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PRINCIPPER 
• mere social værdi for færre midler 
• non-profit, low cost, ubureaukratisk, 

resultatorienteret  
• partnerskab mellem privat-, offentlig- og 

frivillig sektor 
• fælles mål, klart definerede roller og 

forventninger 
• franchise-lignende struktur, skalerbar på 

landsplan  
• let at forstå og deltage i,  
• lokal forankring / lokalt ejerskab 
• skabe tryghed, inklusion og livsglæde 
• vidensdeling  / Open Source 
• uafhængig af politik og religion 
• socialt velfærdsentreprenørskab 
• størst mulig uafhængighed af offentlig styring 

Ass. partner har: 

• egne projektchefer 
• egne bestyrelser eller styregrupper 
• klar spidskompetence 
• egne eller fælles bevillinger 
• egen økonomi 
• selvstændig afrapportering  
• egen administration og/eller 

mulighed for at købe administrative 
ydelser i CFSA (IT, løn, regnskab, 
revision, arbejdspladser, forsikring, 
m.m.) efter individuel aftale 

• plads i CFSA’s koordinatordvalg  

VÆRDIER  
Ansvarlighed 

Omsorg 
Engagement 

Overskud til andre 



Hvorfor kun 
spare millioner på nedskæringer 
der ofte medfører flere store, dyre problemer senere  

 

når man kan  
spare mia. ved faglig omlægning 

og få store menneskelige gevinster 

 
 



Vision, mission …. 

Værdier: 
Viden og ansvarlighed. 
 
Mål 
* Genskabe forældreansvaret 
* Etablere forældrenetværk 
* Engagere fædrene 
* Nedbringe antallet af skilsmisser 
* Styrke fagligheden og 
   samarbejdet på tværs af  
   faggrupper og sektorer 
* Spare samfundet for milliarder…. 
 

Metode: FamilieIværksætterne" 
Det er FIVs formål at introducere en 
dansk version af den svenske Leksand-
metode, hvor (som minimum) alle 
førstegangsfødende par i en kommune 
tilbydes en formaliseret 
forældrekompetence uddannelse  
(i hold på op til 10 par) tilfældig 
sammensat ud fra fødselstermin. 

Vision: 
Et samfund med ansvarlige forældre,  
samt trygge og glade børn med  
mindre eksklusion, psykisk sygdom,  
anbringelse, misbrug, vold, hærværk  
og kriminalitet……. 
 
 
Mission: 

Mere velfærd for færre midler 



Kursusforløb over 16 moduler for 

• samtlige førstegangsfødende par - uanset baggrund 

• hold på max. 10 par – sundhedsplejerske som holdleder 

• start i 22. graviditets uge - slut ved barnets 1½ år 

• kommune, region, private og frivillige i tæt samarbejde 

Kort om Familieiværksætterne 
 

Emner som: 
Graviditet og fødselsforberedelse 
Parforholdet , netværk og relationer 
Økonomi, forsikring, udstyr 
Juridisk sikring, barsel, orlov og testamente 
Arbejdsdeling, barnets udvikling og tarv 
Amning, sundhed, tænder, ører, sprog og motorik….. 
Vælling krigen, ernæring 
Pasning 
Hjælp og støtte….. Kommunale og private tilbud 



De 2-3 %, der  
er ”bedst til at  
være værst”  

De rodløse - de identitetssøgende-  
dem i risikozonen - ca. 12-13 % 

”De fleste”  
De ”normale” 

De ”ressource stærke unge” 

ca. 85% 

Specielt de 10-20 årige er til at  
få øje på…   



Årligt fødes ca. 95.000 

Potentielle narkomaner 285 

Potentielle alkoholikere 950 

Potentielt psykisk svært syge 475 

Potentielt psykisk lettere syge 4.750 

Potentielle langtids syge 2.850 

Potentielle langtids arbejdsløse 2.850 

I alt i risikozonen 12.160 

I alt i % 12,8 

Det gør ondt på samfundet,  
at svigte børnene i risikozonen 

Eks.: Andel af børn og unge i risikozonen 

i én gennemsnitlig svensk årgang før 2008 



Svenske omkostninger, beregnet i 2008 for én årgang   

børn fra risikozonen som voksne på landsplan: 
 

1 år 5 år 20 år 45 år 

Arbejds-

formidling 

181.385.733 839.796.937 2.563.694.951 3.908.652.362 

Forsikrings-

kasse 

1.978.643.533 9.160.912.245 27.966.027.792 42.637.475.473 

Kommunen 1.524.630.633 7.058.880.084 21.549.036.965 32.854.023.529 

Landstinget 1.283.297.889 5.941.543.768 18.138.054.596 27.653.582.544 

Domstolene 718.852.531 3.328.211.901 10.160.218.113 15.490.439.108 

Forsikring m.fl. 683.366.667 3.163.916.066 9.658.663.054 14.725.759.844 

I alt 6.370.176.985 29.493.252.002 90.035.695.471 137.269.932.860 

Udsatte dør gns. som 54 årige – mgl. skat øger beløbet til 210 mia.sek.  



Få andre hårde danske facts… 
• 28% af alle børn fra 0-17 år har kun én forældre 

 -de tre første år sammen er vigtigst for barnets udvikling –  
 

• over 40% bliver skilt – ofte indenfor 3-7 år 
25% eneforældre er på offentlig forsørgelse – gns. 138.000 kr./år 
 

• børn af enlige er overrepræsenteret i "de dyre statistikker" som 
anbringelse (12.500), psykisk sygdom, misbrug, kriminalitet….. 
 

