Det specialiserede børn og unge-område
Inspiration til økonomisk og faglig styring
Kort introduktion til analysens konklusioner
og spørgsmål til refleksion over egen praksis

Indledning
•

VIVE har undersøgt økonomistyringspraksis på det specialiserede børn og unge-område i
seks kommuner, der alle har gode økonomistyringsresultater.

•

Formålet er at lære af deres erfaringer og inspirere til videreudviklingen af økonomistyringen.

•

Konklusionerne og praksiseksempler til inspiration er beskrevet i rapporten ”Det
specialiserede børn og unge-område. Inspiration til økonomisk og faglig styring”.

•

Denne præsentation er et supplement til rapporten, som
skal gøre det nemt at få overblik over rapportens
hovedkonklusioner og bringe dem i spil i egen kommune.

•

Præsentationen indeholder:
o En kort introduktion til analysens konklusioner
o Konkrete eksempler fra deltagerkommunerne
o Spørgsmål, som tager udgangspunkt i
undersøgelsens resultater. Spørgsmålene kan danne
grundlag for en drøftelse af og refleksion over egen
økonomistyringspraksis.
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Seks fokuspunkter
Analysens konklusioner og spørgsmålene til refleksion kommer omkring seks fokuspunkter for
udvikling af den økonomiske og faglige styring på det specialiserede børn og unge-område.
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3

Fælles faglig og økonomisk strategi
•

Faglighed og økonomi kan med fordel tænkes sammen. Det er afgørende med en tydelig
strategi, som både understøtter høj faglighed og god ressourceudnyttelse.

•

Den faglige strategi skal tilpasses den enkelte kommunes kontekst, men kan bl.a. indeholde:

•

o

indsatstrappetækning, herunder færre anbringelser (især langvarige
institutionsanbringelser)

o

øget tidlig indsats og tværsektorielt samarbejde med almenområdet

o

udvikling af nye tilbud fx intensive hjemmebaserede indsatser og midlertidige anbringelser.

Det er afgørende, at strategien omsættes til praksis fx ved:

o

tæt faglig ledelse i visitationen af sager, på teammøder, sagsgennemgange mv.

o

konkrete handleplaner med målsætninger, aktiviteter, milepæle mv.

o

tilpasning af bevillingskompetencen til kommunens aktuelle situation

o

at øge rådgivernes ressourcebevidsthed og økonomikonsulenternes faglige indsigt.
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Fælles faglig og økonomisk strategi
Eksempler på udformning af indsatstrappen: Brug af Børnelinealen i Kolding Kommune
Anbringelse på
institution
Anbringelse i
familiepleje/
eget værelse

Hjemmebaserede
indsatser
Forebyggende
indsatser

Børnelinealens
kategori 3 og 4b.

Tidlig indsats
almen

Børnelinealens
kategori 1 og 2

- Praktisk pæd.
støtte i hjemmet

Børnelinealens
kategori 1 og 2

- Rådgivning,
vejledning,
konsulentbistand,
familiebehandling

- Familiebehandling

Anbringelse i
slægt/netværk
eller alternativ
indsats
Børnelinealens
kategori 4a og 4b
- Slægts- eller
netværksplejefamilie
- Projekt: alternativ
til anbringelse

Børnelinealens
kategori 4b

Børnelinealens
kategori 4b
- Socialpædagogisk
opholdssted
- Døgninstitution

- Anbringelse i
plejefamilie

- Anbringelse i
kommunal
plejefamilie
- Anbringelse på
eget værelse

- Forældre/barn
døgnophold
- Aflastning
- Kontaktperson
- Kost-/efterskole
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Fælles faglig og økonomisk strategi
Eksempler på udformning af indsatstrappen: Horsens Kommune
Horsens Kommune har udarbejdet to forskellige indsatstrapper – én for børn (0-12-årige) og
én for unge (13-18-årige). Derudover har de udfoldet ét af trinnene – forebyggende
foranstaltninger – til en trappe i sig selv, som vises her:
Forældre/barn
ophold
Aflastning
Netværksaflastning
Psykologerne
Individuelle forløb
Gruppeforløb
• Daggruppen U-Turn
• Ungegrupper
• VIKASU
• Søskendekurser
• Piger udsat for
seksuelle overgreb
• Flerfamiliebehandling
• ADHD-kurser for
forældre

