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Betaler det sig at forebygge 
børn og unges mistrivsel?

Karsten Bjerre, chefkonsulent, PhD

Komponent
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Sociale investeringer

Indsats
udover minimum

Effekter for børn 
og familier

Økonomiske 
gevinster 

på lang sigt

Fx
• Tidlig indsats / forebyggelse
• Øget intensitet
• Bedre metoder
• Bedre samarbejde



• Før der opstår problemer

• Ved begyndende problemer

• Forebygge følgevirkninger af problemer

Sociale investeringer og forebyggelse



• Oplæg med god viden og inspiration. 

• Omsætning til praksis forudsætter 

• ressourcer samt 

• fokus. 

• Fokus på forebyggelse og effekt kommer let under pres.

I dag



Sagsbehandlere i 12 kommuner: 

Vi giver prioritet til, hvad vi vurderer virker bedst

Hensynet til effekt



Alternative handlemuligheder i en børnesag

• Mulighed 1: Billigst nu og her

• Mulighed 2: Vurderes at have bedst effekt

Kan I genkende sådanne dilemma-sager fra jeres hverdag?

Økonomiske effekt-dilemmaer er vanskelige

Økonomiske effekt-dilemmaer



Sagsbehandlere på tværs af 12 kommuner: 
Der er økonomiske effekt-dilemmaer i 39% af sagerne. 

I godt halvdelen af dilemmasagerne vælges den billigste mulighed

Økonomiske effekt-dilemmaer



Hvilken hjælp får Noah og hans mor?

Praksis i 12 kommuner

vs.

Specialistvurderinger



• Effekt er i konkurrence med andre 
offentlige værdier

Hvorfor prioriteres effekt-hensyn relativt lavt?

Øvrige offentlige værdier
• Budgetoverholdelse
• Lovoverholdelse
• Sikker drift
• Brugertilfredshed
• Politiske ønsker
• Attraktiv arbejdsplads
• …



• Effekt er i konkurrence med andre 
offentlige værdier

• Effekter er ”bløde” offentlige 
værdier, fordi de er…

• Usynlige

• Svære at måle

• Langsigtede

• Forbundet med usikkerhed om, 
hvad der virker

• Uden sanktioner

Hvorfor prioriteres effekt-hensyn relativt lavt?



Danmark som 
velfærdsstat

=
Én stor 
social 

investering?



Er Noah en god investering?

Merudgifterne i år 1 vil være tilbagebetalt i løbet af 5 år.

Investeringen bliver mere attraktiv, hvis kommunen … 

• Tænker mere langsigtet

• Tænker mere på tværs

• Tilskriver en selvstændig værdi til børns trivsel



Karsten Storgaard Bjerre
Chefkonsulent, PhD
T: 5163 3314
E: kasb@komponent.dk

Connect med mig på LinkedIn

Skriv eller ring, hvis du har lyst til en snak 
eller uformel sparring om sociale 
investeringer i danske kommuner

Lad os holde kontakten 

mailto:kasb@komponent.dk

