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Baggrund 

I forbindelse med udmøntning af Budget 2019, besluttede Børn- og Ungeudvalget, at det provenu fra 

Sammenhængende Borgerforløb, der ikke kunne finansieres gennem de identificerede indsatser i stedet finansieres 

af éngangsmidler i 2019. 

Derudover har der været et ønske om, at Børn- og Ungeforvaltningen i 2020 skal løse Sammenhængende 

Borgerforløb igennem bedre løsninger, herunder løbende at rapportere til Økonomiudvalget. 

Som en del af første rapportering til Økonomiudvalget, er der udarbejdet en evaluering, som skal ”forholde sig til, 

hvordan opgaven er tilgået, herunder også identifikation og fremlæggelse af de konkrete gennemførte tiltag; samt 

en grundlæggende evaluering af resultater, processer mv. forbundet med Sammenhængende Borgerforløb.” 

Konklusion  

Sammenhængende Borgerforløb har via de tværgående projekter og det forvaltningsspecifikke projekt i Børn- og 

Ungeforvaltningen samlet set bidraget til ændrede og gode tilgange og løsninger, som der stadig arbejdes ud fra og 

bygges videre på. 

Det er dog også erkendelsen, at de forvaltningsspecifikke tilgange og projektet ”Helhedsløsninger for Børn og Unge” 

ikke har bidraget her og nu med det økonomiske provenu, der var været fastlagt for Børn- og Ungeforvaltningen. 

Det viser sig, at når Børn- og Ungeforvaltningen har valgt at takle opgaven omkring det forvaltningsspecifikke 

arbejde med Sammenhængende Borgerforløb som en udviklings- og driftsopgave, er det blevet tydeligt, at vi med 

fordel kunne have arbejdet med Sammenhængende Borgerforløb i en strammere projektorganisering som et 

egentligt projekt med det organisatoriske set-up, det ville have krævet.  

 

Dette omfatter blandt andet et fokus på at bygge en projektorganisering op omkring indsatserne med tilhørende 

chefmæssig fokus og styring, samt et evalueringsset-up af indsatserne.  

Konsekvensen af dette har været, at det har vist sig svært af følge, evaluere og kommunikere sådan, at en samlet 

omverden har kunnet have den nødvendige indsigt i fremdriften af indsatserne i Børn- og Ungeforvaltningen. 

Det er således konklusionen, at der i Børn- og Ungeforvaltningen burde have været et fokus på at betragte 

”Helhedsløsninger for Børn og Unge” som et egentligt projekt med det organisatoriske set up, som det ville have 

krævet. Dette omfatter blandt andet et fokus på at bygge en projektorganisering op omkring indsatserne med 

tilhørende chefmæssig fokus og styring, samt et evalueringsset-up af indsatserne. Der burde således have været et 

stærkere chefmæssigt og organisatorisk fokus på løbende at vurdere effekten af delelementerne i 

”Helhedsløsninger for Børn og Unge” og samtidig identificere og afprøve nye genstandsfelter indenfor den 

overordnede ramme af Sammenhængende Borgerforløb. 

Børn- og Ungeforvaltningen vælger derfor nu et andet organisatorisk set-up og tilgang til løsning af opgaven, hvilket 

er beskrevet mere detaljeret i et kommissorium. 

Evalueringsdesign 

Jf. sigtet med evalueringen er der valgt et snævert evalueringsdesign. Der vil således ikke være tale om en 

evaluering af Sammenhængende Borgerforløb på tværs af forvaltningerne, men i stedet et fokus på konkrete tiltag 

iværksat i regi af Børn- og Ungeforvaltningen, samt en evaluering af det organisatoriske set-up, der har hidtil har 

været. 

Sigtet med evalueringen er, dels på baggrund af Børn- og Ungeudvalgets beslutning om udmøntning af Budget 

2019, at drage læring af den hidtidige løsning af Sammenhængende Borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen, 

herunder det organisatoriske set-up, der har været. Tanken er, at dette skal danne baggrund for den nye 

organisering og intensiverede tilgang til arbejdet med Sammenhængende Borgerforløb i Børn- og 

Ungeforvaltningen. 
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Evalueringen består (ud over ovenstående konklusion) af fire overordnede elementer: 

1. Et deskriptivt afsnit, der kort opridser historikken omkring Sammenhængende Borgerforløb 

2. En deskriptiv evaluering af tiltag og resultater af de interne projekter i Børn- og Ungeforvaltningen i 

forbindelse med Sammenhængende Borgerforløb 

3. En vurdering af proces og organisatorisk set-up i Børn- og Ungeforvaltningen 

4. Fremadrettet organisering og tilgang til arbejdet med Sammenhængende Borgerforløb i Børn- og 

Ungeforvaltningen  

Metode og afgrænsning 

I nærværende evaluering er det primære genstandsfelt afgrænset til den organisering, tilgang og de projektmæssige 

tiltag, der er foregået i et rent Børn- og Ungeforvaltningsregi. Det ligger naturligt i opgaven, at Børn- og 

Ungeforvaltningen har valgt at evaluere det interne projekt, og at der er set med selvkritiske øjne på såvel proces 

som resultater. 

