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BAGGRUND OG FORMÅL  

Baggrund (problemfelt)

Faxe Kommune oplever, at det specialiserede børne- og voksenområde udfordres. Dette ses ved stigende udgifter og en øget tilgang af borgere til

området, en stigning i antal diagnoser og en længere forventet levetid iblandt kommunens borgere i målgruppen.

Faxe Kommune vil derfor gerne have foretaget et servicetjek af driften på udvalgte institutioner, og tilbud under Center for Familie, Social og

Beskæftigelse.

1. At anvise muligheder for at sikre den bedst mulige 

overensstemmelse mellem borgernes behov og de 

tilbud der tilrettelægges. 

2. At udpege indsatsområder, der understøtter en klar 

sammenhæng mellem det der bestilles og det der 

leveres. 

3. At afdække om Udfører driver sine tilbud på den mest 

effektive måde.

4. At pege på, hvordan sammensætningen af interne 

tilbud kan justeres til at være mest mulig 

omkostningseffektiv og kvalitetsorienteret. 

De opstillede formål for analysen: De opstillede succeskriterier for analysen:

1. At Faxe Kommune har et tydeligt billede af 

efterspørgslen på området og dermed hvordan behovet 

for at egne tilbud matcher dette.  

2. At Faxe Kommune har et klart overblik over 

effektiviseringspotentialer og prioriteringsmuligheder. 

3. At Faxe Kommune har klare anvisninger på, hvordan 

eventuelle potentialer kan indfries. 
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ANALYSEDESIGN

Fokuspunkter i analysen og afdækning af potentialer
Analysen retter sig mod institutioner og tilbud under både det specialiserede voksenområde og børn- og ungeindsatsen, og har overordnet til formål at afdække

om Udfører driver tilbuddene på den mest effektive måde. Da driften af tilbud ikke kan ses isoleret, vil afdækningen tage afsæt i nedenstående figur og således

omfatte følgende fokuspunkter:

• Sammensætning af tilbudsvifte, målgrupper, behov og rammer; hvilke tilbud og hvilke målgrupper eksisterer?

• Visitationspraksis ved visitering af borgere til de pågældende tilbud; hvorledes foregår bestillingen og samarbejdet mellem Myndighed og Udfører?

• Driften af de enkelte tilbud; hvorledes håndteres styring, planlægning m.m.?
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RESUME

BDO’s overordnede vurderinger

BDO har gennem en række analyseaktiviteter afdækket de tre hovedtemaer; 1) sammensætning af tilbudsvifte, 2) visitationspraksis ved visitering af borgere til

de pågældende tilbud og 3) driften af de enkelte tilbud. Med afsæt i en overordnet benchmark er der et beregnet potentiale for børn og ungeområdet på 12,9

mio., mens voksenområdet ligger en smule under sammenligningskommunerne. Korrigeres for socioøkonomisk indeks er det samlede potentiale beregnet til 21,9

mio. Der ses endvidere et billede af et stigende udgiftsniveau. Overordnet er det BDO’s vurdering, at der samlet set er brug for en mere systematisk

dataindsamling og dataunderstøttet opfølgning, for herigennem at sikre et objektivt og fælles billede af områdets udfordringer, herunder en indkredsning og

detaljeret identifikation af, hvor problemerne særligt er gældende. Nærværende analyse har alene haft fokus på driften af udvalgte tilbud/institutioner og kan

derfor ikke tegne det fulde billede af udgiftsområdet.

Med afsæt i en sagsgennemgang og afdækning af visitationspraksis har BDO konstateret, at sagsbehandling, sagers oplysning og handleplaner er tilfredsstillende

udarbejdet og at sagerne generelt fremstår tilstrækkelig oplyste og med relevante visitationer. Dog viser sagsgennemgangen, at der er udfordringer omkring

samarbejdet mellem Myndighed og Udfører, såvel som venteliste og lang reaktionstid fra visitering til iværksættelse. En ventetid der i flere tilfælde er den

direkte årsag til anvendelse af eksterne leverandører.

BDO har med afsæt heri valgt, at der via to workshops med ledere og medarbejdere blev dykket ned i problemstillingen omkring samarbejde samt udfordringen

omkring ventetid og tilbudsvifte. Processen har afledt en indkredsning af problemstilling gennem udarbejdelse af et mål- og indsatshieraki. Herigennem anvises

konkrete indsatser/løsninger, der udgør gangbare bud på de aktuelle udfordringer. BDO bemærker, at indsatserne fortsat mangler en kvalificering og udredning,

før de vil kunne besluttes og implementeres. I relation til ændring og udvikling af tilbudsviften, er yderligere oplistet konkrete forslag til etablering af nye

tilbud, der vil kunne imødekomme nuværende og fremtidens udfordringer. Endvidere peges på nedsættelse af et innovationsnetværk, hvor ledere og

medarbejdere samler deres viden, erfaring og kendskab fra andre steder og generer konkrete forslag på nye løsninger for justering af tilbudsviften.

I relation til udførers drift af tilbud har BDO, med ansæt i tilgængelig data for driftsrelaterede parametre, kombineret med en række casebesøg, vurderet

mulighederne for driftsoptimering. BDO ser et potentiale både indenfor voksenområdet og Ungeindsatsen. For Voksenområdet vurderer BDO, at potentialet

primært kan findes via en justering af arbejdstilrettelæggelse. Derudover ses et potentiale i nedbringelse af sygefravær, et potentiale BDO har afholdt sig fra at

foretage et estimat for.
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RESUME

BDO’s overordnede vurderinger

For Ungeindsatsen vurderer BDO, at potentialet primært ligger i en ændret prioritering og klarer forventningsafstemning i forhold til opgavevaretagelsen, for

herigennem at øge den tid, der kan anvendes sammen med borgerne.

Samlet har BDO identificeret og beskrevet 4 temaer herigennem, der kan ske en effektivisering af de område, der har været analysens genstandsfelt. For de tre

temaer – ”Styrket samarbejde” – ”omlægning og udvikling af tilbudsviften” – ”Ledelsesmæssigrammesætning og økonomisk styring”, har BDO ikke beregnet et

direkte potentiale. Disse tre temaer anser BDO dog som værende understøttende og i nogen grad en forudsætning for at potentialer omkring optimering i

driften for hhv. Voksenområdet og Ungeindsatsen kan opnås, såvel som de udgør en forudsætning for forbedring af visitationspraksis og –driftsstyring. I

nedenstående tabel er de beregnede potentialer herfor angivet.
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Potentiale Realistisk estimat Ambitiøst estimat

Styrket samarbejde 0 kr. 0 kr.

Omlægning og udvikling af tilbudsviften 0 kr. 0 kr.

Ledelsesmæssig rammesætning og økonomisk styring 0 kr. 0 kr.

Optimering i driften - Voksenområdet 0,6 mio. kr. 1,2 mio. kr.

Optimering i drift - Ungeindsatsen 2,0 mio. kr. 2,9 mio. kr.

I alt estimerede potentialer ved driftsoptimering 2,6 mio. kr. 4,1 mio. kr.



OVERORDNET BENCHMARK
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PERSPEKTIVERENDE SAMMENLIGNING AF UDGIFTSNIVEAU I

Side 6

Udgiftsniveau og udgiftsudvikling

For at skabe et overordnet billede af Faxe Kommunens serviceniveau og effektiviseringspotentialer, er der foretaget en perspektiverende sammenligning af

udgiftsniveauer og udgiftsudvikling. Sammenligningen er foretaget med afsæt i udvalgte kommuner i region Sjælland, valgt ud fra om kommunerne ligger i

nærheden af Faxe Kommune og/eller ligner Faxe Kommune på en række overordnede parametre.

Når man kigger på de overordnede udgifter for børne og ungeområdet (0-18 årig) R2018, ligger Faxe Kommunes udgifter over gennemsnittet for

sammenligningsgruppen (se side 8). Omregnet betyder denne forskel, at Faxe Kommune anvender ca. 12,9 mio. mere end gns. for gruppen. Når der korrigeres

for socioøkonomisk indeks, altså et mål for det relative udgiftsbehov for kommunen samlet set, svarer forskellen fra Faxe Kommune til gns. for gruppen til

21,9 mio. Tallet siger dog ikke noget om antal af borgere, der modtager tilbud / støtte eller borgersammensætningen.

Ud fra sammensætningen og udviklingen i udgifter (side 9) ses det at Faxe kommune har haft stigende udgifter til området fra 2016 til 2018. Særligt er

udgifterne til forebyggende foranstaltninger steget, mens udgifterne til anbringelse på døgninstitutioner er det laveste blandt sammenligningskommunerne.

Dette sammensætning ligger i tråd med den strategi som BDO har fået oplyst af Faxe Kommune, mens de stigende udgifter er den store udfordring.

For voksenområdet er billedet at de overordnede udgifter (18-64 årige) R2018 i Faxe kommune ligger en smule under niveauet for sammenligningsgruppen.

Korrigeres der for socioøkonomisk index, er de beregnede udgifter en smule over sammenligningsgruppen, hvilket omregnet svarer til en forskel på ca. 5,1

mio. Ses der på udviklingen i udgifter, er billedet at udgifterne til midlertidige botilbud er svagt stigende. Udgifterne til socialpædagogisk støtte er stigende,

mens udgifter til længerevarende botilbud er faldende. Dette hænger fint sammen med at Faxe Kommune netop har omdefineret en række længerevarende

botilbud efter §108, til at være botilbud under §85 – socialpædagogisk støtte. Det anvendte nøgletal ser på de samlede udgifter ift. antal borgere mellem 18-

64 år, og det bemærkes at voksenområdet også omfatter borgere over 64 år. For udgifterne til socialpædagogisk støtte, der dækker tilbud efter §85, bør der

skelnes mellem socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem, og borgere i fx bofællesskaber jf. ABL §105, hvilket dog ikke er muligt på nøgletalsniveau.



PERSPEKTIVERENDE SAMMENLIGNING AF UDGIFTSNIVEAU II 
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Helt overordnet kan det konstateres, at Faxe Kommune, særligt på børne- og ungeområdet, har et udgiftsniveau, der ligger over sammenligningsgruppen.

Endvidere ses der på udvalgte udgiftsområder en stigning i udgiftsniveauet fra 2016 til 2018. Nærværende analyse har ikke til formål at foretage en detaljeret

benchmark, eller nærmere at indkredse hvori de konkrete forskellige ligger. Denne perspektiverende sammenligning af udgiftsniveau, tjener alene til formål

at indplacere analysen i den rette kontekst.

I den følgende analyse er der taget afsæt i samarbejde om og drift af en række udvalgte institutioner / tilbud på hhv. børne- og ungeområdet og

voksenområdet. Analysens genstandsfelt vedrører således ikke det fulde udgiftsområde, hvorfor en identifikation af hvor udgiftsforskelle præcist ligger, ikke

er omfattet. For de udvalgte institutioner er det generelle billede, at disse – med få undtagelser - både i 2017 og 2018 har overholdt deres budget og endda

har bidraget med et mindreforbrug. Med til billedet hører dog, at det er BDO oplyst, at der for børneområdet i 2018 blev anvendt 17,5 mio. på køb af ydelser

og tilbud på eksterne leverandører. Ydelser og tilbud der er lignende eller tilsvarende egne.

