
Økonomistyring

Socialområdet



 Massive årlige budgetoverskridelser

 Få tilbud i Holstebro Kommune

 Rammestyring

 Drift og myndighed under hver sin chef

Tiden før 2012



Dialogbaseret udvikling og tilpasning

Fælles ansvar

Fleksibilitet i opgaveløsningen

Økonomistyring

Samling i 4 centre – fleksibilitet, stordrift og 
specialisering

Større kapacitet: Udvidelse med flere pladser

Hjemtagelser fra dyre eksterne tilbud

Incitamentsstruktur: Indtægtsbudgetter til 
centrene

Dialog mellem myndighed og drift

Masterplan – Kultur, udvikling og styring



Økonomistyrings-modellen har følgende overordnede formål: 

• Med borgeren i centrum skal serviceniveauet afspejle den økonomiske ramme 

• ”Mindste-indgrebsprincippet” – at borgeren visiteres til det mindst-indgribende tilbud og fagligt 
forsvarlige tilbud 

• Gennemsigtighed og så lidt bureaukrati som muligt. Direkte dialog mellem myndighed og de 4 
centre. Der er således tale om en dialogbaseret model, hvor der fortsat er en myndighedsfunktion, 
men hvor centrene, der har et tæt kendskab til borgerne, får større ansvar for at udvikle og justere 
de konkrete tilbud

• En incitamentsstruktur som understøtter ideen om et fælles ansvar og mindsker tendensen til 
suboptimering og sikrer fleksibilitet i opgaveløsningen og tilpasning af kapaciteten.

• Understøttes af ledelsesinformation til alle niveauer

Dialogbaseret aftalestyring



• Myndighedsafdelingen har en overordnet 
ramme til køb af tilbud og nye borgere.

• Hvert center er som udgangspunkt 
ansvarlig for centerets samlede 
nettobudget, det vil sige både 
driftsudgifterne og indtægterne for salg af 
ydelser. 

Driftsområde –
Handicap, Psykiatri  
og Socialt Udsatte 

(Rammestyret)

Myndighed –
Købsbudget 

(Rammestyret)

Centrene – Drifts og 
indtægtsbudgetter 

(Hybridmodel)

Rammestyring med Hybridmodel for driften



• En del af centrenes budget gøres til et fast 
rammebudget til dækning af faste udgifter som 
ikke varierer med antallet af solgte pladser.

• Centrene er derimod ansvarlige for indtægterne 
på den variable del. De variable elementer sikrer 
derimod at centeret tilføres ressourcer i forhold til 
et øget aktivitetsniveau eller reduceres i 
ressourcer i forhold til et faldende 
aktivitetsniveau.

• I forhold til takststrukturen betyder dette at et 
botilbud eller den socialpædagogiske støtte (§85) 
i eget hjem kommer til at bestå af to elementer, 
en basistakst som dækker de faste udgifter og en 
ydelsespakke hvor den individuelle støtte 
udmåles.

Samlet takst for 
borgeren

Basistakst (Fast)

f.eks. Ledelse, adminstration, 
dagtilbud og eventuel 

nattevagt 

Timetakst (variabel)

f.eks. 
Personalelønninger, 
øvrige personale 

relaterede udgifter

Hybridmodel i driften



De 4 centres størrelse 2019
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Myndigheds køb af pladser
Dækker over 
både botilbud, 

§85 og 
forsorgshjem



De 4 centres salg af pladser i 2018

De 4 centres salg af pladser i kr. De 4 centres salg af pladser i helårspersoner. 

Dækker over 
både botilbud, 

§85 og 
forsorgshjem



Tiltag i myndighed

- Forvisitation

- Afklaringsforløb

- VIL (Videre I Livet) – Fremskudt og forebyggende 
funktion

- Præcis målgruppeafklaring og Handleplans mål

- Forhandler kursus for sagsbehandlere

- Hyppigere opfølgning

- Gennemgang af dyre sager

- Skyggematch (Randers og Herning)

Arbejdsmetoder

- Recovery-tankegang

- Interventionstyper

- Voksenudredningsmetoden (VUM) 

- Udviklingskompasset

Tiltag/arbejdsmetoder



Dialogcirklen i visitation og opfølgning



Paradigmeskifte – interventionstyper



Paradigmeskifte – interventionstyper



Indsatstrappe anno 2019



I Socialafdelingen er der stor fokus på 
inddragelse af frivillige, blandt andet benytter 
sagsbehandlerne sig af et såkaldt 
frivilligkatalog. Pt tæller kataloget 141 
forskellige tilbud. Lige fra retshjælp til åben 
rådgivning. Til højre ses et lille udpluk af de i 
alt 58 tilbud placeret i Holstebro. Langt 
størstedelen er gratis, men nogle få tilbud 
kræver egenbetaling eller kontingent.  

Frivillige



Socialafdelingen har pr. 1. januar 2018 
etableret VIL (Videre I Livet) - en ny 
fremskudt og forebyggende funktion. 

