
1. Anbringelser

2. Forebyggende støtte

3. Familierettet støtte   
registreres på Cpr-nr.

4. Indikatorer

De kommunale 
serviceindikatorer for 
udsatte ørn og unge



Forløbsregister for udsatte børn og unge

�Anbringelser – Ankestyrelsen

�Forebyggende foranstaltninger rettet direkte 
mod barnet - indberettes elektronisk via system-
til system løsninger

�Familierettede foranstaltninger - indberettes på 
personniveau (system-til-system)

�(19 kommunale serviceindikatorer)

Projektets elementer:
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1. Anbringelser

01-12-2014

Status
2012 tal udgivet 

2013 tal er i hus – bliver testet nu – udgives 
i december 2014 (1. december 2014)

Udfordring i 2015
Ankestyrelsen - Statusopgørelser 
Danmarks Statistik - Forløbsdatabase
(Difference 30-60 børn pr. år)
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Data hentes hver dag 

Danmarks StatistikDanmarks StatistikDanmarks StatistikDanmarks Statistik

Automatisk

Validering 

Test, Fejlretning 
og dannelse af 
forløbsregister

Statistik om 
udsatte børn 
og unge

WEB

KMD
IBM
DUBU

LOGICA

(CSC)

2. Forebyggende - Personrettet



DUBU
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Lovændringer pr. 1. november 2014
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Forebyggende foranstaltninger

KommunekassenKommunekassenKommunekassenKommunekassen

Personrettede fra 1980 og Personrettede fra 1980 og Personrettede fra 1980 og Personrettede fra 1980 og 
fremfremfremfrem

Personer med familiestøtte Personer med familiestøtte Personer med familiestøtte Personer med familiestøtte 
fra (2012) og fremfra (2012) og fremfra (2012) og fremfra (2012) og frem
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STATUS VED MØDET SIDSTE ÅR 
Elektroniske indberetninger - 2012 data
2012 data  2012 data  2012 data  2012 data  ---- 25/1125/1125/1125/11----2013201320132013

WebWebWebWeb----løsning: løsning: løsning: løsning: 70 kommuner70 kommuner70 kommuner70 kommuner

DUBU (IBM):DUBU (IBM):DUBU (IBM):DUBU (IBM): 21 kommuner21 kommuner21 kommuner21 kommuner
LogicaLogicaLogicaLogica:::: 2 kommuner2 kommuner2 kommuner2 kommuner
AarhusAarhusAarhusAarhus :::: 1kommune1kommune1kommune1kommune
Aalborg:Aalborg:Aalborg:Aalborg: 1kommune1kommune1kommune1kommune
CSC:(CSC:(CSC:(CSC:(KbhKbhKbhKbh)    )    )    )    ExcelExcelExcelExcel
KMD????                       KMD????                       KMD????                       KMD????                       

Vi Vi Vi Vi mangler 14 mangler 14 mangler 14 mangler 14 kommuner kommuner kommuner kommuner 

2012/13 data  2012/13 data  2012/13 data  2012/13 data  ---- 25/1125/1125/1125/11----2014201420142014

85 kommuner85 kommuner85 kommuner85 kommuner

45 kommuner45 kommuner45 kommuner45 kommuner
2 kommuner2 kommuner2 kommuner2 kommuner
1 kommune1 kommune1 kommune1 kommune
1 kommune1 kommune1 kommune1 kommune
ExcelExcelExcelExcel
8 kommuner8 kommuner8 kommuner8 kommuner

Brugerdata ????Brugerdata ????Brugerdata ????Brugerdata ????

Vi mangler 1 kommuneVi mangler 1 kommuneVi mangler 1 kommuneVi mangler 1 kommune



I har f.eks. et mål om at nedbringe kriminaliteten blandt udsatte unge. 
Der tager I udgangspunkt i tal fra 2011. Hvorfor har I ikke opdateret 
målene med tal fra 2012 og 2013, så man kan se, om det går i den 
rigtige retning?
Manu Sareen »Jeg ved ikke lige hvorfor. Men jeg er sikker på, at du 
kan ringe ind og få tallene.«

Vi har spurgt i ministeriet flere gange og har fået at vide, at der ikke 
findes nyere tal.
Manu Sareen »Så er det jo sådan, det er.«

Men var hele formålet med måltal ikke netop, at der skulle udkomme 
tal, der kunne måles på? ……………………………………….

Minister: »Vi blev forsinkede«
INDLAND 21.09.2014
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Vi aftaler, at vi udgiver 2020 indikatorerne på den 
population vi har i hus 31/12-2014



Tilbagemelding
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Hvis I er enige med os i vores opgørelse, skal I blot skrive ok i en returmail til denne mail, 
og sende jeres svarmail til os hurtigst muligt, dog senest 24. oktober 2014. 

Personopgørelse 

Antal personer 

2010 2011 2012 2013 2014 

Antal børn med forebyggende foranstaltninger1 42 60 65 78 70 

Antal nye børn tilkommet i løbet af året 23 19 41 0  

Antal børn som afslutter støtteforløb i løbet af året 5 14 28 8  

Anm.:1Antal pr 31. december året før  

Sagsopgørelse 

Antal sager 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Antal personrettede sager1 42 61 67 79 71 

Antal nye sager startet i løbet af året 24 21 43 0  

Antal sager lukket i løbet af året 5 15 31 8  

Anm.:1Antal pr 31. december året før  

 



Brev til kommunaldirektør/socialdirektør 
fra Departementschef
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Personrettede 
foranstaltninger

Status pr. 26. november 2014

74 kommuner har sagt OK til egne tal.

