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Børn og unge med særlige behov. 
 
Resume:  
I forbindelse med budget 2017 er det politisk besluttet, at udtage en række områder til 
benchmarkanalyse. Der er udarbejdet opdateret notat vedr. børn og unge med særlige 
behov. Oprindeligt notat blev udarbejdet i budgetprocessen til budget 2016. 
 

Sagsfremstilling:  
Der er udarbejdet opdateret notat vedr. børn og unge med særlige behov. Oprindeligt 
notat blev udarbejdet i budgetprocessen til budget 2016. 
 
Konklusion fra notatet: 
Konklusionen fra det oprindelige notat var baseret på nøgletal fra 2013 og opdateringen 
tager udgangspunkt i Ankestyrelsens anbringelsesstatistik fra 2014: 
 
”Sammenlignet med andre kommuner lå Svendborg Kommune i 2014 over Region 
Syddanmark i andelen af anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder, men under 
landsgennemsnittet.  
 
På døgninstitutionsanbringelserne lå Svendborg Kommune tæt på andelen i Region 
Syddanmark, men væsentlig under landsgennemsnittet (se endvidere s.9-12).  
 
Svendborg kommunes egne opdaterede nøgletal fra 2015 og frem viser et forsat fald i 
antal anbringelser i kommunen, men da der ikke er opdateret tal fra Ankestyrelsen kan 
disse ikke sammenlignes med andre kommuner endnu.    
 
Antallet af anbragte i familiepleje i Svendborg Kommune er stagneret i 2016, men den 
procentvise fordeling af anbragte i familiepleje i forhold til øvrige anbringelsestyper er 
fortsat stigende”. 

 
En mulig effektivisering på anbringelsesområdet via hjemtagelse af unge fra 
opholdssteder til lokale tilbud blev ikke anbefalet i det oprindelige notat: 
 
”Der arbejdes i forbindelse med strategiplanen med anbringelsesmønsteret i retning mod 
mindre indgribende foranstaltninger. Et fortsat fokus på dette, samt på inddragelse af 
netværk betyder, at en gruppe unge løbende vil kunne overgå til et mindre indgribende 
og mindre omkostningstungt tilbud frem mod medio juni 2017.  Det er dog stadig 
gældende at, det skal foregå med blik for barnets tarv og i et tempo, hvor de nødvendige 
ressourcer, kompetencer og tilbud er etableret og forankret, når børn og unge skal 
hjemtages. 
 
Svendborg Kommune har de seneste år haft en positiv udvikling på området for udsatte 
børn, unge og familier. Siden 2010 er der skabt et forsat fald i anbringelser og en 
stigning af forebyggende § 11.3 indsatser fra 68 i 2012 til 286 pr. august 2016. Det 
skyldes blandt andet strategiplanens fokus på en omlægning i retning mod mere 
forebyggelse og en bevægelse mod mindre indgribende foranstaltninger. Investeringerne 
på området har således givet effekt. 
 
Udviklingen kan ikke forventes gentaget i samme omfang fremadrettet, men der kan på 
sigt forventes en højere effekt og mindreudgifter på anbringelsesområdet, afledt af 
investeringer på 3,75 mio. i 2017 og frem jf. Svendborg-modellen. Investeringerne er en 
forudsætning for implementeringen af Svendborg-modellen. 
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Et fortsat arbejde med Svendborg-modellen blev anbefalet i det oprindelige notat og 
anbefalingen fastholdes”.  
 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Ingen 
 
 
Potentiale: 
 

Regnskab 2015

Befolkning 

1.1.2015 Svendborg Region Syd

Svendborg vs. 

Region Syd

Børn og unge med særligt 

behov 15.343 10.472 10.019 -6.950.379  
 
Ud fra regnskab 2015 ses potentiale i sammenligning med kommunerne i region 
Syddanmark. Svendborg Kommune ligger i regnskab 2015 6,9 mio. kr. over 
gennemsnittet i regionens kommuner. Der er i tidligere budgetforlig samt i forslag til 
budget 2017 indarbejdet effektiviseringer til kassen for området fremover, stigende fra 
2,0 mio. kr. i 2016 til 5,3 mio. kr. i 2019, hvortil kommer omlægning til styrkelse af 
ressourceindsatsen på 2,2 mio.kr. i 2016 stigende til 6,2 mio.kr. i 2019. Den samlede 
ændring er vist i nedenstående graf. 
 
