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H
un ryster på hovedet og slår ud med 
armene.

»Det er så langt ude,« siger Lise-
Lotte Duch:

»Jeg forstår simpelthen ikke, at 
kommunen ikke bare sender en medarbejder 
ud og ser på, hvordan vi bruger de o� entlige 
midler«.

I mere end ti år har hun stået i spidsen for 
foreningen FAKTI, hvor hun driver en social 
indsats, der skal hjælpe særligt indvandrer-
kvinder med bl.a. PTSD, posttraumatisk stress-
syndrom, at begå sig og tage del i det danske 
samfund. Indsatsen, som holder til i lokaler 
på Bispebjerg i det nordvestlige København, 
drives bl.a. for integrationsmidler, som pro-
jektledere og foreninger kan søge hos Køben-
havns Kommune. 

Og det er her, Lise-Lotte Duch bliver skep-
tisk. For når hun – eller andre projektansvar-
lige – har brugt kommunens penge, er det op 
til dem selv at evaluere indsatsen i et særligt 
skema. 

Lise-Lotte Duch ryster på hovedet igen:
»Kunne man forestille sig, at vi faktisk skrev, 

at det gik ad helvede til, og at kommunen ik-
ke � k fuld valuta for pengene?«

Berlingske har fået aktindsigt i en række 
integrationsprojekter i landets tre største kom-
muner og en gennemgang viser, at  projekter 
og indsatser til millioner af kroner i Køben-
havn evalueres af de selvsamme mennesker, 
der har ansøgt om og fået del i midlerne. 

I Odense evalueres  projekterne slet ikke. 

»En meget løs tilgang«
Ifølge Jacob Nielsen Arendt, forskningsleder 
med ekspertise i integration i Rockwool Fon-
dens Forskningsenhed, er det problematisk.

»Hvis kommunerne selv skal blive klogere 
på, om de uddelte integrationsmidler er for-
nuftigt anvendt, er det en meget løs tilgang, 

at dem, der modtager pengene, selv skal kryd-
se af, hvordan det er gået. Hvis du er involve-
ret i og har været med til at udvikle en indsats 
og gerne vil have penge en anden gang, er der 
ikke incitamentet til at svare, at det er gået 
skidt,« siger Jacob Nielsen Arendt.

Berlingske kunne søndag beskrive, at der 
alene i landets tre største kommuner i 2017 
var 113 forskellige integrationsprojekter til en 
værdi af mindst 150 millioner kroner. 

Her forklarede en række eksperter, at inte-
grationsprojekter generelt evalueres mangel-
fuldt. 

Gruppen af projekter, der evaluerer sig selv 
eller slet ikke evalueres, er en mindre del af 
den samlede integrationsindsats, de såkaldte 
§18-midler, der uddeles til frivillige forenin-
ger, men der er stadig tale om en indsats til 
� ere millioner kroner.

Krydser i et skema
I Københavns Kommune blev der i 2017 ud-
delt omkring 2,7 millioner kroner via den så-
kaldte §18-pulje til frivillige foreninger og ini-
tiativer øremærket integration, mens der i 
Odense var tale om ca. 1,9 million kroner. 

Og projekterne spænder bredt. 
Ét initiativ er blevet støttet med 40.000 kr. 

i 2017 for bl.a. at drive en samtalecafé og cy-
kelkursus til kvinder. 

I den dyrere ende er et initiativ støttet med 
425.000 kr. for at fremme � ygtninges integra-
tion i lokalsamfundet. 

Berlingske har fået aktindsigt i en række af 
de evalueringer, initiativtagerne selv udfyl-
der i de københavnske projekter. 

