Notat

Svar på spørgsmål på det specialiserede sociale
område
Børn og Læringsudvalget har stillet følgende spørgsmål:
1. Antal anbragte 1 år efter forebyggende foranstaltning, i pct.
2. Antal ikke-anbragte 1 år efter anbringelse, i pct.
3. Antal, hvor der ikke er foranstaltning 1 år efter forebyggende
foranstaltning, i pct.
4. Antal med en forebyggende foranstaltning efter 1 år, i pct.
I forhold til de enkelte spørgsmål er der foretaget datasøgning i de
eksisterende data og den kendte datastruktur. Det kan medfører, at der vil
være forbehold for de resultater som kan præsenteres på nuværende
tidspunkt. Dette vil fremgå i forbindelse med de enkelte spørgsmål. Der
tages endvidere forbehold for den relativt korte periode, hvor det har været
muligt at trække data. Det betyder, at resultaterne skal betragtes som
foreløbige, og at resultaterne kan ændre sig i forhold til et helt års
opgørelse. Der kan med fordel trækkes et nyt datasæt i 1. kvartal 2023 som
hviler på data for hele 2021 og 2022. Dette vil også betyder, at der i den
mellemliggende periode, kan foretages en yderligere validering af data.

Ad 1:
For at finde ud af hvor mange anbragte børn og unge i 1. kvartal 2022, som
havde fået en forebyggende foranstaltning 1 år før, er anvendt kommunens
samlede grunddatasæt (dispositionsark) koblet med en oversigt over
antallet af anbringelser fra 2. kvartal 2021 til og med 1. kvartal 2022.
Listerne er herefter sammenkørt med de børn og unge som havde fået en
forebyggende foranstaltning senest 1. kvartal 2021 (2)
På baggrund heraf var der 4 pct. af børn og unge som var anbragt 1 år efter
at der var foretaget en forebyggende foranstaltning.
Det er væsentligt at bemærke, at der er tale om en kort tidshorisont for det
mulige datatræk. En længere periode, vil andet lige giver en noget højere
andel.
Af anbragte i datatrækket defineres både de børn og unge som bliver
anbragt uden for hjemmet (§52.3.7) og efterværn (§76 og §76A).
Ad 2
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Til besvarelsen er anvendt et træk over de børn og unge som var anbragti 1.
kvartal 2021.Herefter er sammenlignet med de børn og unge som er
anbragt i 1. kvartal 2022
På baggrund heraf ses at 51 pct. af de børn og unge som var anbragt i 1.
kvartal 2021 ikke længere var anbragt i 1. kvartal 2022.
Det er væsentligt at bemærke, at anbragte defineres både som de børn og
unge, som bliver anbragt uden for hjemmet (§52.3.7) og efterværn (§76 og
§76A). Særligt sidstnævnte kan have betydning for det samlede resultat
baseret på den relativ korte opgørelsesperiode.

Ad 3
Til besvarelsen er anvendt en liste over de børn og unge som i 1. kvartal
2021 fik en forebyggende foranstaltning. Listen er herefter sammenkørt
med en liste over alle foranstaltninger i 1. kvartal 2022.
Dette gav et resultat som viste, at 37 pct. af børn og unge i de to kvartaler
ikke havde en foranstaltning 1 år efter en forebyggende foranstaltning.

Ad 4
Til besvarelsen er trukket en liste over de børn og unge som fik en
forebyggende foranstaltning i 1. kvartal 2021. Listen er sammenkørt med
en tilsvarende liste over de børn og unge som fik en forebyggende
foranstaltning i 1. kvartal 2022
Samlet viste denne samkørsel at 16 pct. af børn og unge havde en
forebyggende foranstaltning efter 1 år.
Der er i det følgende alene set på de børn og unge som startede en
forebyggende foranstaltning i 1. kvartal 2022 og dermed er der ikke taget
højde for om børn og unge har fået en forebyggende foranstaltning før og ej
heller om det er en tidligere anden forebyggende foranstaltning, der stadig
er aktiv ind i 1. kvartal. Derudover kan den igangværende forebyggende
foranstaltning i 1. kvartal 2022 være en forebyggende foranstaltning som er
startet efter 1. kvartal 2021. Dette skyldes en omlægning af data pr. 1.
januar 2021, hvorfor det ikke har været muligt at trække data længere tid
tilbage inden for en overskuelig tidsramme.
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