
26. marts 2019

Økonomistyring af 

tværgående løsninger



Velkommen og dagens program 
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PROGRAM

10:00 – 10:15 Velkomst og introduktion til dagen  

10:15 – 11:45 Hvordan kan tværgående løsninger organiseres, og hvilke principper kan man bruge til at styre økonomien?

Oplæg v/ Camilla T. Dalsgaard, projektchef i VIVE 

Oplæg v/ Theis Hjelmsted, team- og projektleder i Assens Kommune 

Oplæg v/ Charlotte Freil, budgetchef i Furesø Kommune 

11:45 – 12:30 FROKOST

12:30 – 13:30 Hvem betaler for tværgående indsatser, og hvordan fordeles udgifter og gevinster?

Oplæg v/ Camilla T. Dalsgaard, projektchef i VIVE 

Oplæg v/ Theis Hjelmsted, team- og projektleder i Assens Kommune

13:30 – 14:00 KAFFEPAUSE

14:00 – 15:00 Hvordan følger man op på tværgående indsatser?

Oplæg v/ Kasper Lemvigh, chefanalytiker i VIVE

Oplæg v/ Charlotte Freil, budgetchef i Furesø Kommune

15:00 TAK FOR I DAG!                                                                                                               
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Kl. 10:15 – 11:45: 

Hvordan kan tværgående løsninger 

organiseres, og hvilke principper kan man 

bruge til at styre økonomien?
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Oplæg 1 om VIVE-analysen

v/ Camilla T. Dalsgaard, projektchef i VIVE 



De næste 20 minutter…
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• VIVEs analyse af økonomistyring af tværgående 

løsninger

− Kort om baggrund og indhold

• Organisering og økonomiske styringsprincipper

− Ledelsesmæssig forankring

− Udvælgelse af borgere

− Organisering af tværgående løsning

− Principper: Hvem kan bevilge - og hvem skal betale?



Baggrund - de store spørgsmål
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• Mange kommuner er i gang med tværgående 

løsninger

• Mere sammenhængende forløb til borgere med 

komplekse og sammensatte problemer

• Tværgående løsninger kræver særlige         

overvejelser ift. økonomistyringen:

− Hvem skal betale?

− Hvem kan bevilge?

− Hvem får gevinsten?



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

20?? • Ældreområdet

20?? • Anlægsområdet



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

• Præsentation med 

hovedkonklusioner og 

refleksionsspørgsmål



Hvad bidrager analysen med?
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• Afdækker, samler og videregiver foreløbige 

praksiserfaringer

• Peger på, hvad man skal være opmærksom på, 

når man skal styre økonomien i tværgående 

løsninger

• Giver inspiration til at påbegynde, tilrettelægge 

og videreudvikle økonomistyring af tværgående 

løsninger



Tværgående løsninger i fem kommuner
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• Albertslund, Assens, Furesø, Helsingør 

og Høje-Taastrup

− Arbejder alle med tværgående løsninger

− Alle i udviklingsproces, < 2 års erfaring 

med drift (dataindsamling afsluttet juni 2018)



Kendetegn for tværgående løsninger i analysen
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• På tværs af beskæftigelsesområdet og 

områderne for udsatte børn, unge og voksne

• På tværs af to direktører

• 12-100 familier tilknyttet løsning

• 2-14 tværgående medarbejdere

Beskæftigelse

Udsatte 
børn og 

unge

Udsatte 
voksne



Den kommunale styringskæde og økonomistyring i bred forstand
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Hovedkonklusioner:

Seks fokuspunkter i 

økonomistyring af 

tværgående løsninger

Afklaring af 
organisatorisk 

og 
ledelsesmæssig 

forankring

Udvælgelse af 
familier

Organisering af 
løsning

Økonomistyrings-
principper: 

Hvem bevilger og 
hvem betaler?

