx på sundheds-, social-, misbrugs-, uddannelses- 
og beskæftigelsesområdet. Hvis indsatserne ikke koordineres, 
risikerer de at modarbejde eller stå i vejen for hinanden, hvorved 
der ikke opnås den tilsigtede effekt af indsatserne.

Det drejer sig om at få organiseret arbejdet, så:
• Borgeren ikke får unødigt mange sagsbehandlere.

Screening
Modning 
Afprøvning 
Udbredelse
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• Der sikres mere tid til den enkelte borger ved at for-
enkle arbejdsgangene og placere et tydeligt ansvar for
borgerens forløb.

• Der opnås bedre viden blandt de involverede aktører
om hinandens roller og ansvar i arbejdet med at hjælpe
borgeren.

• Den indsats, der ydes på tværs af forvaltninger og sek-
torer, er afstemt og koordineret, så der er en fælles for-
ståelse af borgerens mål og hvordan de forskellige ind-
satser bidrager til, at målene nås.

Disse perspektiver er bud på forbedringer, som blev fremført på 
en borgerhøring i regi af Udviklings- og Investeringsprogram-
merne i juni 2021.

Der findes i dag en række kommuner, som arbejder med relati-
onel koordinering og relationel kapacitet vha. tilgange og meto-
der, der skal understøtte koordineringen og samarbejdet mellem 
forskellige indsatser på tværs af forvaltninger og sektorer for 
mennesker med komplekse og sammensatte støttebehov. 
Screeningen vil have fokus på organiseringen i disse kommuner 
og af deres samarbejde på tværs af sektorer samt kortlægge for-
skellige samarbejdsmodeller, som sikrer en god relationel koor-
dinering, udredning og indsats i kommunen og på tværs af kom-
mune, behandlingspsykiatri og almen praksis.

Der er ikke behov for at udvikle nye metoder og redskaber, men 
i stedet for, med afsæt i eksisterende viden og kommunale erfa-
ringer på området, at udvikle praksisnære principper, som kon-
kret identificerer og beskriver grundlaget for en koordineret og 
sammenhængende indsats. Metoder og redskaber, der allerede 
er udviklet, kan med fordel indgå som understøttende redskaber 
i forhold til koordineringen og samarbejdet.

Målgruppen
Målgruppen for indsatsen er borgere med psykiske vanskelighe-
der og hyppig kontakt til behandlingspsykiatrien. Med hyppig 
kontakt menes borgere, der har fire eller flere årlige kontakter til 
behandlingspsykiatrien.

4) Beskrivelse af ini-
tiativet og aktivi-
teter

I screeningen vil der være fokus på, at:
• Identificere og beskrive udfordringer og gode erfarin-

ger i samarbejdet internt i kommunen og mellem kom-
munen, behandlingspsykiatrien og almen praksis for at 
sikre en sammenhængende og koordineret udredning 
og indsats til borgeren.



34

• Beskrive konkret og praksisnære principper for et tæt
og velkoordineret samarbejde på tværs af behand-
lingspsykiatri, almen praksis og kommunale forvaltnin-
ger og afdelinger under hele borgerens forløb.

• Beskrive, hvordan principperne kan implementeres,
herunder hvilke ledelsesmæssige og organisatoriske
forudsætninger, der understøtter det gode samarbejde
og den koordinerede og helhedsorienterede indsats.

• Identificere strukturelle eller organisatoriske barrierer
for det gode samarbejde samt mulige løsninger herpå.

Screeningen skal basere sig på forskellige datakilder og bidrage 
med viden ud fra både et fagligt-, et organisatorisk- og et borger-
perspektiv.

Der er sammenhæng til arbejdet med 10-års planen for mental 
sundhed og psykiske lidelser, hovedloven om en helhedsorien-
teret indsats til borgere med komplekse behov og initiativer ved-
rørende fremskudte indsatser samt Socialstyrelsens igangvæ-
rende initiativ om strategisk udvikling og omlægning af social-
psykiatrien.

