
Opfølgende spørgsmål om En god Familiestart

Kære Emil

Du har den 25. april 2022 stillet opfølgende spørgsmål til forvaltningen 
om En god Familiestart:

Programmet "Lige muligheder for alle børn" udløber i 2022, jævnfør et 

svar fra forvaltningen den 19. april.

1. Kan forvaltningen oplyse, om forvaltningen skønner det mest 

hensigtsmæssigt at lade finansieringen af "Lige muligheder for 

alle børn" overgå til Københavns Kommune, eller om forvaltningen 

skønner det mere hensigtsmæssigt, at programmet "en god 

familiestart" (som gælder for flere andre områder i København og 

i dag er drevet af Københavns Kommune), fremover også omfatter 

Amager?

2. Har forvaltningen endvidere muligheder for at oplyse om 

omkostningerne til de to forskellige programmer og eventuelle 

estimater for, hvad en forlængelse af "Lige muligheder for alle" på 

Amager samt "En god familiestart" ville koste, hvis programmet 

skulle indføres for Amager?

3. Kan forvaltningen i øvrigt oplyse om, hvad det ville koste at udvide 

programmet "En god familiestart" til Østerbro?

Medfølgende kommentar: Spørgeren vil eventuelt alternativt bestille 

budgetnotater, men ønsker gerne estimater for udgifter, hvis muligt, 

forbundet med at Københavns Kommune finansierer udbud af forældre 

på Amager. Endvidere ønsker spørgeren forvaltningens vurdering af, 

hvilke programmer, der mest hensigtsmæssigt kan gælde for Amager 

fremover. For Østerbro forekommer det mest relevant at bruge det 

allerede eksisterende program "En god familiestart", som Københavns 

Kommune driver.

Besvarelse

Ad 1
De to indsatser En God Familiestart og Lige muligheder for alle bygger 
på de samme faglige metoder til den samme målgruppe. Lige
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muligheder for alle børn kan anses som en afprøvning af en tilpasset 
version af En God Familiestart.

Der er planlagt en evaluering af indsatsen Lige muligheder til alle børn i 
sommeren 2022, hvorefter forvaltningen kan vurdere om erfaringer fra 
indsatsen giver anledning til en opdatering af indsatsen En God 
Familiestart og hvilken indsats, der fremadrettet skønnes bedst at 
prioritere på Amager.

Ad 2 og Ad 3
Forvaltningen har ikke udregninger på, hvad det koster at videreføre 
Lige muligheder for alle på Amager, eller hvad det vil koste at udvide En 
God Familiestart til Amager. Og forvaltningen har heller ikke 
udregninger på, hvad det vil koste at udvide En God Familiestart til 
område Indre by-Østerbro (IBØ). Disse beregninger kan udarbejdes 
ved bestilling af et budgetnotat. Det skal bemærkes, at begge indsatser 
udføres på tværs af BUF og SOF, og det derfor vil betyde, at der ved 
bestilling af et budgetforslag skal prioriteres midler i begge 
forvaltninger for at kunne videreføre eller indføre en indsats.
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