• Fritidsfamilie
• Familieplejeaflastning
• Opholdsaflastning
• Institutionsaflastning

• Samtaler
• Udredning

• Ildsjæl
• Kontaktperson
• Ungevejleder
• Individuel
familiebehandling
• PMTO + MSY
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Fælles faglig og økonomisk strategi
Eksempel på tidlig indsats: TOPI – Tidlig Opsporing og Indsats
Hvidovre og Syddjurs Kommuner
•

Formål: At opspore børn i en socialt udsat position, så der kan sættes tidligt ind.

•

Målgruppe: Børn i alderen 0-6 år og de professionelle, der arbejder med dem
(sundhedsplejersker, dagplejere og pædagoger).

•

Indhold:
o Trivselsvurdering: Alle børns trivsel vurderes individuelt to gange årligt ud fra fire
trivselsdimensioner, hvor personalegruppen placerer børnene i en grøn, gul eller rød
position. Ved rød eller gul position afholdes en samtale med forældrene om barnets
trivsel.
o Ekstern sparring: De professionelle har månedligt sparring i grupper med en ekstern
ressourceperson om specifikke børn eller generelle forhold.
o Overgangsskemaer: De professionelle og forældrene udfylder overgangsskemaer ved
overgange fra hjemmet til dagpleje, til vuggestue, til børnehave, til skole.
o Dialogmodel: De professionelle skal bruge dialogmodellen til forberedelse af møder
om børn, hvis udvikling og trivsel vækker bekymring.
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Fælles faglig og økonomisk strategi
Eksempel på tværsektorielt samarbejde: Mariagerfjord Kommune
•

Mål: færre underretninger via en kvalificeret tidlig indsats – besluttet af aktørerne tættest
på barnet, men betalt og udført af dem, der har specialistviden.

•

Tværfaglige teammøder: Teamkoordinator, familierådgiver, sundhedsplejerske, PPRpsykolog, repræsentant fra skolen/dagtilbuddet og forældre.

•

Økonomisk understøttelse af samarbejdet: Skole-/dagtilbudslederne i distriktet beslutter
på tværfaglige teammøder, om en tidlig indsats (§ 11) skal iværksættes. Rådgiverne
kvalificerer beslutningen ift. at vurdere, om bekymringen for barnet er på et niveau, hvor
der i stedet burde laves en børnefaglig undersøgelse (§ 50) og efterfølgende indsats.
Midlerne til indsatserne efter § 11 finansieres af familieområdet.

•

Styring gennem databaseret dialog: Der udarbejdes ét mål for indsatsen og føres
statistik over indsatser og målopfyldelse. Statistikken drøftes med skole-/dagtilbudslederne
for på den måde – gennem faglige drøftelser af statistikken – at styre udviklingen.
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Fælles faglig og økonomisk strategi
Eksempler på udvikling af tilbudsviften:
‘Alternativ til anbringelse’ i Kolding Kommune
Formål: At give barnet rimelige opvækstbetingelser gennem kompenserende og
udviklende indsatser, som skal hindre, at barnet må anbringes uden for hjemmet.
Målgruppe: Familier med børn i udsatte positioner, hvor andre tilbud ikke vurderes
relevante/mulige, tilbydes en individuel og helhedsorienteret indsats som et alternativ til
anbringelse.
Indhold: En målrettet og massiv indsats, som er mere omfattende end forebyggende
foranstaltninger. Det kan være: Praktisk pædagogisk bistand, dag- og døgnaflastninger mv.
Bl.a. rummer tilbuddet en dagforanstaltning, hvor barnet modtager støtte til at udvikle sig, få
styrket sine sociale kompetencer samt få et bedre funktionsniveau i skolen.
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Fælles faglig og økonomisk strategi
Eksempler på udvikling af tilbudsviften:

Midlertidigt anbringelsestilbud ‘Porten’ i Hvidovre Kommune
•

Mål: at døgninstitutionen Porten fra januar 2018 tilbyder korte og intensive anbringelser,
som bevirker, at den unge og familien kan modtage mindre indgribende tilbud allerede
efter 6-9 måneder.

