
DES årskonference 2013 

Regeringens evalueringspolitiske program og de store 
velfærdsområder



2020-målene på det sociale område – en ny 
styring på det sociale område

Regeringens sociale 2020-mål – lige 
muligheder for udsatte børn og unge

• Mindst 50 pct. af udsatte børn og unge har som 25-
årige gennemført en ungdomsuddannelse. 

• De udsatte børns faglige niveau i læsning og 
matematik skal forbedres.

• Andelen af 15-17-årige udsatte unge, der begår 
kriminalitet og får en fældende strafferetlig 
afgørelse, skal falde med mindst 25 pct. Det svarer 
til en andel på højst 9 pct.

• Andelen af anbringelser, der bryder sammen, 
skalfalde med mindst 30 pct. Det svarer til, at 
andelen af sammenbrud højst må udgøre 4 pct. 

Regeringens sociale 2020-mål – særlig 
indsats over for udsatte voksne

• Antallet af hjemløse i Danmark reduceres med 
mindst 25 pct. Det svarer til et niveau på højst 4.000 
personer. 

• Andelen af borgere, der vender tilbage til et herberg 
eller et forsorgshjem inden for det første år efter 
udskrivning til egen bolig, må højst udgøre 20 pct. 

• Andelen af kvinder på kvindekrisecentre, der har 
behov for mere end ét ophold, reduceres med 
mindst 30 pct. Det svarer til en andel på højst 25 
pct. 

• Andelen af borgere, som afslutter et 
behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller 
med reduktion i misbruget, øges til mindst 50 pct. 

• Antallet af narkorelaterede dødsfald skal reduceres 
og fastholdes på et niveau på højst 200 personer. 
Det svarer til en reduktion på mindst 30 pct. 



Vi skal sikre en systematisk videns-
akkumulering

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Socialministeriet bruger i omegnen af 200 mio kr. årligt på vidensproduktion, inkl finansiering af SFIVidensakkumulering i DK ikke godt nokBehov for løfte sektoren.Afhænger af vores evne til: At stille de rigtige spørgsmålDesign af indsatsRessourcer afsat Igangsættelse af evalueringenKvalitetssikring og styringFormidling AnvendelseMetodisk tilsterækkelighed til genstanden, der evalueres.  Sociale begreber – typer problemer og funktionsnedsættelserAldersintervaller 



Aktuelt bedste viden – ABV notater

Klar

• Hjemløse
• Prostitution
• Alkoholmisbrug
• Stofmisbrug
• Senfølger af seksuelle 

overgreb
• Sindslidende (generelt)
• Vold i nære relationer
• Hverdagsrehabilitering 

for ældre
• Forebyggelse for ældre

I produktion

• ADHD
• Erhvervet hjerneskade
• Autisme

Planlagt

• Epilepsi
• Udviklingshæmning
• Høreområdet
• Mobilitetshjælpemidler
• 4-5 notater på B&U 

området



Opbygning af bedre grunddata på det sociale 
område – Datavarehus på socialområdet

• Hvilke data findes der i dag med relevans for socialområdet? 

• Hvad kan disse data anvendes til at belyse?

• Hvilken kvalitet har de relevante data, og hvordan kan kvaliteten øges? 

• Hvor tilgængelige er de relevante data, og hvordan kan tilgængeligheden 
øges? 

• Hvem ejer data, hvilke systemer og formater ligger data i, og hvilke 
omkostninger/ressourcer er der forbundet med dataudtræk?

• Hvordan kan koblingsmulighederne mellem de forskellige data og datakilder 
styrkes?



Opbygning af bedre økonomisk indsigt på 
det sociale område – en generisk model

• Viden om de økonomiske omkostninger og gevinster ved færdigudviklede 
indsatser på det sociale område – evidensbaserede indsatser.

• Hvad er gevinsten for den enkelte kommune – styrke incitamentet til at 
søsætte indsatser med dokumenteret effekt.

• Hvad er den samfundsøkonomiske gevinst – styrke grundlaget for en bedre 
prioritering af de metoder og indsatser vi anbefaler.

• Opdelingen af målgrupperne og beregne gennemsnitsudgifter



Udfordringerne og muligheder i arbejdet

• Det tager tid – lang tid

• Det er teknisk kompliceret 

• Der er mange interesser – forskelligartet vel at mærke.

• Det kniber ofte med implementeringen

• Stor efterspørgsel efter nytænkning – som både økonomisk og fagligt er en 
god ide

• Åbent vindue i nogle år endnu
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