 

 



 

Familieafdelingen – status og udviklingsperspektiver, 
indsatser og økonomi 2016. Opdateret til 
budgetprocessen 2017 med tilføjelser i kursiv. 
 
 
Indledning fra notat til budget 2016. 
I forbindelse med budgetlægningen for 2016-19 har borgmesteren ønsket en 
vurdering af, om der ved omlægning af indsatsen på anbringelsesområdet 
efter den såkaldte ”Sveriges-model” kan realiseres en effektivisering til delvis 
erstatning af de forslag, der indgår i rammebesparelsen på 7,3 mio. kr. 
 
Herudover ønskes vurderet muligheden for at hjemtage unge fra 
opholdssteder til lokale tilbud i form af eget værelse med støtte/kontakt 
person eller bopæl i netværket. 
  
Endelig ønskes redegjort for hvordan Svendborg i forhold til andre er placeret 
i antallet af anbringelser og netværksanbringelser. 
 
Som grundlag for vurdering af forslaget er der nedenfor givet en kort status 
for den omlægning, der er gennemført de seneste år – en omlægning, der i 
høj grad er inspireret af ”Sveriges-modellen” med særlig vægt på inddragelse 
af netværket, en familieorienteret indsats samt tæt opfølgning. 
 
Borgmesteren har i forbindelse med budgetprocessen i 2017 anmodet om en 
opdatering af omlægningen af indsatser på Familieområdet frem mod den 
Sveriges-inspirerede Svendborgmodel. Herunder opdaterede nøgletal på antal 
af anbringelser. Opdateringer er markeret med kursiv i notatet. 
 
 
1. Konklusion  
 
Konklusionen fra det oprindelige notat var baseret på nøgletal fra 2013 og 
opdateringen tager udgangspunkt i Ankestyrelsens anbringelsesstatistik fra 
2014. Sammenlignet med andre kommuner lå Svendborg Kommune i 2014 
over Region Syddanmark i andelen af anbringelser på socialpædagogiske 
opholdssteder, men under landsgennemsnittet.  
På døgninstitutionsanbringelserne lå Svendborg Kommune tæt på andelen i 
Region Syddanmark, men væsentlig under landsgennemsnittet (se endvidere 
s.9-12). Svendborg kommunes egne opdaterede nøgletal fra 2015 og frem 
viser et forsat fald i antal anbringelser i kommunen, men da der ikke er 
opdateret tal fra Ankestyrelsen kan disse ikke sammenlignes med andre 
kommuner endnu.    
Antallet af anbragte i familiepleje i Svendborg Kommune er stagneret i 2016, 

men den procentvise fordeling af anbragte i familiepleje i forhold til øvrige 

anbringelsestyper er fortsat stigende. 

 
En mulig effektivisering på anbringelsesområdet via hjemtagelse af unge fra 
opholdssteder til lokale tilbud blev ikke anbefalet i det oprindelige notat.  
Der arbejdes i forbindelse med strategiplanen med anbringelsesmønsteret i 
retning mod mindre indgribende foranstaltninger. Et fortsat fokus på dette, 
samt på inddragelse af netværk betyder, at en gruppe unge løbende vil 
kunne overgå til et mindre indgribende og mindre omkostningstungt tilbud 
frem mod medio juni 2017.  Det er dog stadig gældende at, det skal foregå 
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med blik for barnets tarv og i et tempo, hvor de nødvendige ressourcer, kompetencer og tilbud 
er etableret og forankret, når børn og unge skal hjemtages. 
 