•

Målgruppe: Unge mellem 12 og 18 år, som har forskellige psykosociale og
adfærdsmæssige vanskeligheder.

•

Indhold: Midlertidig anbringelsestilbud.
o Under anbringelsen arbejdes der intensivt og målrettet med familien og netværket
for at fremme en hjemgivelse.
o Tæt opfølgning på den unge: to gange månedligt afholdes Ungekonference, hvor
alle fagprofessionelle får indsigt i den enkelte unges handleplan, pædagogiske
udviklingsplan og aktuelle udvikling samtidig med, at indsatsen evalueres.
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Fælles faglig og økonomisk strategi
Spørgsmål til refleksion over egen praksis:
•

Er der en klar strategi for området, som understøtter både høj faglighed og god
ressourceudnyttelse? Hvilke elementer af strategien understøtter god ressourceudnyttelse?

•

Indeholder strategien fx indsatstrappetænkning, færre anbringelser (særligt langvarige
institutionsanbringelser), tidlig indsats, tværsektorielt samarbejde og udvikling af
tilbudsviften? – og hvis ikke, vil det være relevant at indarbejde i strategien?

•

Har strategien reelt betydning for, hvordan der arbejdes i praksis, eller samler den støv på
reolen?

•

Hvordan sikres det, at strategien omsættes i praksis?

•

Understøtter bevillingskompetencen implementeringen af den faglige strategi?

11

Retningslinjer, der understøtter effektiv sagsbehandling
•

Anvendelsen af et modtagelsesteam kan understøtte hurtig, ensartet og faglig sikker
håndtering af underretninger samt en ensartet praksis for opstart af nye sager.

•

Retningslinjer for effektiv sagsbehandling er væsentligt for den faglige og økonomiske
styring, når de reelt anvendes i praksis. Det understøtter en hurtig og rettidig indsats i
sagerne og frigør tid, fordi procedurer ikke skal gentages pga. fx fejl og mangler.

•

Faglig prioritering af opfølgningsindsatsen er nødvendigt, da det giver mulighed for
vurdering af progression og justering af indsatsen. Mulighederne for reel opfølgning kan
understøttes ved, at rådgiverne har et passende antal sager og ved hjælp af retningslinjer for
effektiv sagsbehandling. En faglig prioritering af, hvilke sager der skal følges særligt tæt er
hensigtsmæssig, idet hyppig opfølgning ikke nødvendigvis er meningsfuld i alle sager.

•

Stillingtagen til bevillingskompetence på tværs af rådgivere, ledere og visitationsudvalg
tilpasset de konkrete forhold i kommune.
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Retningslinjer, der understøtter effektiv sagsbehandling
Eksempler på tiltag og retningslinjer for sagsbehandling
Tema
Bedre og mere
kvalificerede
underretninger

Eksempler
• Guidelines til fagprofessionelle i dagtilbud og skoler, som hjælper med at vurdere, hvornår
det er relevant at lave underretninger (Middelfart, Mariagerfjord og Horsens Kommuner).

• Socialfaglige rådgivere på skoler og i dagtilbud, som hjælper med at kvalificere
underretninger (Kolding, Hvidovre, Horsens, Middelfart, Mariagerfjord og Syddjurs Kommuner).
• ”Tidlig opsporingskonsulent”, som understøtter dagtilbud i implementering af redskabet TOPI
– Tidlig Opsporing og Indsats (Syddjurs Kommune).

Guidelines til
• Principper for børnefaglig undersøgelse - standardiseret orienteringsbrev til forældre
sagsbehandlings
vedrørende børnefaglig undersøgelse samt tidsfrist på 2 måneder for gennemførelse heraf
-arbejdet
(Hvidovre Kommune).