Såfremt der ønskes en egentlig evaluering af de seks tværgående projekter i Sammenhængende Borgerforløb, 

vurderes det, at det med fordel kan foregå i den centrale organisering af Sammenhængende Borgerforløb, der er 

forankret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Det skyldes, at der her findes historik og status på de enkelte 

projekter over tid. 

Kriterierne for denne evaluering vil være en vurdering af, hvorvidt Børn- og Ungeforvaltningen er lykkes med at 

skabe resultater indenfor Sammenhængende Borgerforløbs formål (som beskrevet nedenfor). 

Historik om Sammenhængende Borgerforløb 

Økonomiudvalget besluttede, som en del af rammeudmeldingen til Budget 2016, at starte projekt 

Sammenhængende Borgerforløb. Sammenhængende Borgerforløb er et kommunalt tværgående projekt mellem 

Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget.  

Sammenhængende Borgerforløbs formål er defineret som: 

• Borgerne oplever større sammenhæng på tværs af kommunen 

• Større effekt af de kommunale indsatser og ydelser 

• Medarbejderne oplever større sammenhæng på tværs af kommunen 

• Omkostningsreduktioner på servicerammen i Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og 

Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 

Dette skal ske gennem en koordineret, helhedsorienteret indsats og fælles plan med borgeren i centrum. 

Målgruppen er borgere med komplekse sagsforløb og mange indsatser. 

Der arbejdes med seks tværgående projekter i regi af Sammenhængende Borgerforløb, der løbende er blevet 

defineret i 2016 og 2017. Børn- og Ungeforvaltningen er involveret i tre af dem: 

 

• Udsatte familier (BUF og BSF) 

Målgruppen i projektet er udsatte familier, som modtager familiebehandling eller har anbragte børn, og hvor én 

eller begge forældre har en beskæftigelsessag i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.  

Projektet arbejder med fremskudt sagsbehandling fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Børn- og 

Ungerådgivningen med fokus på målgruppen af borgere på kontanthjælp (aktivitetsparat) og uddannelseshjælp 

(aktivitetsparat). Derudover samarbejdes der på distancen om familier, hvor mor/far modtager dagpenge eller 

kontanthjælp (jobparat). Der er løbende optag af borgere i samarbejdet. Ved udgangen af 3. kvartal 2018 var der 

samarbejdet om ca. 140 voksne og deres børn.  
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Arbejdet har bl.a. udmøntet sig i udvikling af en familieplan, der står over for snarlig afprøvning samt et fokus på, 

at der også på udførerniveau skal være større koordinering af indsatserne til de udsatte familier. Det er planen, 

at der fra februar 2019 skal gennemføres en pilotafprøvning af en borgerkonsulentrolle, hvor én medarbejder fra 

Børn- og Ungeforvaltningen og én medarbejder fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen danner par som 

borgerkonsulenter i en udsat familie. Formålet er at sikre optimal sammenhæng i de indsatser, der gives, og at 

antallet af kontaktpersoner bliver mindsket. Dette forventes at medvirke til bedre koordination, overblik, 

kontinuitet, tilgængelighed og tillid. 

 

• Overgang fra ung til voksen for borgere med sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser 

(BUF og BSF) 

Målgruppen for projektet er unge mennesker i aldersgruppen 15 – 18 år, som har en socialsag i Børn- og 

Ungerådgivningen i Børn- og Ungeforvaltningen, og som forventes fortsat at skulle modtage 

hjælpeforanstaltninger videre i det sociale system frem mod voksentilværelsen til uddannelse, job og derved 

egen forsørgelse.  

Disse unge mennesker overgår således fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, 

og det drejer sig om ca. 100 borgere årligt.  

Samarbejdet er i regi af Sammenhængende Borgerforløb konkretiseret i to udviklingsspor:  

o Udviklingsspor 1: Målsætninger i borgernes handleplaner skal være tydelige i forhold til uddannelse, 

beskæftigelse, bolig og økonomi.  

o Udviklingsspor 2: På plejefamilieområdet og det øvrige døgnområde skal der være et større fokus på 

at få klargjort borgeren til at flytte ud på eget værelse samt et styrket fokus på uddannelse, job og 

økonomi. Der arbejdes på at styrke dette fokus i sagsbehandlingen herunder ved opfølgninger på 

handleplaner, når de unge er ca. 15 år.  

 

• Overgang fra ung til voksen for borgere med handicap (BUF, BSF og ÆHF) 

Målgruppen i projektet er unge med handicap der overgår fra Børn- og Ungeforvaltningen til Ældre- og 

Handicapforvaltningen og/eller Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Der er fokus på systematisk inddragelse 

af den unge og de pårørende ca. ved det 16. år og derefter ved behov. 

Den unge og de pårørende planlægges inddraget ved det 16. år i et mødefora med repræsentanter fra de dele af 

forvaltningerne, der har betydning for deres ønsker. Det er planen at ca. 30 unge og deres forældre i 2019 

inviteres til et møde om overgangen.  

Ca. 100 unge og deres pårørende er tillige inviteret til en infoaften i februar om overgangen til voksenlivet. Her 

er der god mulighed for at stille spørgsmål om uddannelse, job, bolig osv.  