Svendborg Kommune har de seneste år haft en positiv udvikling på området for udsatte børn, 
unge og familier. Siden 2010 er der skabt et forsat fald i anbringelser og en stigning af 
forebyggende § 11.3 indsatser fra 68 i 2012 til 286 pr. august 2016. Det skyldes blandt andet 
strategiplanens fokus på en omlægning i retning mod mere forebyggelse og en bevægelse mod 
mindre indgribende foranstaltninger. Investeringerne på området har således givet effekt. 
 
Udviklingen kan ikke forventes gentaget i samme omfang fremadrettet, men der kan på sigt 
forventes en højere effekt og mindreudgifter på anbringelsesområdet, afledt af investeringer 
på 3,75 mio. i 2017 og frem jf. Svendborg-modellen. Investeringerne er en forudsætning for 
implementeringen af Svendborg-modellen. 
 
Et fortsat arbejde med Svendborg-modellen blev anbefalet i det oprindelige notat og 
anbefalingen fastholdes.  
 
 
2. Historik/Status 
 
Udvalget for Børn og Unge har den 5. maj 2015 besluttet at godkende en ny strategiplan som 
dækker hele familieområdet, dvs. både myndighed- og udførerdelen, se: 
 
http://portal.svendborg.dk/dagsordener/Udvalget%20for%20Børn%20og%20Unge%20(Åben)
/2015/05-05-2015/Referat%20(Åben)/UBU-05-05-2015%20-
%2000%20Referat%20uden%20bilag.pdf 
 
Strategiplanen er opfølgningen på en genopretningsplan som løb fra 2011 til 2014. 
Genopretningsplanen havde primært til formål, at få styr på økonomien og samtidig sikre en 
lovmedholdelighed, retning og faglig kvalitet i myndighedsarbejdet.  
 
I processen med effektiviseringen af planen, blev bl.a. søgt inspiration fra KORA og fra Sverige 
(Borås Kommune). I den nyligt vedtagne strategiplan forfølges elementer fra ”Den Svenske 
Model” yderligere. 
 
Opdateret historik/status 
I november 2015 besluttede Udvalget for Børn og Unge desuden, at der skulle arbejdes frem 
mod implementeringen af en Sveriges-inspireret Svendborg-model, som indeholder 
elementerne: opnormering af sagsbehandlere, tilpasning af tilbudsviften og yderligere 
tværgående samarbejde omkring mindre indgribende foranstaltninger. Realisering af 
Svendborg-modellen skulle indgå i budgetprocedure for 2017, og indeholder forslag om 
opnormering af 6 sagsbehandlere, samt afsætning af midler til det tværsektorielle samarbejde 
mellem Familieområdet, PPR, dagtilbud og skole.   
 
2.1. Resultater af Genopretningsplanen 2011-2014 
Effekten af genopretningsplanen har været mærkbar. Budgetterne er overholdt, og den faglige 
kvalitet er løftet markant. 
 
Eksempler på tiltag i genopretningsplanen som har haft en effekt: 
 

- Styrkelse af myndighedsfunktionen via opnormering svarende til 5 stillinger 
(overflytning af midler fra driftskontoen til lønkontoen) og fokus på systematik og 
opfølgninger i sagsbehandlingen – en mere inddragende og ressourceorienteret tilgang 
til familierne med øget fokus på også at inddrage netværket.  I 2013 er der sket en 
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yderligere opnormering af børne- og ungesagsbehandlingen svarende til 3 stillinger via 
overflytning af midler fra driftskontoen til lønkontoen. 

- Indførelse af evidensbaserede familieprogrammer i tilbudsviften fra det tidligere 
Rådgivnings- og Familiecenter som led i øget fokus på forebyggende 
støtteforanstaltninger. Det forebyggende arbejde blev i 2014 suppleret med målrettede 
udvidede støtteforanstaltninger til anbringelsestruede børn, unge og familier. 

- Ændret anbringelsesmønster med opkvalificering af familieplejeområdet med fokus på 
at øge andelen af plejefamilieanbragte børn og unge og derved samtidig mindske 
andelen af anbragte børn og unge i socialpædagogiske opholdssteder og i 
døgninstitutioner. Udviklingen blev understøttet af familieplejeprojektet 
”Videnscentret”, der efter projektperioden blev permanent forankret fra 2014. 

