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Overordnet plan for udmøntning af anbefalinger fra evalueringen af IPS-indsatsen 

Baggrund
AUU behandlede på sit møde den 12. april 2021 den interne evalueringsrapport for 
IPS-indsatsen. Udvalget besluttede, at der som led i budgetprocessen skulle udar-
bejdes et oplæg til udvidelse af indsatsen indenfor udvalgets ramme. 

Evalueringsrapporten for den interne evaluering af IPS-indsatsen i Hjørring Kommu-
ne indeholder en række anbefalinger til justering og forbedring af indsatsen. I det 
følgende beskrives en aktuel status for den foreløbige udmøntning samt en plan for 
den endelige udmøntning af anbefalingerne.

Udvidelse af målgruppen til unge ml. 15-17 år
Det foreslås at frigøre 1,0 mio. kr. fra STU-området (der henvises til bilag 3) til en 
sammenhængende IPS-indsats med erhvervsfokus for unge fra 15 til 25 år. Det er 
en udvidelse af den nuværende målgruppe til også at omfatte de 15-17-årige. Den 
nye særlige IPS-ungeindsats skal hjælpe unge med psykiske lidelser til at få afklaret 
deres ønsker og muligheder og hjælpe dem på vejen til en positiv destination på 
arbejdsmarkedet.

Indsatsen kan påbegyndes for relevante afgangselever i 9. og 10. klasserne i sam-
arbejde med Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen. Målgruppen vil som 
hovedregel være elever fra specialklasserne. IPS-konsulenten skal kunne understøt-
te de unges gennemførelse og fastholdelse i praktikforløb, introjobs, skræddersyede 
mesterlæreforløb, erhvervsuddannelse og ordinær/støttet beskæftigelse ude på virk-
somhederne. Efterværn er en del af IPS-konceptet, så tanken er at videreføre ind-
satsen frem til de unge, er velforankret i en positiv destination på arbejdsmarkedet.

Der er i forvejen indledt et samarbejde med Psykiatrien om udvikling af grundlaget 
for en udvidelse af målgruppen for IPS-indsatsen, hvor der er tale om unge i alderen 
15-17 år. Børne- og Familieområdet indgår i dette samarbejde. Udvidelsen af IPS-
indsatsen skal ses som en forlængelse af dette samarbejde. 

Med en udgiftsramme på 1 mio. kr. vil IPS-teamet kunne udvides med 2 IPS-konsu-
lenter og den faglige koordinatorfunktion vil kunne opnormeres. Det forventes at den 
udvidede indsats løbende vil kunne håndtere 30-40 unge i forløb og efterværn.
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Side 1.



                                                                                Side 2

Som grundlag for opstart af den særlige indsats iværksættes en analyse, der skal 
afdække den konkrete målgruppe og beskrive en effektiv og målrettet indsats, der 
involverer de nævnte parter. Udmøntning af analysen forventes at kunne ske i for-
længelse af budgetvedtagelsen mhp opstart af indsatsen fra januar 2022. 

Håndtering af venteliste
Evalueringsrapporten peger på behovet for at nedbringe antallet af borgere på ven-
telisten. Anbefalingen udmøntes via en omlægning af ressourcer og effektivisering af 
etablerede arbejdsgange og processer i jobcentret i løbet af 2. og 3. kvartal 2021.

Analyse af muligheder for udvidelse af målgruppen
Evalueringsrapporten anbefaler desuden at undersøge mulighederne for at udvide 
målgruppen på voksenområdet. 

På den baggrund iværksættes en analyse, der skal afdække evidensen og praktiske 
erfaringer i forhold til øvrige nærmere specificerede målgrupper. Analysen skal des-
uden vurdere mulighederne for at omsætte denne viden og erfaringerne til konkrete 
målgrupper i Hjørring Kommune og om hvorvidt der er omprioriteringsmuligheder 
indenfor den samlede tilbudsvifte under Hjørring modellen. Analysen forventes klar i 
4. Kvartal 2021.  
 