Økonomi
Der afsættes i alt 1,4 mio. kr. til initiativet. Det forventes, at ca. 
0,3 mio. kr. vil blive anvendt til projektledelse og formidlingsakti-
viteter, og at ca. 1,1 mio. kr. vil blive anvendt til vidensudviklende 
aktiviteter.

5) Initiativets suc-
ceskriterier

Initiativet følger Social- og Ældreministeriets Drejebog for stra-
tegi for udvikling af den sociale indsats. Det betyder, at det ved 
afslutning af initiativet skal vurderes, om prototypen på indsatsen 
er fagligt velbegrundet, realistisk i modning, afprøvning og drift, 
samt efterspurgt i kommuner, accepteret blandt interessenter og 
at brugerperspektivet indgår relevant. På baggrund heraf vurde-
res det, om der er grundlag for at indstille til modning af initiativet.

6) Udmøntning, inkl.
tidsplan

Initiativets hovedlinjer og -leverancer skal følge ovennævnte dre-
jebog.
Initiativet er 2-årigt.
Initiativet forventes at høre til i spor 2 i fasemodellen i en mod-
ning.

Tid Aktivitet

1. kvartal,
2022

- Design af screeningsopgaven og screeningen 
igangsættes

2.-3. kvartal 
2022

- Screeningen udføres, herunder udvikling af 
og kvalificering af prototypen.
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4. kvartal
2022

- Endelige leverancer og SUSI-vurdering af ini-
tiativet foreligger.

1.-2. kvartal 
2023

- Vejledning af socialområdets aktører på bag-
grund af screeningsfasens resultater

Mio. kr. i 2022-PL 2022 2023 2024 2025 I alt

Initiativet i alt 1,2 0,2 - - 1,4
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1.10 Modning af intensive forløb til unge med kom-
plekse problemer og udadreagerende adfærd

1) Initiativets udvik-
lingstrin, jf. ’Stra-
tegi for udvikling
af den sociale
indsats’ (SUSI)

☐ Screeningsfasen
☒ Modningsfasen
☐ Afprøvningsfasen
☐ Udbredelsesfasen

2) Tilskudsmodta-
gere

Kommuner, Socialstyrelsen og eventuelt leverandører

3) Initiativets formål Formål
Formålet med initiativet er at modne en indsats, der giver unge 
med komplekse problemer og udadreagerende adfærd mulig-
heder for at indgå i og profitere af de ordinære indsatser om-
kring uddannelse og beskæftigelse. På længere sigt skal det 
give dem bedre muligheder for at leve et selvstændigt voksen-
liv.

Baggrund og faglig argumentation relateret til SUSI 
Der er i de danske kommuner en mindre andel unge med kom-
plekse problemer (fx kombinationer af psykiske vanskelighe-
der, misbrug og manglende stabil tilknytning til skole- eller be-
skæftigelsestilbud) og udadreagerende adfærd, hvor eksiste-
rende tilbud ikke formår at hjælpe de unge tilstrækkeligt.

De unge har ofte været kendt i det sociale system i en årrække 
i en række foranstaltninger lige fra anbringelse uden for hjem-
met til kontaktperson eller familiebaseret behandling. Der an-
vendes ofte dyre indsatser uden det forventede udbytte for den 
unge, fordi indsatsen ikke imødekommer deres behov. Derfor 
er der både på kortere og længere sigt samt både menneske-
ligt og økonomisk grund til at modne en omkostningseffektiv 
indsats omkring de unge, der giver de unge bedre muligheder 
for at leve et selvstændigt og meningsfuldt voksenliv på egne 
præmisser.

Indsatsen baseres på en række velkendte elementer og meto-
der, der viser lovende resultater og vurderes derfor fagligt vel-
begrundet og realistisk i modning, afprøvning og drift. Der har 
i forbindelse med initiativudviklingen været foretaget en mål-
rettet afdækning blandt seks kommuner vedrørende overord-
net form og indhold på indsatsen. Dette supplerer den indike-
rede efterspørgsel fra Socialstyrelsens undersøgelse af kom-
munernes oplevede udfordringer fra 2020, der viser, at 44 pct. 
af kommunerne oplever udfordringer med at tilbyde relevante

Screening
Modning 
Afprøvning 
Udbredelse
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indsatser til denne målgruppe, med at sikre kvalificeret social-
fagligt arbejde samt at realisere et konstruktivt samarbejde 
med de unge.