Udgiftsniveau, budget og regnskabsresultat

I relation til det identificerede udgiftsniveau og det merforbrug, der i 2018 har været på både det specialiserede børne- og voksenområdet, bemærkes det at

forklaringer og årsager hertil vil skulle findes i mere dybdegående gennemgang af økonomien for hele området. Udgiftsstrukturen for området er

kendetegnede ved at udgifterne er sammensat af drift af egne tilbud, salg af pladser til andre kommuner samt køb hos eksterne leverandører, hvorfor en

nærmere identifikation kræver indsigt i kompleksiteten og sammenhæng mellem de forskellige tilbud og paragrafområder. Det er BDO’s vurdering, at der ikke

eksisterer et sådant klart og samlet overblik. I den sammenhæng vurderes ligeledes at en samlet opgørelse eller registreringspraksis for fordelingen af

sagsstammen på fx antal unikke cpr. pr. paragrafområde udgift til ekstern eller internt tilbud bør foretages. Det manglende og tilgængelige opgørelse, betyder

endvidere at BDO ikke har kunne tilvejebringe et indledende billede af målgrupper og behov.

Det er BDO’s anbefaling, at der arbejdes med at opnå et samlet billede af hvorledes sagsstammen og udgifterne fordeler sig, såfremt der skal opnås en øget

indsigt i udgiftsudviklingen.
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Gruppegns. Ringsted Vordingborg Slagelse Faxe Stevns Frederikssund Køge Næstved Holbæk

Udgifter pr. 0-18 årig

Gns. udgift Korrigeret for socioøkonomi

Note: Opgørelsen er baseret på data fra 2018, og indeholder udgifter til ”5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge”, ”5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge”, ”5.28.22 

Plejefamilier”, ”5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge”, ”5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge”, ”5.28.25 Særlige dagtilbud og klubber” og ”5.57.72 Grp. 009 

merudgifter, 015 tabt arbejdsfortjeneste og 016 udg. til hjælpemidler (inkl. refusion)”. Udgifter er delt med kommunens indbyggertal for borgere mellem 0 og 18 år

OVERORDNET OG PERSPEKTIVERENDE BENCHMARK
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Note: Opgørelsen er baseret på data fra Danmarks Statistik, kommunale regnskaber.                      

Udgift jf. kontoplanen: 5.28.20. 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra Danmarks Statistik, kommunale regnskaber. Udgift 

jf. kontoplanen: 5.28.21. 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra Danmarks Statistik, kommunale regnskaber. 

Udgift jf. kontoplanen: 5.28.23 og 5.28.24. 

SAMMENLIGNING AF UDGIFTSUDVIKLING PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET

Note: Opgørelsen er baseret på data fra Danmarks Statistik, kommunale regnskaber. Udgift 

jf. kontoplanen: 5.28.21 + 5.28.20 + 5.28.23 + 5.28.24
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Gruppegns. Frederikssund Stevns Slagelse Køge Faxe Holbæk Næstved Ringsted Vordingborg

Udgifter pr. 18-64 årig

Gns. udgift Korrigeret for socioøkonomi

Note: Opgørelsen er baseret på data fra 2018, og indeholder udgifter til ”5.33 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale 

problemer”, ”5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.”, ”5.50 Botilbud til længerevarende ophold”, ”5.51 Botilbudslignende tilbud” og ”5.52 Botilbud til midlertidigt 

ophold”. Udgifter er delt med kommunens indbyggertal for borgere mellem 18 og 64 år.

OVERORDNET OG PERSPEKTIVERENDE BENCHMARK
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Note: Opgørelsen er baseret på data fra Danmarks Statistik, kommunale regnskaber. Udgift jf. kontoplanen: 5.33.32.004 

for 2014-2017 og 5.38.39.003-005 for 2018. Slagelse, Holbæk, Vordingborg og Ringsted er udeladt som følge af ændret 

regnskabspraksis over årene. 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra Danmarks Statistik, kommunale regnskaber. 

Udgift jf. kontoplanen: 5.38.50

Note: Opgørelsen er baseret på data fra Danmarks Statistik, kommunale regnskaber. 

Udgift jf. kontoplanen: 5.38.52

SAMMENLIGNING AF UDGIFTSUDVIKLING PÅ VOKSENOMRÅDET



INDBLIK I VISITATIONSPRAKSIS 



POINTER FRA INTERVIEW MED MYNDIGHED OG UDFØRER PÅ DET SPECIALISEREDE 
VOKSENOMRÅDE

Side 12

Varierende kapacitet hos 

Udfører

Kapaciteten hos Udfører opleves af 

Myndighed som en udfordring ift. at 

matche de relevante målgrupper og 

efterspørgslen hos Myndighed. Idet 

nogle tilbud har ledig kapacitet, 

mens andre ikke har. 

Myndighed og Udfører er motiverede 

for at samarbejde om mere fleksible 

løsninger for borgere med særlige 

behov – men Udfører understreger 

samtidig, at udføres nuværende 

rammer i begrænset omfang 

understøtter et sådant handlerum, 

herunder både ift. økonomi, 

driftsforhold, fysiske rammer m.m.   

Samarbejde mellem 

Myndighed og Udfører

Myndighed har et ønske om udføres 

tættere involvering i udarbejdelsen 

af indsatser og mål for borgernes 

forløb – ligesom Udfører ønsker 

samme tættere involvering om mål 

m.m. 

Succeskriterium for samarbejdet bør 

være bedre forventningsafstemning 

og overensstemmelse mellem 

Myndigheds bestillinger og udføres 

indfrielse af bestillinger. Der er 

bl.a. i sagsgennemgang givet 

eksempler på sager, hvor det har 

været Myndigheds oplevelse, at der 

ikke er leveret på bestillingen og 

handleplanen hos Udfører. 

Oplevelsen af ‘tunge’ 

administrative processer

Parterne giver udtryk for at opleve 

administrative processer og 

arbejdsgange for bestilling, levering 

og opfølgning som ‘tunge’ – og et 

eftersyn synes ønsket. Eksempelvis 

er det blevet oplyst, at 

sagsbehandlerne skal benytte flere 

forskellige it-systemer og redskaber 

i sagsbehandlingsforløbet, ligesom 

hovedparten af sager har skulle 

forelægges for visitationsudvalg. 

Der er aktuelt sket en lempelse af 

arbejdsgangen, hvor mindre 

komplekse sager ikke længere skal 

på visitationsudvalg, og 

bevillingskompetencen hos 

sagsbehandler er øget for netop at 

gøre den administrative proces 

hurtigere og mere smidig. 

Vanskeligt at sikre 

rettidig opfølgning

Voksenområdet har haft vanskeligt 

ved at sikre rettidig opfølgning og 

revurdering i sager, hvorfor §85-

området har været igennem en 

samlet revurderingsproces i 

efteråret 2018 for at blive ajour. 

Prioriteringen har medført, at 

opfølgning på §107-området har 

ligget mere stille end vanligt, 

hvorfor det er oplyst af Myndighed, 

at der kan være behov for en 

tilsvarende prioritering på det 

område. 



VISITATIONSPRAKSIS – SAGSGENNEMGANG I § 85-SAGER 
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Metode Væsentligste konklusioner

Den foretagne vurdering af visitationspraksis er primært foretaget

med udgangspunkt i BDO’s sagsgennemgang af 10 § 85-sager.

Det primære formål med den faglige analyse af visitationspraksis har

været, at identificere uhensigtsmæssigheder i dialogen mellem

Myndighed og Udfører, og vurdere om Udfører ofte afviser sager, som

visiteres af Myndighed, og om afvisningen er hensigtsmæssig.

Subsidiært har BDO vurderet på den faglige kvalitet af sagerne.

Det skal nævnes, at de 10 sager ikke er tilfældigt udvalgt, og at det

derfor ikke er muligt at komme med en generel vurdering af

sagsbehandlingen i kommunen, alene baseret på de 10 sager.

I analysen af visitationspraksis har BDO primært analyseret

kommunikationen og tilgangen til opgaveløsningen i snitfladen mellem

Myndighed og Udfører, herunder også en vurdering af sagens

oplysning, opfølgning m.m.

BDO har endvidere set på bestillingen og udføres respons på

Myndigheds bestilling, samt hvilken situation borgeren bliver sat i, når

der opstår ventetid på grund af samarbejdet mellem Myndighed og

Udfører.

Sagsgennemgangen af de 10 sager er suppleret med input fra

interviews med såvel Myndighedschefen, centerledere, teamledere og

sagsbehandlere fra området.

Helt overordnet viser BDO’s sagsgennemgang en visitationspraksis præget af tilfredsstillende sagsbehandling

samt en udfordring med kapaciteten hos Udfører. BDO er fuldt ud klar over, at de udvalgte sager skal vise en

tendens, og derfor ikke er fuldt repræsentative for det samarbejde, der er på tværs af samtlige af

kommunens sager på området.

BDO’s primære observationer er:

1. Sagsbehandling, sagers oplysning og handleplaner vurderes tilfredsstillende.

2. De gennemgåede sager fremstår tilstrækkelig oplyste og med relevante visitationer.

3. Opfølgning fremgår i de fleste gennemgåede sager. Enkelte sager fremgår uden opfølgning inden for

det seneste år eller to. Der foreligger generelt status fra Udfører – også uden anmodning fra

Myndighed.

4. Der er i flere af sagerne en lang periode fra afgørelse og bestilling indtil at hjælpen iværksættes og

leveres, hvor Myndighed rykker for at høre om Udfører har iværksat indsatsen. Kapacitetsudfordringer

ses i § 85-sagerne, men også interviews har afdækket både ledige plader og mangel på pladser på

tværs af forskellige typer § 85- og § 107-tilbud. Kapacitetsudfordringerne opleves som en direkte årsag

til Myndigheds brug af eksterne tilbud/leverandører.

5. Udvalgte sagsakter (i fx journalnotater og korrespondancer) udviser begrænset tillid mellem

Myndighed og Udføre om bestilling og levering af ydelser og indfrielsen af mål for indsatser i dagen.

Samarbejdsproblematikker ses også på tværs af andre enheder end i centeret, herunder eksempelvis i

samarbejde med hjemmeplejen og Jobrehabiliteringscenteret om snitfladeborgere. Myndighed og

Udfører giver ifm. interview udtryk for, at der er sket væsentlige forbedringer i samarbejdet

igennem det seneste år.

6. I de gennemgåede sager melder Udfører ikke direkte nej til at levere indsatser, som vurderes bør og

skal leveres af Udfører. Ventetid og kapacitetsudfordringer angives dog af Myndighed i sagerne som

baggrund for brug af ekstern leverandør.



POINTER FRA INTERVIEW MED MYNDIGHED OG UDFØRER PÅ DET SPECIALISEREDE 
BØRNEOMRÅDE
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Samarbejde mellem 

Myndighed og Udfører

Myndighed har ønsker om udføres 

tættere involvering i udarbejdelsen 

af indsatser og mål for børnenes 

og/eller familiernes forløb – ligesom 

Udfører ønsker samme tættere 

involvering om mål m.m.

Succeskriteriet for samarbejdet bør 

være bedre forventningsafstemning 

og overensstemmelse mellem 

Myndigheds bestillinger og udføres 

indfrielse af bestillinger. 

Der er også på børneområdet givet 

eksempler på sager, hvor det har 

været Myndigheds oplevelse, at der 

ikke er leveret på bestillingen og 

handleplanen hos Udfører. 

Oplevelsen af ‘tunge’ 

administrative processer

Myndighed og Udfører giver udtryk 

for at opleve de administrative 

processer og arbejdsgange for 

bestilling, levering og opfølgning 

som administrativt ‘tunge’ – og et 

eftersyn synes ønsket, hvor der 

eksempelvis sættes særligt ind over 

for ventetid i opstart af forløb og 

indsatser. Herunder også, at der 

arbejdes med at gøre Myndigheds 

bestillinger tydeligere – og at 

udføres rolle med at bistå 

udarbejdelsen af konkrete mål 

forventningsafstemmes. 