- Oprettelse af fastansat fleksibelt korps af kontaktpersoner i Familieafdelingen til unge 
og til praktisk pædagogisk støtte i familier. Korpset er gradvis blevet udvidet, så det nu 
omfatter 9 fuldtidsansatte kontaktpersoner. 

- Prioritering af de mindste børn og af tidlige indsatser 

- Fokus på effekt. Ansættelse af faglig controller og udvikling af resultatdokumentation 
på personsagsniveau, indførelse af brugerundersøgelser m.v. 

 
Opdaterede eksempler på konkrete, afledte resultater: 
• Der er et markant fald i antal anbringelser fra 2010 – 2015 og et yderligere fald fra 2015- 

2016, hvilket fremgår af nedenstående tabel.  

• I 2015 var der en samlet reduktion af udgifterne til anbringelser på 26,4 mio. Der er sket 

en yderligere reduktion, således at den samlede reduktion fra 2010-2016 er på 29,4 mio., 

hvilket bl.a. har været muligt pga. investering i Familieafdelingen 

• Anbringelsesmønsteret er fortsat ændret væsentligt, f.eks. er anbragte på 

socialpædagogiske opholdssteder i 2016 nede på forventet 40% af antallet i 2010, og 

antallet af anbringelser på døgninstitutioner er mere end halveret. 

• Der er fortsat sket et fald i anbringelser på døgninstitutioner fra 28 i 2015 til 21 i 2016. 

• Antallet af anbragte i familiepleje er stagneret, men den procentvise fordeling af anbragte i 

familiepleje i forhold til øvrige anbringelsestyper er fortsat stigende. 

Med vedtagelsen af Familieområdets strategiplan 2015-2018 er der sat yderligere fokus på at 
arbejde målrettet med tidligere og mindre indgribende foranstaltninger, med det formål at 
forebygge at problemerne vokser. Dette synliggøres bl.a. via udviklingen af tidlige 
forebyggende indsatser, såkaldt §11, stk. 3 indsatser. Der er en markant stigning af §11, stk. 
3 indsatser fra 2015 til august 2016. 
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Skematisk oversigt over udvikling i anbringelser, udgiftsniveau samt §11, stk. 3 
indsatser: 
 
 
Udviklingen i anbringelser (gns. helårsanbragt) i perioden 2010-2016 
Procentfordeling 
anbringelser 

2010 2011 2012 2013 2014 
 
 

2015 2016 
Forventet 

pr. 30.6.16 
  % Antal % Antal % Antal Antal Antal % Antal % Antal % Antal 

Anbringelser i alt 100 229 100 207 100 209 179 208 100 189 100 178 100 165 
Socialpædagogiske 
opholdssteder 

 50  43  39 22 31  26  22 12 20 
22  21  19    14  12    

Familiepleje, 
netværkspleje 

 92  105  113 119 121  118  120 72 118 

  40  51  54    62  67    
Døgninstitutioner  44  29  30 30 30  32  28 13 21 
  19  14  14    17  16    
Kost- og efterskoler  13  8  6 3 6  4  3 1,2 2 
  5,7  3,6  2,7    2,1  1,6    
Eget værelse  21  15  14 4 16  9  3 0,6 1 
  9,2  7,5  6,7    4,8  1,6    
Mellemkommunale 
netto + uoplyst 

 9  7  7 1 4  0  3 1,2 3 
3,9  3,2  3,4    0  1,6    

 

Antal anbringelser og beregnet årlig udgift ved anvendelse af gennemsnitlig helårs 
anbringelsestakst for 2015 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal anbringelser 229 207 209 208 189 178 165 

Årlig anbringelsesudgift  120,7 109,1 110,1 109,6 99,6 91,9 91,3 
 
Udviklingen i §11.3-indsatser i perioden 2012-2016 
2012 2013 2014 2015 Pr. 25. august 2016 
68 116 187 254 286 

 

2.2. Opdateret økonomi 

Siden 2011 med vedtagelsen af genopretningsplanen har der været budgetoverholdelse og 
også mindreforbrug i budgettet, hvorfor en del af budgetoverskuddet er gået til bl.a. 
investeringer, effektiviseringer samt tilgået ”kassen”. 

