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Resumé:

Der igangsættes et projekt med henblik på udviklingen af et
dokumentationssystem til måling af effekten af anbringelse
af unge med kriminel adfærd.
Projektet har tre hovedelementer. En forundersøgelse, hvor
forskellige redskaber til screening af unges problemtyngde
samt til måling af resultater og effekt af anbringelsesforløb
identificeres, og som munder ud i, at der peges på
redskaber, der bør afprøves i dansk kontekst. En afprøvning
af udvalgte redskaber på en række anbringelsessteder og
anbringende

myndigheder. Og

endelig evaluering og

opstilling af scenarier for det videre udviklingsarbejde.
Projektbeskrivelse for dokumentationssystem til måling af effekt af
anbringelsesforløb for unge med kriminel adfærd
Nærværende projektbeskrivelse beskriver et projekt, hvor målet er at identificere og
afprøve velegnede og validerede redskaber til inddeling af udsatte unge, der har begået
kriminalitet, i risikogrupper samt til måling af resultater og effekter af anbringelsesforløb.
Projektet har tre hovedelementer. En forundersøgelse, hvor forskellige redskaber til
screening af unges problemtyngde samt til måling af resultater og effekt af
anbringelsesforløb identificeres, og som munder ud i, at der peges på redskaber, der bør
afprøves i dansk kontekst. En afprøvning af udvalgte redskaber på en række
anbringelsessteder og anbringende myndigheder. Og endelig evaluering og opstilling af
scenarier for det videre udviklingsarbejde.
Baggrund
Som led i initiativerne i 2007 vedrørende styrkelse af ungdomssanktionen skal der udvikles
et

dokumentationssystem,

som

kan

dokumentere

indsatsen

til

unge

i

ungdomssanktionsforløb. Socialministeriets departement har nærmere defineret opgaven i
opgavebeskrivelse af 17. marts 2009.
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Der findes i dag kun yderst begrænset viden om effekten af de indsatser, der iværksættes
over for unge, som har begået kriminalitet. Det gælder for så vidt både den konkrete
indsats, som spørgsmålet om der er nogle anbringelsessteder, der har større succes end
andre med at hjælpe den unge til en fremtid uden kriminalitet. Konsekvensen af den
manglende viden er, at de sociale myndigheder i kommunerne ved anbringelser af unge
med kriminel adfærd ikke har mulighed for at målrette indsatsen mod effektive løsninger.
Den manglende viden har en særlig betydning i forhold til unge, der har begået alvorlig eller
personfarlig kriminalitet. Dels er der for denne gruppe en meget høj recidiv (tilbagefalds-)
rate på 75-80 pct.; dels er anbringelser af netop denne gruppe unge som hovedregel
særdeles dyre, hvor den enkelte anbringelse ofte i sig selv er en relativ stor økonomisk
byrde for kommunen.
En afgørende årsag til den manglende viden om resultater og effekter af anbringelsen af
denne gruppe unge er, at der ikke eksisterer et standardiseret dokumentationsværktøj, der
sikrer en systematisk dokumentation, og som gør det muligt at foretage analyser og
sammenligninger af resultater og effekter på tværs af institutioner og opholdsteder.
Formål med dokumentationssystemet
Dokumentationssystemet skal bidrage til, at anbringelsessteder, kommuner og det centrale
niveau kan tilrettelægge og udvikle en målrettet indsats ved anbringelse af kriminelle unge,
der i højere grad sigter mod at integrere unge med forskellig problemtyngde i
normalsamfundet. Dokumentationssystemet skal bidrage til denne proces ved at producere
viden om målgruppens karakteristika, herunder problemtyngde, samt om indsatsens
resultater og effekter bl.a. i forhold til residiv, misbrug, uddannelse/ beskæftigelse og
psykiske lidelser.
Målet med nærværende projekt er at identificere og afprøve validerede og velegnede
redskaber til inddeling af unge i risikogrupper samt til måling af resultater og effekter, og
som dernæst kan opbygges til et egentligt IT-understøttet dokumentationssystem. Det er et
selvstændigt mål, at redskaberne er simple og enkle at anvende.
Det er et centralt hensyn, at dokumentationssystemet understøtter og har sammenhæng
til den eksisterende opgaveløsning på området, herunder andre dokumentationssystemer,
der anvendes i Danmark ved anbringelse af unge.
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Der er på det sociale område igangsat andre dokumentationsprojekter, som skal medtænkes i
dokumentationssystemet. Det drejer sig om DUBU (Dokumentation Udsatte Børn og Unge), der er et
centralt udviklet sagsbehandlingssystem, som er ved at blive implementeret i nogle kommuner, samt
dokumentationsprojektet vedrørende udsatte børn og unge, som er et tværoffentligt samarbejdsprojekt
mellem Socialministeriet, Finansministeriet og KL.
Danske Regioner har udviklet et socialt indikatorprojekt (SIP-sikret) til sikrede institutioner, som i løbet
af 2008 implementeres på de sikrede institutioner. SIP-sikret er udarbejdet på baggrund af SIP-åben, som
Århus Amt havde igangsat inden kommunalreformen.
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Endvidere forudsættes det, at de relevante data om målgrupper, resultater og effekter, der
tilvejebringes gennem dokumentationssystemet for de enkelte anbringelsessteder,
formidles