• ”How to: Handleplan” – et dokument, som giver en detaljeret gennemgang af, hvad rådgiveren
skal gøre og hvornår ved udarbejdelse og revision af handleplaner (Kolding Kommune).
• Guidelines for arbejdsgange i en række sagsbehandlingstrin (Mariagerfjord Kommune).
• ”Håndbog for sagsbehandling” Guide til rådgiver om, hvilke aktiviteter der skal gennemføres
hvornår – herunder sagsskridt i DUBU (Hvidovre Kommune).
Principper for
møder og
opfølgning

• Møder: Princip om at rådgivere ikke må aflyse møder (Kolding og Mariagerfjord Kommuner).
• Opfølgning: Retningslinjer for hyppig opfølgning i visse sager (Syddjurs, Horsens, Hvidovre og
Mariagerfjord Kommuner)
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Retningslinjer, der understøtter effektiv sagsbehandling
Eksempler på forskelle i bevillingskompetence

Hvidovre
Middelfart
Horsens
Kolding

Syddjurs
Mariager-fjord

Familiebehandling
(SEL § 52.3.3)
Rådgiver (hvis intern leverandør)
Visitationsudvalg (hvis ekstern leverandør)
Teamledere for hhv. rådgivere og
familiebehandling
Rådgiver
Rådgiver (op til 4 timer pr. måned og intern
leverandør)
Faglig koordinator (over 4 timer pr. måned og
ekstern leverandør)
Visitationsudvalg
Nærmeste leder eller behandlermøde

Aflastning
(SEL § 52.3.5)
Socialfaglig leder

Anbringelse
(SEL § 52.3.7)
Visitationsudvalg (eget
værelse: socialfaglig leder)

Rådgiver (op til 10 døgn)

Visitationsudvalg
(Torsdagssparringer)
Visitationsudvalg
Afdelingsleder

Gruppe
Rådgiver (op til 3 x
vederlag)
Faglig koordinator (over 3 x
vederlag)
Visitationsudvalg
< 6 mdr.: Nærmeste leder

Visitationsudvalg
Visitationsudvalg

> 6 mdr.: Visitationsudvalg
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Retningslinjer, der understøtter effektiv sagsbehandling
Spørgsmål til refleksion over egen praksis:
•

Skal der være et modtagelsesteam? Og hvis der allerede er et modtagelsesteam:
Understøtter modtagelsesteamet en hurtig, ensartet og faglig sikker håndtering af
underretninger samt en ensartet praksis for opstart af nye sager?

•

Er sagsbehandlingen i øvrigt tilrettelagt på en effektiv måde? Er der principper og
retningslinjer for sagsbehandlingen, som sikrer en hurtig og rettidig indsats i sagerne, samt at
fejl og mangler undgås, så procedurer ikke skal gentages?

•

Er opfølgningsindsatsen tilstrækkeligt prioriteret? Hvis nej, kan den samlede
opfølgningsindsats forbedres fx ved en faglig prioritering af, hvilke sager der skal følges
særligt tæt? (fx ved at fastsætte opfølgningsfrekvens ved bevillingen af en ny indsats?)

•

Er der behov for at evaluere retningslinjerne for bevillingskompetencen på tværs af rådgivere,
ledere og visitationsudvalg? Mangler der ensartethed, eller er der flaskehalsproblematikker?
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Håndfast databaseret rammestyring
•

Det er afgørende for økonomistyringen, at rammestyringen håndhæves i praksis, dvs. at
der ikke gives tillægsbevillinger, og at et eventuelt merforbrug inden for ét område skal
finansieres med et mindre forbrug på andre områder inden for rammen.

•

Det er en forudsætning for den håndfaste rammestyring, at der er et relativt højt
bevillingsniveau, dvs. brede budgetrammer, som dækker flere delområder, således at der
er et vist manøvrerum i omprioriteringen af ressourcerne.

•

Databaseret rammestyring af de kommunale udførerenheder kan understøtte god
økonomistyring. Databaseret rammestyring indebærer:
o

at udførerenheden som udgangspunkt har en fast økonomisk ramme, hvilket sikrer

o

et fælles incitament til samarbejde mellem myndighed og udfører om det enkelte barns
progression. Derudover indebærer modellen

o

et datagrundlag om antal bestilte indsatser og deres pris som grundlag for en eventuel opeller nedjustering af udførerenhedernes budgetramme.
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Håndfast databaseret rammestyring
Spørgsmål til refleksion over egen praksis:
•

Betragter såvel det politiske som administrative niveau i kommunen reelt det specialiserede
børn og unge-område som styrbart?