Målgruppen
Målgruppen for initiativet er unge fra 14 til 22 år, som er præget 
af omfattende og komplekse problemer og udadreagerende 
adfærd og som kan indgå i et struktureret gruppeforløb med 
intensiv støtte.

Forventede resultater for målgruppen:
Hvis indsatsen virker, forventes målgruppen på lang sigt at 
opnå en reduktion i kompleksiteten af sociale problemer, og vil 
dermed kunne indgå i relevante støttetilbud med færre konflik-
ter og færre sammenbrud.

4) Beskrivelse af ini-
tiativet og aktivi-
teter

Det er centralt for indsatsen, at den bygger på en grundlæg-
gende anerkendende tilgang til de unge, evt. med afsæt i MI 
(Motiverende Interview). Indsatsen forventes at aftage i inten-
sitet i sidste del af forløbet. På baggrund af erfaringer fra tidli-
gere forløb til tilsvarende målgruppe forventes indsatsen at 
være intensiv over 6-9 måneder og inkludere:

• Individuelle og/eller gruppebaserede forløb målrettet
udadreagerende adfærd, fx (Aggression Replace-
ment Training) eller ACT (Acceptance and Commit-
ment Therapy) samt traumer

• Intensiv og håndholdt mentorstøtte til praktiske ud-
fordringer, kontakt til uddannelse/praktikforløb, bolig
m.m.

• Gruppebaserede aktiviteter med fokus på træning af
sociale kompetencer, fællesskab og fritidsaktiviteter

• Aktiviteter målrettet forældre eller anbringelsesste-
der.

Modellen skal udvikles i et samarbejde mellem 4-5 kommuner, 
Socialstyrelsen og eventuelt øvrige leverandør(er). De delta-
gende kommuner skal nedsætte indsats-teams, så de unge 
kan få støtte af en afgrænset gruppe af voksne.

Økonomi
Der afsættes i alt 17 mio. kr. til initiativet. Det forventes, at ca. 
1,8 mio. kr. vil blive anvendt til projektledelse og formidlings-
aktiviteter, ca. 2,1 mio. kr. vil blive anvendt til implementerings-
støtte og andre vidensudviklende aktiviteter, ca. 0,7 mio. kr. vil 
blive anvendt til kompetenceudvikling og ca. 2,4 mio. kr. vil 
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blive anvendt til evaluering. Der sættes 10 mio. kr. af til en an-
søgningspulje til kommuner.

5) Initiativets suc-
ceskriterier

Initiativet følger Social- og Ældreministeriets Drejebog for stra-
tegi for udvikling af den sociale indsats. Det betyder, at det ved 
afslutning af initiativet skal vurderes, om indsatsen er færdig-
udviklet og defineret, succesfuldt implementeret, har vist lo-
vende resultater, ikke er urealistisk dyr og er accepteret og ef-
terspurgt. På baggrund heraf vurderes det, om der er grundlag 
for at indstille til en afprøvning af initiativet.

6) Udmøntning, inkl.
tidsplan

Initiativets hovedlinjer og –leverancer skal følge ovennævnte 
drejebog.
Initiativet er 4-årigt.
Modningen af initiativet forventes at høre til i spor 1 i fasemo-
dellen.

Tid Aktivitet

1.- 2. kvartal 
2022

- Udarbejdelse af foreløbig indsatsbeskri-
velse

3.-4. kvartal 
2022

- Puljeudmelding og indstilling til støtte af 
kommuner

- Udarbejdelse af evalueringsdesign og im-
plementeringsplaner

- Tilrettelæggelse af processtøtte og program 
for kompetenceudvikling

1. kvartal
2023 til 3. 
kvartal 2025

- Projektopstart i kommunerne, færdiggørelse 
af modelbeskrivelse med bidrag fra kommu-
nerne

- Modning af modellen i kommunerne
- Løbende dataindsamling og processtøtte

4. kvartal
2025

- Leverancer og vurdering af initiativet forelig-
ger

7) Kriterier vedrø-
rende ansøg-
ningspulje

Ansøgerkredsen er kommuner, som skal:
• Redegøre for deres forudsætninger for at bidrage til

modningen af en på forhånd fastlagt indsats til unge 
med komplekse problemer og udadreagerende ad-
færd. Indsatsen uddybes i ansøgningsvejledningen.