 

Disse tre oprindelige genstandsfelter har Børn- og Ungeforvaltningen beskæftiget sig intensivt med i samarbejde 

med den tværgående projektorganisering af Sammenhængende Borgerforløb. Der er tale om projekter, der 

involverer flere funktionsområder i forvaltningen. Der er blevet udviklet nye og forbedrede samarbejder og 

tilgange, hvorefter der er udvidet med et fokus på forvaltningsspecifikke projekter. Børn- og Ungeforvaltningen har 

en massiv andel i de oprindelige tværgående projekter, som der stadig arbejdes med og videreudvikles på. 

Undervejs i arbejdet med de tværgående projekter i Sammenhængende Borgerforløb viste det sig, at det ikke var 

muligt at finde det oprindelige økonomiske provenu på disse projekter, hvorfor det blev besluttet at udvide 

genstandsfeltet for Sammenhængende Borgerforløb til også at indeholde forvaltningsspecifikke projekter, som den 

enkelte forvaltning var ansvarlig for både i forhold til organisering og i forhold til at indfri de fire formål, som 

beskrevet ovenfor. 
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Udmøntning af provenu 

Udmøntning af provenuet sker fra den negative pulje vedrørende effektanalyserne under Økonomiudvalget. Den 

negative pulje under Økonomiudvalget vil nedskrives med 42,6 mio. kr. i 2019 og 43,0 mio. kr. fra 2020 og frem, jf. 

nedenstående tabel 

I forbindelse med udmøntningen af Budget 2019, blev de resterende provenu for Sammenhængende Borgerforløb 

fordelt som vist nedenfor via servicerammenøglen: 

 

Tabel 1 

 

På den baggrund har de enkelte forvaltninger, herunder Børn- og Ungeforvaltningen, arbejdet med 

forvaltningsspecifikke tilgange og projekter under Sammenhængende Borgerforløb, der ligger ud over de seks 

tværgående projekter. De forvaltningsspecifikke tilgange og projekter indgik i de kvartalsvise opfølgninger i de tre 

fagudvalg henover 2018. 

Der har gennem hele projektperioden (fra 2016 og frem) været politisk behandling i henholdsvis fagudvalg, 

Økonomiudvalg og Byråd i forhold til kvartalsvise opfølgninger og udmøntningssager. De seneste tre opfølgninger i 

Økonomiudvalget lå den 17. januar, 15. august og 29. august 2018. 

Interne projekter i Børn- og Ungeforvaltningen 2016 - 2018 

Organisatorisk afsæt 

Afsættet for at arbejde forebyggende i Børn- og Ungeforvaltningen er i høj grad forankret i den Sundheds- og 

Forebyggelsesafdeling, der blev etableret i forvaltningen i august 2016. For første gang er Sundheds- og 

forebyggelsesområdet repræsenteret med et selvstændigt chefansvar, med den ledelsesopmærksomhed og 

ledelseskraft der følger af det. 

Tankesættet bag opbygningen af afdelingen har blandt andet været, at der fastholdes fokus på en forebyggende og 

rettidig indsats (både i forhold til alder og konkrete problemstillinger) for de børn og unge, der har udfordringer og 

problematikker. Et arbejde der også foldes ud i indsatserne på baggrund af den vedtagne strategi omkring Tidlig 

Indsats. 

Løsningen af indsatserne i Sammenhængende Borgerforløb i et Børn- og Ungeperspektiv har således været tænkt 

ind i den tankegang, der arbejdes ud fra i et sundheds- og forebyggelsesperspektiv, herunder at se sundheds- og 

forebyggelsesindsatser som driver for et tættere og bedre samarbejde på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen. 

 

Afdelingen har således nogle opgaver, der er særegne, samt en række opgaver, der løses i samarbejde med de øvrige 
afdelinger i Børn og Ungeforvaltningen, og som forudsætter en stor grad af koordination og ledelsesmæssig 
opmærksomhed. 

Tanken er blandt andet at gøre det muligt at skabe en større sammenhæng for børn og familier, så de oplever en 

større tilgængelighed og kontinuitet i forvaltningens ydelser.   
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Sundheds- og Forebyggelseschefen varetager tillige ledelsen af den tværforvaltnings-ledergruppe for delstrategi-

området Sundhedsfremme og Forebyggelse, der er etableret i den forstærkede matrixorganisering. Ledergruppens 

strategiske ansvar dækker bl.a. udmøntning af Sundhedsstyrelsens anbefalinger inden for sundhedsfremme og 

forebyggelse samt strategiske samarbejder på tværs af Odense Kommune og i samarbejde med eksterne aktører, 

som tidligere var henlagt i selvstændige styregrupper. Derved er det Sundheds- og Forebyggelseschefen, som 

sammen med den øvrige ledergruppe sætter en samlet strategisk retning for sundhedsfremme og 

forebyggelsesopgaven i Odense Kommune. Tillige løfter Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen i Børn og 

Ungeforvaltningen den administrative ledelses- og koordineringsopgave i relation sundhedsfremme og forebyggelse. 

 

Den måde hvorpå Børn og Ungeforvaltningen meget tydeligt, på tværs af afdelinger og faggrupper, har valgt at 

tilrettelægge løsningen af sundhedsopgaven på, har gennem de seneste par år været en eftertragtet model at kende 

til og kopiere både internt i Odense Kommune, men også i det kommunale landskab i Danmark. Modellen bliver 

opfattet som både bemærkelsesværdig og nødvendig for at kunne løse sundhedsopgaven.  