Det oplyses under interview, at der 

allerede er gjort gode erfaringer 

med brugen af udførlige 

bestillingsark på voksenområder, og 

at erfaringerne herfra forventeligt 

kan overføres og afprøves på 

børneområdet. 

Kapacitet hos Udfører 

kan være udfordrende

Kapaciteten hos Udfører opleves 

som en udfordring ift. at matche 

efterspørgslen hos Myndighed, idet 

der forekommer eksempler – i både 

sagsgennemgang og under interview 

med Myndighed - på lange 

ventetider på både mindre end og 

mere end et år for fx opstart af 

kontaktpersonordning og 

familiebehandling. 

Fysiske rammer og bemanding 

opleves af ungeindsatsen som en 

begrænsning herfor ift. udvidelser 

og eventuel hurtigere afvikling af 

ventelister og indsatser. 

Mere viden om roller og 

funktioner på tværs

Det er oplyst af både Myndighed og 

Udfører, at der forekommer en 

manglende forståelse for hinandens 

roller og funktioner, herunder 

kompetencer og viden om den 

aktuelle kapacitet og udbud af 

gruppeforløb m.m. hos Udfører om 

fx hvilke målrettede gruppeforløb, 

der aktuelt afvikles hos Udfører. 



VISITATIONSPRAKSIS – SAGSGENNEMGANG I §11/52-SAGER 
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Metode Væsentligste konklusioner

Den foretagne vurdering af visitationspraksis er primært foretaget

med udgangspunkt i BDO’s sagsgennemgang af 8 § 11/52-sager.

Det primære formål med den faglige analyse af visitationspraksis har

været, at identificere uhensigtsmæssigheder i dialogen mellem

Myndighed og Udfører, og vurdere om Udfører ofte afviser sager, som

visiteres af Myndighed, og om afvisningen er hensigtsmæssig.

Subsidiært har BDO vurderet på den faglige kvalitet af sagerne.

Det skal nævnes, at de 8 sager ikke er tilfældigt udvalgt og at det

derfor ikke er muligt at komme med en generel vurdering af

sagsbehandlingen i kommunen, baseret på de ti sager alene.

I analysen af visitationspraksis har BDO primært analyseret

kommunikationen og tilgangen til opgaveløsningen i snitfladen mellem

Myndighed og Udfører, herunder også vurdering af sagens oplysning,

opfølgning m.m.

BDO har endvidere set på bestillingen og Udføres respons på

Myndighedens bestilling, samt hvilken situation borgeren bliver sat i,

når der opstår ventetid på grund af samarbejdet mellem Myndighed og

Udfører.

Sagsgennemgangen af de 8 sager er suppleret med input fra interviews

med såvel Myndighedschefen, centerledere, teamledere og

sagsbehandlere fra området.

Helt overordnet viser BDO’s sagsgennemgang en visitationspraksis præget af tilfredsstillende sagsbehandling

og udfordring med kapaciteten hos Udfører. BDO er fuldt ud klar over, at de udvalgte sager skal vise en

tendens, og derfor ikke er fuldt repræsentative for det samarbejde der er på tværs af samtlige af

kommunens sager på området.

BDO’s primære observationer er:

1. Sagsbehandling, sagers oplysning og handleplaner vurderes tilfredsstillende.

2. Opfølgning fremgår i de fleste gennemgåede sager. Enkelte af sager fremgår uden opfølgning inden

for det seneste år eller to.

3. Kommunikationen mellem Myndighed og Udfører i sagsakterne er ført i en god sober og fagligt

fokuseret tone.

4. Der er i flere af sagerne en lang periode fra afgørelse og bestilling indtil at hjælpen iværksættes og

leveres, hvor Myndighed rykker for at høre om Udfører er gået i gang med opgaven – også pba.

henvendelser fra forældre med spørgsmål til fremdrift.

5. Kapacitetsudfordringer ses i § 11/52-sagerne, men også interviews har afdækket, at

kapacitetsudfordringerne opleves som en direkte årsag til Myndigheds omfattende brug af eksterne

leverandører og tilbud.

6. I de gennemgåede sager melder Udfører ikke direkte nej til at levere indsatser, som vurderes bør og

skal leveres af Udfører. Ventetid og kapacitetsudfordringer angives dog af Myndighed i sagerne som

baggrund for brug af ekstern leverandør.



FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN 
- SAMARBEJDE OG TILBUDSVIFTE



BAGGRUND 
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De to workshops havde til formål: 

1 … At konkretisere og pege på udfordringer og indsatsområder i forhold til nuværende praksis på henholdsvis børneområdet og voksenområdet.

2 … At konkretisere tilbudsbehovet med afsæt i nuværende borgermasse og viden om fremtidige tendenser. I denne forbindelse en konkretisering af, hvorvidt 

omlægning og/eller etablering af nye tilbud ville være en fordel samt mulighed.   

Med udgangspunkt i de to workshops vurderer BDO, at der eksisterer gode muligheder for at styrke det specialiserede børne- og voksenområde. Dette skal ses i både

et økonomisk-, organisatorisk-, strukturelt- og et borgerperspektiv.

BDO anbefaler dog, at der arbejdes videre med kvalificering af tiltagene, da medarbejderne giver udtryk for en vis bekymring og usikkerhed om samtlige tiltags

berettigelse. BDO vurderer endvidere, at dataunderstøttelse i forhold til §-områder, antal, borgere, takster mv. vil være nødvendig, før Faxe Kommune vælger at

investere i nye tilbud i tilbudsviften.

På de følgende sider præsenteres metoder og væsentlige konklusioner med afsæt i de to workshops. Konklusionerne vil, i sammenhæng med øvrige analyseelementer,

indgå som en del af de identificerede effektivisering- og omstillingstemaer (se side 40-61).

Udbyttet af de to workshops: 

Med afsæt i de pointer, der er udledt af sagsgennemgang og de afholdte interviews samt undersøgelsens formål, har BDO tilrettelagt to workshops. Her har udvalgte

ledere og medarbejdere arbejdet med centrale problemstillinger.



UDFORDRINGER OG INDSATSOMRÅDER 
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Metode Væsentligste konklusioner

Den foretagne vurdering er primært foretaget med 

udgangspunkt i medarbejdernes oplevelser, erfaringer og ønsker 

for fremtiden. 

Det primære formål med de to workshops har været, at pege på 

justeringer, tilpasninger og ændringer i forhold til nuværende 

praksis og tilbudsvifte på tværs af Myndighed og Udfører. 

BDO har valgt at have et stærkt fokus på samarbejdet, da det 

på baggrund af sagsgennemgang og efterfølgende interviews 

fremgik, at en række udfordringer var afledt af et mindre godt 

samarbejde. Ledere og medarbejdere oplevede dog også andre 

udfordringer og relevante indsatsområder, hvorfor disse også er 

inkluderet i analysen. Det primære fokus gennem workshops har 

derfor været på samarbejdet, herunder tilgangen til 

opgaveløsningen mellem Myndighed og Udfører samt udvikling af 

tilbudsviften.

BDO bemærker, at deltagerne kun repræsenterer et udsnit af 

medarbejder- og ledelsesstaben, hvorfor det ikke er muligt at 

komme med en generel vurdering af udfordringer og 

indsatsområder, alene baseret på deltagernes oplevelser. 

BDO vil i de beskrevne effektivisering- og omstillingstemaer, 

inddrage elementer på tværs af analysen, hvormed gyldigheden 

i temaernes anbefalinger højnes. 

Ledere og medarbejderne har en masse idéer og ønsker for fremtiden. Skal disse omsættes, er det 

BDO’s vurdering at dette kræver fokus på prioritering og tid til implementering. BDO gør endvidere 

opmærksom på, at de beskrevne resultater er fremkommet via workshop og kræver yderligere 

arbejde, kvalificering og evt. involvering af flere parter, hvorfor resultaterne skal anses som et 

første skridt mod at udvikle og iværksætte nye initiativer. 

BDO’s primære observationer er:

1. At der mangler dataunderstøttelse og (ledelsesmæssig) styring 

2. At der er behov for formalisering og faste procedurer for samarbejde og vidensdeling ift. 

borgerens forløb 

3. At der ikke eksisterer fælles viden ift. hvilke tilbud og muligheder, der allerede eksisterer i 

Faxe kommune

4. At samarbejdet ofte nedprioriteres og er personafhængigt bl.a. grundet travlhed 

5. At der er en tendens til at tænke i ”dem vs. os kultur” mellem Myndighed og Udfører 

6. At udviklingsopgaver ofte nedprioriteres og at medarbejdere på tværs af niveauer ikke 

inddrages (pt. en ledelsesmæssig opgave)

7. At der på børneområdet er uenighed om prioritering og fremgangsmåder 



MÅL- OG INDSATSHIERARKI FOR BØRNEOMRÅDET
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BDO har, som opsamling på inputs fremkommet på workshop, udarbejdet nedenstående mål- og indsatshierarkiet med afsæt i analysens målsætninger (rød), de

oplevede svage sider og trusler, som er blevet identificeret via en SWOT-analyse (grøn) og ledere og medarbejdernes bud på forbedringsforslag (grå). Meningen med

mål- og indsathierarkiet er et skabe en simpel oversigt over de indsatser, der ses nødvendige at iværksætte for at løse udfordringerne og sikre målrealisering.

Sikre en hensigtsmæssig tilbudsvifte og effektiv drift
Optimere de strukturelle, organisatoriske og 

ledelsesmæssige forhold

”Dem og os” kultur spænder ben 

for udviklingen 

Informationer – vi er ikke gode til 

at videndele

Vi mangler fleksibilitet – (er vi for 

snævre i vores syn eks. når ved 

ansættelser?)

Vi mangler dataunderstøttelse, 

så vi dermed kan 

konkretisere/udpege fremtidige 

(tilbuds)behov

Politisk styret – ”økonomi i 

kasser” 

Mange løbende ændringer –

driften dominerer udviklingen 
Mulig modstand hos 

medarbejdere – nye 

arbejdsvilkår 

Lang ventetid 

En ændret organisering –

overenskomst 

Ledelsesmæssig 

rammesætning og styring er 

en forudsætning for at skabe 

mere fleksible indsatser 

Tværgående 

samarbejdsfællesskaber 

(OGSÅ med skoleområdet) 

Behov for administrativ ressource, 

der indsamler og afdækker behovet –

behov for viden om målgrupper, 

specialiseringsgrad, diagnoser mv. 

(dataunderstøttelse er en 

forudsætning)

Fælles ledelsesmæssige 

drøftelser ifm. afdækning og 

visitation – hvad gør vi med den 

enkelte

En nøgleperson for indsatser, der har 

det samlede overblik over bl.a. 

ventelister → hurtigere og mere 

fleksibel behandling/justering 

Tilbudskatalog (sikre 

videndeling og kan minimere 

ventetiden)

Kendskab til roller og kompetencer på 

tværs 

Arbejdsgange, der understøtter og 

beskriver koordinering 

Tilbudsvifte og drift Struktur, styring og fleksibilitet

Formalisering af videndeling

Hvorfor 

(målsætninger)

Udfordringer

Indsatser 

(løsninger)



KONKRETISERING AF TILTAG – BØRNEOMRÅDET 
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BDO har i nedenstående model beskrevet ledere og medarbejderes konkretisering af de indsatser, der fremgår af mål-og indsatshierarkiet. Det bemærkes, at BDO har

kondenseret indsatserne til nogle overordnede emner. Formålet med konkretiseringen og de uddybende beskrivelser er at skabe rammer og struktur for udvikling af nye tiltag,

hvormed chancen for forankring og fastholdelse højnes. Som det fremgår er det ikke alle felter, der er udfyldt lige udtømmende, hvorfor der vil være behov for at arbejde

videre med beskrivelserne.

