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Godkendelse af forsøg med en familieorienteret indsats  

 

Børne- og Socialministeriet har modtaget Ikast-Brande Kommunes ansøgning af 1. 

november 2017 (frikommuneansøgning) med efterfølgende uddybninger af ansøgnin-

gen af 20. november 2017 og 20. juni 2018 om forsøg med en familieorienteret ind-

sats. 

 

Kommunen ønsker med forsøget at støtte efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 2, 3, 6 

og 9, samles i en afgørelse om en familieorienteret indsats.  Forsøget har til formål at 

afprøve, om der ved denne form for indsats kan ydes en hurtig og samlet indsats og 

om der med forsøget skabes mulighed for større fleksibilitet og herunder, at indsatser 

bedre kan tilpasses ændringer i barnets eller den unges og familiens behov. 

 

På baggrund af kommunens ansøgning kan Børne- og Socialministeriet meddele, at 

ansøgningen kan imødekommes. Hermed gives efter servicelovens § 184, stk. 1, 

godkendelse af, at støtte efter servicelovens § 52, stk. 2, 3, 6 og 9 samles i én samlet 

afgørelse om familieorienteret indsats. Forsøgsordningen træder i kraft fra 15. juli 

2018 og løber til og med 30. juli 2020.   

 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at der ikke sker indskrænkning i kommu-

nens forpligtelse til at iværksætte særlig støtte til børn og unge efter serviceloven. 

Kommunalbestyrelsen kan således ikke med denne forsøgsgodkendelse begrænse 

hjælp efter serviceloven.  

 

Ministeriet forudsætter endvidere i forbindelse med godkendelsen, at forsøget er ud-

giftsneutralt for staten.  

 

Ministeriet skal for god ordens skyld igen gøre opmærksom på, at der ikke med forsøg 

efter servicelovens § 184 kan dispenseres fra forvaltningsretlige regler og principper. 

Forsøgsgodkendelsen medfører derfor ikke dispensation fra de krav, der stilles til 

kommunen om oplysning af sagen, notatpligt og krav til afgørelser mv. Ministeriet skal 

videre gøre opmærksom på, at det hermed også vil være et krav ved afgørelse om en 

familieorienteret indsats, at der indhentes et informeret samtykke forud for afgørelsen.  

Vi forudsætter ved forsøgsgodkendelsen, at der i det omfang, der sker væsentlige 

ændringer i indsatsen, fortsat vil ske fornyet vurdering og afgørelse, jf. herover. Det 

afgørende er således, at der er tale om væsentlige ændringer i indsatsen og ikke om 

disse har vidtrækkende konsekvenser for den enkelte familie.  

 

Det er en betingelse for tilladelsen, at Ikast-Brande Kommune evaluerer forsøget med 

henblik på at vurdere, om formålet med forsøget bliver opnået. Ministeriet skal anmo-

de om at få fremsendt det endelige evalueringsdesign, når det foreligger og skal sam-

tidig anmode om at modtage evalueringen senest den 1. oktober 2020. 
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Forsøgsgodkendelsen vil blive offentliggjort på Børne- og Socialministeriets hjemme-

side.  

 

 

Hvis der sker ændringer i grundlaget for den indsendte ansøgning, skal Børne- og 

Socialministeriet kontaktes med henblik på afklaring af disse ændringers betydning for 

godkendelse af forsøget. I samme forbindelse ønsker ministeriet oplyst, hvis forsøget 

viser sig at have utilsigtede konsekvenser. Henvendelser herom rettes til Kontor for 

Udsatte Børn. 

 

Børne- og Socialministeriet skal afslutningsvis gøre opmærksom på, at kommunerne i 

frikommunenetværket ’Børn som vores vigtigste ressource’ fortsat skal indberette 

oplysninger om underretninger, anbringelse og forebyggende foranstaltninger til de 

relevante statistikker mv. på området.  

 

Der kan ikke klages over denne afgørelse til anden administrativ myndighed. Kopi af 

godkendelsen sendes til det kommunale tilsyn, Ankestyrelsen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dan Theolander Holmgreen 

 

 