 

For at bevare dette indflydelses- og fortsatte optimeringsrum både i interne og eksterne sammenhænge er det  

afgørende, at der er en stærkt organiseret Sundheds- og Forebyggelsesafdeling med ligeværdig ledelsesmæssig 

repræsentation i både chefgruppen i Børn og Ungeforvaltningen, i den tværgående Chefgruppe for Sundhed og i de 

tværsektorielle samarbejdsfora.  

 

Konkrete eksempler på den nye organiserings betydning i praksis 

Der findes flere konkrete eksempler på, hvor det har gjort en forskel, at Børn og Ungeforvaltningen har prioriteret at 

have en Sundheds- og Forebyggelsesafdeling repræsenteret på chefniveau.  

I samarbejdet mellem OUH og Børn- og Ungeforvaltningen er der udviklet arbejdsgange af høj faglig kvalitet, som 

andre kommuner efterspørger og kopierer, bl.a. i samarbejdet om sårbare gravide. I 2017 har vi modtaget en 

donation fra den A. P. Møllerske Støttefond til dette arbejde. Projektbeskrivelsen blev udarbejdet på strategisk, 

administrativt niveau i samskabelse mellem OUH, SDU, VIVE (det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd), 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen. Det har været en helt afgørende faktor for 

udviklingen af ansøgningen, at projektejerskabet har ligget hos en Sundheds- og Forebyggelseschef, der har kunnet 

tage en dialog af høj faglig kvalitet direkte med beslutningstagerne i de samarbejdende organisationer. Det har givet 

muligheden for en tværgående projektorganisering, der rummer alt fra en rådgivende, strategisk gruppe til en 

praksisarbejdende medarbejdergruppe på både en indsatsdel og en forskningsdel.  

På regionalt niveau er der endvidere i løbet at 2017 nedsat tre forskellige arbejdsgrupper til udarbejdelse af 

samarbejdsaftaler på tværs af Region Syddanmark, Praktiserende læger og Kommuner i Region Syddanmark. 

Invitationen er i Odense landet ved Sundheds- og Forebyggelseschefen, og I alle tre tilfælde har Odense Kommune 

fået det kommunale formandskab, og dermed i høj grad være med til at sætte retningslinjerne for en systematiseret 

indsats og de fælles mål for det tværsektorielle samarbejde i hele Region Syddanmark.  

Den grundlæggende organisering kan ikke overvurderes, når det kommer til at skabe sammenhæng 

Dette gælder både, når man ser på det fra et medarbejderperspektiv, og i særdeleshed når man ser på det fra et 

borgerperspektiv. Over tid vil det vise sig der bliver mindre behov for intern og ekstern koordinering, hvilket betyder 

at ressourcerne kan bruges på noget andet. 

 

At Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen er en selvstændig afdeling på samme niveau som Børn- og 

Ungeforvaltningens øvrige afdelinger bidrager til understøttelsen af den politiske ledelse og skaber bedre mulighed 

for at sætte sundhedsfremme og forebyggelse på den strategiske dagsorden i Børn- og Ungeforvaltningen med et 

forstærket fokus og endnu mere målrettet 
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Samlet set: 

• Sikrer Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen ansvarlig og innovativ drift og udvikling af de lovbundne 

sundhedsydelser målrettet børn og unge ud fra et fagligt højt niveau 

• Sikrer Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen at fastholde et fokus og et kerneelement i børn- og ungepolitikken 

omkring sundhed og trivsel for alle børn 

• Fungerer Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen som en ”buffer” mellem almen- og specialområdet, der kan 

passe på og styrke det forebyggende felt. Ved at de forskellige faggrupper i Sundheds- og 

Forebyggelsesafdelingen er organiseret i egen afdeling ved siden af det mest indgribende og specialiserede er 

der et primært fokus på de almene fællesskaber, normalitetsbegrebet, det sundhedsfremmende og tidligt 

forebyggende. Faglighederne udvikles i at dygtiggøre sig indenfor netop disse ”discipliner” og kvaliteten af 

indsatserne fra de forskellige faggrupper øges i det almene felt. Alt sammen noget der øger sandsynligheden 

for, at Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen på samme tid er med til at løse de intentioner, der er beskrevet i 

Børne og Ungepolitikken og reducere udgiftsniveauet på det specialiserede område 

• Sikrer Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen brobygning og samarbejder i overgangen til specialområdet 

• Er Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen en betydningsfuld medspiller i at opnå kommunens 

inklusionsbestræbelser via Børn- og Ungeforvaltningens fælles kerneopgave ift. inkluderende fællesskaber. 