I skemaet er der plads til en kort beskrivel-
se af, hvad projekter går ud på, hvilket � ere 
benytter til eksempelvis at fortælle, hvor man-
ge procent af brugerne, der er »gået videre i 
sprogskole, anden uddannelse eller job«, eller 
hvor mange der har forbedret deres dansk-

  »Kunne man 
forestille sig, at 
vi faktisk skrev, 
at det gik ad 
helvede til?«

I en lang række tilfælde er evalueringer af integrationsprojekter for millioner af 
kroner overladt til de selvsamme projektledere, der modtager skattekronerne. 
Lise-Lotte Duch fra FAKTI  har selv betalt for at få sin indsats evalueret.

kundskaber: »100 procent « som svaret lyder 
i en evaluering. Der skal også sættes krydser: 

»I hvilken grad blev projektets målsætnin-
ger opfyldt?«, lyder et af spørgsmålene i eva-
lueringen: 

»I høj grad,« svares der.
»I hvilket omfang blev de aktiviteter, I mod-

tog bevilling til, gennemført?,« lyder et andet 
spørgsmål: 

»I høj grad«.
Allerede i 2014, fremgår det i en af de eva-

lueringer, Berlingske har fået aktindsigt i, 
foreslog Lise-Lotte Duch fra FAKTI i kom-
mentarfeltet, at kommunen burde gå ander-
ledes til værks. 

»Hvis man virkelig ønsker at samle viden 
ind og blive klogere, bør man besøge projek-
terne og snakke med de implicerede,« skrev 
hun. 

Men det ændrede ikke noget, fortæller hun 
i dag.

»Jeg kan kun tolke det sådan, at man reelt 
ikke har et ønske om at � nde ud af, hvad der 
faktisk virker. Jeg tror ikke,  at nogen  læser 
de evalueringer, vi laver i dag.«

Kommunerne er ved lov forpligtet til at 
dele de såkaldte §18-midler ud, men de ud-
deles politisk.  

Støtten skal engagere borgerne
I både København, Aarhus og Odense kom-
muner understreges det, at der er skarp kon-
trol og revision af regnskaber for at undgå 
svindel med pengene. 

Men fordi selve indholdet af indsatserne 
enten bliver selv-evalueret eller slet ikke eva-
lueres, er det et åbent spørgsmål, hvor meget 
integration, kommunerne reelt får for pen-
gene.

I København   bekræfter socialforvaltnin-
gen, at §18-støttede initiativer alene evalu-
eres gennem de skemaer, initiativtagerne 
selv udfylder. 

Socialborgmester i København Jesper Chri-
stensen (S) peger på, at formålet med §18 er 
at støtte frivilligt socialt arbejde. 

»Det er altid en balance, hvor meget man 
skal bruge på kontrol og evaluering. Jeg ville 
være ked af, hvis man foldede et stort o� ent-
ligt bureaukrati ned over det. Vores politiske 
sigte med  midlerne er i høj grad at engagere 
borgerne i at deltage i det frivillige sociale 
arbejde. Det er jo også det, vi i kommunerne 
får de her penge til. Det er  ikke til store, evi-
densbaserede programmer. Tværtimod.«

Hvad bruger I evalueringerne til?
»Til at se, om  nogle af foreningerne  er bed-

re til at opnå deres formål end andre. Det ind-
går selvfølgelig også i overvejelserne i forhold 
til, at de � este foreninger  søger igen. Dér skal 
vi  følge med i, hvad vi ved om de her forenin-
ger, og hvor bredt de rammer. Vi har jo en in-
teresse i for færrest muligt penge at nå � est 
muligt udsatte københavnere.«

Kunne man forestille sig, at nogen skrev i 
en evaluering, at projektet var skudt helt ved 
siden af, og at der ikke rigtigt var kommet no-
get ud af det? 

»Jeg har svært ved at se, hvorfor man ikke 
skulle kunne forestille sig det. Der kan jo ske 
masser af forandringer i enten et lokalom-
råde eller hos en målgruppe, der gør, at man 
ikke når i mål, og det er helt legitimt.«

Vil ikke kvæle de frivilliges initiativ
 I Odense Kommune forklarer  kontorchef 
Susanne Kvolsgaard , at man har fravalgt 
evalueringer, men beder om en redegørelse. 