Fordeling og 
tildeling af 

budget

Opfølgning og 
styrings-

information
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• Politisk opbakning til og fokus på 

det tværgående arbejde.

• Forankring i en af kommunens 

overordnede strategier

• Administrativt frirum til at udvikle 

den tværgående løsning

• Entydig forankring af den 

tværgående løsning i direktionen

Afklaring af organisatorisk og ledelsesmæssig forankring 
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• Fast mødeforum for fagchefer med 

budgetansvar kan være med til at sikre:

− Koordination på tværs af sektorområder

− Hurtig afklaring af bevilling og betaling af 

(dyre) tværgående indsatser

− Afklaring af principielle problemstillinger

− Fælles faglig forståelse

− Drøftelse af opfølgning på tværgående

udgifter, aktiviteter og resultater

Afklaring af organisatorisk og ledelsesmæssig forankring
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Udvælgelse af borgere til tværgående løsning

• Udgangspunkt i kvantitative 

data og faglige vurderinger

• Faste kriterier for tilbud om at 

indgå, fx sager på mindst to 

områder

• Vurdering af potentiale

• Motiverede borgere

Kvantitative
data

Faglige 
vurderinger

Udvælgelse af 
borgere
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Organisering af tværgående løsning

• Enhed eller netværk?

− Fordele og ulemper ved begge organiseringsformer



Netværksorganisering
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• Enkel at etablere

• Opretholde faglig specialisering

• Kan understøtte økonomistyring på 

eksisterende sektorområder

• Understøtter ikke tværgående 

økonomistyring
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Enhedsorganisering

• Kan fremme tværfaglig nytænkning og 

samarbejde

• Hurtigere sagsbehandling og 

iværksættelse af tværgående indsats

 Overveje medarbejdertyper i enhed: 

sagsbehandlere og/eller udførere?

• Kan vanskeliggøre økonomistyring, 

hvis visitation afkoblet fra betaling

 Overveje budget til enhed
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• Vigtigt med klarhed over, hvem der kan bevilge 

hvilke indsatser, og hvem der skal betale for 

hvilke indsatser 

• Hvis adskilt visitation og betaling: Svært at sikre 

økonomisk styring gennem eksisterende 

styringsprincipper

• Hvis samlet - men fordelt på sektorområder: 

Svært at sikre tværgående økonomistyring

Økonomistyringsprincipper – hvem bevilger og hvem betaler?



Hvem bevilger og hvem betaler?
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Hvem bevilger og hvem betaler i de fem undersøgte kommuner?
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Furesø
Helsingør (delvist)

Assens (delvist)

Helsingør (delvist)

Høje-Taastrup 
Albertslund

Assens (delvist)
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• Loft over visitationskompetence 

(beløbsgrænse)

• Fast model for koordination mellem 

tværgående løsning og sektorområder

• Model, som fastlægger fordeling af udgifter 

mellem sektorområder på forhånd

• Model til tæt, løbende opfølgning på 

økonomien i løsningen

Eksempler på kompenserende tiltag for at sikre økonomistyring
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Oplæg v/ Theis Hjelmsted, team-

og projektleder i Assens Kommune 



VIVE Seminar: økonomistyring af 
tværgående løsninger

Tirsdag  d. 26. marts  2019



Agenda

 Økonomi

 Opgaver og de nye metoder

 Målgruppebeskrivelse

 Organisering 

 Evaluering, fokus og tendenser



Økonomi

 Kort uddybelse af den samlede økonomi for Job og Familie

 Bevillings- og visitationskompetencer

 Erfaringer 

Assens Kommune 9.200.000 kr. 

Den A. P. Møllerske 
Støttefond

9.200.000 kr.



Opgaver og nye metoder
 Teste og opkvalificere de nye metoder 

 Fagspecialiserede teams med én indgang for familien

 Udvikle og teste en ny helhedsorienteret indsats

 Der foretages ekstern evaluering af projektet



Målgruppe

 Én eller begge forældre modtager offentlig forsørgelse.