Byens almene skoler og dagtilbud, som rummer 96% af alle børn og unge i Odense er afhængige af 

medarbejderne i Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen for at kunne løse deres kerneopgave. Et velfungerende 

og fagligt ambitiøst miljø i Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen er derfor afgørende for kvaliteten af den 

support sundhedsplejersker, psykologer, ergo- og fysioterapeuter, tale/sprogkonsulenter og familiebehandlere 

kan give til lærere og pædagoger ift. den inklusionsopgave de står med i hverdagen 

• Sikrer Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen, at der fastholdes et fokus på tidlig indsats for de mange børn med 

mindre udfordringer/problematikker. Dette som grundforudsætning for at skabe resultater ift. mængden af 

indsatser til de få børn med større udfordringer/problematikker 

• Kan en Sundheds- og Forebyggelsesafdeling have et insisterende fokus på at mindske den sociale ulighed i 

sundhed og trivsel, herunder bære ansvaret for implementering af opsporing og rettidighed ud fra det brede 

sundhedsperspektiv 

• Sikrer Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen det systematiske arbejde med sundhedsdata på tværs af alle 

afdelinger i Børn- og Ungeforvaltningen og leverer den nødvendige support og input til fx at anvende data i 

”Sammen om kvalitet”, effektopfølgninger, på den enkelte skole eller i sundhedsplejerskernes arbejde. 

 

 

Med Sundheds- og Forebyggelsesafdelingens faglige kræfter som supplerende bindeled i de mange overgange i et 

barns liv og på tværs af afdelinger i forvaltningen, er det muligt at skabe en større sammenhæng for børn og 

familier, så de oplever en større tilgængelighed og kontinuitet i forvaltningens ydelser.  

 

’Sund Start Sammen’, ’Sundt Børneliv Sammen’ og revitalisering af børn- og ungefora er eksempler på 

brede/strukturelle organisatoriske indsatser med Sundhed- og Forebyggelsesafdelingen som ”driver” for etablering 

af et tættere samarbejde mellem medarbejdere på tværs af afdelingerne i Børn- og Ungeforvaltningen forskellige 

overgange.  

 

Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen er i de sammenhænge garant for høj faglig kvalitet i den viden, der bringes i 

spil omkring enkelte eller grupper af børn og familier. De organisatoriske rammer, der er udviklet gør det muligt, at 

have et øget fokus på de børn, der er i en udsat position tidligere, end det har været hidtil. Dette dels gennem en 

kvalificering af de professionelle, der er i daglig kontakt med børnene, og dels gennem en direkte tidlig indsats i 

forhold til børnene. Med mindre koordination og mere sammenhæng som følge. 
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Fokus i interne projekter 

Med dette organisatoriske afsæt har Børn- og Ungeforvaltningen i perioden haft fokus på at arbejde yderligere med 

et generelt fokus på tidlig opsporing og det forebyggende arbejde.  

Der er løbende arbejdet med at skabe mere sammenhængende indsatser via tværfagligt samarbejde på tværs af 

fagafdelingerne. På baggrund af allerede indhøstede erfaringer, er det vurderingen, at det fortsat er muligt at 

videreudvikle dette arbejde fremover med endnu mere fokus på systematisk arbejde med overgange og 

sammenhænge via en fokuseret helhedsorienteret tilgang til tidlig opsporing, samt tidlige og rettidige indsatser.  

Følgende tilgange har været det overordnede fokus i 2018:  

• Et generelt øget fokus på arbejdet med tidlig opsporing af udsatte børn og unge, såsom systematikker i 

forhold til opsporing og indgriben ved fravær fra daginstitution og skole 

• Samarbejder i tidlige og rettidige indsatser 

• Sammenhængende indsatser via tværfagligt samarbejde, såsom tværfaglige samarbejdsfora bestående af 

eksempelvis socialrådgivere, sundhedsplejersker, familiebehandlere, psykologer, inklusionsvejledere, 

tale/sprogkonsulent, ergo/fysioterapeut samt ledelse. 

• Sundt Børneliv Sammen – bevidst og tættere match mellem dagtilbud og sundhedsplejen 

• Sammenhængende borgerindsatser og tværgående indsatser i Børn- og Ungeforvaltningen og 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen 

Ud over den beskreven generelle tilgang til at arbejde med sammenhængende indsatser via tværfagligt samarbejde 

på tværs af fagafdelingerne, har Børn- og Ungeforvaltningen haft et konkret internt delprojekt under 

Sammenhængende Borgerforløb kaldet ”Helhedsløsninger for Børn og Unge”. 

Målgruppen for delprojektet er bredt defineret som alle børn i alderen 0-17 år og deres familier. Det drejer sig 

således om ca. 38.000 børn og deres familier. Det er afgørende, at de der har brug for hjælp, får den så tidligt som 

muligt og i en sammenhæng, der passer til deres behov. I delprojektet har der derfor været særligt fokus på de børn 

og unge og deres familier, som befinder sig i positioner, der påkalder sig et særligt behov for opmærksomhed i 

forhold forebyggende eller særlige indsatser. 

I 2018 har delprojektet haft en skole- og en dagtilbudsdel. Disse har et samlet økonomisk potentiale på 8 mio. kr. 

om året fordelt med 6 mio. kr. på skoleområdet og 2 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Børn- og Ungeforvaltningen 

har således allerede iværksat en række aktiviteter, der kan bygges videre på. 

Nedenfor er beskrevet eksempler på, hvorledes der er arbejdet med at skabe sammenhængende indsatser på tværs 

af fagafdelingerne i Børn- og Ungeforvaltningen på såvel et generelt som et på et mere specifikt niveau i projektet 

”Helhedsløsninger for Børn og Unge”, som de har udfoldet sig på henholdsvis Skole- og Dagtilbudsområdet. 