»Vi vil ikke kvæle det frivillige initiativ i de 

Af Jens Anton Bjørnager  jabj@berlingske.dk
og Henrik Jensen  hejs@berlingske.dk
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små foreninger i bureaukrati. Når vi ind-
stiller til, at der bevilges penge, er det for-
di, vi tror på, at den enkelte forening eller 
aktivitet understøtter kommunens mål,« 
siger hun og forklarer, at hun stoler på, at 
medarbejderne efterhånden har et godt 
kendskab til, hvilke foreninger og aktivi-
teter, der gør netop det.

Ifølge Jacob Nielsen Arendt fra Rock-
wool Fonden er det dog ikke nødvendigvis 
et argument.

»Vi skal gerne kunne bygge videre på 
de erfaringer, vi får, hvis pengene på inte-
grationsområdet skal bruges ordentligt. 
Men når det er sagt, så er evalueringer ik-
ke billige, så der skal selvfølgelig være en 
vis sammenhæng med størrelsen af støt-
ten.«

Har selv betalt for evaluering
Tilbage i lokalerne hos FAKTI i det nord-
vestlige København er der torsdag formid-
dag fuldt hus. 

Kvinder fra bl.a. Irak, Afghanistan og 
Pakistan hygger sig og drikker te. Flere 
bemærker, at FAKTI er kernen i deres so-
ciale liv i Danmark, og en afghansk kvinde 
fortæller, at hun glemmer alle smerter og 
elendighed i arbejdet med at få styr på 
blomsterne i FAKTIs »terapihave«. 

Mange af kvinderne er kommet til lan-
det med voldsomme ar på sjælen, og ind-
satsens målsætning følger ifølge Lise-Lot-
te Duch devisen om, at »ingen har godt af 
at sidde alene derhjemme«.

På grund af de manglende evalueringer 
tog Lise-Lotte Duch sagen i egen hånd og 
betalte et analyseinstitut for en evaluering 
af FAKTI, der bl.a. kommer frem til, at »den 
positive efekt af FAKTIs arbejde er (...) 
ikke isoleret til brugerne selv, men kom-
mer også deres børn til gode og kan på nog-
le punkter også siges at have en positiv 
efekt for bl.a. Københavns Kommune«.

Lise-Lotte Duch, når du betaler adskil-
lige tusinde kroner for en evaluering, er det  
så ikke udelukkende, fordi det hjælper dig, 
når du skal ud at søge lere penge? 

»Jo, det hjælper selvfølgelig, hvis vi får 
en god evaluering. Men en evaluering skal 
også gerne pege på ting, man kan gøre bed-
re, og det er en kæmpe hjælp for en lille 
organisation som vores at få andre til at se 
på det med professionelle øjne. Vi er ikke 
bange for kritik, for det kan kun gøre os 
endnu bedre,« siger Lise-Lotte Duch.

»Jeg hader projektmageri«
Lise-Lotte Duch vil gerne stå på mål for sit 
arbejde. Men det er nødvendigt, at kom-
munen ikke blot lader projektledere eva-
luere deres egne projekter, mener hun. 

Ellers risikerer kommunen at støtte in-
tegrationsprojekter uden reel efekt. Og 
de indes, siger Lise-Lotte Duch:

»Jeg vil ikke citeres for at tale grimt om 
andre projekter. For det gør jeg ikke: Men 
jeg hader projektmageri. Jeg hader ting, 
der ser fedt ud på et stykke papir, udløser 
en masse inansiering og ikke virker i prak-
sis. Det er godt, at vi eksperimenterer og 
prøver nye ting. Det er selvfølgelig ikke en 
kritik af, at Københavns Kommune bl.a. 
også støtter vores egen indsats med en fast 
bevilling,« siger hun og fortsætter: 

»Men jeg ville bare ønske, at man satte 
nogen med forstand på tingene til at vur-
dere, hvordan indsatserne virker.«

Lise-Lotte Duch har i mere 
end ti år stået i spidsen for 
foreningen FAKTI, der særligt 
hjælper indvandrerkvinder. 
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