 Der skal som minimum være én sag i Børn- og Unge.

 Familien har komplekse og sammensatte problemer af social, helbredsmæssig og 
beskæftigelsesmæssig karakter.
 Langvarig offentlig forsørgelse
 Misbrugsproblematikker
 Psykiske udfordringer
 Børn i middel og svær mistrivsel
 Lange indsatsanamneser uden betydelig effekt og- eller langvarig effekt(er)



Organisering

Velfærd By, Land og Kultur

Projektejer

Styregruppe

Team- og 
projektleder

Projektgruppe -
Job og Familie

Projektejer

Koordinationsgruppe



Styregruppen

 Projektejer (Vicedirektør på Børn, unge og uddannelse, under direktørområdet Velfærd)

 Projektejer (Arbejdsmarkeds-, Beskæftigelses- og Borgerservicechef, under direktørområdet By, 
Land og Kultur) 

 Jobcenterchef (sidder desuden med i koordinationsgruppen)

 Afdelingsleder på Børne- og Familieområdet (sidder desuden med i koordinationsgruppen)

 Fondsrådgiver for Den A.P. Møllerske Støttefond

 Intern økonomikonsulent
- som tilforordnet 



Koordinationsgruppen

 Jobcenterchef

 Afdelingsleder for Ungeenheden

 Afdelingsleder for Børnesundhed

 Afdelingsleder jobcenteret

 Afdelingsleder Myndighed social

 Afdelingsleder for Børne- og Familieafdelingen

 Team- og Projektleder i Job og Familie



Projektgruppen

 Tre myndighedssagsbehandlere fra børne og familieområdet

 To myndighedssagsbehandlere fra beskæftigelsesområdet

 En myndighedssagsbehandler fra voksenområdet

 Tre familiebehandlere



Organisering

 Tværfagligt- og helhedsfokuseret team 
(enhedsorganisering)

- Hvorfor har vi valgt det?!

 Hvordan fungerer det i praksis



Evaluering, fokus og tendenser

 Evaluering af Job og Familie.

 Ændring af fokus fra børnene som ”primære” til de voksne

 Beskæftigelse som et af de vigtigste ”håndtag”

 Tendens til en sammenhæng mellem, at de voksne kommer 
i beskæftigelse og børnenes trivsel. 
(”når de voksne kommer i beskæftigelse får de det bedre og 
så får deres børn det bedre”) 



Sammenfald mellem de voksnes 
beskæftigelse og børnenes trivsel

1,1

1,2

1,0

0,5

6 mdr. før 3 mdr. før Mdr. for
progression

3 mdr. efter 6. mdr. efter

Figuren stammer fra vores status-evaluering i feb. 
2019
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Oplæg v/ Charlotte Freil, budgetchef 

i Furesø Kommune 



Sammenhængende borgerforløb –
tværgående fælleskaber - økonomistyring

Furesø Kommune 

Budgetchef Charlotte Freil

D. 26. marts 2019



Lidt om Furesø Kommune

 41.070 indbyggere pr. 1.1.2019

 56,8 km2 (byer, skove, søer, 
Flyvestation)

 Sammenlægningskommune (Farum og 
Værløse)

 16.708 beboede boliger - 1.500 nye 
boliger på vej – vækstkommune 

 Samlet budget på 3,1 mia. kr. 