 
I budget 2014 blev der yderligere investeret 3,2 mio. kr. indenfor Familieafdelingens 
budgetramme i massive hjemmebaserede indsatser i familier og netværk for at undgå 
anbringelser.  
 
I forbindelse med vedtagelsen af strategiplanen 2015-2018 er der i budget 2015 udarbejdet en 
investeringsplan på 6 mio. kr. af eksisterende budget til bl.a. ansættelse af tovholder til 
styrkelse af netværksinddragende metoder, tidlige forebyggende indsatser, samt ekstra 
administrative ressourcer. 
 
Regnskab for anbringelser er nedskrevet med forventet 29,4 mio. kr. over 6 år samtidig med 
at området har fået et fagligt løft. 
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Udviklingen i udgiftsniveauet for børn og unge med særlige behov fremgår af nedenstående 
graf fra ECO-nøgletal (regnskab 2015). Fra 2010 til 2015 er det regnskabstal og fra 2016 og 
frem er der indlagt fremtidige effektiviseringer og finansiering af ressourcer, der opgøres på 
andre udgiftsområder. Det skal bemærkes, at udgifterne også indeholder ramme- og 
specialinstitutioner på området. 
 

 
 
Ud fra ovenstående graf forventes udgifterne på sigt at være på niveau med den 
gennemsnitlige udgift på landsplan, men under regionsplan. I grafen er der inkluderet 
effektivisering og omlægning af ressourcer i Familieafdelingen (for uddybning se under punkt 
3.2). 
 
3 Strategiplanen – det fremadrettede perspektiv 
 
Med den nuværende strategiplan for familieområdet, tages det næste skridt frem mod 
udvikling af familieområdet med yderligere inspiration fra Sverigesmodellen. 
 
3.1. Strategiplanens indhold 
Elementer i strategiplanen: 
• Yderligere fokus på netværksinddragende metoder, herunder familierådslagning. I maj og 

juni måned 2015, umiddelbart efter at Udvalget for Børn og Unge godkendte 
strategiplanen, har alle sagsbehandlere og visitatorer i Familieafdelingen gennemgået et 5 
dages kursus i netværksinddragende metoder. Yderligere vil den nynormerede 
netværkskoordinator være i fuld drift pr. 1. september 2015. Netværksinddragende 
metoder vil løbende blive monitoreret via systematisk registrering, så måltallene følges 
nøje og fremlægges løbende for det politiske udvalg. 

�  En stor udskiftning i sagsbehandlerstaben siden marts 2016 har betydet, at de 
netværksinddragende metoder ikke endnu anvendes i deres fulde potentiale. Alle 
sagsbehandlere har henover foråret og sommeren 2016 været igennem et kursus i 
netværksinddragende metoder med særlig fokus på familierådslagninger. Med et 
fornyet og skærpet fokus på familierådslagning, er der en forventning om, at metoden 
fremadrettet anvendes i alle relevante sager.  
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• Opnormering af sagsbehandlerressourcer, så sagsantallet nedbringes og det socialfaglige 
arbejde i familier og netværk øges. Opnormeringen er allerede igangsat via en omlægning 
fra anbringelseskontoen til administrationskontoen. I oktober 2015 præsenteredes 
Udvalget for en tids- og handleplan herfor. 

� Det planlægges, at der ansættes 6 sagsbehandlere pr. 1. januar 2017, da færre 
sager pr. sagsbehandler frigiver mere tid til det tidlige forebyggende arbejde i 
samarbejde med almenområdet, større netværksinddragelse og hyppigere 
opfølgning på foranstaltnings- og anbringelsessager. Familieafdelingen er aktuelt i 
gang med en ændret organisering og procedurebeskrivelse, der skal flugte med 
Svendborg-modellens intentioner. 