1. Emne 
2. Hvad skal der til for at forbedre aktuel 

status?

3. Hvem gør noget? / hvem skal 

indgå? 

4. Hyppighed/ frekvens (hvor 

ofte?)

5. Redskaber og regler (sikre 

vedligeholdelse)

6. 

Overordnet 

ansvarlig 

Afdækning og 

visitation 

(hvad kan vi 

gøre 

anderledes)  

• Der skal være et større fokus på mål i 

handleplanen

• Afdækningsfasen skal systematiseres/ 

formaliseres fx ved at opdatere 

samarbejdsaftaler/ arbejdsgange

• Udfører skal med i børnefaglig undersøgelse

• Mere brug af praktisk pædagogisk støttekorps  

• Myndighed og Udfører.

• Myndighed har ansvaret for at 

inkludere Udfører i forbindelse 

med sagsafdækning. Derudover 

skal sikres at andre relevante 

fagpersoner som fx pædagogisk 

støttekorps involveres. 

Ved sagsafdækning
• Nøgleperson

• 1 fast person til akutte opgaver 

Mangler at 

blive 

afklaret

Videndeling 

Mødes på tværs af Myndighed/Udfører. Fokus på 

fælles sprog, herunder fx serviceniveau,  

skildring af/mellem mål.

Transparens er altafgørende. 

Det skal afklares. 

Evt. på tværs af niveauer.

Regelmæssig videndeling. 

Konkrete antal af møder 

mangler at blive afklaret. Men 

forudsætningen er gensidig 

forpligtigelse og prioritering.  

Faste mødefora – udvalgte personer er 

ansvarlige for at udarbejde program, 

dagsorden og udsende 

mødeindkaldelser.  

Mangler at 

blive 

afklaret

Fleksibilitet 

og variation i 

tilbud (alle 

ikke ender 

samme sted)

• Der skal hentes inspiration fra eksterne 

forløb. 

• Der skal løbende foretages evalueringer af 

indsatsen, herunder borgerens oplevelser. På 

denne måde kan man forholde sig til 

hvorledes der skal udvikles og ændres i 

tilbudssammensætninger og drift. 

• Man skal have et samlet overblik og tilbud, 

herunder beskrivelser, kompetencer, 

kapacitet mv. 

Mangler at blive afklaret.

Der kan hentes inspiration fra 

voksenområdet og evt. oprettes et 

innovationsnetværk. 

Mangler at blive afklaret. 

• Løbende videndeling og drøftelser 

om udvikling fx ifm. ovenstående 

mødefora for videndeling. 

• Der kan udarbejdes et katalog / 

korte beskrivelser om kommunes 

tilbud (beskrivelse af målgrupper, 

kapacitet, kompetencer mv.), som 

rundsendes (dette opdateres 

løbende fx i forbindelse med 

mødefora.

Mangler at 

blive 

afklaret



TILBUDSBEHOV – BØRNEOMRÅDET 
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Nedenstående gengiver ledere og medarbejderes bud på nye eller supplerende tilbud i fremtidens tilbudsvifte. Forudsætningen for bud på fremtidens tilbudsvifte har været:

”vi skal kunne rumme alle borgere i egne tilbud”. Fokus er derved på at sikre den bedst mulige overensstemmelse mellem borgerens behov og de tilbud, der tilrettelægges.

BDO noterer sig endvidere, at ledere og medarbejderne fra børneområdet, i arbejdet med beskrivelse af bud på fremtidens tilbudsvifte og omlægning, valgte at fremsætte bud

på sikring af et højnet serviceniveau.

Nedenstående skal ses som en række umiddelbare bud, der afspejler hvor der ses aktuelle udfordringer.

Etablering

• En form for akut/døgn 

• Aflastning/udvidet aflastning (ikke døgn) 

• Dynamisk fleksibelt multihus

• Skolevægring 

• Handicap 

Omlægning

• Flere ansættelser til aflastning, der kan bruges 

fleksibelt 

• Etablering kunne ske på Søndergade 12, minus 

ungdomsskole - flygtninge

• Etablering af aflastningstilbud på Søndergaard 

• Eksisterende matrikler udenfor normal 

åbningstid 

• Sundhedscentret 78 – placeres fysisk i nærheden af 

p85

Serviceniveau

• Fokus på brugen af frivillige organisationer 

• Tværsektorielt samarbejde (ventetid) 

• Udekørende bus 

• Indsamle viden fra andre aktører/kommuner 

• 1 person til akutte opgaver 

• Skolesamarbejde 

• Udekørende morgen SFO 

• Model fra Hvidovre Kommune om skolevægring  
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Sikre et budget i balance

Sikre en hensigtsmæssig tilbudsvifte og effektiv drift
Optimere de strukturelle, organisatoriske og 

ledelsesmæssige forhold

Samarbejdet med andre centre 

(kendskab til hinanden) eks. 

jobcentret

Samarbejdet er personafhængigt Manglende forventningsafstemning

Spændet mellem Myndighed og 

Udfører i forhold til at kunne skabe 

de tilbud vi har brug for internt

Samarbejdet i forhold til: 

kommunikation, koordinering, 

arbejdsgange

Beskrivelse af tilbud – er ikke 

ajourført )

Normering

Større fleksibilitet i tilbud generelt –

evt. privatisering (selveje – brug af 

lokalmiljø)

Fælles ”snitflademøder” (OGSÅ 

med jobcentret)

Innovativt netværk – løbene 

understøtte udbud og efterspørgsel 

(repræsentanter fra alle led, der 

løbende udvikler med afsæt i behov, 

tendenser mv.)

Psykiatrisk plejehjem  Udbygning af 

arbejdsgange/samarbejdsaftaler

Søg det sociale tilsyn om 

tillægsbevillinger til soc.pæd.center til 

§§ 107 og 108

Spec. tilbud til hjerneskadede – også 

efter Kildebo, som indsats i hjemmet

Tilbudsvifte og drift Struktur, styring og fleksibilitet

Hvorfor 

(målsætninger)

Udfordringer

Indsatser 

(løsninger)

Formalisering af videndeling

Døgndækning på § 107

Vi handler for langsomt
Vi mangler viden omkring 

neuropædagogik hos mentorerne 

Ingen interne mentortimer efter kl. 16 

Mangler rette tilbud

Vi mangler boliger (i udslusning)

Udslusningsboliger

§ 107 døgntilbud til mentalt 

udfordrede + STU 

§ 108 til psykisk syge 

(3) skæveboliger/containerby

§ 82 afklaringsforløb – differentieret 

takster? Og § 82 til hjælp ud af isolationAflastningspladser 

Mentorstøtte til efter kl. 16

Familiehus 

MÅL- OG INDSATSHIERARKI FOR VOKSENOMRÅDET

BDO har, som opsamling på inputs fremkommet på workshop, udarbejdet nedståede mål- og indsatshierarkiet med afsæt i analysens målsætninger (rød), de oplevede 

svage sider og trusler, som er blevet identificeret via en SWOT-analyse (grøn) og ledere og medarbejdernes bud på forbedringsforslag (grå). Meningen med mål- og 

indsathierarkiet er et skabe et simpelt oversigt over de indsatser, der ses nødvendige for at løse udfordringerne og sikre målrealisering.



Side

KONKRETISERING AF TILTAG – VOKSENOMRÅDET 

BDO har i nedenstående model beskrevet ledere- og medarbejderes konkretisering af de indsatser, der fremgår af mål-og indsatshierarkiet. Det bemærkes, at BDO har

kondenseret indsatserne til nogle overordnede emner. Formålet med konkretiseringen og de uddybende beskrivelser er at skabe rammer og struktur for udvikling af nye tiltag,

hvormed chancen for forankring og fastholdelse højnes. Som det fremgår er det ikke alle felter, der er udfyldt udtømmende, hvorfor der vil være et behov for at arbejde videre

med beskrivelserne.

1. Emne 
2. Hvad skal der til for at forbedre 

aktuel status?

3. Hvem gør noget? / hvem skal 

indgå? 

4. Hyppighed/ frekvens 

(hvor ofte?)

5. Redskaber og regler (sikre 

vedligeholdelse)

6. Overordnet 

ansvarlig 

Afdækning og 

visitation (hvad kan 

vi gøre anderledes)  

Det er nødvendigt at samarbejdsaftaler 

og arbejdsgange bliver opdateret, 

hvormed der skabes faste procedure for 

samarbejdet mellem Myndighed og 

Udfører. Pt. er samarbejdet for 

personafhængigt. 

Både Myndighed og Udfører skal 

indgå i udarbejdelsen af 

samarbejdsaftalerne og 

arbejdsgangene så der er en 

gensidig forpligtigelse.

Løbende koordinering –

vigtigt at samarbejdet 

vedligeholdes så borgerens 

progression kan følges 

nært og revisitation kan 

ske rettidigt 

▪ Centerlederniveau

▪ Eksempelvis kvittering for modtagelse 

af opgaven. 

▪ Centerleder har ansvaret for at 

sikre/”kontrollere” at aftalerne bliver 

overholdt. 

Centerleder

Videndeling

Videndeling skal 

formaliseres/struktureres så forskellige 

niveauer inkluderes –

Myndighed/Udfører og Udfører/Udfører 

▪ Overblik over eksisterende tilbud 

▪ Nye tendenser   

Myndighed udvider fagmøderne 

og initierer flere ind i forhold til 

nye emner 

1 gang månedligt 

▪ Overordnet ansvarlig der står for 

mødeindkaldelse og udsendelser af 

dagsordener. 

▪ Deltagelse er gensidigt forpligtende og 

skal prioriteres

Myndighed 

Fleksibilitet og 

variation i tilbud

Der skal etableres et 

innovationsnetværk, som har ansvaret 

for løbende at følge tendenser, udvikle 

tilbudssammensætning og sikre at 

øvrige medarbejdere har det fulde 

overblik over tilbud og muligheder 

internt

Myndighed/Udfører på tværs af 

niveauer (3-4 fra hvert 

ledelsesområde)

4 gange årligt 

▪ Udkast/oplæg skal bæres ”opad”, der 

så træffer evt. beslutninger om 

omlægning. 

▪ Der kan udarbejdes et katalog / korte 

beskrivelser om kommunes tilbud 

(beskrivelse af målgrupper, kapacitet 

mv.), som rundsendes (dette 

opdateres løbende på 

netværksmøderne)

Myndighed –

centerleder/ 

teamleder  
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Nedenstående gengiver ledere og medarbejdernes bud på nye eller supplerende tilbud i fremtidens tilbudsvifte. Forudsætningen for bud på fremtidens tilbudsvifte har været:

”vi skal kunne rumme alle borgere i egne tilbud”. Fokus er derved på at sikre den bedst mulige overensstemmelse mellem borgerens behov og de tilbud, der tilrettelægges.

BDO noterer sig, at ledere og medarbejderne fra voksenområdet i arbejdet har for taget afsæt i uddybende beskrivelser med angivelse af beliggenhed, aldersgruppe og estimat

over behovet for antal pladser ved etablering.

Nedenstående skal ses som en række umiddelbare bud, der afspejler de steder hvor der ses aktuelle udfordringer.