• en straffesag koster gns. 46.500 kr. – varetægt 3.000 kr./dag 
en fængselscelle 750.000 kr./år 
 

• en 25 årig tung kriminel har kostet samfundet  16-40 mio. kr. 
 

• anbringelse uden for hjemmet – gns. 381.000 kr./år 
 

• forebyggende foranstaltninger – gns. 254.000 kr./år 
 

• lægebesøg fra 183 kr. – 534 kr. pr. gang……..O.S.V. 



Baggrund for CBS/CEBR  

• Svenske erfaringer  
– Investering kommer op til 7 X igen 

– Forældre bliver selvhjulpne 

– Skilsmisseprocent falder dramatisk 

– Antal unge med problemer falder 

– Ingen evidensbaseret evaluering 
 

• Tidlig forebyggelse dur 
– Opnå færdigheder kontra undgå dyre 

"reparationer" 

– Billigst både på kort og langt sigt    (billigere at løse) 

– Alvorlighed af problemer er mindre (nemmere at løse) 
 

• Partnerskab dur – måske både billigere og bedre?  

– Fra kassetænkning til fælles, tværfaglig indsats 

– Forskellige kompetencer og roller kommer bedre i spil 

– Sammen kan vi meget – offentligt, privat & frivilligt 



CEBR rapportens konklusion 
"Betydelig offentlig gevinst" 
 
 
 Gevinsten er robust overfor ændringer i 
   analysens centrale antagelser 
 
 Konservativt scenarie - fuld effekt i 5 år 
  for mødrene og 10 år for børnene 
 
 Scenarie med fuld effekt i 15 år  
   for både børn og mødre 
 
 Forbedringer i trivsel, velvære og sammenhæng 
  (skilsmisse, anbringelser, kriminalitet…….)  
  er end ikke medtaget 
 

 

 Gevinst årligt 
6.090.000.000 kr. (15 år) 

 
 

Konservativ gevinst 
1.080.000.000 kr. (10 år)  

(ved 30.000 1.gangs fødsler) 
 

Nettogevinst fra 36.000 – 203.000 kr. 
per mor, der deltager i uddannelsen 

Kommunens driftsomkostninger er stort set 
de samme, men der skal evt. en mindre investering 
til ifl. den tværsektorielle (lean)omlægning af 
indsatsen i region og kommune overfor de  
vordende forældre…. 



Effektmåling  

• Effekten opstår via (i) en forbedring af forældrenes 
forhold til deres børn, og (ii) en forbedring af 
forældrenes indbyrdes forhold 

• Det bedre forhold til barnet fører til forbedringer i 
barnets sundhedstilstand samt bedre 
arbejdsmarkedstilknytning for moderen  

• Forældrenes bedre indbyrdes forhold fører til en 
reduktion i risikoen for skilsmisse, der forhindrer et fald i 
moderens indkomst samt en større chance for at barnet 
får en ungdomsuddannelse  

• Alle antagelser er – så vidt muligt – underbygget af data 
og relevante videnskabelige studier 

• I forhold til tidligere beregninger af det samlede 
potentiale er vores effekt estimat konservativt.  

 



Beregnet effekt 

• Med 30.000 fødsler årligt er den samlede gevinst 

minimum 1,1 mia. DKK, hvoraf hovedparten 

tilfalder kommunen 

• Resultatet er robust ift. ændringer af de centrale 

antagelser (varighed og styrke af effekt) 

• Det er baseret på meget konservative antagelser 



Beregnet effekt 

34 



ROI-Figur over det akkumulerede potentiale over tid 
baseret på konservative og robuste beregninger fra CEBR. 
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• øger forældrenes forudsætninger for at fungere som familie og 
i netværk på tværs af personlige forudsætninger/baggrund 

 

• reducerer børns risiko for anbringelse, kriminalitet og  
misbrug, men øger deres muligheder og livsglæde 
 

• betaler sig både på kort og langt sigt for hele samfundet, som 
undgår milliard udgifter, både i den offentlige og private sektor, 
og samtidig styrker fagligligheden på tværs af faggrupper 

 

… Alligevel betyder kombinationen af usikkerhed om, hvad der er den 
”rigtige” forebyggelse, samt en tendens til at fokusere på det 
håndgribelige og det presserende, at indsatsen overfor udsatte børn 
stadig fokuserer på aktuelle snarere end på potentielle problemer. 

 

Familie med Hjerte er en del af den ”rigtige” forebyggelse 

Tidlig, tidlig indsats betaler sig 

CEBR rapport 



• Familieiværksætterne er led i den ”rigtige” forebyggelse 
 

• Betydelig samfundsøkonomisk gevinst … 1,1 - 6,1 milliard er mulig 
 

• Betydelig robust kommunal gevinst  
(Kommunen scorer det meste af gevinsten)  
 

• Uddannelsesniveau har betydning for  

– hvordan mødre selv klarer sig samt  
deres børns brug af sundhedssystemet 
 

• Civil status har konsekvent betydning 

– enlige mødre klarer sig dårligere … 

– deres børn klarer sig også dårligere 

Hellere bruge en femmer på 
forebyggelse  
end en tusse på helbredelse 