 
• Justering af tilbudsviften i de forebyggende foranstaltninger med fokus på meget mere 

forebyggelse i stedet for anbringelse. I oktober 2015 præsenteredes Udvalget endvidere for 
en analyse af eksisterende tilbud og et forslag til tilpasning og udvikling af både dag- og 
døgnforanstaltninger med udgangspunkt i en såkaldt ”indsatstrappe”, som er 
omdrejningspunktet for Sverigesmodellen.  

� Der arbejdes kontinuerligt på at tilpasse tilbudsviften gennem metodeudvikling, 
prøvehandlinger og pilotprojekter. Det gælder både i forhold til tidlig forebyggelse samt 
de mere indgribende foranstaltninger. I foråret og sommeren 2016 er der som 
eksempel foretaget en prøvehandling på en korttidsanbringelse på døgninstitutionen 
Skovsbovej. Målet med dette er at tænke anbringelse anderledes gennem et tættere 
samarbejde med familie og netværk, samt at afprøve en ny metode i det 
socialpædagogiske arbejde. 
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3.2. Opdateret økonomi – det fremadrettede overblik 
 
Oversigt over effektivisering og omlægning af ressourcer i Familieafdelingen 

 

 

Regnskab/budget i 2016 priser

Historiske effektiviseringer (til kassen): 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Budgetforlig 2014 Effektiviseringspulje (16,6 mio. kr) -1,0          -1,5          -2,0          -2,0          -2,0          -2,0          

Budgetforlig 2015 -4,0          -3,5          -3,0          -3,0          -3,0          -3,0          

Budgetforlig 2016 -2,0          -2,8          -3,5          -4,3          -4,3          

I alt -5,0          -7,0          -7,8          -8,5          -9,3          -9,3          

Nye effektiviseringer (til kassen) - budget 2017:

Forventede langsigtet effekt af Svendborg-modellen -1,0          -1,0          -1,0          

Effektiviseringer i alt (til kassen) -5,0          -7,0          -7,8          -9,5          -10,3        -10,3        

Herudover omlagt til finansiering:

Tovholder til visitationen -0,3          -0,5          -0,5          -0,5          -0,5          -0,5          

Strategiplanen - administrative ressourcer i Familieafdelingen -0,8          -2,5          -2,5          -2,5          -2,5          -2,5          

Projekt "FOKUS" -1,0          -1,0          -1,0          -1,0          -1,0          -1,0          

I alt -2,1          -4,0          -4,0          -4,0          -4,0          -4,0          

Nye finansieringsområder:

1 ekstra teamleder i familieafdelingen -0,3          -0,5          -0,5          -0,5          -0,5          

Finansiering af opnormering fra 2017 (6 socialrådgivere + 

tværsektorielt samarbejde) -3,8          -3,8          -3,8          -3,8          

Nye finansieringsområder i alt -            -0,3          -4,3          -4,3          -4,3          -4,3          

Omlagte til finansiering i alt -2,1          -4,3          -8,3          -8,3          -8,3          -8,3          

I alt reduktion på anbringelsesområdet. -7,1          -11,3        -16,0        -17,8        -18,5        -18,5        

Familieafdelingen Budget

Regnskab/budget i mio. kr. (2016-priser) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

- anbringelse, forebyggelse, handicapkompenserende ydelser 157,8 149,2 148,6 152,3 145,2 143,2 142,5 142,5

- sagsbehandling, adm. medarbejdere og administration m.v. 23,4          23,6          24,9          28,7          30,9          30,9          30,9          30,9          

Familieafdelingens budget i alt 181,2       172,8       173,5       181,0       176,1       174,1       173,4       173,4       

