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ÅRSBERETNING
2018 har været et fantastisk år for Foreningen Børn og Unges Trivsel, med mange store events og ikke mindst at det lykkedes os at modtage flere midler til at
fortsætte vores arbejde med de unge i Projekt UNIK, som har forebyggende,
socialt og uddannelsesrettet sigte. Børn og Unges Trivsel har i hele projektperioden arbejdet ud fra et bæredygtighedsprincip ift. at omkostningsminimere
aktiviteterne. Herudover har Børn og Unges Trivsel ydet en aktiv indsats ift.
udvalgte og relevante verdensmål i projektsammenhæng.

Første skridt er også taget i samarbejdet med Gentofte Kommune. Her er der
blevet bevilliget midler fra satspuljen i Socialstyrelsen til projektet Styrmand
i Eget Liv, som kommer nuværende og tidligere anbragte unge i efterværn til
gavn. Det nye i projektet Styrmand i Eget Liv, er at vi har etableret Værestedet
UNIK på Tranegårdsvej 77 i Gentofte Kommune, som åbnede her i januar 2019.
Værestedet har mange forskellige aktiviteter, som tilbydes gratis til de unge.
Vi glæder os til at byde de unge velkommen.

Vi startede året med at skifte navn til Børn og Unges Trivsel, og fik nyt logo hvor
de unge har sat sit præg på foreningens navn i fremtiden. Ja det blev på alle
måder et år i Projekt UNIK’s tegn. UNIK-konceptet er nemlig blevet gjort klar til
at blive spredt ud til resten af landet. Som en del af vores strategiplan har vi dokumenteret vores arbejde med de unge, og i foråret blev der udarbejdet en SROI
af Økonomer Uden Grænser af Rasmus Rifsdal. På folkemødet 2018 offentliggjorde vi vores SROI analyse, med succesfulde resultater over de første 49 unge i
projekt UNIK. Rasmus præsenterede vores resultater på Foreningens første egen
paneldeltagelse i LOS-teltet, hvor Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen,
direktør for Headspace Trine Hammershøy, folketingspolitiker Trine Torp og formanden for de Anbragtes Vilkår David Adrian Pedersen deltog. Folkemødet bød
på flere positive tiltag. Vi offentliggjorde Alliancen for Anbragte Børn og Unge,
et initiativ taget af otte organisationer til gavn for anbringelsesområdet, det er vi
som forening stolte af at have været medstifter til. Sammen kan vi mere og gøre
en større forskel for nuværende og tidligere anbragte børn og unge.

Fondsmidler: En anden rigtig god nyhed er, at pilotmodel Projekt UNIK, der
har base i Herlev/Ballerup og København er blevet forlænget med støtte fra
Østifterne, som vi er så taknemmelige for støtter vores arbejde på anbringelsesområdet. Det lykkedes også UNIK at modtage en driftsbevilling som en videreførelse af satspuljemidler i 2019, hvilket vi fejrede med lagkager sammen
med de unge i UNIK. Vores aktiviteter i København er vokset sideløbende og vi
har nu et tæt samarbejde med Hjemløseenheden på Nørrebro og har udvidet
indsatsen i København. Foreningen har åbnet en afdeling på Vesterbro, som
tilbyder gratis psykologhjælp og afholder Cafe Unik om tirsdagen. Dette gør
vi i Baglandets dejlige lokaler, hvor de unge kan deltage i netværksgrupper,
socialtræning og fællesspisning.
På de følgende sider kan man se en oversigt over nogle af alle årets aktiviteter
og nye tiltag i Foreningen Børn og Unges Trivsel.
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”UNIK giver mentoruddannelser til os unge, der har brug for
det. Den ville jeg gerne have, for jeg tænkte, at jeg kunne bruge
uddannelsen til at få bedre indsigt i mig selv – og til at hjælpe
andre. Jeg ville gerne vende noget af det svære, jeg har oplevet,
til noget positivt”
Daniel, ung i UNIK
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AKTIVITETER OG NYE TILTAG
Nye i bestyrelsen og mange interessante møder
I 2018 har vi budt velkommen til et nyt medlem i foreningens bestyrelse. Det er
Claus Mercebach, ydelseschef i Ballerup Kommune. I løbet af året har vi afholdt
seks bestyrelsesmøder, en generalforsamling og en ekstraordinær generalforsamling. Foreningen har desuden deltaget i ni konferencer og to høringer på
Christiansborg i løbet af 2018. Igen i år deltog foreningen i debatten om at
stoppe psykisk vold, et initiativ taget af Røde Kors og Danner: “Den usynlige
vold”. Foreningen deltog også i et foredrag for Udsatte Rådets medlemmer for
at få anbringelsesområdet ind på udsattelisten, og vi takker for muligheden og
glæder os over at blive taget så godt imod af rådet.
Nye projekter og samarbejder
Foreningen samarbejder med seks kommuner og har i år indgået flere nye partnerskaber. Samarbejdet med Gentofte Kommune og etablering af Værestedet
UNIK, som er en del af projektet Styrmand i Eget Liv har krævet en del møder i
løbet af 2018, fem workshops med Socialstyrelsen og to Klynge seminarer