Omlægning

• FSU privatiseres - Faxe Kollegiet 

• 1 tomt hus 

• Bruges til § 107 med døgn

• Kognitive udviklingshæmmede 18 år og opefter

• Ca. 6 pladser 

• Udnytte nattevagten via regi af socialpædagogisk 

center

• 2 huse til fremleje 

• Mulighed for at leje boliger af Faxe Kommune i en 

tidsbegrænset periode 

• Støtten leveres fx som § 85

• Rådhusvej 

• Byggemodnet til 6 boliger – sæt i gang § 105 med § 85 

støtte 

• T-hus

• På sigt overgår til plejen og kan bruges til psykiatrisk 

plejehjem

• Tycho –Brahesvej

• 6-10 pladser som § 105 med § 85 støtte i egen bolig 

• 18-65 år 

• På sigt omkonvertering til ren psykiatri indenfor 5-10 

år 

Etablering

• Neuroteam

• § 85 støtte med specifik kompetence inden 

for hjerneskade i eget hjem (§86)

• Præstevej 78 (ovenpå Hyblerne) 

• Afdeling for:

• Aflastning 

• Akut 

• Samvær med børn (lejlighed man kan låne) 

• Laves som satelit

• Skæve boliger 

• På engen ved P86
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Opsamling

BDO har i ovenstående bearbejdet de inputs, der er skabt gennem de to afholdte workshops. Generelt ser BDO et behov for, at tilbudsviften løbende tilpasses og

udvikles i et tæt samarbejde mellem Myndighed og egne Udfører. Dette både med henblik på rette kvalitet og effektivitet.

Igennem processen er fremkommet konkrete bud på indsatser, der kan iværksættes for at tilpasse og udvikle tilbudsviften i retning mod de behov, som de

deltagende ledere og medarbejdere aktuelt ser. BDO har ikke taget stilling til det økonomiske potentiale ved etableringen af disse nye tilbud, da dette kræver en

målgruppeanalyse, samt konkrete valg i forhold til beliggenhed, kapacitet m.m.

Det er endvidere BDO’s vurdering, at en etablering skal ses i sammenhæng med den løbende opfølgning og styring. Dette både med henblik på en løbende

vurdering af om, der er mulighed for at tage borgere hjem fra eksterne tilbud, men også at beslutte og definerer hvilke tilbud, der ikke skal varetages på egne

tilbud. Det er således vigtigt at anføre, at der ligger et yderligere potentiale, ved investeringen i øget opfølgning på sager, der knytter sig til etableringen af nye

tilbud, da disse oplysninger kan bruges i regi af tilpasninger af tilbudsviften.

Den optimale udnyttelse af tilbud og realiseringen af de potentialer, der er forbundet med tilbudsstrukturen, er betinget af, at Myndighed er i stand til at 

udnytte de nye kapaciteter på bedst mulig vis. De fremlagte bud vedrørende etablering af nye tilbud, skal således kobles til temaer vedrørende styrket 

samarbejdet mellem Myndighed og udfører samt ledelsesmæssig rammesætning og økonomisk styring.
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BDO’s anbefalinger
Det er BDO’s anbefaling at Faxe Kommune i relation til udvikling af tilbudsviften, også bør arbejde med at opnå et samlet billede af hvorledes sagsstammen og 

udgifterne fordeler sig, hvilket vil kunne bruges til at lave løbende målgruppeanalyser, hvormed der er skabt et validt datagrundlag, der gør det muligt at tegne et 

billede af den nuværende og fremtidige typiske borgerprofil i Faxe Kommune. Dette billede bør sammenholdes med den viden, erfaring og kendskab som ledere 

og medarbejdere i både Myndighed og hos Udfører besidder.

I relation til konkrete problemstillinger omkring gruppen af ældre handicappede eller psykiatriske borgere, har BDO kendskab til en kommune, der har indtænkt

målgruppen i forbindelse med etablering af nyt plejecentre. Her er skabt en afdeling for målgruppen, og der er opnået synergi – bygningsdrift og

personalemæssigt – på tværs.

I relation til den konkrete udfordring med venteliste på ydelser i Familiehuset anbefaler BDO, at der på kort sigt arbejdes med følgende muligheder

• At Borger altid modtager tilbuddet i Familiehuset og ikke i hjemmet

• At der suppleres med understøttende telefonisk guidning i stedet for møder

• At der skabes flere gruppetilbud, både til forældre men også til børn

• At der sker en skarp visitering gennem en modtagefunktion (kunne være en leder, der er tværgående for alle familieindsatser) herunder en skarp skelnen 

mellem familiepædagogisk støtte og familiebehandling

• At der ikke sker automatiseringer i antallet af samtaler, men at opgaver videregives og/eller afsluttes når målet er nået.

• At der sker en kvalificeret stillingtagen til om man er 1 eller flere behandlere sammen om en familie. 

• At der udvikles på mindre omfattende tilbud og at myndighed involveres heri



OVERORDNET INDBLIK I DRIFTEN 
PÅ UDVALGTE TILBUD



TILGANG TIL VURDERING AF DRIFTEN 

Tilgang

Et element i nærværende analyse er, at kortlægge og vurdere den nuværende praksis for Udførers drift af tilbud. Tilgangen er baseret på en kombination af

datagennemgang, af en række relevante datakilder vedrørende institutionernes og tilbuddenes drift. Derudover er der foretaget en række casebesøg, hvor BDO

har talt med ledere og medarbejdere samt set institutionens faciliteter. I alt har der været gennemført 11 casebesøg på henholdsvis børn og unge samt

voksenområdet. Følgende tilbud er omfattet:

• Specialiseret indsats

• Familiehuset

• Labyrint

• § 85 under 30 år.

• P 86

• Kildebo

• Mentor § 85 for over 30 år

• T-huset

• Botilbud på Rådhusvej 61-65 samt Hertelsvej 18-60 og Rådhusvej 67

På baggrund af de gennemførte aktiviteter, vil BDO’s vurdering af Udførers drift fokusere på følgende temaer for henholdsvis voksenområdet og ungeindsatsen.

BDO’s vurderinger vil være baseret på generelle tendenser og problemstillinger. Hvor det findes relevant vil konkrete institutioner fremhæves.

Styring og arbejdsgange Planlægning og tids- og 

opgaveregistrering

Organisering Medarbejdersammensæt

ning og fravær 
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VOKSENOMRÅDET - ORGANISERING 

• Voksenområdet består af en række institutioner og botilbud, der overordnet er organiseret indenfor målgrupperne psykiatri og handicap.

Institutionerne er delt mellem to afdelingsledere, mens der er teamledere tilknyttet de enkelte institutioner, der også har den tætte kontakt

med medarbejderne.

• Flere institutioner ligger i umiddelbar nærhed af hinanden. Trods dette vurderes der ikke at være den store samdrift eller overlap mellem

personale. Dog eksisterer et fælles vikarteam, som tager vagter på tværs af institutioner og kan bookes via digitalt vikarsystem.

• BDO er oplyst, at der for nyligt er igangsat en proces for en driftsmæssig sammenlægning af T-huset og mentorer +30. Det er aftalt, at

teamlederen for Mentor 30+ fremadrettet også er leder for T-huset. BDO vurderer, at dette giver god mening og styrker muligheder for ledelse,

såvel som det kan skabe fælles faglig forståelse, overblik og styring af de forskellige opgaver. Derudover ser BDO et potentiale for optimeret

ressourceudnyttelse heri.

• En række tilbud er omlagt fra § 108 – længerevarende tilbud - til § 85 socialpædagogisk støtte, på baggrund af Socialtilsynets anvisninger. Dette

med afsæt i at borgerne bor på stedet jf. ABL § 105 og derfor har egen lejekontrakt. Modsat er behovet for støtte og pleje fortsat på niveau

svarende til § 108.

• Kendetegnede er endvidere at flere af institutionerne under voksenområdet er underlagt takstbekendtgørelsen, der lægger rammer for den

økonomiske styring. For flere institutioner gælder det endvidere at solgte pladser til andre kommuner overstiger antal pladser med borgere fra

Faxe kommune.

• Kildebo er et meget specialiseret hjerneskadetilbud, som p.t kun har en borger placeret fra Faxe, mens de resterende pladser sælges til

kommuner på hele Sjælland, grundet den høje specialisering af genoptræning for senhjerneskadede. Tilbuddet vurderes ikke at have

opgavefællesskab eller andet samspil med øvrige institutioner, hvorigennem der kunne skabes synergi. Endvidere er er det BDO’s vurdering, at

tilbuddet fungerer hensigtsmæssigt, hvorfor det anses mindre relevant at fokusere på ændringer heraf.

• Den overordnede organisering af voksenområdet synes alt i alt tydelig. På institutionsniveau vurderes de enkelte institutioner dog at være drevet

”isoleret”. BDO er opmærksom på at takster samt køb af salg af pladser påvirker organiseringen og driften af området.
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VOKSENOMRÅDET – STYRING OG ARBEJDSGANGE

Styringsmæssige rammer

• De interviewede på casebesøg oplever generelt et godt samarbejde med visitationen, når nye borgere skal placeres på et tilbud. Der er dog et ønske

om mere specifikke handleplaner. For Hertelsvej og Tycho Brahesvej ses en udfordring i, at taksterne er forskellige med ca. 200 kr. pr. døgn til trods

for at tilbuddene er ens. Dette vanskeliggør en hensigtsmæssig styring og ressourcefordeling, da takstforskelle gør at Hertelsvej presses for optag.

• De takststyrede institutioner oplever, at der er behov for ”forhandling” når nye borgere skal indplaceres. Forhandlingen virker mindre godt, når der

er tale om borgere fra Faxe Kommune. Således opleves en mindre grad af mistillid (gensidig), hvor fx en øget bevilling i starten kunne give mulighed

til at køre en borger ind og efterfølgende nedjustere.

• Flere af institutionerne har snitflader til aktivering og beskæftigelse, idet det forudsættes at beboere i dagtimerne er tilknyttet et

beskæftigelsestilbud. Institutionerne oplever, at jobcenteret ikke er så aktiv ift. at finde praktikker eller anden afklaring af borgerne. Ligeledes er

nogle borgere bevilget ressourceforløb og ønsker at komme i praktik, men det opleves at der går lang tid inden dette iværksættes. Derudover

opleves der i nogle tilfælde udfordringer ift. at arbejde efter samme mål for borgerne.

• Ift. styringen har flere institutioner udfordringer med tomme pladser (aktuelt 5 pladser på Rådhusvej), hvilket vanskeliggør en optimal styring af

bl.a. personaleressourcer, der særligt for takstfinansierede institutioner, kræver hurtig tilpasning. Hertil kommer at sammensætning af beboere og

ændringer i behov påvirker den overordnede styring af området.

• På baggrund af casebesøget på P86 konstaterer BDO problemer med udslusning, idet det vurderes, at over en tredjedel af beboerne, er klar til

udflytning og har været det i op til 6 måneder. Grundet mangel på boliger som har en husleje som beboerne kan betale, er de fortsat indskrevet på

P 86. Dette vurderes at give problemer af både faglig og økonomisk karakter. Rent fagligt stagnerer beboernes udvikling, idet de er klar til at flytte i

egen bolig. Samtidig blokerer det for den nødvendige flow i beboersammensætningen, idet nye ikke kan komme ind i stedet. Økonomisk er det for

dyrt at borger optager en plads på et midlertidigt botilbud, når de er klar til egen bolig med støtte.

• På T-huset er det ligeledes BDO’s oplevelse, at der bor en lille gruppe af borgere på stedet, som aldrig kommer til at bo alene. De har ikke brug for

døgnstøtte, og ville godt kunne klare sig med den tryghed, der er i et bofællesskab.