til

kommunerne

gennem

anbringelsesstedernes

indrapportering

til

Tilbudsportalen.

Målgruppe for dokumentationen
Dokumentationssystemet skal anvendes til alle kriminelle unge, der har fået et tiltalefrafald
eller en dom for overtrædelse af straffeloven, og som indebærer en anbringelse uden for
hjemmet, herunder:

•

Unge, der afsoner en dom på et åbent anbringelsessted.

•

Unge, der er anbragt i forbindelse med et tiltalefrafald eller en betinget dom med vilkår
af anbringelse uden for hjemmet.

•

Unge der er idømt en ungdomssanktion.

I projektet udvælges anbringelsessteder, der fortrinsvis modtager unge i målgruppen.
Anbringelsesstederne vil blive udvalgt så det sikres, at der i afprøvningen af redskaberne
indgår et antal unge, som kan give afprøvningens resultater en vis grad af reliabilitet, og
hermed muligheden for at vurdere redskabernes hensigtsmæssighed i dansk kontekst.
Målgruppe for dokumentationens anvendelse
Målgruppen for dokumentationens anvendelse er de grupper, der skal anvende systemet,
dels til registrering og indberetning, dels dets systematiske viden til at forbedre indsatsen til
unge, der begår kriminalitet.
Medarbejdere på anbringelsesstederne er en central målgruppe for anvendelse af
dokumentationssystemet, idet de vil stå for en stor del af registrering og indberetning af de
oplysninger, der skal skabe viden.
I projektet skal det undersøges, i hvilket omfang det er hensigtsmæssigt, at dele af
indberetningen sker af de kommunale sagsbehandlere. Det gælder bl.a. registrering og
indberetning af data, der vedrører inddeling af de unge i risikogrupper.

Landsforeningen af Opholdssteder (LOS) har gennem de senere år udviklet og implementeret et
akkrediteringssystem på en række opholdssteder. Akkrediteringsprojektet er en kvalitetsordning, der
sikrer ekstern dokumentation for, at et socialt tilbud gør det, det siger, de gør, ud fra
akkrediteringsstandarderne.
Københavns Kommune arbejder med et effektmålingssystem til alle kommunens døgninstitutioner,
ligesom andre kommuner er i gang med tilsvarende initiativer.
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Systemets fokus på resultater og effekter betyder, at den viden, det kan producere særligt
henvender sig til beslutningstagere (politikere og administrative ledere) på det nationale,
det regionmale og kommunale niveau. De har en interesse i at få et overblik over, hvilke
anbringelsessteder, der tilbyder indsatser til kriminelle unge og hvilke resultater
anbringelsesstederne opnår, særligt i forhold til at reducere kriminalitet, misbrug og
psykiske eller psykiatriske lidelser samt i forhold til at få den unge i udannelse og
beskæftigelse.
-

Anbringelsesstederne vil gennem øget viden om målgruppen og effekten af
anbringelsesstedets indsats kunne tilbyde mere målrettede forløb for den
enkelte unge samt løbende udvikle kvaliteten af tilbuddets samlede indsats.
Dokumentationssystemets sigte på at inddele de unge efter problemtyngde vil
endvidere give anbringelsesstederne og medarbejderne øget mulighed for at
tilbyde den unge en målrettet indsats.

-

De kommunale myndigheder vil gennem øget viden om effekten af
indsatsen over for forskellige risikogrupper få et bedre grundlag for at sikre, at
der findes de fornødne tilbud af den rigtige karakter, samtidig med at det giver
dem et grundlag for at vælge de tilbud, der opnår de bedste resultater.
Kombinationen af øget viden om på den ene side resultater og effekter af
indsatsen på forskellige anbringelsessteder og den unges problemtyngde på
den anden vil endvidere understøtte den enkelte sagsbehandler i at finde det
tilbud, der har størst chance for at hjælpe den unge.