med Middelfart, og Guldborgsund Kommune. Derudover har vi haft fem
møder i Alliancen for Anbragte Børn og Unge, seks gange har jeg som formand
deltaget i Netværksgruppen Altinget og jeg har holdt foredrag med Rasmus
Rifsdal om vores dokumenteret SROI-analyse. Vi er meget stolte – det viser sig
at vi er det første projekt i Danmark som har beregnet efter SØM-modellen.
Vi har i det forgangne år haft syv foretræder på Christiansborg hos hhv. Social-,
Beskæftigelse- og Sundhedsordførerne, derudover har vi haft de unge med
ind på Christiansborg til en rundvisning med vores UNIK Ambassadør Mette
Abildgaard. Børn og Unges Trivsel har indgået et samarbejde med Alliancen for
Anbragte Børn og Unge, Frivilligcenter Herlev, Gentofte, SR-Bistand og Amager,
Baglandet København, Kofoeds Skole, LOS, Hvidovre Hospital, Rigshospitalet,
Røde Kors, Hjemløseenheden, FødevareBanken og SMART Recovery Danmark.
Foreningen glæder sig til at forsætte det gode samarbejde i 2019.
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ØKONOMER UDEN GRÆNSER / ANALYSE AF PROJEKT UNIK / SAMFUNDSØKONOMISK VÆRDI OG SOCIAL RETURN ON INVESTMENT
Projekt UNIK er

Hvad?

PSYKOLOGISK FORANKRET,
UDDANNELSESRETTET og
SKRÆDDERSYET RÅDGIVNING

360º EFTERVÆRNSMODEL
der virker med dokumenteret effekt.

PROJEKT UNIK DRIVES AF:

TILPASSET SÆRLIGT UDSATTE UNGE

Forløb til

NUVÆRENDE & TIDLIGERE
ANBRAGTE UNGE
HOLD 1 BESTÅR AF 49 UNGE.
UNIK ER FINANSIERET AF
SATSPULJEN MED 5,1 MIO. KR.

Mellem 18 – 30 år

EN PLADS I FÆLLESSKABET

Kerneillige

FOR HVER

ER AFKASTET

ER EN VIGTIG DEL AF PROJEKT UNIK
Estimat baseret på
fremskrivning af registrerede
resultater for år 1 og 2

Den samlede årlige

af arbejdet i Projekt UNIK er

42,8

3 Princi

PROJEKT UNIK’S

POSITIV UDVIKLING

BESKÆFTIGELSESSTATUS
VÆRDIEN AF AT DELTAGE I UNIK

TIL

(Estimeret Social Cost Beneﬁt Ratio)

i Projekt UNIK

SAMFUNDSØKONOMISKE NETTOVÆRDI

FRA

KR. (I ÅR 5)

KR. INVESTERET

MIO.
KR.

henover en 5-årig periode
(når investeringen på
5,1 mio. kr. er fratrukket.)

er

VI UNDERSTØTTER DEN UNGE I AT

OVERFØRSELSINDKOMST
2015/16

71%

13%

BESKÆFTIGELSE
2015/16

6%

1

2

Lære at mestre
tanker, følelser og
handlemønstre
For at ØGE

Styrke sociale
færdigheder og
kompetencer
For at SIKRE

2020

2020

TRIVSEL
OG SELVVÆRD

70%

JOB OG
UDDANNELSE

3
Få større

SUNDT NETVÆRK
For at forebygge
ensomhed og styrke

UDVIKLING
og sikre

INKLUSION

58% 66% 59% 65% 50% 80%
oplever forbedret

TRIVSEL OG
ØGET SELVVÆRD

oplever

REDUCERET ENSOMHED
og formindsket isolation

FÆRRE på
OVERFØRSELSINDKOMSTER

ﬂere i

BESKÆFTIGELSE
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4 ud af 5 unge, som havde
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"Baglandet København har haft kendskab til Projekt UNIK fra før opstarten, da vi bidrog med råd
og erfaringer i forhold til arbejdet med tidligere anbragte og drift af mødested/cafe. Efterfølgende har vi fulgt arbejdet i projektet, bl.a. gennem netværkssamarbejde, herunder samarbejde i
Alliancen for Anbragte Børn og Unge. Medio 2018 indgik vi aftale om udlån af vore lokaler til
projektets ungecafe i København. Baglandet København har bakket op om UNIK, da vi mener,
at forskellige specielle tilbud til tidligere anbragte har en stor værdi for den enkelte og tillige en
stor samfundsmæssig værdi. Vi har endvidere valgt at udvide samarbejdet med udlån af vore
lokaler, da vi har vurderet, at Projekt UNIK arbejder professionelt med en høj kvalitet i arbejdet
og med gode resultater. Samtidig har vi vurderet, at de unge i ungecafeen vil få en naturlig
tilgang til senere at indsluses som almindelige brugere i Baglandet København, hvilket vil være
til stor gavn for dem senere, når de afsluttes i Projekt UNIK."
Viggo Spangsberg, leder af Baglandet København

