Udviklings- og investeringsprogrammet på
voksenområdet (UIP)
Gruppen af udsatte voksne i Danmark udgør ca. 65.000 personer. Der er tale om en
meget sammensat gruppe med meget varierende problematikker, problemtyngde og
med forskellige grad af kompleksitet i deres problemer.
Med det formål at sikre, at flere udsatte voksne modtager hjælp og støtte, der
medvirker til, at de kan opnå positive effekter i form af f.eks. forbedret livskvalitet,
opbygning af netværk, uddannelse og beskæftigelse, blev det med satspuljeaftalen for
2017 besluttet at igangsætte et permanent udviklings- og investeringsprogram på
voksenområdet. Programmet skal medvirke til, at der fremadrettet bliver arbejdet mere
systematisk med udvikling, afprøvning og udbredelse af virksomme metoder for
derigennem at understøtte en mere vidensbaseret social indsats. Programmet består
af tre spor:






I spor 1 udvikles og afprøves nye virksomme og omkostningseffektive
indsatser med inddragelse af lovende praksis i kommunerne og med
udgangspunkt i kommunernes behov for nye indsatser og metoder.
I spor 2 arbejdes der med at udbrede virksomme metoder, så de kan
forankres i flere kommuner. Udbredelsen understøttes ved, at
o Socialstyrelsen yder rådgivning og implementeringsstøtte i forhold til
de metoder, der udbredes.
o medarbejderne uddannes i de konkrete metoder
o kommunerne kan søge om økonomisk støtte til dækning af
initialomkostninger ved implementering af metoderne,
o implementeringen af metoderne monitoreres.
I spor 3 investeres i data og videnskilder, der understøtter viden om, hvad
der virker

Årshjul og faglig styregruppe
Som en del af udviklings- og investeringsprogrammet bliver der etableret en faglig
styregruppe, som vil bestå af bl.a. kommunale repræsentanter og kerneaktører på
socialområdet som fx repræsentanter fra medarbejderne på socialområdet og
uddannelses- og forskningssektoren. Den faglige styregruppe skal sikre, at der i
arbejdet med udviklings- og investeringsprogrammet er fokus på en tæt kobling
mellem uddannelse af nye medarbejdere til socialområdet og det konkrete sociale
arbejde ude i kommunerne.
Den faglige styregruppes indstilling ligger til grund for den endelige prioritering af
konkrete indsatser til afprøvning og udbredelse, som foretages af børne- og
socialministeren i efteråret efter forhandlinger med partierne bag satspuljeaftalen.

Det forventes, at der vil være to møder årligt i den faglige styregruppe.

Fokus i 2017
Med satspuljeaftalen for 2017 er det besluttet, at det overordnede fokus for udviklingsog investeringsprogrammet for 2017 er hjælp til borgere i eget hjem (bostøtte efter §
85 i serviceloven). Med aftalen er det endvidere besluttet, at der i udviklings- og
investeringsprogrammet skal indgå et initiativ om efterværn for tidligere anbragte
unge.
I spor 1 iværksættes derfor to projekter.
- Gruppebostøtte: Der iværksættes et projekt med det formål at identificere,
videreudvikle og pilotteste forskellige typer gruppebostøtteindsatser med henblik
på at skabe ny viden om effektiv bostøtte. Dette vil give mulighed for senere at
afprøve indsatserne i større skala og på sigt eventuelt udbrede metoderne
nationalt. Det er forventningen, at der udvikles og pilottestes 2-3 forskellige typer
af gruppebostøtteindsatser. Op til 5 kommuner forventes at deltage i
metodeudviklingen.
- Efterværn: Der iværksættes et forsøg med en investeringspulje for kommuner,
der ønsker at arbejde intensivt med at omlægge efterværnsindsatsen og
herunder gøre en særlig indsats for at motivere de unge, så de sikres den bedst
mulige overgang til et selvstændigt voksenliv.
I spor 2 udbredes tre bostøttemetoder:
 Critical Time Intervention (CTI), der er udviklet til at hjælpe personer i en
kritisk overgangsperiode.
 Social Færdighedstræning (SFT), der er et gruppebaseret tilbud.
 Åben Dialog (ÅD), der er en netværksbaseret metode.
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