 

Skoleområdet 

Overordnet tilgang 

Vi ved, at børn og unges fremmøde i skolen er en væsentlig forudsætning for deres læring, trivsel og sociale 

relationer. Og vi ved, at børn og unge, der er en del af inkluderende læringsmiljøer og fungerer som betydningsfulde 

deltagere i udviklende fællesskaber, har gode forudsætninger på mange områder. Derfor arbejder vi fortsat 

målrettet med at understøtte og udvikle inkluderende læringsmiljøer, hvor børn og unge trives sammen med deres 

jævnaldrende i skolen. 

Der har været påbegyndt et arbejde med systematikken omkring opfølgning på manglende fremmøde i skolen 

henover indsatser på den enkelte skole, skolens samarbejde med skolepsykologen og øvrige fagligheder fra det 

forebyggende felt, herunder også socialrådgivere fra myndighedsområdet. Derudover har der været fokus på klare 

roller, ansvar og konkret håndtering af bekymringer for børn, unge og deres familier i samarbejdet mellem skole, 
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psykologer, socialrådgivere, sundhedsplejersker og familiebehandlere i de reetablerede børn og ungefora. Vi skal 

også for børn i skolealderen, uanset faglighed, have et helhedsperspektiv med barnet og familien i centrum og et 

integreret samarbejde mellem alle de voksne, der er omkring barnet eller den unge i hverdagen. Fokus vil dog aldrig 

kun være på barnet, men også på det læringsmiljø barnet befinder sig i. 

Samlet er der tale om en række nye tiltag og en intensivering af det eksisterende tværfaglige samarbejde på 

småbørns- og skoleområdet i 2018. Indsatser der, sammen med nye tiltag som fremlægges i 2019, kan være med 

at styrke de sammenhængende forløb for børn og unge i Odense. 

Tilgang i delprojektet ”Helhedsløsninger for Børn og Unge” 

Forventningen er, at det tværfaglige samarbejde og den tidlige inddragelse af barn og forældre bevirker, at færre 

børn og famlier får behov for indsatser fra specialområderne, men derimod kan få tilstrækkelig hjælp og støtte fra 

almenområdet. Det skærpede samarbejde trådte i kraft pr. 1/1 2018. 

Medarbejderne i Sundhed- og Forebyggelsesafdelingen har en vigtig rolle som leverandør af forskellige faglige 

indsigter og indsatser, som skoleområdet kan benytte sig af, for at understøtte barnets trivsel og deltagelse i 

almenområdets fællesskaber. Det drejer sig om sundhedsplejersker, ergo- og fysioterapeuter, tale-

/sprogkonsulenter, psykologer og familiebehandlere. Det gælder både i forhold til indsatser rettet mod barnet og 

familien, men også i forhold til det læringsmiljø, barnet befinder sig i. 

En særlig støttemulighed er brugen af de tværfagligt bemandede, konsultative fora, hvor skolens lærere og 

pædagoger, med og uden forældredeltagelse, kan sparre med den tværfaglige gruppe. Der findes sådan et forum 

på alle skoler, hvor sundhedsplejerske, psykolog, familiebehandler, socialrådgiver og inklusionsvejleder har 

mulighed for at deltage.  

 

Dagtilbud 

Overordnet tilgang 

Vi ved, at den tidlige og helhedsorienterede indsats i barnets første 1000 dage er afgørende for det lille barns liv og 

fremtid. Og vi ved, at udfordringer i den tidlige barndom øger risikoen for, at barnet ender i en socialt udsat position 

i ungdommen og voksenlivet.  

Når der opstår udfordringer, er et tidligt og systematisk samarbejde mellem forældre, pædagoger og 

sundhedsfaglige medarbejdere betydningsfuldt for både barn og forældre. Derfor har vi arbejdet med at fremme 

strukturer, der understøtter sammenhænge i forløbet fra før fødsel til de første måneder i barnets liv. Det drejer 

sig om starten i dagpleje eller vuggestue og opstarten i børnehaven. Der er således fokus på at videreudvikle de 

første skridt, der er taget i 2018 på området. 

 

Tilgang i delprojektet ”Helhedsløsninger for Børn og Unge” 

Med flere ressourcer til almenområdet, er det muligt at skabe bedre vilkår for at rumme børn med særlige behov i 

almenområdet, hvormed det bliver muligt at reducere puljen til ”særlige pædagogiske indsatser på 

dagtilbudsområdet”. Endvidere har det været forventningen, at børnehusene har bedre muligheder for at løse 

mindre pædagogiske udfordringer ved læringsmiljøet i eget børnehus. Dermed mindskes behovet for læringsmiljø-

pædagogiske indsatser. 