Café UNIK
Vi har hver uge haft Café UNIK-aftener i Herlev/ Ballerup, i frivilligcenterets
dejlige lokaler, hvor vi tilbyder madlavning, superviseret mestrings- & netværksgrupper, socialtræning og fællesspisning, som både de unge og vores
kernefrivillige er meget glade for. Caféen er altid velbesøgt og de unge værdsætter den familiære stemning. I løbet af året har vi haft forskellige aktiviteter i
forbindelse med Café-aftener, der er blevet spillet bingo og vi har haft tøjbytte
bazar, store bagedyst, grill arrangement, påske og julehygge med juleand og
gaver, og vi har i Café UNIK haft besøg af Ballerups Borgmester Jesper Würtzen
og vores UNIK Ambassadør Mette Abildgaard. I København har vi også Café
UNIK med socialtræningen og mestrings- og netværksgrupperne med de unge.
Vi er superglade for det gode samarbejde med Baglandet KBH, hvor caféen har
til huse hver anden uge.
Mestring- og Netværksgrupper
Grupperne afholdes i forbindelse med Café UNIK, hver uge. Grupperne giver
de unge et trygt rum til at dele, hvad der fylder hos dem, relevante temaer
tilbydes, såsom angstforløb, sund livsstil eller SMART Recovery til unge, der
ønsker at fastholde et sundt liv uden forskellige former for misbrug. Grupperne
er professionelt psykologisk superviseret. Netværksgruppen fungerer også som
en støtte, der mindsker den ensomhed, isolation og mistrivsel, som mange af
de unge står i. Grupperne fungerer også som tidlig opsporing, livsmestring og
ventilering, da mange af de unge står uden familie eller netværk.
Individuelle psykologiske samtaleforløb
UNIK er psykologisk forankret og er blevet brugt hver uge af de unge, der deltager i UNIK. Samtaleforløbene er som bekendt gratis for de unge, og de unge
som er i faste forløb, har mulighed for at få akutsamtaler alle ugens syv dage.

Krop og Krea
Hver anden uge, året igennem har der været Krop og Krea workshop, hvor
vi tilbyder de unge Mindfulness, Yoga og et Kreativt værksted som afholdes
i Frivilligcenter Herlev. De unge som deltager, får reduceret stress og angst
samtidig med at de bliver styrket i deres fysiske og mentale helbred.
Mentorkursus: SMART Recovery
I foråret 2018 havde vi et mentorforløb, der i år er et SMART-ambassadørkursus.
SMART betyder Self Management And Recovery Training. Og en gruppe på 10
UNIK-unge bestod kurset i marts 2018. Vi fortsætter med SMART-ambassadørkurserne i 2019.
Udflugter
Vi har været på udflugt med de unge. I år har vi bl.a. været på rundvisning på
Christiansborg med Mette Abildgaard og efterfølgende på restaurant. Vi har
været i teatret flere gange, været på rundvisning og café i Dansk Arkitektur
Center, deltaget i De Unges Dag, været til koncert og besøgt Absalons Kirke,
hvor vi deltog i fællesspisning, Walk and Talk i naturen og flere strandture med
spisning og hygge i det gode sommervejr.
Kurser
Vi har deltaget i forskellige kurser for at holde vores viden opdateret, bl.a.
‘Krisepsykologi 2’ under Center for Socialt Frivilligt Arbejde og ’SMART Recovery
Facilitator’. Vi har deltaget i ACT og “Ny metode til håndtering af sårbare unge”,
som blev afholdt i Herlev Frivilligcenter.
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Politiske aktiviteter
Igen i år deltog Foreningen med UNIK i Folkemødet på Bornholm, hvor vi
havde vores egen paneldebat på Folkemødet med titlen: “Hvordan hjælper vi
de udsatte unge i de svære overgange”. Det er en god måde at blive synlig på,
skabe nye kontakter og netværk. Politisk har vi haft foretræde syv gange i løbet
af året, hos hhv. Børn-, Indenrigs- og Socialudvalget, i Beskæftigelsesudvalget
og for Sundheds- og Ældreudvalget.
Presseomtale
Projekt UNIK er blevet omtalt i Altinget to gange og i Villabyerne en gang.
Samt en gang i PLF Bladet, som er for og om plejefamilier.
Ny hjemmeside
I løbet af 2018 fik vi vores nye hjemmeside i luften.
Den kan ses her: https://børnogungestrivsel.dk
Foreningen Børn og Unges Trivsel ser lyst på fremtiden. Vi kan se effekten
af, at vores arbejde med de unge i Projekt UNIK gør en markant forskel for
nuværende eller tidligere anbragte unge. Det store mål for 2019 er at få bredt
UNIK-modellen ud og sikre fremtiden med nye bevillinger. Vi startede året med
at åbne Værestedet UNIK i Gentofte med åbningsreception den 22. januar.

"Det Sociale Netværk/headspace Danmark
sætter meget stor pris på samarbejdet med
Foreningen Børn og Unges Trivsel. Sammen
er vi med til at udvikle, implementere og
kommunikere nye og banebrydende initiativer, der kan løfte hjælpen til udsatte børn og
unge i vores samfund.