-

På centralt niveau vil et nationalt overblik over målgruppen og effekten af
indsatsen give bedre grundlag for iværksættelse af nye initiativer (lovgivning,
projekter m.v.) målrettet den aktuelle udvikling på området.

De forskellige grupper som er målgruppe for dokumentationssystemets anvendelse,
herunder særligt anbringelsessteder og kommunale myndigheder vil i projektet blive
inddraget i systemets udvikling.
Projektet
Servicestyrelsen igangsætter et projekt med det mål at identificere og afprøve validerede
redskaber til inddeling af unge i risikogrupper og til måling af resultater og effekter af
indsatsen på anbringelsessteder for unge kriminelle med henblik på, at de efterfølgende
kan indgå i et dokumentationssystem med det ovennævnte beskrevne formål.
Projektets leverancer
Projektet består overordnet i følgende leverancer:
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a. En forundersøgelse med en afsluttende rapport, der afdækker eksisterende
validerede redskaber til inddeling af unge med kriminel adfærd i risikogrupper og til
måling af resultater og effekter af indsatsen ved anbringelse af de unge. I
forundersøgelsen indgår en vurdering af instrumenternes egnethed i forhold til
målgruppen, ønskede effektindikatorer samt dansk kontekst, herunder samspil
med andre dokumentationssystemer, der anvendes i forbindelse med anbringelse
af børn og unge. Forundersøgelsen afsluttes med at udvælge hvilke redskaber,
der bør afprøves.
b. Minimum to forskellige udvalgte redskaber til afprøvning, der kan teste og gruppere
unge efter problemtyngde samt måle resultater /effekter af anbringelse. Et af
redskaberne skal være en simpel model, som er let at anvende.
c. Model for forløb for resultat / effektmåling på den unges udvikling i løbet af
anbringelsen og op til 12 måneder efter, herunder model for testforløb,
indberetning, bearbejdning og indberetning af data.
d. IT-understøttelse i forhold til afprøvning af de udvalgte redskaber, eksempelvis i
form af en webbaseret indberetningsløsning.
e. Evaluering af testforløb
f.

En detaljeret beskrivelse af afprøvede systemer med efterfølgende justeringer,
inkluderende respektive testredskaber, øvrige indikatorer, indberetningssystemer,
modeller for indberetninger samt analysemuligheder.

g. Scenarier

for

det

videre

udviklings-

og

implementeringsarbejde

med

dokumentationssystemet, herunder modeller for indhentning af registerdata til
måling af langsigtede effekter, samt beskrivelse af systemets samspil med
eksisterende IT-løsninger i kommuner og på anbringelsessteder..
Præciseringer i forhold til opgavebeskrivelsen
Da det er intentionen med selve projektet, at der skal afprøves forskellige testredskaber, vil
der ikke inden for selve projektets tids- og indholdsmæssige rammer være tale om et
egentligt dokumentationssystem, men om redskaber til dokumentation. Afprøvningen og de
opstillede scenarier vil efterfølgende kunne danne baggrund for beslutning om at opbygge
et dokumentationssystem.
Det er afgørende for kommuners og institutioners anvendelse af dokumentationssystemet,
at det IT-understøttes, samt at det tilstræbes, at dobbeltregistrering så vidt muligt undgås.
Udformningen af en optimal og sammenhængende IT-løsning, der er afpasset kommuners
og institutioners nuværende IT-systemer, herunder udarbejdelsen af en funktionel
kravspecifikation til disse, forudsætter imidlertid, at der er klarhed over, hvilket
dokumentationsredskab der skal indgå i det egentlige dokumentationssystem. Det vil sige,
det dokumentationssystem, som der vil kunne træffes beslutning om på baggrund af de
opstillede scenarier. Udarbejdelsen af en funktionel kravspecifikation ligger derfor uden for
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selve projektet. I projektperioden vil der til afprøvning af de forskellige redskaber blive
opbygget et simpelt webbaseret indberetningssystem, som løbende vil kunne justeres, hvis
der skal justeringer i redskaberne. Indberetningssystemet vil kunne anvendes til afprøvning
af statistiske analyser og afrapporteringer af de indberettede data.
I

projektet

vil

der

blive

arbejdet

ud

fra

den

forudsætning,

at

data

fra

dokumentationssystemet bl.a. skal formidles gennem Tilbudsportalen. Som led i projektet
igangsættes

derfor

et

udviklingsarbejde

med

henblik

på

at

danne

simple

afrapporteringskategorier, der på Tilbudsportalen kan give et retvisende billede af
anbringelsesstedernes

resultater

problemtyngde.