• På baggrund af de gennemførte casebesøg og interviews på institutionerne under voksenområdet er det BDO’s vurdering, at der styringsmæssigt er

behov for så sikre et bedre flow, hvorved det sikres at borgere kommer videre fra tilbud såfremt formål ikke længere opfyldes samt at tilbud fyldes

hurtigt ved ledig kapacitet (tomme pladser). BDO genkender, at en del af de styringsmæssige udfordringen knytter sig, som andre steder til, at

beboerne er omfattet af ABL § 105.
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Intern styring

• I forhold til den økonomiske styring og løbende opfølgning ligger denne opgave hos afdelingslederne. Generelt overholder institutionerne deres

budget (balance mellem indtægter og udgifter), hvorfor procedure og metode herfor ikke er undersøgt nærmere, da der ikke anses en

problemstilling heri. Lederne for de takstfinansierede institutioner nævner dog tilpasning af forbrug ved tomgang, som en udfordring men

samtidig en nødvendighed.

• Nedenstående tabel viser vikarforbrug i 2018. Heraf fremgår det at flere institutioner har haft et meget højt vikarforbrug (interne og

eksterne) i 2018. Årsagen hertil oplyses at være direkte forårsaget af det udmeldte ansættelsesstop medio 2018. Det er dog BDO’s vurdering,

at der i nogen grad også ses en sammenhæng med fravær, og vikarforbruget vil kunne nedbringes gennem nedbringelse af sygefravær.

• På det faglige niveau fortæller en række institutioner, at de har arbejdet med klare og tydelige anvisninger for ydelser og tidspunkt for støtte

via pædagogiske planer. Med disse planer er der skabt et grundlag for styring af ressourcer og indsatser, såvel som de udgør et godt redskab til

opfølgning. Endvidere gør de det nemmere at sikre at vikarer kan indgå i opgaveløsningen. Et andet sted er der skabt overblik over opgaverne,

hvor der hver måned laves samlede lister over opgaverne, for at understøtte en struktureret styring og planlægning af opgaverne.

• Leder af mentorerne fortæller, at der er sket en stor oprydning, hvor der er lukket forløb, således at alle sager nu er revisiteret/genvurderet

og der er bl.a. sat stop for kørsel med borger. Det opleves dog som et stort problem og uensartet serviceniveau ift. at jobcentret fortsat

bevilger denne transport. Der mangler fortsat ændringer/revurderinger i enkelte bevillinger fra Myndighedsafdelingen.

• BDO ser både anvendelse den systematiske brug af pædagogiske planer og gennemgang af visiteringerne, hvor der sikres et klart og ensartet

serviceniveau med fokus på kerneopgaven, tjener som gode eksempler på interne styring, der kan arbejdes med. De overordnede

styringsmæssige rammer kræver mere strukturelle løsninger og kan være vanskelige for den enkelte institution at arbejde med.
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Regnskab 2018
Tycho Brahes

vej 4-6
Hertelsvej18-60 Præstøvej 86 Rådhusvej 67 Kildebo

Rådhusvej 

63-65, § 85

Faxe

Kollegierne

T-huset, 

Frederiksgade

Mentorerne

Over 30
Gruppe gns. 

Løn - fagpersonale 17.165.406 kr. 8.374.504 kr. 8.845.355 kr. 5.635.021 kr. 9.200.905 kr. 6.243.882 kr. 2.999.243 kr. 3.635.947 kr. 3.732.325 kr. 7.314.732 kr.

Vikarforbrug 2.401.353 1.484.149 507.436 755.978 998.179 702.417 258.524 247.312 2.121 817.497

Vikarforbrug i % 14,0 17,7 5,7 13,4 10,9 11,3 8,6 6,8 0 11,2



VOKSENOMRÅDET – PLANLÆGNING OG TIDS- OG OPGAVEREGISTRERING

• Med afsæt i data fra Faxe Kommunes vagtplanssystemet har BDO udarbejdet en ugeprofil, der viser anvendte timer i fremmøde pr. dag, samt en

døgnprofil, der illustrerer hvor mange medarbejdere, der har været på arbejde på et givet tidspunkt af døgnet. Nedenfor er vist uge- og døgnprofil

for Kildebo, mens de øvrige institutioner findes i bilag.

• Generelt ser BDO en variation i timeforbrug over dage og uger. Erfaringsmæssigt er dage med væsentlig flere timer typisk dage, hvor der har været

afholdt personalemøde eller lignende. Det er oplyst, at øvrig variation gerne skulle afspejle de aktiviteter, der foregår på institutionerne, enten som

følge af aktiviteter med borgerne eller hvor borgere er optaget af fx beskæftigelsestilbud. For de institutioner, der arbejder med de beskrevne

pædagogiske planer vil det være muligt at danne et præcist billede af personalebehovet. BDO har ikke på baggrund af analysens aktiviteter haft

mulighed for at verificere om variationen er samstemt med borgerbehov. Generelt er det dog BDO’s erfaring, at det kan være relevant at have fokus

på at få afstemt timeforbrug med det faktiske borgerbehov. Endvidere at der er fokus på forbruget af ekstra- og overarbejdstimer.

• Døgnprofilerne nedenfor viser at der er mange som møder ind kl. 8.00 og går hjem kl. 15.00, hvor aftenvagten starter. Kl. 23.00 er der igen et skift

til bemanding i nattevagt. Grafen giver et forventeligt billede, på trods af at der er tydelig variation dagene imellem. Væsentlig ved døgnprofilerne

er om billedet er fuldt dækkende for de behov, der er hos borgerne på den pågældende institution. Det kan således være en overvejelse at se på,

om der kan ske justeringer i forbindelse med opstart kl. 8 eller skift til nattevagt kl. 23, hvis der eksempelvis aktuelt er borgere, der sover længe

eller går tidligt i seng. Herigennem kan opnås det bedste match mellem ressourceforbrug (personaletimer) og borgerbehov.
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VOKSENOMRÅDET – PLANLÆGNING OG TIDS- OG OPGAVEREGISTRERING

• T-huset og mentor 30+ vurderes at få mulighed for en langt bedre udnyttelse af personalekapaciteten ved den forestående sammenlægning, idet der

vurderes ledig ressourcer på T huset, mens Mentor 30+ samtidig er meget presset på opgaver. Samtidig giver en sammenlægningen en volumen i

medarbejdergruppen, der kan smidiggøre vagtplanlægningen og opgavefordelingen.

• BDO er opmærksom på, at der for flere af institutionerne er begrænsninger som følge af størrelse, målgruppen og de fysiske rammer, hvilket gør

antallet af medarbejdere i hvert vagtlagt ligger ret fast. Variationen mellem dagene undre, derfor ekstra.

• I relation til planlægning og ressourceoptimering, er BDO via de gennemførte casebesøg blevet opmærksom på, at der i socialpædagogiskcenter er

ansat en fælles vagtplanlægger på tværs af alle institutioner. Planlæggeren sikrer overblik samt at overenskomst og arbejdstidsregler overholdes.

Det er BDO’s klare vurdering, at det giver et større overblik og bedre ressourceudnyttelse, og bør udbredes til inspiration for andre institutioner.

• Nedenstående tabel viser lønforbrug 2018, hvor lønarter er fordelt på hhv. normal, arbejdstidsbestemte og dyre timer. Omfanget af dyre timer

vurderes, at være på et begrænset niveau, hvilket sandsynligvis kan tilskrives anvendelsen af fælles vagtplanlægger.
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Lønforbrug 2018
Tycho Brahesvej 

4-6
Hertelsvej 18-60

Faxe-

Kollegierne, 

Præstøvej 86

Rådhusvej 67 Kildebo
Rådhusvej 63-65, §

85

Faxe-Kollegierne, 

Præstøvej 86

T-huset, 

Frederiksgade
Mentorerne Gruppe gns. 

Normal 90,9% 90,8% 92,2% 87,9% 92,8% 92,6% 92,2% 92,5% 98,7% 92,3%

Arbejdstids

bestemte tillæg
7,3% 7,9% 6,6% 9,2% 6,0% 6,7% 6,6% 6,4% 0,6% 6,3%

Dyre timer 1,7% 1,3% 1,2% 3,0% 1,2% 0,7% 1,2% 1,2% 0,7% 1,4%

• Medarbejderne på institutionerne under voksenområdet har også foretaget en tids- og opgaveregistrering over 14 dage. Overordnet viser denne

registrering, hvor stor en andel af den fremmødte tid medarbejderne anvender sammen med borgerne (direkte tid), hvor meget tid der anvendes på

opgaver vedrørende borgeren (indirekte tid) samt på opgaver der relaterer sig til arbejdspladsen (øvrig tid).



VOKSENOMRÅDET – PLANLÆGNING OG TIDS- OG OPGAVEREGISTRERING

• Tabellerne til højre viser de overordnede resultater af tids- og opgaveregistreringen for

hhv. dagvagt og aftenvagt for de enkelte institutioner. Opgørelsen ned på opgaveniveau

findes i bilag.

• Der kan konstateres en variation på tværs af institutionerne, men institutioner er ikke

fuldt sammenlignelige. Det vurderes ud fra BDO’s kendskab til driften, at Hertelsvej,

Tycho Brahes vej og Rådhusvej 67 er forholdsvis sammenlignelige. Her er resultatet også

nogenlunde ens.

• Bofællesskabet omkring Rådhusvej 61-65, har en direkte tid, der ligger på lidt over 50%.

Her er en beredskabstid på 7% (øvrig tid – se bilag), hvilket forklares med at

medarbejderne har perioder på dagen, hvor de er til rådighed, hvis beboerne skulle have

behov for hjælp eller vejledning.

• Resultatet af tidsregistreringen på både T-huset og P 86 vurderet at ligger noget under

forventet. En nærmere gennemgang viser, at der for begge institutioner er registreret

meget tid på øvrige opgaver hhv. 17,8% og 12,4%. BDO er ikke bekendt med om der skulle

være noget særlig i de 2 uger registreringen er foregået, eller om øvrige opgaver dækker

specifikke opgaver på disse steder. Det bør dog undersøges nærmere om der kan ske en

anden prioritering på disse institutioner.

• I forhold til BDO’s erfaringer fra andre kommuner, synes det vanskeligt at angive

konkrete måltal for den direkte tid på institutioner under de specialiserede

voksenområde. Dette da institutionerne er svære at sammenligne både i relation til

målgrupper, indhold, størrelse og fysiske rammer.

• BDO anbefaler, at ledelsen gennemgår resultatet af tidsregistreringen og vurderer om

resultatet afspejler den ønskede prioritering af opgaver og tidsanvendelse. Særligt den

direkte tid i dagvagten på P 86 og T-huset springer her i øjnene.
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Dagvagt HE 18-60

Tycho 

Brahes 

Vej 

Rådhusvej 

67

Rådhusvej 

61-65 

T-

huset

Mentor 

over 30

§85-

tilbud

Direkte tid 64,1 69,2 74,8 52,2 30,4 49,5 59,8

Indirekte tid 26,6 23,1 17,5 27,8 24,4 34,7 25,5

Øvrig tid 9,3 7,7 7,7 20,0 45,2 15,8 14,7

Aftenvagt HE 18-60

Tycho 

Brahes 

Vej 

Rådhusvej 

67

Rådhusvej 

61-65 
T-huset §85-tilbud

Direkte tid 67,2 69,0 71,6 50,8 52,0 65,4

Indirekte tid 20,6 23,0 21,9 22,7 25,0 22,5

Øvrig tid 12,1 7,9 6,5 26,5 23,0 12,1

Dagvagt Faxe Kollegiet Kildebo P 86 §107 - tilbud

Direkte tid 71,6 48,6 36,4 46,6

Indirekte tid 11,5 32,5 27,2 27,9

Øvrig tid 16,9 18,9 36,4 25,5

Aftenvagt Faxe Kollegiet Kildebo P 86 §107 - tilbud

Direkte tid 78,1 70,9 51,9 64,5

Indirekte tid 7,4 21,0 24,2 19,9

Øvrig tid 14,5 8,1 23,9 15,6



VOKSENOMRÅDET – MEDARBEJDERSAMMENSÆTNING OG FRAVÆR
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• Af de gennemførte interviews er der er en opmærksomhed på, hvilken personalesammensætning, der bedst sikrer opgaveløsningen nu og

fremadrettet. Det nævnes således, at der ved rekruttering gøres overvejelser om behovet er pleje eller pædagogiske kompetencer. Det

bemærkes i den sammenhæng, at nogle medarbejdergrupper har holdninger hertil. Af nedenstående ses den nuværende

personalesammensætning. Forskelle vurderes, at afspejle behov på det pågældende tilbud, mens BDO tager den nævnte opmærksomhed

herpå som udtryk løbende tilpasninger til beboernes behov.

