
VIVE, 19. juni 2019

Gåhjemmøde: 
Økonomistyring af det specialiserede 

voksenområde



Program
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Hvornår Hvad Hvem

14:30 Velkomst og introduktion til mødet Forsknings- og analysechef Mads Leth 
Jakobsen, VIVE

14:35 Oplæg om resultater og anbefalinger fra VIVEs
analyse af økonomistyring på det specialiserede 
voksenområde 

Projektchef Camilla T. Dalsgaard og 
chefanalytiker Kasper Lemvigh, VIVE

15:30 Oplæg om Gladsaxe Kommunes 
økonomistyringspraksis på voksenområdet

Leder af Handicaprådgivningen Birgitte Hebo 
Schmidt, Gladsaxe Kommune

16:00 Spørgsmål og debat Ordstyrer: Forsknings- og analysechef Mads 
Leth Jakobsen, VIVE

16:30 Forfriskning og mulighed for at netværke



Oplæg om VIVE-analysen:

Det specialiserede voksenområde
Inspiration til den økonomiske styring



Baggrund - de store spørgsmål
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• Kommunerne oplever 
styringsudfordringer

• Svært at overholde budgetter på 
voksenområdet

• Kommunerne oplever udgiftspres 
pga. tilgang af borgere til området



Baggrund: 
Analyseprogram for Partnerskabet om kommunal økonomistyring
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2017 • Kommunernes økonomistyring 2016

2018 • Det specialiserede børneområde

2018
• Specialundervisningsområdet

2018 • Tværgående løsninger

2019 • Det specialiserede voksenområde

2019-
20

• Ældreområdet - igangværende



En kort, en lang…
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• Rapport med analyser og kommuneeksempler

• Præsentation med 
hovedkonklusioner og 
refleksionsspørgsmål

 I dag: konklusioner, praksiseksempler, spørgsmål og drøftelser



Formål og fremgangsmåde
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• Inspiration til at videreudvikle 
økonomistyringen af voksenområdet

• Afdækning af praksis i syv kommuner
− Fem med ”god økonomistyring”
− To ”referencekommuner”



Økonomistyring i bred forstand og den kommunale styringskæde
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Hovedkonklusioner
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• Seks 
fokuspunkter i 
økonomisk 
styring af det 
specialiserede 
voksenområde



Økonomisk-faglig styringsstrategi
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• Tydelig styringsstrategi på to ben: Understøtte høj 
socialfaglighed og god ressourceudnyttelse

• Strategiens indhold tilpasses lokalt, men det kan 
være relevant at overveje:
− Rehabiliterende tilgang
− Princip om ”mindst indgribende indsats”
− Indsatstrappetænkning



Svendborg Kommune – eksempel på strategi
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Eksempler på indsatstrapper – Hillerød og Frederikshavn
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Fra strategi til praksis
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• Strategien forankres politisk og administrativt

− Vigtigt, at politikerne står bag strategien og det 
serviceniveau, den sætter retningen for

− Vigtigt med kendskab og ejerskab hos 
administrativ ledelse, myndighed og udfører



Fra strategi til praksis
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• Forvaltningen omsætter 
strategien til praksis

− Konkretisering i serviceniveauer 
og kvalitetsstandarder 

− Retning for praksis i visitation og 
sagsopfølgning

− Udvikling af tilbudsviften



Eksempler på udvikling af tilbudsviften
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”Tjekpunktet” i Hillerød ”Det sociale pitstop” i Frederikshavn

• Mål: at tilbyde afklarende samtale eller kortere forløb med
henblik på at få hjælp til at klare hverdagen – både praktisk
og socialt.

• Målgruppe: unge over 18 år med psykiske, økonomiske
eller sociale udfordringer

• Indhold: uvisiteret tilbud, fx hjælp til
o At klare hverdagen og skabe struktur i hverdagen
o At håndtere psykiske eller fysiske udfordringer
o At få overblik over økonomien
o At søge bolig (boligsøgning)
o At håndtere følelser eller ensomhed
o At skabe dialog med dit netværk



Dialogbaserede styringsmodeller
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• Dialogen skal understøtte, at myndighed og udfører
− samarbejder om at få de bedste faglige resultater til 

den rigtige pris
− samarbejder om progression hos den enkelte borger

• Databaseret styringsmodel kan understøtte, at 
dialogen sker på et oplyst grundlag med viden om 
sammenhængen mellem aktiviteter og pris

?! !?