Tak til alle samarbejdspartnere, fonde og organisationer der støtter vores arbejde.
Vi glæder os til at forsætte det vigtige arbejde i UNIK på anbringelsesområdet
i 2019, da det er foreningens grundlæggende budskab, at det betaler sig at
investere i mennesker. Udsatteområdet har brug for at vi i Danmark tænker nyt
og i helhedsorienterede, længerevarende og tværprofessionelle løsninger, som
løfter i fællesskab til gavn for anbragte børn og unge i efterværn.

Sammen har vi i 2018 løftet opmærksomheden over for anbragte børn og unge hos
Rådet for Socialt Udsatte og medvirket til
at anbragte børn og unge fremover får en
mere central placering i rådets arbejde.
Sammen har vi i juni 2018 været med til at
stifte Alliancen for anbragte børn og unge,
hvor vi har et fælles mål om større opmærksomhed (fagligt, politisk, økonomisk) på de
helt særlige problemstillinger, som præger
både nuværende og tidligere anbragte
børn og unge. Lokalt har vores samarbejde i
f.eks. Gentofte bidraget til at løfte den lokale
indsats gevaldigt overfor anbragte børn og
unge. Det sker f.eks. på netværksmøder i
kommunen, hvor vi understøtter vigtigheden af hinandens tilbud til de unge."

Kærlig hilsen Formand for Børn og Unges Trivsel
Heidie Graversen

Trine Hammershøy, direktør i Det Sociale Netværk/headspace Danmark
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SROI-ANALYSE
IMPACT MAP FRA SROI-MODEL
Herunder er der indsat et udsnit af SROI-modellens impact map for analysen af Projekt UNIK. I venstre side er undersøgelsens interessenter anført, dernæst forandringer i form af effekter af Projekt UNIKs indsats, og så inputs i form af ressourcer,
f.eks. tid og penge. I bunden af tabellen ses summen af alle inputs, det vil sige omkostningen ved driften af Projekt UNIK i
projektperioden. Som det fremgår af tabellen er den samlede omkostning ca. 5,1 mio. kr. finansieret af Satspuljen.

TABEL 1: Udsnit af Impact map for Projekt UNIK
STAKEHOLDERS

TILSIGTEDE/UTILSIGTEDE KONSKVENSER

Hvem har indflydelse
og bliver påvirket?

Hvad vil ændre sig for dem?

Unge

INPUTS
Hvad
investerer de?

OUTPUTS

Hvad er værdien
af inputs

Overgang fra kontanthjælp giver
unge øget netto-købekraft

0

Unge har ikke længere misbrug

0

Unge er mindre ensomme og isoleret

Tid

0

Unge har bedre psykisk trivsel og mere selvtillid

0

Unge har fået et socialt netværk

0

Region

Unge har færre psykiatriske indlæggelser

Region

Unge har færre ambulante besøg
på psykiatrisk skadestue

Stat og kommune

Nettobidrag stiger som følge af en højere
erhvervsfrekvens. Færre udgifter til kommunale
foranstaltninger. Højere nettobidrag.

I ALT

Tilskud

Satspulje

Opsamling af
aktivitet

Aktiviteter og samtale i
Projekt UNIK

0

Dækning af omkostninger til
indlæggelser

0

Dækning af omkostninger til
ambulatorium

5,1 mio. kr.

Delvis dækning/refusion
af kommunale aktiviteter
ifm. beskæftigelsesindsats,
herunder f.eks. kontanthjælp

5,1 mio. kr.

Ovenfor relateres de førnævnte outputs til outcomes, det vil sige de konsekvenser, som indsatsen faktisk har. Disse er til dels målbare, samt der eksisterer indikatorer for
størrelsen af effekten.
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TABEL 2: Udsnit af outputs og outcomes
STAKEHOLDERS

OUTPUTS

Hvem har indflydelse
og bliver påvirket?

Aktivitet

OUTCOMES
Beskrivelse
Højere livstilfredshed som følge af
bedre trivsel og selvværd (bedre
mental sundhed) af at få hjælp til at
håndtere egne problemer

Deltager i Projekt
UNIK-indsatsen

Unge

Højere købekraft og indkomst som
følge af uddannelse og højere
erhvervsfrekvens (beskæftigelse)
Større livskvalitet som følge af at
blive hjulpet til mindre ensomhed og
isolation samt styrket socialt netværk

Region

Dækning af sygeforløb

Stat og kommune

Færre omkostninger til indlæggelser
og behandlingsforløb til psykisk syge

Færre omkostninger
til kontanthjælp etc.

