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Vurdering og kommentering vedr. overordnet beskrivelse af projektet
Målgruppe

I ansøgningen bliver målgruppen beskrevet som følgende ”Familier med
børn under skolealderen. En del har tvillinger og en del er alene med et eller
flere børn. Nogle er ramt af alvorlig sygdom, dødsfald, fysisk/psykisk
handikap eller psykiatrisk lidelse. Og nogle har et begrænset netværk” og
ifølge organisationen Home-Start, beskrives målgruppen, at ”Home-Start for
alle familier med mindst et barn under 7 år”.
Målgruppen er bred, og en konsekvens af dette kan være, at det er
vanskeligt at vurdere målgruppens størrelse, omfang samt kriterierne for
deltagerkredsen.
Grundet dens brede målgruppe definering indgår målgruppen heller ikke i
SØM-modellen.
En del af målgruppen falder uden for den sociale lovgivning, og tilbuddet
ligger ud over det normale serviceniveau.

Beskrivelse af indsats

Indsatsen beskrives som en frivillig familieven som mødes med familien ca.
2 timer om ugen i mindst 6 måneder. Typisk 6 – 12 måneder.

Evidens

Ingen bemærkninger.

Baggrund

Velbeskrevet.
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Projektets rammer
Lovgivning

Risici
Øvrige forhold, som ikke
er afdækket

Der er ingen lovgivningsmæssig hjemmel til, at en kommune skal have
HOME-start. Der foreligger dog generelle anbefalinger på børne- og
ungeområdet, at kommunerne forebygger med tidlig indsats. Dette hænger
også i fin tråd med Ringsted Kommunes Børn- og Ungepolitik.
Det fremgår af ansøgningen at der er usikkerhed omkring behovet for
tilbuddet. Det anbefales at det konkrete behov søges afdækket.
Velbeskrevet afsnit. Der vurderes ikke at være mulighed for at kommune kan
få dækket sit tilskud via ekstern finansiering.
Det vurderes at være relevant at søge samarbejde / partnerskab med andre
kommuner.

Vurdering af projektets økonomi med særligt fokus på nettoeffekt (business case)
Er der sparede udgifter, idet tiltaget erstatter eksisterende tilbud til målgruppen?
Tilbuddet er forebyggende og vurderes ikke at kunne erstatte socialfaglige eller pædagogiske tilbud til
målgruppen. På den baggrund vurderes det ikke, at indsatsen vil erstatte de eksisterende lovbestemte
indsatser som kommunen på nuværende tidspunkt har.
Er antallet af deltagere i projektmålgruppen realistisk / retvisende? Hvis ikke, begrund:
Behovet for indsatsen af familierne er uklart, hvilket gør det vanskeligt at vurdere om antallet af deltagerne i
projektmålgruppen er realistisk/retviserende. Dog antages det i ansøgningen følgende:
Antal deltagere

ÅR 1
20

ÅR 2
30-40

ÅR 3
30-40

ÅR 4
30-40

Er besparelsen pr. borger realistisk / retvisende? Hvis ikke, begrund:
Ifølge ansøgning koster det 475 t.kr. om året at have en afdeling med en deltidsansat koordinator (25 timer)
og 700 t.kr. for en afdeling med en fuldtidsansat koordinator (37 timer). Dertil fremgår det af projektets
økonomi at der være udgifter for intern projektledelse for 75.000 kr. årligt samt 25.000 kr. årligt for øvrig.
Samlet udgift vil være 1,250 mio. kr. de to første år, hvorefter udgiften bliver reduceret til 1,2 mio. kr.
Besparelsen pr. borger er ikke beregnet/angivet, dog vil enhedsprisen for enkelte familie for de 4 år være
følgende:
1. år vil enhedsprisen pr. familie være 28.275 kr., såfremt der vil være 20 familier som modtager indsatsen.
2.år vil enhedsprisen reduceret til ca. 16.729 kr. pr. familie, såfremt der vil være 35 familier som modtager
indsatsen.
3 & 4 år vil enhedsprisen være 14.289 kr. pr. familie, såfremt der vil være 35 familier som modtager
indsatsen.
Der vurderes ikke, at være en økonomisk gevinst ved iværksættelsen af dette tilbud på området, idet
tilbuddet ikke kan erstatte andre indsatser.

Vurdering og kommentering af angivet effekt af indsats
Primære effektmål
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Fin målsætning. Det anbefales dog, at der udarbejdes mere konkrete
målbare mål i forhold til at kunne måle succesrate.
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Succesrate

Se ovenfor.

Tidshorisont for effekt

Ingen bemærkninger.

Ikke-økonomiske
gevinster

Ingen bemærkninger.

Vurdering og kommentering af effektevaluering
Metode til evaluering af
effekten

Ingen bemærkninger

Samlet vurdering
Vurdering på baggrund af ansøgning og efterfølgende kvalificering. Eventuel SØM-rapport
vedlægges.
Det har ikke været muligt at foretage en SØM-beregning, da målgruppen ikke indgår i værktøjet, og der er
ikke andre målgrupper, som matcher denne. Vurdering af ansøgningen derfor alene baseret på det
foreliggende grundlag.
HOME-Start henvender sig til børnefamilier som af forskellige årsager kan være presset. Som beskrevet
ovenfor bygger indsatsen på frivillighed, og hjælpen fra varierer lige fra støtte, venskab og praktisk hjælp til
familier med børn under skolealderen, hvor formålet er at forebygge kriser og sammen brud i
småbørnsfamilier.
Det vurderes, at indsatsen er relevant og nyttigt for de familie som nogen gange kan have behov for lidt
ekstra hjælp i hverdagen, og dermed evt. kan forebygge sociale problemer. Det betragtes derfor, at HomeStart i Ringsted vil være en godt social tilbud i forhold til det sociale- og menneskelige aspekt. Dog
vurderes det ikke at opfylde fondens betingelser om økonomisk bæredygtighed i investeringerne, idet, det
vurderes at HOME-start henvender sig til familier, der ikke vil tilhøre målgruppen i Serviceloven § 46, og
derfor vil indsatsen ikke have væsentlig økonomisk gevinst på området.

Bemærkninger fra fagcenter
I afsnittet nedenfor har det relevante fagcenter mulighed for at give en mere subjektiv tilkendegivelse og
vurdering af ansøgningen.
Ingen yderligere bemærkninger.
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