• På baggrund af casebesøg er det opfattelsen, at omfang af kompetenceudvikling og efteruddannelse har et mindre omfang end på

ungeindsatsen. Det tilstræbes dog at alle medarbejdere får en eller form for kompetenceløft hvert år.

• Fraværsopgørelsen viser, at en række institutioner, har været særligt udfordret med sygefravær.

• På enkelte institutionen har BDO oplevet en meget stærk kultur, hvor man fx stadig hænger i en logik fra de gamle kommune. En sådan kultur

kan vanskeliggøre en løbende og fremadrettet tilpasning af tilbuddene, hvor beboeresammensætning, behov og diagnoser ændrer sig. Det

anses for væsentligt for tilpasninger, at der både er den rette kultur og kompetencer tilstede.

Hjemmel
Institution/indsats med 

selvstændigt myndighedsansvar

Sygefravær 

%

Sygefravær 

% 1-4 uger

Sygefravær 

% >4 uger

§85 EB
Mentorne for personer under 30 år 

(under Familie- og ungeindsatsen)
0,45% 0,45% 0,00%

§85 EB T-Huset 12,79% 5,10% 7,69%

§85 EB Mentorerne for personer over 30 år 7,05% 1,39% 5,66%

§85 EB Hertelsvej 18-60 10,77% 4,42% 6,35%

§85 EB Rådhusvej 61-65 (63) 4,24% 3,52% 0,72%

§85 EB Rådhusvej 67 13,02% 5,70% 7,32%

§85 EB Tycho Brahes Vej 4+6a 7,26% 4,04% 3,22%

§107 Faxe-Kollegiet 5,37% 3,29% 2,08%

§107 P 86 (præstøvej) 8,83% 2,81% 6,02%

§107 Kildebo 3,74% 2,60% 1,15%

59,9%

49,2%

39,7%

34,4%

32,6%

27,1%

25,7%

9,2%

34,7%

27,8%

29,7%

21,7%

32,8%

33,5%

11,9%

11,5%

21,1%

21,6%

11,1%

22,3%

9,3%

11,2%

44,5%

19,6%

17,6%

6,9%

2,4%

7,0%

14,9%

13,5%

13,6%

7,4%

3,7%

4,5%

9,2%

5,4%

4,4%

4,9%

6,1%

12,0%

10,1%

8,0%

4,5%

8,5%

23,1%

4,2%

3,3%

14,0%

2,6%

3,4%

6,7%

6,3%

2,8%

4,3%

Mentorerne

Rådhusvej
63-65, § 85

Hertelsvej
18-60

Faxe-Kollegierne,
Præstøvej 86

Tycho Brahes
vej 4-6

Rådhusvej 67

T-huset,
Frederiksgade Haslev

Kildebo

Gruppegns.

Medarbejdersammensætning
Opgjort på baggrund af årsværk

Pædagog Pædagogmedhjælper SSA SSH
Ledelse/administration Pæd.ass. Terapeuter Sygeplejersker
Pædagogstuderende Andet Psykolog



UNGEINDSATSEN - ORGANISERING
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• Det fire tilbud der udgør ungeindsatsen er nyligt samlet i en afdeling. Det er BDO’s vurdering at det giver god menig, at have disse indsatser samlet.

Indsatserne som de er beskrevet på casebesøg vurderes at udgøre et kontinuum, med indsatser der supplerer hinanden i forhold til hvor omfattende

indsatser, der er behov for.

• Ungeindsatsen er pt. uden afdelingsleder, hvorfor ledelsen varetages af øvrige afdelingsleder i fællesskab. BDO vurderer bl.a. på baggrund af

casebesøg, at der i udbredt grad mangler en overordnet ledelse af ungeindsatsen, der kan sikre prioritering og sammenhæng på tværs. Der synes at

mangle et fælles overblik over ydelser under tilbudsviften, det samlet sags- og ressourcemæssige muligheder samt det økonomisk overblik. Dette

gør efter BDO’s vurderingen at organiseringen ikke er bundet ordentligt sammen.

• Ungeindsatsen er opdelt i Familiehuset – Labyrint – specialiseret indsats/mentorer, der har hver deres teamleder. I den nuværende organisering

hviler koordineringen mellem tilbud og indsatser meget på de tre teamledere. BDO oplever på baggrunden af analysens aktiviteter ikke at der

eksisterer en klar og fælles forståelse mellem teamledere og den øvrige del af ledelsen på hvordan ansvars og rollefordelingen skal være. Med andre

ord finder BDO det vanskeligt, at tegne et fælles billede heraf.

• Det er BDO’s vurdering, at der vil være behov for en klarere beskrivelse af ledelsesopgaven, idet der ikke opleves et ens billede af teamlederens

funktionsbeskrivelse. I den sammenhæng bør der sikres en ensartethed til teamleder på eksempelvis voksenområdet.



UNGEINDSATSEN – STYRING OG ARBEJDSGANGE

• Afledt af den nuværende organisering for ungeindsatsen, ser BDO at der er udfordringer med

styringen på området. Overordnet konstateres det, at de forskellige tilbud under ungeindsats

overholder deres budget. Styringsudfordringen ligger således ikke i den direkte

budgetoverholdelse, men i højere grad i at behandle og hjælpe borgere i det omfang,

Myndighed kan henvise.

• BDO vurderer, at udfordringen dels ligger i styring af omfang og volumen af forløb og ydelser,

hvor særligt ventelisten på ydelser i Familiehuset ses som en betydelig udfordring, og dels

indsigt i omkostnings- og ressourcefordeling. BDO konstaterer således, at den enkelte

teamleder har et eget billede af omfang af ydelser (antal borgere/forløb) og kapaciteten hos

de enkelte medarbejdere. Dette billede er ikke afstemt til overordnet ledelse eller

budgetforudsætninger.

• BDO er ikke fremvist et samlet og fælles billede af sager og belastningen. Af centret

foretages der en kvartalsmæssig opgørelse, der afrapporteres til det politiske udvalg, jf.

grafikken til højre. Det er BDO’s vurdering at aktivitetsopgørelsen er på et meget overordnet

og ikke at være tilstrækkelig anvendelig niveau i forhold til en detaljeret styring af området.

Den angiver eksempel ikke omfang af nye og/eller afsluttede sager, hvilket vurderes relevant

jf. problemstilling med venteliste.

• Med et manglende kendskab til antal af sager og omfang i ydelser vanskeliggøres

prioriteringer i sager og på tværs af indsatser. Såvel som BDO ser det manglende kendskab

vanskeliggør dialogen omkring budget, sager, omstillingsparathed og ventelister.

• BDO konstaterer, at der er en forståelse for at ungeindsatsen skal tage alle sager, der

vurderes relevant for dem og at dette skal rummes indenfor budgettet. BDO finder omvendt

ikke at der eksisterer anvendelige budgetforudsætninger, der kan danne grundlag for en

mere frugtbar dialog omkring styring og prioritering af ressourcer.

• BDO er oplyst om at bestiller ikke forholder sig til omfang for den enkelte eller samlede

bestilling hos Udfører. Det er alene op til Udfører på baggrund af opsatte mål. Det er BDO’s

anbefaling at det derfor bør overvejes, om der skal arbejdes med en styringsmodel, hvor

Myndighed også angiver et niveau for ydelsen, fx i form af indsatsniveau, for herigennem at

opnå en bedre dialog med Myndighed om omfang og forventninger. Såvel som sammenhæng

med eksterne køb er et relevant parametre for styringen
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UNGEINDSATSEN – PLANLÆGNING OG TIDS- OG OPGAVEREGISTRERING

• De tre enheder under ungeindsatsen adskiller sig væsentligt fra hinanden i den måde, hvorpå

planlægningen og arbejdstilrettelæggelsen foregår (dette kan aflæses af tidsregistreringen),

hvilket ligger fint i tråd med det billede BDO fik via casebesøg, i at forskelligheden i

tilbuddene. Specialiseret indsats er præget af en høj grad af fleksibilitet ift. den enkelte

borger. Her er arbejdstid og mødetid meget skiftende, da behandlingen som hovedregel

foregår med borger og i borgers hjem. Labyrint arbejder i mere faste rammer, idet deres

borgere som udgangspunkt kommer på faste dage efter endt skoledag, hvor arbejdstiden

typisk ligger mellem kl. 9.00 og til kl. 18 – 20 alt efter gruppe og aktivitet. For familiehuset

ligger den typiske arbejdstid mellem kl. 8 og 18.

• Via interviewene med udvalgte medarbejdere, giver disse udtryk for at den høje grad af

fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, virker god, og er en motiverende faktor – måske

nærmest som en livsstil.

• Ses der på resultatet af den gennemførte tids- og opgaveregistrering, fås et billede af

opgavefordelingen, der efter BDO’s vurdering modsvares af det indtryk vores casebesøg har

givet. Den direkte tid udtrykker andelen af den fremmødte tid, der anvendes direkte med

borger, mens den indirekte tid er den tid, der relaterer sig til borgeren fx dokumentation

o.l. Mens øvrig tid i højere grad relaterer sig til arbejdspladsen.
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Tids- og 

opgavereg. –

dagvagt

Familiehuset Labyrint
Specialiseret 

enhed

Unge-

Indsats 

samlet

Direkte tid 34,4 % 40,9 % 30,9 % 34,6 %

Indirekte tid 40,7 % 29,3 % 35,2 % 35,8 %

Øvrig tid 24,9 % 29,8 % 33,9 % 29,8 %

• BDO bemærker, at specialiseret indsats anvender ca. 5% mere på vejtid end de øvrige enheder. Endvidere er deres beredskabstid (telefon og tilkaldevagter) ikke

medtaget i opgørelsen. Dette er i overensstemmelse med den forståelse af opgaveløsningen BDO har fået gennem de afholdte casebesøg.

• Tids- og opgaveregistreringen giver et øjebliksbillede af hvorledes den aktuelle opgaveprioritering og tidsfordeling ser ud. Registreringen kan anvendes som

redskab og afsæt for en dialog om hvorvidt de enkelte opgaver er rigtigt prioriteret, eller om der skal arbejdes på ændringer af den anvendte tid på specifikke

opgavekategorier, for herigennem at øge den direkte tid. Det er vanskeligt at sammenligne ungeindsatsen i Faxe med andre kommuner pga. forskellige i tilbud og

organisering. BDO har dog nyligt gennemført en tids- og opgaveregistrering i Børne-/familiehuse i en anden kommune. Her var den direkte tid hhv. 37,2% og

43,2%. Det vurderes således at der er et umiddelbart potentiale i at øge den direkte tid.