Data og indikator

Data fra spørgeskemaer om psykosocial status, herunder
vedrørende trivsel, engagement, sociale og følelsesmæssige færdigheder, selvværd og optimisme, ensomhed og
isolation, kompetencer og socialt netværk samt forhold
vedr. uddannelse, beskæftigelse, indkomst, psykiatriske
diagnoser, behandling, medicin og misbrug
Baseret på enhedsomkostninger fra Socialministeriets social økonomiske model (SØM), Social Value UK/HACT, satser
fra SKAT og Beskæftigelsesministeriet og beregninger vedr.
indkomst-, overførsels- og skatteforhold

Baseret på enhedsomkostninger fra Socialministeriets social økonomiske model (SØM) vedr. psykiatriomkostninger
Beregning af nettobidrag baseret på enhedsomkostninger
fra Socialministeriets social økonomiske model (SØM), satser
fra SKAT og Beskæftigelsesministeriet og beregninger vedr.
indkomst-, overførsels- og skatteforhold
Følsomhedsberegninger gennemført ift. 1) ROCKWOOL Fondes
estimat for værdi af inklusion af social udsatte unge samt og 2)
baseret på SØM

Nedenfor er indsat outcomes, den finansielle proxy-værdi, der anvendes til at beregne værdien af forandringen samt værdien af forandringen, hvilket vil sige værdien af den finansielle proxy ganget forandringen.
Et eksempel herpå for ensomhed er:

28,51 + 6.920 + (1 – 0,1) + (1 – 0,05) = 192.289
antal hjulpne + finansiel proxy + (1 – deadweight) + (1 – displacement) = impact
1

Jf. formel (1). (a) 562 * (b) 16,2% * (c) 2,5/4 = (d) 57.
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TABEL 3: Udsnit af outcomes fra Projekt UNIK
STAKEHOLDERS

OUTCOMES

Beskrivelse

Indikator

Finansiel proxy

Værdi

Kvantitet gange den
finansielle proxy
fratrukket deadweight,
displacement og
attribution

Højere livstilfredshed som
følge af bedre trivsel og
selvværd (bedre mental
sundhed) af at få hjælp
til at håndtere egne
problemer

Datasæt fra Børn
og Unges Trivsel,
5-årig prognose
baseret på
resultater fra
år 1 og 2

Social Value Bank (SVB),
HACT, Fujiwara, improved
confidence, high confidence. GBP/DKK på 8,46.2

105.496

2.570.678

Højere købekraft og
indkomst som følge af
uddannelse og højere
erhvervsfrekvens (beskæftigelse)

Samme som
ovenfor

Ændring i købekraft
(lønindkomst – kontanthjælp) sammenholdt med i
DREAM-model. Inklusion af
udsatte unge.3

101.125

2.031.398

Samme som
ovenfor

Beregning er baseret på
målt værdi af ikke at være
ensom ift. sundhed og træk
på offentlige budgetter.
Social Finance med UK
Cabinet Office. GBP/
DKK. Effekt over 15 år er
12.000 GBP, vi har antaget
linearitet.4

6.920

192.289

Hvem har indflydelse
og bliver påvirket?

Unge

Større livskvalitet som
følge af at blive hjulpet til
mindre ensomhed og isolation samt styrket socialt
netværk
Beregning er baseret på
målt værdi af ikke at være
ensom ift. sundhed og træk
på offentlige budgetter
(Social finance)

2
3
4

IMPACT

Social Value Bank, HACT, Fujiwara. www.hact.org.uk
ROCKWOOL Fonden: "Den økonomiske gevinst ved at inkludere de udsatte unge", arbejdspapir nr. 39 samt beregninger baseret på takster og enhedspriser fra Skat, beskæftigelsesministeriet og SØM.
Social Finance: 'Investing to Tackle Loneliness', 2015.
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32,5

28,5

32,5

31

4

45

20

31

Mindre ensomhed og isolation

Bedre
psykisk trivsel
og selvtillid

Udvikling af
socialt netværk

Netto-købekraft:
Fra kontanthjælp
til lønindkomst

Reduktion
af misbrug

Færre psykiatriske
indlæggelser

Færre besøg
på psykiatrisk
skadestue

Nettobidrag:
Fra kontanthjælp
til beskæftigelse
giver øget
skatteindtægt

Investering i
Projekt UNIK

Unge

Unge

Unge

Unge

Unge

Region

Region

Kommune
og stat

Statens
satspulje

5

5

5

5

5

5

5

5

Varighed
Hvor lang tid
er der effekt
efter endt aktivitet (Angiv
kun tal)

1

1

1

1

1

1

1

1

Outcomes start
Er der effekt
første år (angiv
1) eller i andet år
og perioden efter
(angiv 2)

3.576

Socialministeriets
SØM-model

Beskæftigelsesministeriets satser samt
beregninger
fra Rambøll

151.535

1.854

221.001

Social Value UK - HACT,
Fujiwara

Socialministeriets
SØM-model

101.125

15.651

Social Value UK - HACT,
Fujiwara

Social Value UK - HACT,
Fujiwara

105.496

6.920

Social Finance med
UK, 'Investing to Tackle
Loneliness'

Social Value UK - HACT,
Fujiwara

Værdi i DKK
(proxy værdi)
Hvad er værdien
af forandringen?
(Angiv kun tal)

Finansiel proxy
Hvilken proxy / indikator vil du bruge til at
validere / underbygge
værdisætning af
forandring?

10%

10%

5%

10%

10%

Social Value Bank,
HACT. Measuring social impact, Fujiwara
Daniel, (2015)
Skatteministeriet,
Rambøll og egne
beregninger
Social Value Bank,
HACT. Measuring social impact, Fujiwara
Daniel, (2015)
Socialministeriet,
SØM-modellen,
version 1, 2017.
Socialministeriet,
SØM-modellen,
version 1, 2017.