•

Er der givet tillægsbevillinger til det specialiserede børn og unge-område i de senere år? Hvis
ja, havde der reelt været mulighed for, at man kunne have udarbejdet en handleplan og
finansieret merforbrugt inden for den samlede ramme?

•

Understøtter jeres økonomistyring af udførerenheden:
o

At bestiller (myndighed) og udfører har et fælles incitament til at samarbejde om det
enkelte barns progression?

o

At dialogen mellem myndighed og udfører sker på et oplyst grundlag med viden om
bestilte aktiviteter og deres pris?

o

At den samlede ramme for det specialiserede børneområde overholdes?
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Budgetforudsætninger om antal og gennemsnitsudgifter

•

•

Det er en fordel at have styringsforudsætninger om antal indsatser og gennemsnitsudgifter
o

både for anbringelsesområdet

o

og for forebyggende og hjemmebaserede foranstaltninger med økonomisk tyngde.

Anvend styringsforudsætningerne og opfølgningen på forudsætningerne til:
o

At skabe sammenhæng og gennemsigtighed i forhold til den faglige strategi

o

At følge implementeringen af den faglige strategi

o

Løbende opfølgning og forklaringer på, om budgetafvigelser skyldes, at der bevilges flere
indsatser end forventet, eller at indsatsernes gennemsnitspris er blevet højere end
forudsat.
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Budgetforudsætninger om antal og gennemsnitsudgifter
Eksempel på budgetforudsætninger:
Horsens – antal og gennemsnitsudgifter på anbringelser
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Budgetforudsætninger om antal og gennemsnitsudgifter
Eksempel på styringsark til
opfølgning på totaløkonomi, antal
sager og gennemsnitspriser,
fordelt på foranstaltningstyper
(Horsens Kommune)

Forventet
afvigelse
kr. i alt

Forventet
afvigelse
antal
cpr.nr.
i alt

Forventet
afvigelse –
gennemsnitspris
pr.
foranstaltningstype
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Budgetforudsætninger om antal og gennemsnitsudgifter

Spørgsmål til refleksion over egen praksis:
•

Har I styringsforudsætninger om antal indsatser og gennemsnitsudgifter – dvs. pris og
mængdeforudsætninger – for anbringelsesområdet samt forebyggende og hjemmebaserede
foranstaltninger? Og er de koblet med den faglige strategi?

•

Kan I løbende følge op på og forklare, om budgetafvigelser skyldes ændringer i antal eller
pris – dvs. om afvigelser skyldes, at der bevilges flere indsatser end forventet, eller om
indsatsernes gennemsnitspris er blevet højere end forudsat?
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Individbaserede disponeringsregnskaber
•

Det er nødvendigt med en tæt økonomisk opfølgning både i forhold til opfølgningskadence
og detaljeringsniveauet i opfølgningen.

•

Enkeltsagernes økonomiske tyngde på området nødvendiggør, at budgettet skal
disponeres på enkeltsagsniveau (cpr-nr.-niveau). Det er relevant for anbringelser, men
også for væsentlige dele af de forebyggende og hjemmebaserede indsatser, da de kan have
relativt høje gennemsnitspriser.

•

De individbaserede disponeringsregneark skal suppleres med skøn for forventede til- og
afgange for at få en realistisk prognose for forventet regnskab. For de områder, hvor
individbaserede disponeringsregneark ikke er hensigtsmæssige som metode til
prognosticering af forventet regnskab, skal der tages stilling til, hvilke prognosemetoder der
skal anvendes.

•

Grundet de enkelte sagers økonomiske tyngde, hvor selv små variationer i antallet af sager
eller i sagernes gennemsnitspriser kan medføre væsentlige budgetafvigelser, er det
hensigtsmæssigt med månedlige opfølgninger på den samlede økonomi.
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Individbaserede disponeringsregnskaber
Eksempel på disponering af budgettet for anbringelser (ved budgetårets start)
Cpr-nr.
Aktuelle
anbringelser

Skøn (pulje)

•

Stopdato

Jan.

Feb.

Mar.