Dialogbaseret aktivitets- eller rammestyring?
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• Botilbud
− Dialogbaseret BUM-model  afregning sikrer gennemsigtighed 

og sammenhæng mellem leveret indsats og udgift
− Lokale forhold kan dog tale for rammestyring, fx små botilbud

• Bostøtte
− Ikke pege entydigt på bedste model, men tyder på

▪ Databaseret rammemodel med dialog om aktivitetsdata til 
vurdering af rammens størrelse ift. omfanget af visiteret støtte

▪ Dialogbaseret BUM-model med ydelsespakker frem for 
timeafregning (mere fleksibilitet til udfører)

?! !?



Styring af visitation
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• Sagsbehandlerne har ”nøglen til pengekassen”

• Stærk visitation i overensstemmelse med strategi og 
serviceniveau

• Tilpasning af visitationskompetence til aktuel situation: 
Visitationsudvalg? Hvilke sager? Hvem deltager?

• Understøtte sammenhæng mellem pris, indsats og effekt 
− Konkrete og målbare mål for indsatsen
− Krav om alternative indsatser og synlige priser (indstillinger)



Styring af visitation
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”Hovedfokus er ikke økonomi. Det er den faglige 
argumentation. Men det er da klart, at såfremt to 
forskellige botilbud tilbyder den samme indsats, 
så vil vi også kigge på økonomien. På samme 
måde vil vi kigge på økonomien, hvis en borger 
er bevilget fire dage i dagtilbud – men reelt kun 
bruger tilbuddet tre dage.”



Styring af visitation
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• Fremme sagsbehandlernes økonomiske 
bevidsthed ved at have:
− krav om specificering af alternative indsatser med 

angivelse af forventet udgift 
− synlighed om prisen på indsatserne i fagsystemet, 

både før og efter visitation
− løbende ledelsesmæssigt fokus på økonomi 
− løbende økonomiopfølgning på sagsniveau i 

samspil mellem økonomikonsulenter og 
sagsbehandlere
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Eksempler på fordeling af visitationskompetence

Visitationskompetence hos 
visitationsudvalg

Visitationskompetence hos 
sagsbehandlere eller andre

Mødekadence

Frederikshavn Eksterne botilbud
Eksterne dagtilbud

Interne botilbud
Bostøtte
Interne dagtilbud

Hver måned

Holstebro Botilbud
Bostøtte over pakke 5 (6 timer pr. uge)
Dagtilbud over ½ tid 

Bostøtte op til pakke 5 (6 timer pr. uge)
Dagtilbud op til ½ tid

Hver 14. dag

Ikast-Brande Beløb: 415.000-1 mio. kr.
(> 1 mio. kr. i politisk udvalg efter 
behandling i visitationsudvalg)

Sagsbehandlere op til 110.000 kr. 
Myndighedsleder 110.000-415.000 kr.

Hver 14. dag

Gladsaxe Botilbud
Bostøtte
Dagtilbud

Hver uge



Styring af sagsopfølgning
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• Tæt, løbende opfølgning kan sikre sammenhæng 
mellem borgerens behov, indsats og pris

• Opfølgning på målopfyldelse

• Prioritering af opfølgningsindsatsen
• Ekstraordinære opfølgningsrunder
• Særligt fokus på eksterne leverandører 
− Efteruddanne sagsbehandlere generelt
− Ansætte fagspecialister



Eksempler på opfølgningshyppighed
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§ 85-støtte § 107-tilbud § 108-tilbud

Gladsaxe Hver 3. mdr. 3 mdr. efter nyvisitation
Herefter halvårligt

3 mdr. efter nyvisitation
Herefter årligt

Holstebro Hver 3. mdr. (opstart og 
afslutning)
Derudover årligt

Min. hvert halve år (generelt)
Typisk hver 3. mdr. (eksterne)

3 mdr. efter nyvisitation
Herefter hvert 2. år

Svendborg 3. mdr. efter nyvisitation
Herefter årligt

Årligt (generelt)
Tilstræber hver 3. mdr. (unge)

1 år efter nyvisitation
Herefter hvert 2. år



Eksempler på emner for sagsopfølgning
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• Døgnrytmeplaner eller ugeskemaer over støtten til borgeren: Gennemgang af daglig støtte og 
hjælp og vurdering af udformningen af planen set i relation til borgerens situation og behov.

• Takster (basistakst, ydelsestakst, særtakst): Fastlæggelse af og udvikling i takstniveau. 

• Borgerrelateret tid: Opfølgning på levering af aftalte støttetimer og indhold af borgerrelateret tid.