0%

10%

10%

Social Value Bank,
HACT. Measuring social impact, Fujiwara
Daniel, (2015)

Beskæftigelsesministeriets og SKATs
satser

10%

Social Finance:
'Investing to Tackle
Loneliness', 2015

Kilde
Hvor fik du
informationen fra?

Hvor meget
forandring ville
være sket uden
interventionen?

DEAD WEIGHT %

Ovenfor præsenteres en oversigt over hvilke værdier og hvordan disse indregnes i den videre SROI beregning. Her præsenteres antagelser omkring deadweight,
displacement etc. samt vises den samlede årlige impact, på de skitserede variable, som Projekt UNIK bidrager til.

TOTAL

Antal
Hvor meget
forandring
var der?

Hvad tror du
vil forandre
sig for dem
(målgruppen)?

Hvem har
projektet en
effekt på?
Hvem har
en effekt på
projektet?
Hvor mange
interessenter?

OUTCOMES - RESULTATER (HVAD FORANDRES?) - INDIKATORER, FINANSIEL PROXY, VARIGHED, DATA OG KILDER

FORVENTET
FORANDRING

INTERESSENTER

TABEL 4: Beregning af sociale outcomes fra Projekt UNIK

0%

20%

10%

10%

10%

20%

5%

5%

5%

Hvilken aktivitet
afløste interventionen, og
hvor stor en del
af forandringen
skyldes den tidl.
aktivitet?

DISPLACEMENT %

0%

10%

0%

0%

0%

10%

0%

0%

0%

Hvem har ellers
/ har andre
bidraget til
forandringen?

ATTRIBUTION %

TOTAL

0%

5%

5%

5%

0%

5%

0%

0%

0%

Falder
effekten af
indsatsen
(outcome
drop off) i
fremtidige
år?

DROP OFF%

9.189.506

0

3.044.036

30.035

130.345

755.822

2.031.398

434.902

2.570.679

192.290

Antal X finansiel proxy, minus dødvægt,
forskydning
og andres
bidrag

IMPACT

FORENINGEN BØRN OG UNGES TRIVSEL

ÅRSBERETNING 2018

SROI-NØGLETAL
I dette afsnit præsenteres resultaterne af analysen. Bemærk at nedenstående
tabel angiver tal for social og økonomisk værdi af investeringen i Projekt UNIK
i ét år. Nedenstående beregning kan således ses som et femårigt investeringsprojekt, hvor investeringen, dvs. driften af Projekt UNIK, foretages i år 0,

og indtægterne herfra løber i 5 år frem. Derefter vil der være en tilsvarende
investering året efter, såfremt driften af Projekt UNIK fortsættes, der givetvis vil
have samme 5-årige afkastforløb, blot med start i år 1. Her betragtes dog kun
første investeringsforløb.

TABEL 5: Nøgletal fra SROI-analysen, prognose for effekt af Projekt UNIK hold 1 (2016-2020 begge år inkl.)
NØGLETAL (KR.)

ÅR 0

ÅR 1

ÅR 2

ÅR 3

ÅR 4

ÅR 5

A) Akkumuleret omkostning

5.133.333

5.133.333

5.133.333

5.133.333

5.133.333

5.133.333

B) Akkumuleret social og økonomisk værdi

9.189.506

18.025.570

26.279.745

33.995.357

41.212.254

47.967.094

C) Nettoværdi

4.056.173

12.892.237

21.146.412

28.862.024

36.078.921

42.833.761

D) Social benefit-cost ratio

1,8

3,5

5,1

6,6

8,0

9,3

E) SROI

83%

91%

76%

64%

56%

49%

A) Akkumuleret omkostning angiver den umiddelbare økonomiske effekt,
som Projekt UNIK´s aktivitet i år 0 medfører i det respektive år.
B) Akkumuleret social og økonomisk værdi angiver den samlede værdi
over årene, dvs. effekten i årene lægges sammen.
C) Nettoværdi angiver den samlede nettonutidsværdi over årene. At beregne
nutidsværdi indebærer, at der diskonteres med 4 pct.5 Nutidsværdi er således
en beregning, der tager højde for en samfundsmæssig alternativomkostning.
Dvs. den akkumulerede bruttonutidsværdi fratrækkes indsatsens omkostning i
år 0. Som det fremgår af tabellen er nettonutidsværdien på knap 42,8 mio. kr.
for Projekt UNIK efter 5 år. Når der diskonteres med 4 pct. betyder dette, at man
angiver det afkast, som overstiger en samfundsmæssig investering med 4 pct.
i årlig afkast.
D) Social benefit-cost ratio beregnes som akkumuleret bruttonutidsværdi
divideret med omkostningen i år 0, og angiver således hvor mange kroner,