Regnskab Budget

Regnskab

 
Som det fremgår af ovenstående tabel viser regnskabet for 2015 en samlet udgift på 173,5 
mio. kr. samlet for Familieafdelingen – administration og foranstaltninger under ét. Det 
samlede vedtagne budget for 2016 udgør 181 mio. kr. og falder til 173,4 mio. kr. i 2020. I 
budgetterne fra 2015 og frem er der indberegnet effektiviseringer i forbindelse med 
budgetforlig fra 2014 til 2016, samt effektiviseringsforslag i forbindelse med budget 2017 på i 
alt 1. mio. kr., som er en forventet langsigtet effekt af Svendborg-modellen. Effektiviseringer 
stiger fra i alt fra 5. mio. i 2015 til 10,3. mio. i 2019. Effektiviseringerne hentes i et forventet 
fald i udgifterne til anbringelser og foranstaltninger.  
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Af tabellen fremgår omlagte midler fra foranstaltningsbudgettet til administrative ressourcer, 
samt til tidlig forebyggende indsatser i projekt FOKUS, som anvendes på dagtilbudsområdet, 
fra 2,1. mio. i 2016 til 4. mio. i 2017 og frem. Denne omlægning er foretaget for at nå i mål 
med strategiplanens intentioner. 
   
For at implementere Svendborg-modellen, som er en yderligere forstærkelse af strategiplanen 
med forøget fokus på tidlig forebyggelse, tværfagligt samarbejde og hyppig opfølgning med 
henblik på mindre indgribende foranstaltninger, investeres der yderligere 4,3. mio. af 
eksisterende budget fra 2017 og frem, som forventes at give 5,3 mio. kr. i effektivisering på 
foranstaltningsbudgettet. 
  
I det oprindelige notat står der følgende:  
 
Dette betyder i lyset af strategiplanen og investeringerne, at der på sigt må forventes højere 
kvalitet og lavere udgifter, men at der ud fra et forsigtighedsprincip ikke er budgetteret med 
effekten af tiltagene.  
 
Det er usikkert, i hvilket omfang strategiplanen vil bidrage til udgiftsfald, men der forventes 
selvsagt en effekt og ambitionen er at fastholde de samlede udgifter på 2014-niveau.  
 
I forbindelse med budgettet for 2016 blev det politisk besluttet at indlægge effektivisering 
stigende fra 2. mio. i 2016 til 4, 3. mio. i 2020.  
 
Nøgletallene viser, at tidligere investeringer har givet en afledt økonomisk effekt.  
Den langsigtede effekt på 1. mio. kr. opnås gennem realisering af Svendborg-modellen, hvilket 
kræver yderligere investering, bl.a. i opnormering af sagsbehandlere. Beslutning om forventet 
effektivisering på 1. mio. kr. fraviger tidligere forsigtighedsprincip, da midler til investering 
allerede skal findes i budget 2017. 
 
 
4. Nøgletal på anbringelsesmønsteret i Svendborg Kommune 
 
4.1 Anbringelseshyppighed fordelt på kommuner 
Opgørelserne på de følgende sider viser den faktuelle anbringelseshyppighed fordelt på 
kommuner. Svendborg Kommuner placerer sig i den midterste kategori med en hyppighed på 
mellem 10 og 15‰ i både 2013 0g 2014. 
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KILDE: Ankestyrelsen, Anbringelsesstatistik 2013  
 
 
 
 
 
 
Anbringelseshyppighed fordelt på kommune, 2014, promille  
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Kilde: Ankestyrelsens, Anbringelsesstatistik 2014 

 
 
4.2 Anvendelse af netværksanbringelser 
Nedenstående udtræk fra Ankestyrelses Statistikbank viser fordelingen af anbringelsestyper i 
fynske kommuner samt på landsplan. Andelen af netværksanbringelser på landsplan udgør 
6,9% i 2013, og stiger til 7,4% i 2014. For Svendborg Kommune udgør andelen af 
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netværksanbringelser 8,1% i 2013 og 6,4% i 2014. Et øget fokus på netværksinddragende 
metoder forventes at have en positiv effekt på udviklingen af netværksanbringelser. 
 
De nyeste tilgængelige tal fra Danmarks Statistik  
 
2013 

 
 
 
2014 

 
 
 
4.3 Udviklingen af anbringelsestyper 
Nedenfor synliggøres via nøgletal udviklingen af anbringelser fordelt på forskellige 
anbringelsestyper. Svendborg Kommune sammenlignes med kommuner i Region Syddanmark 
og i hele landet.  
 
Tabellen viser at Svendborg Kommune falder i antallet og andel af anbringelser på 
socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner mellem 2014 og 2015. 
 