• Beskrive projektets organisering, som skal under-
støtte modning af indsatsen. Herunder er det et krav, 
at ansøger nedsætter et indsatsteam.

• Forpligte sig til at indgå samarbejde med de andre
deltagerkommuner, Socialstyrelsen og evt. eksterne 
leverandører om modningen af indsatsen samt lø-
bende at bidrage til evalueringen.
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Projektsamarbejde skal være godkendt på relevant chefniveau 
hos ansøger.

Socialstyrelsen kan opstille overordnede prædefinerede øko-
nomiske pakkeløsninger, som kommunerne kan søge. Med 
pakkeløsninger menes, at tilskuddets størrelse fastlægges ud 
fra eksempelvis målgruppestørrelse, kommunernes organise-
ring eller andre relevante forhold, såfremt det vurderes, at det 
kan bidrage til ensartethed i forudsætninger for modning af ind-
satsen.

Yderligere kriterier for udmøntning af puljen kan fastsættes ef-
terfølgende af Social- og Ældreministeriet inden for puljens for-
mål.

Mio. kr. i 2022-PL 2022 2023 2024 2025 I alt

Initiativ i alt 11,6 2,0 1,8 1,6 17,0
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1.11 Udbredelse af social støtte i overgang til og fast-
holde i job for udsatte ledige

1) Initiativets udvik-
lingstrin, jf. ’Stra-
tegi for udvikling
af den sociale
indsats’ (SUSI)

☐ Screeningsfasen
☐ Modningsfasen
☐ Afprøvningsfasen
☒ Udbredelsesfasen

2) Tilskudsmodta-
gere

Socialstyrelsen og eventuelt leverandører

3) Initiativets formål Formål
Formålet med initiativet er at udbrede indsatsmodellen fra ’So-
cial støtte i overgang til og fastholdelse i job’ til kommuner med 
henblik på at tilbyde udsatte ledige en koordineret og integreret 
social- og beskæftigelsesrettet indsats, så flere udsatte ledige 
kommer i job, fastholdes i beskæftigelse og får en højere triv-
sel.

Baggrund og faglig argumentation relateret til SUSI
Beskæftigelsesindsatsen har i mange år haft fokus på at 
hjælpe udsatte ledige i job. Samtidig har en høj generel be-
skæftigelse i samfundet medført en efterspørgsel på arbejds-
kraft på landets virksomheder. Alligevel er der en gruppe af 
borgere, som det ikke er lykkedes at hjælpe i beskæftigelse, 
nemlig de mest udsatte. For denne gruppe skal der mere end 
en beskæftigelsesrettet indsats til. Målgruppen har behov for 
en socialfaglig indsats, der understøtter jobindsatsen og tager 
højde for deres komplekse vanskeligheder for at opnå og be-
vare fodfæstet på arbejdsmarkedet.

Det er netop, hvad satspuljeprojektet ’Social støtte i overgang 
til og fastholdelse af job’ har haft fokus på. Projektet blev gen-
nemført i fem projektkommuner i 2017-2020 af Socialstyrelsen 
og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). For-
målet var at afprøve, om en koordineret og integreret social-
faglig og beskæftigelsesrettet indsats kunne hjælpe flere af de 
mest udsatte ledige med at få og fastholde et job.

Satspuljeprojektets evaluering viser, at:
• Flere udsatte borgere kommer i ordinær beskæfti-

gelse og støttet beskæftigelse såsom fleksjob og 
løntilskud. Fx er 20 pct. af indsatsgruppen i ordinær 
beskæftigelse efter et år. I kontrolgruppen drejer det 
sig om 11 pct.