1 krone investeret i Projekt UNIK vil give i afkast tilbage til den unge, staten,
kommunen og samfundet generelt. Som det ses i prognosen, forventes Projekt
UNIK i år 5 at give et afkast på 9 kr. pr. investeret krone, dvs. en bruttonutidsværdi for samfundet på ca. 47,9 mio. kr. i år 5 som følge af en investering på ca.
5,1 mio. kr. i år 0.
E) SROI angiver det årlige afkast i procent. I år 5 giver projektet således et
afkast på investeringen på 49 pct. Når annualiseret SROI falder over tid, skyldes
det at nutidsværdien af afkastet (impact) af 1 kr. investeret i år 1 er højere end
i år 5, grundet diskontering. Det årlige SROI afkast (E) er på 83% i år 1 og 49%
i år 5, svarende til en nettonutidsværdi på 42 mio. kr. i år 5. Dette er væsentligt
over Finansministerierets kalkulationsrente for samfundsmæssige konsekvens-vurderinger og investeringer (4%).6
Dette er udtryk for at investeringen i de tidligere anbragte unge gennem
Projekt UNIK-indsatsen– alt andet lige – er en rigtig fornuftig investering set fra
et socialt og samfundsmæssigt perspektiv.

"Jeg er ikke ’bare’ et papir, jeg er ikke ’bare’ en borger – jeg er
rent faktisk et menneske"
Pia, ung i UNIK

5
6

Finansministeriet (2014). https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2013/05/ny-og-lavere-samfundsoekonomisk-diskonteringsrente
Finansministeriet (1999). Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, s. 36. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2013/05/ny-og-lavere-samfundsoekonomisk-diskonteringsrente
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ØKONOMISK GEVINST FOR STAT, REGION OG KOMMUNE
Den samlede bruttogevinst af Projekt UNIK forventes at være på 47,9 mio. kr. i år 2020. Ser man isoleret på gevinster fra
ændringer i nettobidrag til kommune, region og stat, svarende til 14,9 mio.kr., får man et billede af de kapitaliserbare
økonomiske gevinster for det offentlige. De øvrige 33 mio. kr. er ikke-kapitaliserbar social værdi.

FIGUR 1: Fordeling af akkumuleret samfundsmæssig værdi

100%

FIGUR 2: Forventet fordeling af værdi på stat, region og kommune
(forecast over 5 år), kr.

Stat
Kommune
Region

33.030.798

6.526.820

50%
7.661.919
14.936.296
0%

747.557
Social gevinst for individer (fx. købekraft og trivsel)
Økonomisk gevinst i offentlige budgetter

Det ses, at de økonomiske gevinster i offentlige budgetter forventes at udgøre ca. 31 pct. af den samlede værdi (47,9 mio.kr.), hvoraf kommunerne får 51 pct.
(7,6 mio. kr.), staten 44 pct. (6,5 mio. kr.) og regionerne 5 pct. (0,7 mio. kr.)
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TABEL 6: Følsomhedsanalyse af økonomiske gevinster for stat og kommune7
Økonomisk værdi ved
at inkludere unge på
arbejdsmarkedet

ROCKWOOL Fonden
Den økonomiske gevinst ved
at inkludere de udsatte unge,
København, 2016

SØM-beregning
Estimat genereret ud
fra Socialministeriets SØM-model version 1.1., beregning af
Projekt UNIK, 2017

Økonomer Uden Grænser
Social cost benefit analyse
med fokus på at beregne
gevinst af øget uddannelse
og beskæftigelse, som følge
af bedre personlig trivsel og
selvværd,med mindre træk på
psykiatrisk behandling til følge.

Gevinst pr.
udsat ung,
pr. år

45.000

63.708

60.964

Gevinst
Projekt
UNIK hold
1, pr. år

Gevinst Projekt
UNIK hold 1, samlet
år 5, 2020

FORSKEL

KILDE

11.025.000

Estimat beregnet på enhedspriser fra ROCKWOOL Fondens
baseret på data fra Dream-model
om udsatte unge.

ROCKWOOL
Fonden, Den økonomiske gevinst
ved at inkludere
de udsatte unge,
København 2016.

15.608.511

Estimat beregnet på SØM
databasens enhedspriser ved
en række sociale, sundhedsmæssige, uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser, psykiatriske
indsatser og indlæggelser og
misbrug samt kriminalitet.

Socialministeriets Social
Økonomiske
Model version
1.1., beregning
af Projekt UNIK,
2017.

14.936.296

Estimat beregnet på enhedspriser
(omkostninger / indtægter) vedr.
kontanthjælp, SU, beskæftigelse,
psykiatriske indlæggelser baseret på
omkostninger/ værdier fra Beskæftigelsesministeriet, Socialministeriet
(SØM-modellen) og forskningslitteratur på området.

Analyse baseret
på omkostninger/ værdier fra
Beskæftigelsesministeriet,
Socialministeriet
(SØM-modellen)
og SKAT.