 Ca. 3.000 ansatte

 150 ledere

 Ledighedsprocent på 2,5 pct. i 2018

 Gæld på 2,4 mia. kr. 
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1. Baggrunden for Furesøs projekt ”selvhjulpne borgere -
stærke fællesskaber”

2. Organisering

 Ledelsesmæssig forankring 

3. Hvordan har vi arbejdet med de tværgående indsatser -
koordinering – erfaringer

4. Principper og valg i tværgående økonomistyring herunder 
budgetansvar og visitationskompetence 

Disposition for oplægget
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Direktion

Kommunaldirektør  

Velfærdsdirektør

By- og Kulturdirektør

Center for 
Dagtilbud og 

Skole

Center for Børn 
og Voksne 

Center for 
Borgerservice , 

Kultur og Erhverv
Jobcenter

Center for Social 
og Sundhed

Center for 
Kommunale 

Ejendomme og 
Anlæg

Center for By og 
Miljø 

Center for  
Økonomi og 
Ressourcer

Organisation

Økonomi

Sammenhængende 
borgerforløb
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Fortællingen om Furesø Kommune – ambition for forløbet 

”Furesø Kommune skal sikre en sammenhængende indsats på tværs af centre, som tager 

udgangspunkt i den enkelte borgers behov og problemstilling snarere end den 

organisatoriske opbygning. Vi skal sikre én indgang til systemet, så indsatserne 

koordineres og fokuserer på at skabe effekt. Vi skal skabe gode effektfulde tilbud i egen 

kommune, og samarbejde på tværs af andre kommuner, når det giver den bedste effekt”. 

Tidsplan - Projekt løber i årene 2016-2018 – herefter driftsorganisering

Baggrunden for projekt ”Selvhjulpne borgere og 
stærke fællesskaber”

Uddrag fra 
besparelses-

katalog til budget 
2016 
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Besparelseskrav: 

Budget 2016-20 6 mio. kr. fra 2016 og frem  

Investeringer på årligt 1 mio. kr. i perioden 2016-18 til udvikling af mere tværgående 
ledelse, kompetenceudvikling af sagsbehandlere mv.  

Besparelser udmøntet: 
Beskæftigelsesområde (1 mio. kr. ) 
Sundhedsområdet (2 mio. kr.) 
Specialiserede voksenområde (1,25 mio. kr.) 
Ældreområdet (1,25 mio. kr.)

Nyt besparelseskrav fra 2019 på 2 mio. kr. årligt + investering på 0,5 mio. kr. til 
personlig jobvejleder.

Baggrunden for projekt ”Selvhjulpne borgere og 
stærke fællesskaber”
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Projektleder
Ansat 2015 –
ophørt feb. 2019

Styregruppe:
Velfærdsdirektør, jobcenterchef, centerchef 
for det specialiserede område, centerchef for 
ældre og sundhed og budgetchef.

Projektorganisering

Projektgruppe:
Områdeledere - voksenhandicap. 

sundhed og jobcenter.

Arbejdsgrupper:
Sagsbehandlere, økonomikonsulenter, 

jobkonsulenter, bo-støtter osv. 

Furesøs model 
for projekt-
organisering

Driftsteam
”Selvhjulpne borgere - stærke fælleskaber”  

• 4 Sagsbehandlere – myndighed & spec.-voksen.
• 1,5 virk.konsulent/personlig jobvejleder – nye 

stillinger
• 1 teamleder - nyoprettet stilling (ledelse tæt på 

meget vigtigt)

• Student 10 timer/uge

Enheds-
organisering
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Entydig 
personaleledelse

- men med 
tværgående audit 
og opfølgninger

Tværfaglige 
resultatmål og 

opfølgning i 
tværfagligt 

ledelsesforum

En politisk vision 
på tværs af 
fagudvalg

Tværgående 
økonomistyring

1 2 3 4

Arbejdet med tværgående indsatser – ny tværgående 
ledelsesstruktur
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Sammenhængende borgerforløb -april 2017    i dag 

120 
borgere 

24 
familier

Jobcenter

Voksen 
handicap

Børneområdet

Sundhed

En plan
En sagsbehandler

En borgerkonsulent 
- den koordinerende 

part, når der er  
mange udførende 

professionelle 46



Resultatopfølgning i sammenhængende borgerforløb

Effekt

• Mål på jobeffekt (15 procent skal i job eller udd.)