Det har været vurderingen, at det var muligt at foretage årlige reduktioner vedrørende læringsmiljøpædagogiske 

indsatser på 1,2 mio. kr. samt reducere puljen ”Særlige pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet” på 0,8 mio. 

kr.  
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Resultater 

De fire formål i Sammenhængende Borgerforløb er: 

• Borgerne oplever større sammenhæng på tværs af kommunen 

• Større effekt af de kommunale indsatser og ydelser 

• Medarbejderne oplever større sammenhæng på tværs af kommunen 

• Omkostningsreduktioner på servicerammen i Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og 

Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 

Der er internt i Børn- og Ungeforvaltningen arbejdet fagligt med elementerne i ”Helhedsløsninger for Børn og 

Unge”, som beskrevet i afsnittet ovenfor. Dette arbejde har givet en række erfaringer, der gør, at der fremadrettet 

kan arbejdes naturligt videre på disse områder og bygges ovenpå. 

De grupper af børn og familier, der har været genstandsfelt for arbejdet i Sammenhængende Borgerforløb i Børn- 

og Ungeforvaltningen er primært børn i særlige undervisningstilbud, sociale børn- og ungesager, børn i 

specialbørnehaver, Børn- og Ungerådgivningen samt børn med særlige pædagogiske indsatser i dagtilbud. 

 

I Børn- og Ungeforvaltningen følges resultater og effekter af arbejdet med børn, unge og familier via systematiske 

og datainformerede kvalitets- og effektsamtaler, der er forankret i ledelsesstrengen og lagt ind i faste årshjul. Her 

følger forvaltningsledelsen det driftsnære arbejde med at skabe effekt og kvalitet for kerneopgaven via 

systematiske årlige samtaler med de enkelte decentrale ledere. Det sker med afsæt i datapakker med diverse 

relevante og tilgængelige data. På skoleområdet er det f.eks. elevtrivsel, karakterer, elevfravær og data om 

elevernes fysiske sundhed. 

 

Når vi i Børn- og Ungeforvaltningen arbejder med forebyggelse som metode, så arbejder vi på en måde der rækker 

videre end Sammenhængende Borgerforløb. Forvaltningens samlede bevægelse er et udtryk for en ny måde at 

være forvaltning på, og tænke børneliv på. 

De interne projekter i Børn- og Ungeforvaltningen har for så vidt været i god gænge, og den samlede bevægelse i 

forvaltningen i forhold til fokus på tidlig og rettidig indsats er forankret bredt i hele organisationen. 

 

 

Sammenfattende 

Sammenfattende viser det sig, at når Børn- og Ungeforvaltningen har valgt at takle opgaven omkring det 

forvaltningsspecifikke arbejde med Sammenhængende Borgerforløb som en udviklings- og driftsopgave, er det 

blevet tydeligt, at vi med fordel kunne have arbejdet med Sammenhængende Borgerforløb i en strammere 

projektorganisering som et egentligt projekt med det organisatoriske set-up, det ville have krævet.  

 

Dette omfatter blandt andet et fokus på at bygge en projektorganisering op omkring indsatserne med tilhørende 

chefmæssig fokus og styring, samt et evalueringsset-up af indsatserne.  

Konsekvensen af dette har været, at det har vist sig svært af følge, evaluere og kommunikere sådan, at en samlet 

omverden har kunnet have den nødvendige indsigt i fremdriften af indsatserne i Børn- og Ungeforvaltningen. 

 

Det kunne Børn- og Ungeforvaltningen have gjort bedre, og der gøres de nødvendige tiltag, som retter op på det. 

Disse konklusioner er taget med i tilgangen til det fremadrettede arbejde med Sammenhængende Borgerforløb i 

Børn- og Ungeforvaltningen. 
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Fremtidig organisatorisk set-up i Børn- og Ungeforvaltningen 

Der vil frem mod sommeren 2019 blive arbejdet systematisk på at udvikle helhedsorienterede og tværgående 

løsninger med borgerne i centrum. Disse løsninger vil blive udviklet med inddragelse af chefer og medarbejdere og 

vil blive fulgt på både det politiske og administrative niveau.  

Der vil i løbet af foråret 2019 foreligge en samlet oversigt over de endelige projekter i regi af Børn- og 

Ungeforvaltningen, der dels vil bygge videre på allerede høstede erfaringer og igangværende projekter og dels vil 

indeholde nye projekter som planlagt. I forbindelse med de nye projekter på Børn- og Ungeområdet, vil der være 

fokus på at inddrage bredt i forhold til idégenerering, kvalificering og implementering af de nye projekter og 

tilgange. 

Der vil blive arbejdet med at opfylde alle fire formål med Sammenhængende Borgerforløb, der omskrevet fra de 

oprindelige formål er defineret som følger: 

• Borgerne oplever større sammenhæng på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen 

• Større effekt af de kommunale indsatser og ydelser i Børn- og Ungeforvaltningen 

• Medarbejderne oplever større sammenhæng på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen 

• Omkostningsreduktioner på servicerammen i Børn- og Ungeforvaltningen 

Succeskriterierne for den forvaltningsvise del af projektet Sammenhængende Borgerforløb er at finde politisk 

afklarede, koordinerede og helhedsorienterede løsninger som sikrer bedre og mere sammenhængende forløb for 

børnene, de unge og familierne. Dette skal således være en løftestang for at realisere de omkostningsreduktioner, 

der skal findes fra 2020. 

Omkostningsreduktionerne på de ca. 17,5 mio. kr. i 2020 og frem skal som nævnt ovenfor findes på servicerammen. 

