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Evaluering af Home-Start Familiekontakt 

Til Aarhus Byråd 

Til Orientering 

 

Baggrund 

Der blev i forbindelse med budgetforliget 2016-2019 tilført 250.000 kroner 

årligt til Sociale Forhold og Beskæftigelse i perioden 2016-2018 med henblik 

på at indgå en treårig samarbejdsaftale med Home-Start.  

 

Home-Start Familiekontakt tilknytter en frivillig familieven til et barn nogle 

timer om ugen i ca. 5-8 måneder. Initiativet er beskrevet i vedlagte bilag 3. 

 

Det fremgår af forligsteksten, at samarbejdsaftalen skal evalueres i forbin-

delse med budgetlægningen for 2019, og der skal tages politisk stilling til, 

om aftalen skal forlænges.  

 

Socialforvaltningen indgik i forlængelse af budgetforliget en samarbejdsafta-

le med Home-Start, der udløber i 2019. Der blev, i forbindelse med samar-

bejdsaftalen, udarbejdet et evalueringsdesign i samarbejde med Socialfor-

valtningen.  

 

Samarbejdsaftalen indeholder følgende økonomiske grundlag: 

 250.000 kr. fra Socialforvaltningen i perioden 2016, 2017 og 2018, sva-

rende til de midler, der blev bevilget med budgetforliget 2016-2019. Det 

vil sige, at disse midler udløber med udgangen af 2018. 

 

 450.000 kr. årligt i perioden 2017, 2018 og 2019. Dette tilskud finansie-

res med 150.000 kr. fra henholdsvis MSO, MBU og MSB. Det vil sige, at 

disse midler udløber ved udgangen af 2019. Det var en ekstraaftale, der 

blev indgået for bedre at kunne understøtte en høj aktivitet i Home-Start 

- herunder sikre at Home-Start i mindre grad fik brug for at indhente 

yderligere ekstern finansiering i perioden 

 

Omfanget af aktiviteterne, der beskrives i delevalueringen, er derfor på bag-

grund af et årligt tilskud på 700.000 kr. fra kommunen, samt hvad de herud-

over får af ekstern finansiering. Det betyder, at omfanget er aktiviteter som 

evalueringen omfatter alt andet lige, er større, end hvis samarbejdsaftalen 

alene baserede sig på de 250.000 kr., som blev bevilget ved budgetforliget.  

 

Udover den vedlagte delevaluering, er det aftalt, at der laves en endelig 

evaluering i 2019 i forbindelse med at samarbejdsaftalen udløber.  

 

Nærværende notat er Socialforvaltningens vurdering af Home-Starts evalue-

ring og det foreløbige samarbejde med foreningen.  
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Beskrivelse af Home-Start og formålet med samarbejdet 

Home-Start Familiekontakt tilknytter en frivillig familieven til et barn et par 

timer om ugen i normalt 5-8 måneder. Familievenner bliver, ifølge aftalen, 

udvalgt af Home-Start Familiekontakt koordinatoren. De frivillige skal have 

en ren børneattest og skal selv have erfaring med at være forældre eller 

have erfaring med familier med børn. Der laves et introduktionskursus til de 

frivillige. Familievennen skal, ifølge samarbejdsaftalen, medvirke til at støtte 

personer der er inde i en svær periode, som har behov for en tidlig indsats 

for at forebygge kriser og sammenbrud i familien. Desuden skal familieven-

nen bidrage til at styrke selvtilliden og uafhængigheden i familien ved at 

fokusere på deres egne ressourcer og opmuntre til udvidelse af deres eget 

netværk. 

 

Bemærkninger vedrørende evalueringen  

Det fremgår af delevalueringen, at de adspurgte forældre har oplevet en god 

progression i forhold til bedre overblik, overskud og trivsel i hverdagen og at 

forældrene er meget tilfredse med indsatsen. Socialforvaltningen noterer sig, 

at konklusionerne baserer sig på et spinkelt datagrundlag med 19 familier. 

Dette gør Home-Start selv opmærksom på. Konklusionerne skal derfor tages 

med et vist forbehold, om end det ser ud til, at både det kvantitative og kvali-

tative materiale underbygger positive resultater for familierne.  

 

Socialforvaltningens erfaringer med Home-Start 

Det er Socialforvaltningens vurdering, at Home-Start arbejder forebyggende 

for en bred målgruppe i Aarhus Kommune. Dette var også en del af bag-

grunden for, at det supplerende tilskud går på tværs af magistratsafdelinger. 

Det ses også ved, at størsteparten af familierne bliver henvist fra Sundheds-

plejen. En mindre del af målgruppen henvises direkte fra Socialforvaltnin-

gen. Socialforvaltningen har her erfaring med, at de kan være et godt sup-

plement til den kommunale indsats for udsatte familier, der har andre indsat-

ser sideløbende. 

 

Det er ikke muligt, ud fra evalueringen, at fastslå hvor stor en del af familier-

ne, der kan være i direkte risiko for at blive Socialforvaltningens målgruppe, 

hvis de ikke havde fået en indsats fra Home-Start. Det er dog ud fra evalue-

ringen rimeligt, at antage at Home-Start har potentiale for at være generelt 

forebyggende, da evalueringen peger på at forældrene oplever en god pro-

gression i forhold til overblik, overskud og trivsel i hverdagen. Dette vil alt 

andet lige, have betydning for børnenes trivsel og eventuelle senere behov 

for hjælp og støtte på tværs af Aarhus Kommunen samt andre offentlige 

myndigheder.  

 

Socialforvaltningen har ikke mulighed for at vurdere udregningerne i bilag 2, 

hvor Home-Start giver eksempler på, hvad kommunen kan spare af midler 

ved at støtte Home-Start. Dette forudsætter mere kendskab til de enkelte 

familier og et større detailkendskab til Home-Starts samlede målgruppe.  
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Bilag:  

 Bilag 1. Delevaluering af aktiviteterne i Home-Start Familiekontakt 

Aarhus i perioden 1. januar 2017 til medio maj 2018 

 Bilag 2. Eksempler på tilbagemeldinger fra familier, der har fået støt-

te fra Home-Start i Aarhus 

 Bilag 3. Kort beskrivelse af Home-Starts indsats for småbørnsfamili-

er under pres 