I 2014 lå Svendborg Kommune over Region Syddanmark i andelen af anbringelser på 
socialpædagogiske opholdssteder, men under landsgennemsnittet. På 
Døgninstitutionsanbringelserne ligger Svendborg Kommune tæt på andelen i Region 
Syddanmark, men væsentlig under landsgennemsnittet. 
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KILDE: Regnskabsrapporten 2015 
 
 
5. Afsluttende bemærkninger: 
 
Flere af de unge anbragte har været anbragt fra de var små, og mange af dem er 
omsorgssvigtede og har store udfordringer i at meste deres liv. Det vil være yderst 
betænkeligt, at disse unge hjemtages til anbringelse på eget værelse med støtte i en tidlig 
alder f.eks. 16 år. De unge har i forvejen et spinkelt eller fraværende netværk som tager tid at 
opbygge eller genetablere, hvilket er et prioriteret indsatsområde i strategiplanen. En 
professionel kontaktperson kan ikke fylde dette netværk ud. Det vil også have fatale 
konsekvenser for den unges skolegang og ungdomsuddannelse.  
 
Svendborg Kommune har i 2010, før genopretningsplanen blev vedtaget, hjemtaget unge til 
anbringelse på eget værelse med støtte/kontaktperson tilknyttet som led i en effektivisering af 
familieområdet. Disse tiltag resulterede i flere sammenbrud og gav ikke den ønskede effekt, 
tværtimod 
 
Når børn og unge hjemtages skal det foregå forsvarligt og i et tempo, hvor de nødvendige 
ressourcer, kompetencer og tilbud er etableret og forankret. 
 
Det er administrationens vurdering, at den politiske beslutning af strategiplanen vil understøtte 
at dette sker, og det frarådes derfor forlods, at gennemføre større effektiviseringer via 
hjemtagelse af børn og unge fra anbringelse. 
 
I Familieområdets strategiplan 2015-2018 er der på anbringelsesområdet fokus på, at stadig 
færre skal anbringes på socialpædagogiske opholdssteder og anbringelsestilbud udenfor 
kommunen. Derudover er der kommet et fornyet fokus på ungeanbringelsesområdet.  
 
Ud fra et aktuelt fagligt skøn vurderes det, at en del af de unge, der nu er anbragt i enten 
plejefamilie, på kostskole eller på opholdssted/institution, løbende vil kunne overgå til et 
mindre indgribende og mindre omkostningstungt tilbud (fx netværksanbringelse eller eget 
værelse) frem mod medio juni 2017. Da der er tale om unge med både sociale, kognitive, 
psykiatriske og adfærdsmæssige vanskeligheder, vil der ved udslusning være behov for støtte 
fra den unges netværk samt et fortsat behov for massiv indsats i form af fx kontaktperson, 
familiebehandling eller udvidet indsats. Der vil derfor stadig være udgifter forbundet med 
indsatserne. Bemærkningen fra det tidligere notat om, at denne bevægelse til mindre 
indgribende foranstaltninger skal foregå forsvarligt og i et tempo, hvor de nødvendige 
ressourcer, kompetencer og tilbud er etableret og forankret er stadig gældende.  

Procentfordeling af anbringelser  
 

Svendborg Kommune 
 

Region 
Syddanmark 

 
Hele landet 

 2015 2014 2014 2014 

Anbringelser i alt 100 % 178 100 % 189 100 % 100 % 

Socialpædagogiske opholdssteder 12,1 % 22 13,8 % 26 11,6 % 14,4 % 

Familiepleje,(62,0%) netværks. (4,5%) 67,2 % 120 62,4 % 118 67,2 % 59,9 % 

Døgninstitutioner incl. Sikrede  institutioner 
 

15,6 % 28 16,9 % 32 16,0 % 20,4 % 

Kost- og efterskoler 
 

1,6 % 3 2,1 % 4 3,1 % 2,6 % 

Eget værelse 
 

1,6 % 3 4,8 % 9 2,2 % 2,6 % 

Mellemkommunale netto + uoplyst 1,6 % 3 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % 