Måned …

Forventet
regnskab

100.000

01.01.2017

01.01.9999

100.000

100.000

100.000

100.000

1.200.000

Cpr. 2

50.000

01.01.2017

01.01.9999

50.000

50.000

50.000

50.000

600.000

Cpr. 3

75.000

01.01.2017

30.06.2017

75.000

75.000

75.000 -

450.000

Cpr. 4

100.000

01.01.2017

28.02.2017

100.000

100.000 -

-

200.000

81.250

-

-

325.000

325.000

75.000

01.07.2017

01.01.9999

01.03.2017

01.01.9999

Cpr. 5
Cpr. 6

I alt aktuelle og
forventede

Startdato

Cpr. 1

I alt aktuelle
Forventede
anbringelser

Takst (mdl.)

325.000

325.000

225.000

150.000

2.450.000

75.000

450.000

100.000

100.000

1.000.000

325.000

325.000

3.900.000
1.000.000

I praksis erstattes de disponerede udgifter i løbet af året med de faktisk registrerede udgifter
fra økonomisystemet i takt med, at der foreligger regnskabstal for de konkrete måneder.
23

Individbaserede disponeringsregnskaber
Eksempel på styringsark til opfølgning på totaløkonomi.
Kommunen angiver valg af prognosemetoder samt
vurdering af nye sager baseret på bl.a. systematisk
risikovurdering af konkrete familier (Middelfart Kommune)

Angivelse
af
prognosemetode for
hver
foranstaltningstype

Angivelse
af forventet
forbrug for
endnu ikke
kendte
sager
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Individbaserede disponeringsregnskaber

Spørgsmål til refleksion over egen praksis:
•

Anvender I individbaserede disponeringsregnskaber både for anbringelser og for de
økonomisk væsentlige forebyggende og hjemmebaserede indsatser?

•

Har I taget stilling til, hvilke metoder der skal anvendes til prognosticering af
forventet regnskab på de forskellige udgiftsområder?

•

Følger I administrativt op på den samlede økonomi månedligt? Hvis nej, er der
behov for at ændre på opfølgningskadencen?
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Faglige og økonomiske styringsnøgletal
•

Anvendelse af styringsnøgletal med sammenhæng til målsætningerne i den faglige strategi
kan understøtte den faglige og økonomiske styring på det specialiserede børn og ungeområde.

•

Allerede tilgængelige data i kommunen kan anvendes til systematisk rapportering af
styringsnøgletal. Styringsnøgletallene bør tænkes ind på alle niveauer i organisationen og
tilpasses ift. både omfang, detaljeringsgrad og frekvens.

•

Der er et potentiale i udvikling af styringsinformation om progression hos
foranstaltningsmodtagerne:
o

Styringsinformation om progression på individniveau vil kunne bruges til at vurdere
effekten og justering af indsatsen, såfremt de ønskede mål ikke opnås.

o

På aggregeret niveau vil progressionsmålingerne kunne fremme muligheden for mere
resultatbaseret økonomistyring.
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Faglige og økonomiske styringsnøgletal
Eksempel på styringsnøgletal
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Faglige og økonomiske styringsnøgletal
Eksempel på ikke-finansielle styringsnøgletal og opfølgning på strategiske målsætninger
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Faglige og økonomiske styringsnøgletal
Eksempel på progressionsmåling
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Faglige og økonomiske styringsnøgletal

Spørgsmål til refleksion over egen praksis:
•

Anvender I økonomiske styringsnøgletal? Hvis nej, hvilke økonomiske styringsnøgletal vil det
være relevant at anvende på hvilke niveauer i organisationen og i hvilket omfang og
frekvens? Hvordan er de økonomiske styringsnøgletal koblet med strategien?

•

Anvender I faglige ikke-finansielle styringsnøgletal? Hvis nej, hvilke faglige ikke-finansielle
styringsnøgletal vil det være relevant at anvende på hvilke niveauer i organisationen og i
hvilket omfang og frekvens? Hvordan er de faglige ikke-finansielle styringsnøgletal koblet
med den faglige strategi og økonomistyringen?

•

Anvender I progressionsmålinger på individniveau som grundlag for at vurdere effekten af
indsatsen og eventuel justering af indsatsen? Og kan data aggregeres til styringsinformation?
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