Indsatser

• Mål på indsatser (50 procent skal i praktik)

• Mål på progression 

(borgerne skal have en fremgang på indsatstrappen)

Økonomi

• Borgernes samlede udgifter skal være nedadgående
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Aha oplevelse 

Når job og uddannelse går først er fokus ikke på de mest 
komplekse og de dyreste

Hovedmålgruppen:

Borgere i jobcenter og voksenhandikap, som modtager 
kontanthjælp, uddannelseshjælp ressourceforløb eller 
jobafklaringsforløb

Fravalg:

Førtidspensionister (lille jobeffekt)

Fleksjobmodtagere (er i job)

Sygedagpenge (har kontakt til arbejdsmarkedet)

Aha oplevelser
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1. Budget og budgetansvar beholdes i etablerede centre

 Stiller store krav til de budgetansvarlige centerchefer 
– ”de har blandet blod”, baseret på tillid, succes hviler på 
deres samarbejde

 Indsatser for enkelte borgere skal kunne foretages 
smidigt

 Visitationskompetencen ligger i teamet 

2. Økonomistyring er en central del af tværgående       
resultatmål

Principper og valg i tværgående økonomistyring 
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Kl. 12:30 – 13:30:

Hvem betaler for tværgående indsatser, 

og hvordan fordeles udgifter og 

gevinster?
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Oplæg 2 om VIVE-analysen

v/ Camilla T. Dalsgaard, projektchef i VIVE 
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• Konklusioner om budgetlægning og fordeling

− Særskilt budget til tværgående løsning eller ej?

− Fordeling af udgifter og gevinster mellem 

sektorområder?

De næste 10 minutter…
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Særskilt budget til tværgående løsning?

Fuldt træk på 
sektorbudgetter

Fuldt budget til 
løsning

Budget

sektor 1

Budget 
sektor 2

Budget 
tværgående løsning

Budget 
sektor 2

Budget

sektor 1

Tværgående 
løsning

Delvist budget 
til løsning
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Tildeling af tværgående budget i de fem undersøgte kommuner

Særskilt budget til tværgående løsning?

Ja Nej – trækker på sektorbudgetter

Enhed Assens (lønudgifter til tværgående 

medarbejdere)

Helsingør (lønudgifter til tværgående 

medarbejdere og udgiftsposter ”inde”)

Assens (øvrige og dyrere indsatser)

Helsingør (udgiftsposter ”ude”)

Furesø

Netværk Høje-Taastrup

Albertslund (forventet)
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• Penge overført fra Beskæftigelse 

og Børn & Unge

• fx beskæftigelsesrettede indsatser, 

visse interne anbringelser, 

pædagogiske indsatser

Helsingør Kommune: Særskilt budget til tværgående enhed

15,1 12,5

Udgiftsposter ”inde” Udgiftsposter ”ude”

Mio. kr.

• Penge i sektorbudgetter i 

Beskæftigelse og Børn & Unge

• fx kontanthjælp og eksterne 

døgnpladser
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• Skal der være et særskilt budget til den tværgående løsning?

• Hvor stort skal budgettet være, og hvordan fastlægges det?

• Skal sektorbudgetter reduceres tilsvarende? Hvordan?

• Hvis ikke særskilt budget, skal ”tværgående udgifter” så være 

synlige i sektorbudgetter

− på forhånd (øremærkede)?

− på bagkant (i budgetopfølgning)?

• Hvis fordeling på forhånd – hvordan?

Fordeling og tildeling af budget?
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• Eksempler på konkrete effektiviseringskrav

Fordeling af ”gevinster” mellem sektorområder? 

Albertslund Furesø Helsingør

Størrelse af løsningens 

økonomi, 2018

Drift: 40 mio. kr.

Løn derudover

Drift: ca. 22 mio. kr.

Løn derudover

Løn + drift: ca. 28 mio. kr.

Effektiviseringskrav, 

2018 

3 mio. kr. 6 mio. kr. 0,9 mio. kr. 