tekniske

Den

af
og

indsatsen

til

IT-mæssige

børn

og

unge

indarbejdning

af

med

forskellig

kategorierne

på

tilbudsportalen ligger imidlertid uden for projektet.
Hvordan nås resultaterne?
Som led i projektet udbydes dels en forskningsmæssig forundersøgelse, dels en
konsulentopgave. Konsulentopgaven indeholder støtte til udviklingen af modeller for
afprøvningen, processtøtte til deltagende kommuner og anbringelsessteder samt til
monitorering og evaluering af forløbet. Løsningen af opgaven sker i et tæt samarbejde med
Servicestyrelsen.
Projektet består overordnet af følgende faser:
1. Opstartsfase, herunder møder med relevante interessenter, nedsættelse af
ekspertpanel, udbud af forundersøgelse og konsulentopgave.
2. En forundersøgelse, der dels afdækker mulige redskaber samt dels afdækker
hvorvidt

og

i

givet

fald

hvilke

redskaber,

der

anvendes

på

danske

anbringelsessteder for unge med kriminel adfærd.
3. Udvælgelse af deltagende anbringelsessteder og kommuner
4. Opstilling af model for afprøvning af redskaber på anbringelsessteder og i
kommuner samt med udgangspunkt i forundersøgelsen udvælgelse af minimum to
forskellige redskaber til afprøvning.
5. Forberedelse af afprøvning i kommunerne, herunder introduktionskurser for
medarbejdere

samt

opbygning

af

webbaseret

indberetningssystem

til

afprøvningsfasen.
6. Afprøvning af udvalgte testredskaber med løbende monitorering
7. Udvikling af simple afrapporteringskategorier til Tilbudsportalen på baggrund af
testredskaberne.
8. Erfaringsopsamling og evaluering af afprøvningsforløbet.
9. Udvikling

af

scenarier

for

det

videre

udviklingsarbejde

med

dokumentationssystemet samt formidling af projektet.
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Ad 1. Opstart
Projektet indledes med et møde med relevante interessenter, der får mulighed for at
kommentere projektbeskrivelsen. Projektbeskrivelsen justeres evt. i forhold hertil.
Herefter udarbejdes og gennemføres et forskningsudbud i forhold til forundersøgelsen, og
ekspertpanelet
konsulentopgave

nedsættes.
blandt

Endvidere
andet

udbydes

indeholdende

og

indgås

procesbistand

der
til

aftale
de

om

en

deltagende

anbringelsessteder og kommuner, monitorering samt evaluering af afprøvningen.
Ad 2. Forundersøgelse
Forundersøgelsen skal afdække eksisterende validerede testredskaber/instrumenter
målrettet unge med komplekse sociale, adfærdsmæssige og psykiske problemstillinger,
herunder særligt udadreagerende og kriminel adfærd. Redskaberne skal dels kunne
anvendes til inddeling af de unge i risikogrupper, dels til måling af resultater/effekter af
indsatsen på åbne anbringelsessteder. Det skal både undersøges, hvilke redskaber der
opfylder begge formål, og hvilke der alene opfylder et af dem. Forundersøgelsen skal
belyse de relevante indikatorer og variabler i det enkelte redskab, herunder indikatorerfor
forhold af betydning for problemtyngden som familieforhold og skolebaggrund. I forhold til
resultater og effekt skal det belyses, hvorvidt redskabet rummer indikatorer for uddannelse
/beskæftigelse, misbrug, psykiske / psykiatriske lidelser samt kriminalitet. Hvis der ikke kan
findes et enkelt og let redskab, skal et sådant konstrueres som led i forundersøgelsen på
baggrund af de afdækede redskaber.
Endelig er centrale aspekter i undersøgelsen redskabernes omfang og tilgængelighed
samt, hvorledes redskabet vil kunne ind- og tilpasses til en dansk kontekst.
Foruden afdækning af redskaber, skal forundersøgelsen også kortlægge, hvorvidt nogle af
de åbne anbringelsessteder, der modtager unge med kriminel adfærd, i dag anvender eller
planlægger at anvende, dels redskaber til dokumentation af de unges problemtyngde og
resultater af indsatsen og i givet fald hvilke; dels IT-værktøjer til håndtering af de unges
sager, f.eks. journaler, behandlingsplaner, dagbøger mv.
Endelig indgår det også som en del af forundersøgelsen at afdække, hvorvidt der i dag
indberettes oplysninger til registre, der vil kunne anvendes som indikatorer for den
langsigtede effekt af anbringelsesforløb med hensyn til uddannelse, beskæftigelse,
misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling og ny kriminalitet.
Forundersøgelsen afsluttes med, at leverandøren af forundersøgelsen indstiller 2-3
redskaber, som det anbefales at afprøves i en dansk kontekst.
Det forudsættes, at forundersøgelsen gennemføres af en forskningsinstitution.
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I forundersøgelsen ønskes blandt andet følgende spørgsmål besvaret:

•

hvilke redskaber findes der til måling af henholdsvis udsatte unges problemtyngde og
til måling af resultater og effekter af indsatsen på anbringelsessteder? I hvilket omfang
kan et redskab opfylde begge formål?

•

Hvorledes spiller redskaberne, særlig redskaber til måling af problemtyngde og
inddeling i risikogruppe sammen med ICS?

•

I hvilket omfang spiller redskaberne sammen med andre redskaber, der anvendes i
dansk kontekst ved anbringelse af børn og unge?

•

Hvorledes er samspillet mellem redskaber, der kun opfylder det ene af formålene, dvs.
mellem henholdsvis redskaber til måling af problemtyngde og redskaber til måling af
resultater og effekter?

•

Hvorledes er de enkelte redskaber blevet valideret? Og for mere omfattende
redskaber, er der i forhold til disse tidligere lavet forsøg med, hvilken betydning en
reduktion af variabler har for målingen og for validiteten?

•

Findes der i mere omfattende og komplekse redskaber nogle af de ønskede
indikatorer, og vil disse eventuelt kunne trækkes ud og anvendes som et let og enkelt
redskab – fortsat med en høj validitet.

•

I hvilket omfang er redskaberne velegnet til aggregering på kategorier for problemtygde
samt på anbringelsessteds- og nationalt niveau?

•

I hvilket omfang kan der af redskabet konstrueres mål, der på få indikatorer kan give et
meningsfuldt billede af effekten af indsatsen på det enkelte anbringelsessted?

Forundersøgelsen skal endvidere afdække og beskrive eventuelle begrænsninger ifht.
anvendelse og udbredelse af de forskellige testredskaber, som følge af licensforhold.
Ad 3. Udvælgelse af deltagende anbringelsessteder og kommuner
Projektet

forudsættes

gennemført

som

et

pilotprojekt

med

inddragelse

af

6-8

anbringelsessteder og 2-4 af de største kommuner. Med henblik på at opnå det størst
mulige antal unge, der kan indgå i afprøvningen, tager projektet primært udgangspunkt i
anbringelsesstederne. Det tilstræbes, at der blandt anbringelsesstederne indgår flere større
anbringelsessteder, der har forholdsvis mange unge inden for målgruppen. De anbringende
myndigheder inddrages i forbindelse med anbringelse af de unge. Projektet tilrettelægges
og gennemføres således, at det fører frem til et dokumentationssystem (jf. leverancerne
beskrevet oven for), som er udviklet og afprøvet på anbringelsessteder og tilhørende
anbringende

myndigheder.

Resultaterne

og

erfaringerne

fra

pilotprojektet

skal

efterfølgende anvendes til at vurdere, om det afprøvede dokumentationssystem skal
udbredes på nationalt plan.
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Det udviklede dokumentationssystem skal således kunne finde anvendelse på de
deltagende anbringelsessteder og i de deltagende kommuner og samtidigt have en generel
karakter, der, hvis hensigtsmæssig, kan udbredes til landets øvrige anbringelsessteder.
Udvælgelsen