Dette vil betyde en reduktion af ca. 35-40 medarbejdere primært med borgernær kontakt i tråd med, at der udvikles 

nye helhedsorienterede og sammenhængende løsninger i projekterne. 

Det organisatoriske set-up  

Det organisatoriske set-up i forbindelse med Sammenhængende Borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen vil fra 

ultimo 2018 og fremover være som nedenfor beskrevet: 

• Projektejer: Adm. direktør Poul Løgstrup Anthoniussen 

• Styregruppe: Chefgruppen i Børn- og Ungeforvaltningen 

• Projektgruppe: Tre niveau-2 chefer, 2 tovholdere fra politik og strategi samt en medarbejder fra hver 

fagafdeling 

Styregruppens rolle 

Styregruppen udgøres af chefgruppe i Børn- og Ungeforvaltningen, som har et samlet ansvar for, at forvaltningen 

lever op til de budgetmæssigt krav i sammenhængende borgerforløb. 

Chefgruppen vil kvalificere drøftelser og beslutninger, der skal forelægges for hhv. BUU og ØU samt have et særskilt 

fokus på at sikre, at de politiske ambitioner og forventninger kontinuerligt indarbejdes i processen og projekternes 

indhold. Chefgruppen vil løbende blive involveret i forbindelse med behandling af de leverancer, som skal tilgå 

henholdsvis Børn- og Ungeudvalget samt Økonomiudvalget indtil projektets slutning i 2020, ligesom der sikres 

inddragelse Rådkvinden forud for udvalgssagerne. 

• Projektledere:  

Stabschef Camilla Nowak, Familie og Velfærdschef Morten Jessen Madsen samt Sundheds- og 

Forebyggelseschef Sonja Serup Hansen 

• Projektgruppe:  

o 2 medarbejdere fra Politik og Strategi, der fungerer som tovholdere på projektet 

o En medarbejder fra Skoleafdelingen  

o En medarbejder fra Dagtilbudsafdelingen  
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o En medarbejder fra Sundhed og Forebyggelse  

o En medarbejder fra Familie og Velfærd 

o En medarbejder fra Budget og Analyse  

Tovholdernes rolle 

Tovholderne har det procesmæssige ansvar for projektet og står for at organisere og koordinere arbejdet i 

styregruppen og projektgruppen.   

Projektgruppens rolle 

Projektgruppen er ansvarlig for at trække på viden og ressourcer i egen afdeling og skal således fungere som 

bindeled til fagafdelingerne og det decentrale niveau. De skal dermed være med til at kvalificere og sikre den faglige 

kvalitet i projekterne. Projektgruppen skal være med til at designe og sikre et inddragende forløb, hvor de 

decentrale enheder inddrages ift. udviklingen af de nye projekter med fokus på nytænkning af den måde, der 

leveres services til målgruppen i Sammenhængende Borgerforløb. 

Som det fremgår af ovenstående organisering og tilgang til den fremadrettede opgave med Sammenhængende 

Borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen, vil der blive allokeret betydelige ressourcer og ledelsesmæssig fokus til 

opgaven.  

For at kvalificere det faglige arbejde med de genstandsfelter, der fremadrettet skal arbejdes med, er det en 

mulighed, at den medarbejderressource, der er forankret i den centrale organisering af Sammenhængende 

Borgerforløb under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, i 2019 prioriteres til at bidrage i de fremadrettede 

forvaltningsspecifikke projekter i Børn- og Ungeforvaltningen. 

Frem mod medio 2019 arbejdes der med en detaljeret plan for leverancer til Økonomiudvalget og Børn- og 

Ungeudvalget, som er vist nedenfor og beskrevet i det kommissorium, der er udarbejdet for det fremadrettede 

arbejde med Sammenhængende Borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen. 
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Risikomoment 

Fra et projektmæssigt synspunkt, er der identificeret et risikomoment i forhold til styringsområdet Særlige 

driftsområder (jvf. Tabel 1). Der er fra 2019 og frem, estimeret et potentiale på dette område under Beskæftigelses- 

og Socialudvalget på 8,3 mio. kr. årligt. Realiseringen af dette potentiale sker fra 2018 med helårsvirkning fra 2019. 

Såfremt det estimerede potentiale ikke kan realiseres, vil eventuelt resterende provenukrav fordeles efter fordeling 

af serviceudgifter fra rammeudmeldingen i forbindelse med rammeudmelding 2020. 

Dette vil potentielt øge det provenu, der skal realiseres på Børn- og Ungeudvalgets område yderligere. 

Et andet risikoelement i det fremadrettede arbejde med Sammenhængende Borgerforløb er, at der for nogle 

indsatser kan være længerevarende perspektiver i at høste de økonomiske gevinster. Der er således ikke 

nødvendigvis på kort sigt en 1:1 sammenhæng mellem de indsatser, der iværksættes og de økonomiske gevinster i 

år 1 eller 2. Dette hænger også sammen med, at ved at der sættes fokus på specifikke indsatser, som eksempelvis 

sprog, kan være en mulighed for, at der på den korte bane iværksættes flere specialindsatser på dette område. 

Dette kan dog være i tråd med intentionen, da der således handles rettidigt i forhold at forebygge yderligere 

indsatser på længere sigt. 

 