(1,9 mio. kr. i 2019)

Fordeling af 

effektiviseringskrav

Ligeligt fordelt på 

tre sektorområder

Ligeligt fordelt på to 

sektorområder

Samlet på ét 

sektorområde
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• Sæt i gang – og se på reel fordeling af udgifter og 

gevinster senere

• Pilotprojekter kan bruges til at afprøve løsninger og 

vurdere økonomiske og faglige effekter

• Vigtigt at opgøre reelle fordeling på sektorområder –

kan bruges til budgetlægning eller omfordeling af 

midler i efterfølgende år

Kendskab til fordeling af udgifter og gevinster på forhånd?
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Oplæg v/ Theis Hjelmsted, team-

og projektleder i Assens Kommune



VIVE Seminar: økonomistyring af 
tværgående løsninger

Tirsdag  d. 26. marts  2019



Agenda

 Præsentation af fordelingsnøglen

 Visuelt eksempel på fordelingsnøglen

 Eksempel på brugen af fordelingsnøglen – Helhedsorienteret indsats

 Styrker, udfordringer og muligheder

 Udviklingsspor



Præsentation af fordelingsnøglen
 Overvejelser bag udviklingen af modellen

 Beskrivelse af selve modellen og hensigten

 Organisering, fælles udredning og fælles plan

 Hvornår og hvordan bruger vi modellen

 Endelig stillingtagen i de sidste processer i den fælles 
udredningsmetode og familieplanen

 Praksiseksempler på delfinansieret tværgående indsat(er)

 Indstilling til koordinationsgruppen



Visuelt eksempler på fordelingsnøglen



Fordelingsnøglen - helhedsorienteret indsats



Styrker, udfordringer og muligheder

 Styrker/muligheder

 Udfordringer/svagheder



Udviklingsspor

 ”Faste fordelingsmuligheder”

 Automatisk fordeling af den pågældende
udgift (SØM)

 BLOK til tværgående indsatser

 Enhed med samlet budget, egen blok og indlagt fast forventet årlig 
budgetreduktion/provenu
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Kl. 14:00 – 15:00:

Hvordan følger man op på 

tværgående indsatser?
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Oplæg 3 om VIVE-analysen

v/ Kasper Lemvigh, chefanalytiker i VIVE



69

• Konklusioner om opfølgning og 

styringsinformation

− Hvordan skabe overblik over det samlede 

ressourcetræk?

− Håndtering af vanskeligheder ved indsamling af 

oplysninger på tværs?

De næste 10 minutter…
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• Behov for særskilt tværgående opfølgning

• Opgøre samlet ressourcetræk til borgere på 

tværs af sektorområder

− Etablere økonomigrundlag (”baseline”)

− Løbende opgørelse - følge udviklingen i 

udgifterne

− Budgetlægning og fordeling af udgifter og 

gevinster i efterfølgende år

Økonomisk opfølgning og styringsinformation
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Albertslund Kommune

71

• Planlagt retrospektiv 

fordelingsmodel

− Nulpunktsmåling 

(opgørelse af udgifter) 

sammenholdes med 

udgifter i ny løsning

− Herefter omfordeles 

bagudrettet

Specialundervisning, PPR
Gl. løsning: 10 mio. kr.
Ny løsning: 5 mio. kr.
Budget reduceres med 5 mio. kr.

Familiebehandling
Gl. løsning: 2,5 mio. kr.
Ny løsning: 2 mio. kr.
Budget reduceres med 0,5 mio. kr.

Kørselsbudget PPR
Gl. løsning: 0 mio. kr.
Ny løsning: 2 mio. kr.
Budget tilføres 2 mio. kr.