2.205.000

3.121.702

2.987.259

I tabellen ovenfor ses resultatet af en følsomhedsanalyse af de økonomiske
gevinster som det forventes Projekt UNIK leder til. I tabellen sammenholdes
det resultat, som Økonomer Uden Grænser i denne analyse er nået frem
til, med resultater fra andre analyser, det vil konkret sige de økonomiske
gevinster tidligere undersøgelser viser, der er ved inklusion af udsatte unge
på arbejdsmarkedet.
Det ses at udsvinget er på ca. 18.700 kr. pr. ung pr. år baseret på ROCKWOOL
Fondens gevinst pr. ung på 45.000 kr. pr. år, SØM på 63.708 kr. pr. og Økonomer Uden Grænsers prognose viser 60.964 kr. pr. år.
Forskellene tilskrives, dels at sammenligningerne bygger på enhedspriser, eksempelvis Dream-data, som bygger på gennemsnit af en stor gruppe af unge,
dels at omkostningstrækket, dvs. profilerne på de unge i de enkelte analyser,
ikke er fuldkommen identiske, hvorfor enhedspriserne også vil variere. Eksempelvis skønnes SØM-enhedspriser at dække en lidt tungere unge-profil end de
unge i Projekt UNIK, mens ROCKWOOL Fonden skønnes at operere med en lidt
lettere gruppe, som eksempelvis ikke har samme træk på for psykiatri.
Følsomhedsanalysen giver et bedre grundlag at vurdere de forventede
økonomiske gevinster på. Det estimeres på den baggrund konservativt8, at de

samlede økonomiske gevinst i 2020, for stat, region og kommune, vil udgøre
mellem 11 og 15 mio. kr. Beregnet som benefit-cost9 ratio, svarer det til et
afkast på mellem 2,1-2,9 kr. i år 2020 pr. 1 kr. investeret.
I forhold til følsomhedsanalyse ville vi gerne have styrket denne rapport
ift. effekterne af den psykosociale udvikling, herunder udviklingen i trivsel,
selvtillid, ensomhed mv. Da der er tale om en før/eftermåling, er det kritiske
spørgsmål vi har stillet os selv, hvor meget udvikling der ville have været hos
de unge uden indsatsen, og om der findes præcise tal for hvor mange udsatte
unge med en profil, som ligner dem fra indsatsgruppen, der udvikler bedre
trivsel, højner selvtillid og reducerer ensomhed mv. uden indsats. Der findes
desværre ikke gode tal herfor i den ganske store mængde af litteratur vi har
gennemgået. Vi har derfor gennemført de beskrevne følsomhedsanalyser, og
videre støttet os til særligt studier fra Socialforskningsinstituttet, ”Tidligere anbragte som unge voksne”, registerbaseret undersøgelse af unge tidl. anbragte
født i 1980-1982 (2012), Anbragtes unges overgang til voksenlivet (2016)
og Rockwool Fonden, Den økonomiske gevinst ved at inkludere udsatte unge
(2016). Her tegnes et billede af, at de unge udsatte har en kraftig overrisiko
på en lang række områder, f.eks. misbrug, kriminalitet, hjemløshed og et
liv udenfor arbejds- og uddannelsesmarked, og at status desværre ofte er
uændret, når der ikke er støtte.

7

Baseret på ROCKWOOL Fonden, Arbejdspapir nr. 39 Den økonomiske gevinst ved at inkludere de udsatte unge, København 2016, Socialministeriets Social Økonomiske Model version 1.1., beregning af Projekt Unik, 2017 og social cost benefit
analyse baseret på Estimat beregnet Social Value UK SROI model og omkostninger/ værdier fra Beskæftigelsesministeriet, Socialministeriet (SØM-modellen) og Skatteministeriet. Note: Ovenstående tabel viser den økonomiske gevinst som
interventionen skaber i offentlige budgetter, ikke gevinster for individer.
8

VIVE har for SØM beregnet at før-og-eftermålinger generelt overvurderer effekter med 34 pct., hvorfor fremskrivelsen af beskæftigelses-effekterne er nedjusteret med 34 pct. forecast år 5. Herefter er der i social cost benefit beregningerne
regnet videre med nedjusterede tal for beskæftigelse. Konkret er effekt på beskæftigelse i år 3, 4 og 5 fremskrevet lineært, hvorefter effekten i år 5 er nedskrevet med 34 pct. (fra 47 til 31 personer i beskæftigelse).
9

Projekt Unik hold 1 er finansieret af 5,1 mio. kr. fra Statspuljen.
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"Børn og Unges Trivsels arbejde igennem Projekt UNIK er et særligt godt
eksempel på, at man i samarbejde mellem civilsamfund og frivillige kan nå
længere i arbejdet med at støtte sårbare mennesker. Projektet har styrket og
løftet en hel gruppe unge igennem relations arbejde og gode trygge rammer
bl.a. igennem samarbejde med Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev. Vi har oplevet en gruppe unge som er vokset og igennem hele projektperioden er blevet
tryggere og tryggere i vores hus og i at omgås vores brugere og personale."
Tina Andersen Messaoudi, centerleder Frivilligcenter Herlev

"Vi i Østifterne er glade for muligheden for at støtte Projekt UNIK under
Foreningen Børn og Unges Trivsel. Det står mere og mere klart, at tidligere
anbragte børn vokser op med svære forudsætninger for at klare sig på lige fod
med andre i samfundet. Det er en ulighed, som kræver vores mod til at sætte
ind, og netop det mod har Projekt UNIK og alle de dejlige mennesker som er
en del af det."
Camilla Dolberg Schmidt, projektchef Østifterne
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