Screening
Modning 
Afprøvning 
Udbredelse
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• Flere borgere starter i virksomhedspraktik. 80 pct. af
indsatsgruppen og 41 pct. af kontrolgruppen har del-
taget i en virksomhedsrettet indsats.

• Borgerne oplever en højere trivsel.

Evalueringen viser, at indsatsen er effektiv til at få udsatte le-
dige i beskæftigelse, men også at indsatsen er dyrere end de 
eksisterende indsatser målrettet ledige borgere. På baggrund 
af resultaterne på borgerniveau forventes det, at kommunerne 
vil efterspørge indsatsen til udsatte ledige.

4) Beskrivelse af ini-
tiativet og aktivi-
teter

I initiativet skal socialforvaltningen og jobcentret i 10-12 delta-
gerkommuner indgå et forpligtende samarbejde om at tilbyde 
udsatte ledige en tværfaglig og sammenhængende indsats.

Indsatsen består i, at borgerne får en tværfaglig opstart, en 
samlet plan og hjælpes hurtigt ud på en virksomhed, der pas-
ser til den enkeltes jobmål og ønsker. Sideløbende får borge-
ren intensiv og tidsafgrænset social støtte efter den evidens-
baserede metode ’Critical Time Intervention’ (CTI) til at hånd-
tere de udfordringer, der kan opstå i overgangen til beskæfti-
gelse.

Med indsatsen styrkes fokus på de mest udsatte borgeres 
særlige behov for støtte og hjælp på arbejdspladsen, ligesom 
det beskæftigelsesrettede fokus styrkes i den sociale indsats. 
Erfaringerne fra projektet ’Social støtte i overgang til og fast-
holdelse af job’ er, at den sociale indsats er afgørende for at 
de mest udsatte ledige lykkes med at påbegynde og fastholde 
et job.

Målgruppe
Målgruppen for indsatsen er udsatte ledige defineret som akti-
vitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

Målgruppen er kendetegnet ved at have komplekse og sam-
mensatte problemer, der kan omfatte sociale problemer, psy-
kiske og fysiske udfordringer, lavt uddannelsesniveau og be-
grænset erhvervserfaring.

Det forventes, at en stor del af målgruppen vil være omfattet 
af en kommende ’Hovedlov om helhedsorienterede indsatser’.

Økonomi
Der afsættes i alt 5 mio. kr. til initiativet. Det forventes, at ca. 
1,1 mio. kr. vil blive anvendt til projektledelse, ca. 2,3 mio. kr. 
vil blive anvendt til implementeringsstøtte, og ca. 1,6 mio. kr. 
vil blive anvendt til kompetenceudvikling.
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5) Initiativets suc-
ceskriterier

På borgerniveau forventes følgende resultater:
• Flere udsatte ledige oplever, at de får en koordineret

og sammenhængende indsats på tværs af beskæfti-
gelses- og socialområdet

• Flere udsatte ledige kommer i støttet beskæftigelse
såsom fleksjob og løntilskud

• Flere udsatte ledige kommer i ordinær beskæftigelse
• Udsatte ledige får en højere trivsel.

6) Udmøntning, inkl.
tidsplan

Initiativets hovedlinjer og -leverancer følger Social- og Ældre-
ministeriets Drejebog for strategi for udvikling af den sociale 
indsats.
Initiativet er 3-årigt.

Tid Aktivitet

1. kvartal
2022

- Udmelding af implementeringsstøtte til kom-
muner

2. kvartal
2022

- Forberede kompetenceudvikling

4. kvartal
2022

- Opstart af implementeringsforløb i kommu-
nerne

- Kompetenceudvikling i CTI-metoden
1. kvartal
2023

- Undervisning i SØM

3. kvartal
2024

- Afslutning af implementeringsforløb

4. kvartal
2024

- Formidling af implementeringserfaringer

Mio. kr. i 2022-PL 2022 2023 2024 2025 I alt

Initiativ i alt 1,6 2,0 1,4 - 5,0
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