Fælles om målet budget til F2
Gl. løsning: Budget på -1,5 mio. kr.
Ny løsning: Budget = -1,5 (udgangspkt.) –
3,0 (sygedagp) + 1,0 (anbr.) – 2,0 (kørsel) + 
0,5 (fam.b.) + 5,0 (sp.uv.) = 0

Sygedagpengeområdet
Gl. løsning: 5 mio. kr.
Ny løsning: 8 mio. kr.
Budget tilføres 3 mio. kr.

Anbringelsesbudget - familieafsnit
Gl. løsning: 4 mio. kr.
Ny løsning: 3 mio. kr.
Budget reduceres med 1 mio. kr.
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Økonomisk opfølgning og styringsinformation

• Identificere borgere og familier i de 

tværgående løsninger i forskellige 

it-systemer

• Følge op på CPR-registrerede 

udgifter på tværs af områder

• Begrænset erfaring med brug af 

opfølgningsmodeller 
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• Uudnyttet potentiale i faglig 

styringsinformation og 

resultatopfølgning

• Vurdering af den økonomiske 

effekt af en tværgående løsning

Økonomisk opfølgning og styringsinformation
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Oplæg v/ Charlotte Freil, budgetchef i 

Furesø Kommune



Hvordan følger Furesø Kommune op på 
tværgående indsatser – økonomistyring 

Furesø Kommune 

Budgetchef Charlotte Freil

D. 26. marts 2019



1. Hvordan følger vi op?

 Økonomi – budget og regnskabsprognose og faglige resultater 

2. Opfølgningsmodellens styrker og svagheder - erfaringer

3. Hvordan videreudvikler vi den tværgående 
økonomiopfølgning?

Disposition for oplægget
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Økonomikonsulentens hovedbrud

OBS på krav til datasikkerhed

Flere kilder til data

1) Økonomistyringssystemet (Opus)

2) Prognoseværktøjet (Calibra)

3) Fagsystemerne for at kende indsatser 
under budgetposterne (Momentum, 
Nexus)

4) Flere budgetområder i samme rapport 

Hvordan følger vi op?

Økonomikonsulentens hovedbrud: 
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Der følges op via ledelsesrapportering fra Calibra

• Calibra er kommunens prognoseværktøj på det specialiserede 
børne- og voksenområde. 

• Calibra indlæser cpr. bogførte poster fra økonomisystemet 
(OPUS) på aktiviteter

• Områder der ikke cpr. bogføres lægges i Calibra på baggrund af 
beregnede gennemsnitspriser – f.eks. intern leverandør -bostøtte
og mentor – er det så retvisende? 

• Calibra indeholder bogførte udgifter på historiske måneder samt 
en prognose for årets resterende udgifter.

• Med udgangspunkt i borgernes eksisterende bevillinger + evt. 
nye udgifter beregnes en prognose for den enkelte borgers 
udgifter understøttet af en tæt og løbende opfølgning

Systemunderstøttelse - økonomiopfølgning 
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Opfølgningen på økonomi og aktivitet

 I projektperioden er der fulgt systematisk op på økonomi og 
resultater via afrapportering til Styregruppen

 Meget enkel opfølgning 

 Den månedlige rapport er få faste slides som indeholder 
udvikling og nøgletal for projektets økonomi, aktiviteter og 
fremdrift for borgerne  

 Der er ikke omfordelt budgetter til det tværgående projekt

Opfølgning på økonomi og aktivitet
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Økonomiopfølgning – aktive borgere i 2018

Aktiviteten følger de borgere, som i 2018 er omfattet af 
sammenhængende borgerforløb.
Data er fuldt opdaterede pr. oktober 2018.

Kilde: Calibra prognose + opus forbrug

Eksempel
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Omfatter alle borgere, som har været aktive i 2018

Ydelse Forbrug 2017 Forbrug 2018 Ændring i udgifterne

Forsørgelsesydelser 15.410 13.688 -1.722

Jobcenter Indsats 1.779 1.050 -729

Sociale Ydelser 8.671 8.387 -284

Sundhedsydelser 419 285 -134

I alt 26.279 23.410 -2.869

Eksempel - Udgifter til borgere i projektet fordelt på 
tilbud og områder – R18
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Indsatstrappen

Driftsmål:
Trin 3:
Er i gang eller kan komme i 
praktik/ brobygning til 
uddannelse indenfor 3 mdr.