23 kommuner er i kontakt med DST. DST har 
indgået aftaler med disse omkring levering af 
opdaterede data. Den seneste opdateringsfrist 
er aftalt til 9. december.

1 kommune mangler - Vi har stadig intet hørt 
fra Glostrup. 



Fra: Karen Sommer [mailto:kaso@lejre.dk] 
Sendt: 20. november 2014 11:08
Til: Nonnie Ekegren Westphall

Kære Nonnie
Vi kan desværre ikke foretage den manuelle indberetning 
og har heller ikke indsamlet data til at kunne indberette for 
senere år.

Vi skulle have indført DUBU, hvorfra indberetningerne 
kunne ske automatisk/ITmæssigt, men indførelsen af dette 
system er blevet udskudt til 2015. Og der er ikke blevet 
indsamlet og registreret relevante data manuelt.

Lejre skriver – kan ikke levere data 
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Vi tror på ?? Af de 74 kommuner

Fra:Fra:Fra:Fra: RØDOVRE KOMMUNE - RØDOVRE KOMMUNE <rk@rk.dk>
Dato:Dato:Dato:Dato: 25. nov. 2014 11.35.08 CET

Kære Birgitte Brøndum,
Jeg har fra Laila Ljungbeck hørt, at du mangler en endelig godkendelse fra 
Rødovre Kommune på de indberettede tal for 2013, og at det er mig som 
kontaktperson, der skal godkende.

Jeg tror desværre ikke, at de indberettede tal er dækkende for vores sager, 
da tallene er meget lave. Imidlertid kan vi ikke gøre det bedre for 2013, idet 
vi er midt mellem to styringssystemer for foranstaltninger og har brugt rigtig 
meget tid herpå, og vi kan ikke automatisk trække tal ud, som er valide. 

Vi har derfor ikke andre muligheder pt end at godkende de 
indberettede tal for forebyggende foranstaltninger, og så satser vi 
på, at vores tal fremover bliver valide med vores nye system. 



3. Forebyggende - familierettet

01-12-2014 15

Kommunernes indberetning til Danmarks 
Statistik vedrørende familierettede 
foranstaltninger omlægges

Indberetningerne  knyttets til barnets 
cpr.nr., frem for summariske tal for hver 
kommune. 



Udfordring i 2015 - familierettede

� Få alle kommuner til at indberette Alle familierettede 
foranstaltninger.

� Få alle kommuner til at indberette for Alle de børn i 
familien, der er årsag til at støtten er tildelt.

� Få alle kommuner til at indberette støtte ydet tilbage i 
2012, 2013 og (2014).

12/1/201416



Særlige

formål IndikatorIndikatorIndikatorIndikator Regeringens sociale 2020-mål

Multible

formål StatistikStatistikStatistikStatistik Forløbsregister

Data  Indberetninger fra kommunen

4. Indikatorer



Udsatte børn og unges uddannelse:
� Mindst 50 pct. af udsatte børn og unge har som 25-årige gennemført 

en ungdomsuddannelse.

� De udsatte børns faglige niveau i læsning og matematik skal 
forbedres.

Udsatte børn og unges kriminalitet:
� Andelen af 15-17-årige udsatte unge, der begår kriminalitet og får en 

fældende strafferetlig afgørelse, skal falde med mindst 25 pct. Det 
svarer til en andel på højst 9 pct.

Kontinuitet i anbringelser:
� Andelen af anbringelser, der bryder sammen, skal falde med mindst 

30 pct. Det svarer til, at andelen af sammenbrud højst må udgøre 4 
pct.

De sociale 2020-mål 
for udsatte børn og unge
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Indikatorliste (6 flere i 2015)
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1. Antal foranstaltninger til udsatte børn og unge
2. Udgifter til foranstaltninger til udsatte børn og unge
3. Anbringelsens gennemsnitlige varighed (Databrud 2005/2006)
4. Årsager til anbringelsen for udsatte børn og unge
5. Kriminel adfærd 
6. Andel udsatte børn og unge på alderssvarende klassetrin
7. Andel udsatte unge, der gennemfører skolegang/uddannelse 
8. Selvmord/selvskadende adfærd blandt udsatte børn og unge
9. Fagligt niveau blandt udsatte børn og unge
10. Udsatte børns vægt og højde, 
11. Misbrug (behandlingskrævende)
12. Sammenbrud i anbringelsen
13. Tid fra underretning til kontakt til fagperson/forældre (2014)
14. Udsatte børn og unges ulovlige fravær i folkeskolen
15. Udsatte børns fritidsaktiviteter (2014)
16. Venskaber hos de udsatte børn (2014)
17. Karakter og omfang af voksenkontakt blandt udsatte børn (2014)
18. Kontakt til forældre/søskende (2014)
19. Trivsel generelt blandt udsatte børn (2014)



� Få kommunerne til at indberette familierettede foranstaltninger

� Få indberetninger ind i ”god gænge” 

� Få offentliggjort 6 nye indikatorer

� Få mere dialog med systemleverandørerne

� Få mere dialog med kommunerne omkring deres brug af 
systemerne

� Få udarbejdet opregningsmodel for varigheder

Udfordringer
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