• Funktionsniveau og støttebehov: Ændring i funktionsniveau og/eller støttebehov samt eventuel 
konsekvens for mål, indsats og pris.

• Mål og delmål for indsatsen sammen med borgeren: Opfølgning på fastlagte mål og eventuel 
justering heraf.

• Tidsperspektivet for og effekten af indsatsen: Tidsramme for og effekt af indsats. Behov for 
justering eller basis for revisitering.



Styring af visitation og sagsopfølgning
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• Særligt fokus på at begrænse brug af særtakster, fx
− kræve skriftlig begrundelse fra udfører for anmodning om 

særtakster, evt. ansøgningsskema
− være opmærksom på borgere med særtakster i dialogen 

med botilbud, fx dedikere medarbejderressourcer til at 
følge op på borgere med særtakster

− anvende differentierede takster til at skabe mere 
individuelle priser
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Gladsaxe Kommune

• Eksempel på 
differentieret takstmodel
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Ikast-Brande 
Kommune

• Eksempel på 
differentieret takstmodel
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• Hvordan styrer I jeres visitation på voksenområdet?

• Hvordan har I tilrettelagt jeres opfølgning på borgersager?

Drøftelser af egen praksis #1: Visitation og sagsopfølgning

Stil sidemanden 1-2 spørgsmål (se nedenfor). Stil gerne opfølgende
spørgsmål til baggrunden for den beskrevne praksis. 
Efter 5 minutter bytter I.



Styringsforudsætninger om udgifter, antal og tilgang
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• Valide individdata om udgifter og aktiviteter som 
styringsgrundlag ved budgetårets start – fungerer 
som ”baseline” for budgetopfølgninger

• Forventet tilgang af borgere til voksenområdet 
indarbejdes i budget (disponering)
− Faste og formaliserede møder med børn- og 

ungeområdet
• Prognoser for kommende tilgang, indsatser og 

udgifter



Hillerød Kommune
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• Eksempel på 
prognoseværktøj

• Diagram over ”fødekæder” 
til voksenområdet

• Fast arbejdsgang for 
budgetlægning af 
overgangssager 
(”prognosemøder”)



Præcise regnskabsprognoser og handleplaner ved afvigelser
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• Månedlige budgetopfølgninger
• Præcise og pålidelige regnskabsprognoser

• Overveje individbaserede dispositionsregnskaber
• Overveje flerårige skyggebudgetter

• Sagsbehandlere indblik i regnskabsprognose
• Økonomiopfølgning i samspil med økonomifolk



Fiktivt eksempel - individbaseret dispositionsregnskab for botilbud

32

Cpr-nr. Takst 
(mdl.)

Startdato Stopdato Periodiseret 
forbrug jan-

mar.

apr. maj jun. Måned … Forventet 
regnskab

Aktuelle borgere Cpr. 1 100.000 01.01.2017 01.01.9999 287.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.187.000

Cpr. 2 50.000 01.01.2017 01.01.9999 168.000 50.000 50.000 50.000 50.000 618.000

Cpr. 3 75.000 01.01.2017 30.06.2017 240.000 75.000 75.000 75.000 - 465.000

Cpr. 4 100.000 01.01.2017 31.05.2017 246.000 100.000 100.000 - - 446.000

I alt aktuelle 81.250 - - 941.000 325.000 325.000 225.000 150.000 2.716.000
Forventede borgere Cpr. 5 75.000 01.07.2017 01.01.9999 - - - - 75.000 450.000

Cpr. 6 100.000 01.06.2017 01.01.9999 - - - 100.000 100.000 700.000

I alt aktuelle og forventede 325.000 325.000 3.866.000

Skøn (pulje) 1.000.000
I alt 941.000 325.000 325.000 325.000 325.000 4.866.000

Starten af 
budgetåret



Fiktivt eksempel - individbaseret dispositionsregnskab for botilbud
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Cpr-nr. Takst 
(mdl.)

Startdato Stopdato Periodiseret 
forbrug jan-

mar.

apr. maj jun. Måned … Forventet 
regnskab

Aktuelle borgere Cpr. 1 100.000 01.01.2017 01.01.9999 287.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.187.000

Cpr. 2 50.000 01.01.2017 01.01.9999 168.000 50.000 50.000 50.000 50.000 618.000

Cpr. 3 75.000 01.01.2017 30.06.2017 240.000 75.000 75.000 75.000 - 465.000

Cpr. 4 100.000 01.01.2017 31.05.2017 246.000 100.000 100.000 - - 446.000

I alt aktuelle 81.250 - - 941.000 325.000 325.000 225.000 150.000 2.716.000
Forventede borgere Cpr. 5 75.000 01.07.2017 01.01.9999 - - - - 75.000 450.000