Trin 2:
Er i praktik/ brobygning til 
uddannelse indenfor om 3-
6 mdr.

Trin 1:
Kan komme i praktik/ 
brobygning til uddannelse 
efter 6 mdr.

Job, 
udd.

Snusepraktik

Praktik

Kontakt til 
virksomhedskonsulent

Behandling og 
rehabilitering

Stabil hverdag

Lægelig udredning

15 procent  i 
job, fleksjob, 
uddannelse
50 procent 
flyttet til trin 3

35 procent er 
flyttet til trin 2

15 procent er 
fortsæt på trin 1

Ord.timer
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Resultater aktiviteter 2018 

- Resultaterne viser aktiviteten for borgere samlet hen over året
- Job/uddannelse dækker over følgende: Ordinær uddannelse og 

beskæftigelse, løntilskud og få lønnede timer
- Støttet uddannelse (dækker over HF eller lign. på forsørgelsesydelse)

Kilde: KMD-Momentum, og status med sagsbehandlere

Mål: 50 

Mål: 1514

45

9

0 10 20 30 40 50 60

I Job/Uddannelse

I praktik

I støttet uddannelse
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Afslutningsårsager– Ultimo 2018

Kilde: Momentum og status med sagsbehandlere

33

1

2

2

2

1

6

4

6

3

5

1

0 5 10 15 20 25 30 35

Manglende medvirken

Ordinær uddannelse

Flyttet

Fleksjob

Førtidspension

Ordinært arbejde

Anden aktør

Antal afsluttede i alt

Antal borgere Afsluttet 2017 Afsluttet 2018

Læring: 
Det tager tid !
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Styrker / svagheder ved vores model: 

Styrker:  
 Vi har udviklet en økonomistyringsmodel

 Minirapporteringsmodel, som giver et hurtigt overblik 
over økonomi og aktivitet for ”komplekse”-borgere - på 
tværs af centre

 Vi anvender samme metode, som vi kender fra øvrige 
områder

 Simple data som er lette at kommunikere til 
Styregruppen og medarbejdere i teamet

Svagheder:
 Rapporteringen via Calibra kræver arbejde med at 

vedligeholde og kvalitetssikre data, som vi ikke ellers 
ville have udført

 Vi har ingen kontrolgruppe med i vores rapportering

 Nogle udgifter er beregnede gennemsnit – og dermed 
ikke helt sammenlignelige med øvrige cpr. bogførte 
udgifter over år.

 Vi har valgt, at der måles primært på den jobrettede 
indsats (aktivitet og økonomi), og ikke så meget på 
sociale effekter

 Vi har pt. ingen målemetode på mere langsigtede 
gevinster

Styrker og svagheder ved modellen
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 Benchmark i forhold til andre kommuner

 Andre tilgængelige værktøjer? 

 Økonomi er ikke et entydigt effektmål for om indsatsen er effektiv -

Konjunkturer, rammevilkår og sociale forhold kan også spille ind – effekt for 

borgerne 

 Er det et godt resultat hvis borgerne er status quo gennem forløbet og ikke får 

det værre/bliver værre? Hvis alternativet eksempelvis var, at de fik det værre?

 Kan løsninger, som er dyre på kort sigt, give gevinst på lang sigt? Hvordan måler 

vi på det ?

 Kræver konstant ledelsesmæssig opbakning og forankring og flere ressourcer

 SØM (Den Socialøkonomiske investeringsmodel) – rettesnor til at vælge borgere 

ud

Hvordan kan vi videreudvikle den tværgående 
økonomistyring?
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TAK FOR I DAG!