af

deltagende

anbringelsessteder

og

kommuner

påbegyndes,

når

forundersøgelsen er sat i gang, således at de deltagende kommuner og anbringelsessteder
kan indgå i processen i forbindelse med udvælgelsen af de redskaber, der skal afprøves.
Ad 4. Udvælgelse af redskaber samt opstilling af model for afprøvning
Når leverandøren af forundersøgelsen har færdiggjort denne, iværksættes en proces, hvor
der dels skal udvælges redskaber til afprøvning, dels opstilles en model eller modeller for
afprøvningsforløbet, dvs. hvornår i anbringelsesforløbet der skal ske test af den unge og
måling af resultater /effekter af anbringelsesforløbet, samt hvem – kommune eller
anbringelsessted – der skal foretage hvilke test og registreringer.
Med henblik på at inddrage de deltagende anbringelsessteder og kommuner arrangeres en
temadag, hvor redskaber og mulige modeller fremlægges og drøftes.
Herefter forelægges redskaber og modeller for ekspertpanelet til analyse og vurdering.
Ekspertpanelet udarbejder en indstilling til styregruppen om hvilke redskaber, der bør
afprøves, og modeller for afprøvning af disse redskaber. Indstillingen skal endvidere
indeholde en model for, hvorledes redskaberne skal afprøves i forhold til hinanden, dvs. om
den enkelte kommune og det enkelte anbringelsessted kun skal afprøve et enkelt redskab
eller flere forskellige redskaber samtidigt.
Ved udvælgelse af redskaber til afprøvning lægges der vægt på, at der er tale om simple
og enkle værktøjer.
Ad 5. Forberedelse af afprøvning på anbringelsessteder og i kommunerne.
Der udarbejdes en implementeringsplan for afprøvningsforløbet med klare milepæle og
tidsangivelser for hele forløbet fra forberedelsesfasen over opstart i kommuner og på
anbringelsessteder, afprøvning af redskaber

og systemer, monitorering, løbende

justeringer, fælles tema-/erfaringsudvekslingsdage til afslutning og evaluering.
Derudover består denne fase af to centrale elementer. Dels en opkvalificering af
medarbejderne til de udvalgte redskaber, dels opbygning af IT-løsning til registrering og
indberetning af data. For nogle redskaber kan det endvidere være nødvendigt at supplere
registrerings-

og

indberetningssystemet

med

registreringsværktøjer

til

kvalitative

besvarelser.
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Behovet for opkvalificering af medarbejdere til afprøvning af redskaberne vil afhænge af
hvilke konkrete redskaber, der udvælges til afprøvning. Men det skal sikres, at de berørte
medarbejdere både i kommuner og på anbringelsessteder er klædt på til såvel at anvende
redskaberne, som selve afprøvningsforløbet.
Til forberedelsesfasen hører også en afklaring og sikring af, at eventuelle tilladelser eller
licenser til at anvende redskaberne er til stede.
Ad 6 Afprøvning af udvalgte testredskaber med løbende monitorering
Selve afprøvningen i kommuner og på anbringelsessteder påbegyndes. Processen følges
løbende af det konsulentfirma, der skal give processtøtte og monitorere forløbet samt af
Servicestyrelsen.
De relevante arbejdsgrupper indkaldes under forløbet for at få en mere tværgående
opsamling af erfaringer fra forløbet, og der arrangeres temadage, hvor en mere bred kreds
af medarbejdere kan deltage.
Der foretages en løbende monitorering af afprøvningsforløbet. Foruden en mere snæver
monitorering af selve redskabernes egnethed i forhold til at måle danske unges
problemtyngde og resultater af anbringende foranstaltninger skal monitoreringen også
mere bredt inddrage hvorledes såvel redskaberne og modellerne for testforløb passer ind i
arbejdet i kommunerne og på anbringelsesstederne. I det omfang det er muligt foretages
der på baggrund af monitoreringen justeringer af redskaber og modeller.
Ad 7 Udvikling af simple afrapporteringskategorier til tilbudsportalen.
Som det fremgår af ovenstående, er det målet, at de samlede opnåede effekter for det
enkelte anbringelsessted formidles til kommunerne gennem Tilbudsportalen.
Medarbejdere fra Tilbudsportalen inddrages i projektet fra projektstart, og der skal forinden
der træffes afgørelse om redskaber ske en høring i forhold til Tilbudsportalen.
Når afprøvningen af redskaberne er sat i gang på anbringelsesstederne påbegyndes i
samarbejde med Tilbudsportalen og anbringelsessteder et udviklingsarbejde med henblik
på, på baggrund af de udvalgte redskaber, at danne enkle kategorier til afrapportering af
problemtyngde hos anbringelsesstedets unge samt af de opnåede resultater/ effekter af
anbringelsen på centrale indikatorer som f.eks. uddannelse og beskæftigelse, misbrug,
psykiske/psykiatriske lidelser samt kriminalitet.
Der nedsættes en særskilt arbejdsgruppe, der fastlægger forløbet for denne fase, herunder
mål for udviklingsarbejdet samt en mere detaljeret beskrivelse af indholdet i fasen.
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