Cpr. 6 100.000 01.06.2017 01.01.9999 - - - 100.000 100.000 700.000

I alt aktuelle og forventede 325.000 325.000 3.866.000

Skøn (pulje) 1.000.000
I alt 941.000 325.000 325.000 325.000 325.000 4.866.000

+
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Svendborg Kommune – eksempel på budgetopfølgning
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Svendborg Kommune – eksempel på budgetopfølgning

05.38.52  Midlertidig botilbud, SEL §107
Prognosen er forværret med 114.000 kr. ift. seneste BK
Budget er nedskrevet med 39,6 mio. kr. grundet ny kontoplan.

Pr. 4/4 2018 er der 50 personer i § 107 tilbud, heraf 18 i egne støttecentre.

Ændringen skyldes:
xx får ny betalingskommune -352.000
xx indflyttet på Botilbud Y 721.000
xx - overslag ved seneste BK var for højt -100.000
xx Indsats Y fortsætter efter bopraktik 304.000
xx, forøget med 11.466 kr. pr. måned 115.000
xx flyttet fra Botilbud Y -268.000
xx fraflyttet Botilbud Y -267.000
Øvrige prisændringer -39.000
I alt 114.000

Sager på vej der endnu ikke er økonomi på:
xx under udredning



Præcise regnskabsprognoser og handleplaner ved afvigelser
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• Afvigeforklaringer, hvis forventet budgetoverskridelse
• Fulgt op af handleplaner

• Økonomistyringskultur og tankegang om ”fælles 
bundlinje” på tværs af myndighed og udførere
− Vigtigt med ledelsesfokus på økonomistyring
− Dialog understøtter fælles fokus på at overholde samlet 

budget

”I gamle dage var en 
budgetforklaring næsten lige så 
godt som at overholde sit budget, 
for så kunne man jo forklare 
hvorfor, og så var det jo fint.”
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Fælles økonomiansvar på alle niveauer

Vi ved godt, at når der er 
underskud på myndigheds-
lederens konto, handler det 
fælles for ledelsen om at gøre 
det så billigt som muligt. […] 
Det er vigtigt, at vi alle har 
den fælles forståelse af, at 
økonomien er et fælles 
ansvar.

(Udførerleder, kommune 3)Der er kommet en fælles 
forståelse for, at vi har fælles 
ansvar for økonomien.

(Myndighedsleder, kommune 2)

Vi har besluttet, at vi har 
et skæbnefællesskab, og 
at du ikke ejer noget som 
helst.

(Fagchef, kommune 1)
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• Hvordan arbejder I med prognoser for tilgang af borgere til voksenområdet?

− Fra børn- og ungeområdet?

− Fra behandlingspsykiatrien?

Drøftelser af egen praksis #2: Prognoser for tilgang af borgere

Stil sidemanden 1-2 spørgsmål (se nedenfor). Stil gerne opfølgende
spørgsmål til baggrunden for den beskrevne praksis. 
Efter 5 minutter bytter I.



Styringsinformation om udgifter, aktiviteter og resultater
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• Systematisk rapportering af nøgletal
• Tilgå alle aktører - målrettet modtagere

• Udvikle nøgletal med sammenhæng til 
kommunens strategiske målsætninger

• Uudnyttet potentiale i udvikling af 
nøgletal om resultater af igangsatte 
indsatser



Ikast-Brande Kommune 
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• Eksempel på nøgletal om 
aktiviteter og udgifter



Haderslev Kommune
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• Eksempel på nøgletal om 
aktiviteter

• Udviklingen i antal borgere 
fordelt på ydelser



Holstebro Kommune
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• Eksempel på nøgletal om 
resultater

• Forbedring i borgeres 
progression

• ”Udviklingskompasset” (dialog-
og progressionsredskab)



Opsummering
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• Seks 
fokuspunkter i 
økonomisk 
styring af det 
specialiserede 
voksenområde



Mere info
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Tema om kommunal økonomistyring på VIVEs hjemmeside:
https://www.vive.dk/da/temaer/kommunal-oekonomistyring/

…eller kontakt os direkte:
Camilla T. Dalsgaard, projektchef
cada@vive.dk / 3369 7774

Kasper Lemvigh, chefanalytiker
kale@vive.dk / 9135 6205

https://www.vive.dk/da/temaer/kommunal-oekonomistyring/
mailto:cada@vive.dk
mailto:kale@vive.dk
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