Med udgangspunkt i Socialafdelingens 
recovery-orienterede tilgang er formålet med 
VIL at understøtte borgerne i at mestre mest 
muligt i eget liv. Intentionen er at 
imødekomme borgerens behov for støtte 
gennem mindre indgribende foranstaltninger, 
inden problemstillingerne vokser sig store. 

VIL bemandes af en socialrådgiver hver 
torsdag i Center for Sundhed.

VIL (Videre I Livet) kan hjælpe dig til at opnå 
større trivsel og selvstændighed i hverdagen. 

Har du brug for råd og vejledning til at 
strukturere din dagligdag og nå dine drømme 
og mål? Eller søger du information og guidning 
til, hvordan du kan danne nye netværk –
f.eks. gennem Socialafdelingens åbne sam-
værstilbud eller tilbud i frivillige foreninger? Så 
kan vi hjælpe dig. 

VIL (Videre I Livet) – Fremskudt og 
forebyggende funktion 



Følgende visitationskriterier anvendes til målgruppeafklaring i 
Forvisitationen i Socialafdelingen. Alle 5 kriterier skal være 
opfyldt: 

1. Personer med længerevarende betydeligt nedsat fysisk-
eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

2. Personer, hvor funktionsnedsættelsen har indgribende og 
omfattende betydning for hverdagslivet, så personen har 
vanskeligt ved at opretholde og vedligeholde daglige 
aktiviteter. 

3. Personer, som ikke kan hjælpes gennem de almene 
støttesystemer. Dvs. at alle tilbud inden for almenområdet er 
udtømte. 

4. Personer, som ved første henvendelse (som udgangspunkt) 
er under folkepensionsalderen. 

5. Personer, som ønsker at modtage hjælp. 

Begrebet ADL 

ADL er en forkortelse for almindelig daglig livsførelse – dvs. 
en måling baseret på evnen til at klare almindelige daglige 
aktiviteter i hjemmet, på arbejdet og i fritiden. 

Begrebet funktionsnedsættelse

Funktionsnedsættelse betyder, at borgeren er begrænset i at 
udføre daglige aktiviteter og deltage i samfundslivet. 

Det fremgår af Serviceloven, at borgeren skal have en 
betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemstillinger for at være berettiget til 
støtte efter lovgivningen på socialområdet. 

Målgruppen i Socialafdelingen



2018 Hvem henvender sig? Total

Anden kommune 3

andet 32

Borger 43

Borger - tilflytter 1

Børn og unge 13

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 5

Forsorgshjem/herberg 19

Hjerneskadekoordination 5

jobcenter 35

Pårørende 27

politiet 1

Privat praktiserende læge 3

Regionspsykiatrien 24

SKP 4

Social og Sundhed 6

221

Forvisitationen

Ca. 20% borgeren selv

Oprettet ny sag i myndighed Total

Videresendt til Handicap 36

Videresendt til Psykiatri 82

Videresendt til Social 44

162

Afvist / Afsluttet / sendt til anden myndighed Total

Afsluttet - Afgørelse sendt 4

afvist 1

Anden kommune 2

andet 3

Råd og vejledning uden videre foranstaltning 24

Social og Sundhed 1

Total 35

Tilbudt forebyggende indsats Total

Videresendt til "Videre I Livet" 14

Udfald af henvendelse / sammentælling

Antal

Ny sag i Myndighed 162

Afsluttet eller videresendt til anden myndighed 35

Tilbudt "Videre i Livet"-forløb 14
Ikke afsluttet 10

Ca.73% bliver en ny 
sag



Udviklingskompasset



Alle borgere disponeres på individniveau

- Kendte kommende borgere

- Kendte afgange

- Fremtidige vurderinger/forventninger

- Blok til uforudsete

AS2007 og disponeringer



Disponeringerne danner grundlag for både 
indtægter (centrene) og udgifter (myndighed)

Oplysninger fra lønsystemet fremskriver 
lønudgifterne og giver en baseline

Øvrige udgifter læses ind fra Økonomisystemet

Budgetopfølgninger

Budgetopfølgning

Forventet regnskab





Udvikling - helårspersoner
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Udvikling i udgifter (PL 2019)



Udvikling i antal personer på §



Indeksudvikling på demografi og 
helårspersoner
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Indeksudvikling på demografi og 
helårspersoner
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”Naturlig” til- og afgang





Unge med psykiske diagnoser



3. Møde i partnerskabsprojektet20. Juni 2019

Aktiviteten har været stigende

Antal helårsmodtagere - opregnet til landsplan

Kilde: Registerdata hos DST - 37 kommuner. Opregnet til landsplan og afrundet til nærmeste 25. 18+ år, alder primo 

året.



3. Møde i partnerskabsprojektet20. Juni 2019

Stigende levealder (KL)

Alder ved død (gennemsnit) blandt indsatsmodtagere (i længerevarende tilbud) visiteret med 

en af følgende målgrupper: Intellektuel forstyrrelse, mobilitetsnedsættelse og anden fysisk 

funktionsnedsættelse. 

Kilde: Registerdata hos DST - 37 kommuner. N=109 (2015), N=117 (2016), N=135 (2017) 