• Det vil være BDO’s anbefaling, at resultatet af målingen anvendes til at sætte mål for niveauet af direkte tid hos de forskellige enheder, herunder at identificere

hvilke områder, der skal arbejdes med. I forlængelse heraf anbefaler BDO, at dette anvendes som udgangspunkt for opsætning af forudsætninger for budgettet,

idet der vil være en entydig sammenhæng mellem budget (personale), den direkte tid, og den samlede tid der kan omsættes i borgerforløb.



UNGEINDSATSEN – MEDARBEJDERSAMMENSÆTNING OG FRAVÆR
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• Det har ikke været BDO muligt at danne en oversigt over sammensætningen af personale i forhold til stillingskategori. For Labyrint består

medarbejdergruppen af pædagoger og socialpædagoger samt en chauffør. I Familiehuset er medarbejdergruppen sammensat af

familiebehandlere/konsulenter, pædagoger/socialpædagoger, psykologer og socialrådgivere. Specialiseret indsats har en medarbejdergruppe

bestående af pædagoger/socialpædagoger, familiebehandler, støttekontaktpersoner og en ergoterapeut. Der kan således konstateres en

forskel i medarbejdersammensæt og kompetencer, de tre enheder i mellem.

• På baggrund af de gennemførte casebesøg er det BDO’s opfattelse, at der blandt medarbejderne under ungeindsatsen, er fokus på den fælles

pædagogiske og metodiske tilgange. Dette betyder endvidere at BDO vurderer, at der er stort fokus på efter- og videreuddannelse. Endvidere

at der anvendes intern og eksternt supervision. BDO har dog ikke kunne identificere det konkrete omfang økonomisk eller tidsmæssigt herpå.

• Nedenstående tabel viser det opgjorte sygefravær for medarbejderne under Familie- og ungeindsatsen. Som det fremgår ligger sygefraværet

på et lavt niveau og vurderes derfor ikke at udgøre en årsagsforklaring på eksempelvis venteliste på området.

Sygdom i alt i % Hele året 2017 Hele året 2018

Familie- og Ungeindsatsen 3,41% 2,26%



IDENTIFICERING AF 
EFFEKTIVISERING- OG 
OMSTILLINGSTEMAER



RESULTATER
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Effektiviserings- og omstillingstemaer

• På baggrund af den gennemførte dataanalyse: benchmark, vagtplansanalyse, tids- og opgaveregistrering samt sagsgennemgang, interviews,

casebesøg og workshops med medarbejdere og ledere, har BDO indkredset og udvalgt fire effektivisering- og omstillingstemaer. BDO vurderer,

at disse temaer kan bidrage til større sammenhæng og match mellem borgers behov og levering af ydelser (tilbud) samtidig med at

driftsomkostninger nedbringes. De fire effektivisering- og omstillingstemaer er dermed udvalgt på baggrund af den værditilvækst, de kan

tilføre set i både et borger,- et økonomisk-, et strukturelt- og et organisatorisk perspektiv.

• Temaerne gør sig gældende for både voksen- og børneområdet.

• De fire effektivisering- og omstillingstemaer er:

Styrket samarbejde og 

fælles indsats –

sammenhængende 

borgerforløb

Omlægning og udvikling 

af tilbudsviften

Ledelsesmæssig 

rammesætning og 

økonomisk styring

Driftsoptimering



LÆSEVEJLEDNING TIL DE 4 TEMAER
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Effektiviserings- og omstillingstemaer

• På de følgende sider præsenteres resultaterne af den gennemførte analyse i form af de fire effektivisering- og omstillingstemaer. Temaerne

præsenteres enkeltvis med en beskrivelse af grundlaget og baggrunden for udvælgelse. Dernæst præsenteres handlemuligheder og ‘veje at gå’

samt mål og effekter.

• I tema 4 vil der blive foretaget en potentialeberegning.

• Endelig foretages en vurdering af forslagenes realiserbarhed med afsæt i fire udvalgte parametre:

1. Tidshorisont: vurderingen af, hvor lang tid det tager at indfri potentialet. (Høj score = lang tidshorisont)

2. Politisk beslutning: graden af nødvendighed for politisk involvering og stillingtagen (Høj score = høj grad af brug for politisk stillingtagen)

3. Kompleksitet i implementering og parathed: grad af forandring i rutiner, procedurer og en vurdering af hvorvidt organisationen er

”parate” – har rette mindset, kompetencer, systemer, understøttende processer mv. (høj score = høj kompleksitet i implementering)

4. Ansvarlig: Hvem vurderer BDO har det overordnede ansvar for at beslutningen træffes og den efterfølgende implementering, herunder

forankring og fastholdelse

• Til sidst fremsættes overordnede økonomiske betragtninger samt anbefalinger.

• Det skal nævnes at voksen- og børneområdet i udgangspunktet er indskrevet hver for sig og altså fremgår under egne afsnit i hver

temabeskrivelse.



TEMA 1| STYRKET SAMARBEJDE
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Baggrund
• Interviews og sagsgennemgang viser, at samarbejdet mellem Myndighed og Udfører på både voksen- og børneområdet kan styrkes. BDO vurderer, at en central nøgle til

at nedbringe udgifterne og sikre rette match mellem borgernes behov og de tilbud der tilrettelægges, findes i et øget fokus på styrkelse af samarbejdet. Baggrunden

herfor er, at BDO’s erfaringer viser at et godt samarbejde præget af tillid, kendskab til hinandens kompetencer, roller og ansvar er grundlæggende og nødvendige

rammevilkår, såfremt borgeren skal opleve et sammenhængende forløb og altså den bedst mulige service.

Voksenområdet

• Vores primære observationer fra sagsgennemgang, interviews og workshops er at der ikke

forekommer tilstrækkelig involvering af Udfører i forbindelse med udarbejdelsen af

indsatser og mål. Dette har i visse tilfælde resulteret i at Myndighed har oplevelsen af, at

der ikke er leveret på bestillingen og handleplanen hos Udfører. Nuværende arbejdsgange

i henhold til borgernes samlede forløb – fra sagsafdækning, visitation, bestilling, levering,

opfølgning til sagsafslutning opleves som tunge, og BDO vurderer samarbejdet mellem

Udfører og Myndighed som værende ikke formaliseret, men nærmere personafhængigt.

Voksenområdet giver udtryk for, at de har haft vanskeligt ved at sikre rettidig opfølgning

og revurdering i sagerne (primært på § 85). BDO oplever, at ‘forhandling’ af

takster/tillægstakster i et historisk perspektiv har været rigidt og ufleksibelt, hvilket kan

medvirke til en uhensigtsmæssig adfærd og samarbejde. BDO vurderer, at disse forhold

kan resultere i, at borger i visse tilfælde ikke får foretaget rettidig revisitation, hvilket

eks. kan medvirke til at visse borgere er bosat på fx § 107, men potentielt er parate til at

bevæge sig ned ad indsatstrappen. Der kunne overvejes anvendelse af en fremskudt

visitation samt et tværfagligt og systematisk samarbejde, ville sikre et højnet borgerflow

til gavn for både borger, forvaltning og økonomi.

• BDO vurderer, at spændet mellem Myndighed og Udfører får konsekvenser for

udgiftsniveauet, da arbejdsgangene bliver for rigide og det bliver vanskeligt at

skabe/sikre de tilbud, der er behov for i kommunen.

• Medarbejderne giver udtryk for at samarbejdsproblematikkerne også eksisterer på tværs

af andre enheder i centret, herunder samarbejdet om ‘snitfladeborgere’, som er de

borgere, der også modtager ydelser fra fx jobcenteret.

Børneområdet

• Vores primære observationer fra sagsgennemgang, interviews og workshops er at der

forekommer manglende indblik i hinandens roller og funktioner på tværs af Myndighed og

Udfører. Myndighed har et ønske om tættere involvering af Udfører i udarbejdelsen af

indsatser og mål for borgernes forløb – ligesom Udfører ønsker samme tættere involvering

om mål m.m. Der er givet eksempler på sager, hvor det har været Myndigheds oplevelse,

at der ikke er leveret på bestillingen og handleplanen hos Udfører. Nuværende

arbejdsgange i henhold til bestilling, levering og opfølgning opleves som tunge og man er

ikke gode til at vidensdele. Der eksisterer blandt andet sager, hvor der ikke er foretaget

opfølgning inden for det seneste år eller to, og i flere sager eksisterer en lang periode fra

afgørelsen og bestilling indtil hjælpen iværksættes og leveres. Desuden giver

medarbejderne udtryk for en manglende fleksibilitet i visse tilfælde. BDO vurderer, at

disse elementer kan få konsekvenser for tilbudsviften, da medarbejderne ikke er bevidste

om muligheder og kompetencer. Dette manglende kendskab kan ligeledes have en direkte

indvirkning på de lange ventetider, der eksisterer på nuværende tidspunkt, hvilket

medvirker til at borger bliver visiteret til eksterne tilbud, som presser

omkostningsniveauet.

• Snitflader i relation til samarbejdet med skoleområdet kan være nødvendige at belyse

yderligere, da skoleområdet også medvirker til at barn/ung oplever et sammenhængende

og progressivt forløb.
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• Ledere og medarbejdere er blevet præsenteret for de centrale resultater fra sagsgennemgangen og casebesøg, på de to gennemførte workshops.

Medarbejdere og ledere kunne i den forbindelse godt genkende, at der er et oplagt potentiale i et forbedret samarbejde og en ny kultur mellem Myndighed

og Udfører, hvor der i højere grad tænkes i fleksible, tværfaglige og fælles løsninger i det samlede borgerforløb fremfor en ”os og dem” diskurs og

arbejdsproces.

• Nedenfor fremgår de indsatsområder, som BDO vurderer at Faxe Kommune bør og kan arbejde videre med i forhold til kvalificering og implementering. Da

der eksisterer et klart potentiale i forhold til at nedbringe omkostninger på sigt, sikre leveringssikkerhed: et match mellem det der bestilles og det der

leveres, og sikre at Faxe Kommune i højere grad kan omstille og tilpasse sig borgermassen. Derudover vil indsatsområderne bidrage til, at borger oplever et

sammenhængende og progressivt forløb.

Voksenområdet

• Forventningsafstemning

• Udarbejde klare beskrivelser af praksis og forventninger til hinanden i

henhold til det forpligtende samarbejde mellem Myndighed og Udfører

på alle sagstrin, herunder roller, ansvar og egen kompetence.

• Udbygning af arbejdsgange/samarbejdsaftaler: regler og proces, der sikrer et

sammenhængende borgerforløb (fra sagsafdækning til opfølgning og evt.

sagsafslutning). Dermed sikres kontinuerlig og rettidig revisitation.

• Formalisering af videndeling: En fast struktur, hvormed man kan sikre

kendskab til eksisterende tilbud, kompetencer, udfordringer, nye tendenser

mv. Myndighed udvider fagmøderne og inviterer flere ind i forhold til nye

emner.

• Fælles snitflademøder (også med jobcentret)

• Fokus på sager ved overgang fra unge til voksen

Børneområdet

• Formalisering af videndeling, der sikrer kendskab til roller og kompetencer

på tværs

• Tværgående samarbejdsfællesskaber (også med skoleområdet og

voksenområdet)

• Fokus på fælles sprog fx ift. serviceniveau og skildring af/mellem mål

• Faste mødefora

• Arbejdsgange, der understøtter og beskriver koordinering: regler og proces,

der sikrer et sammenhængende borgerforløb

• Større fokus på mål i handleplanen

• Udfører inddrages i børnefaglig undersøgelse (Myndighed har ansvaret

for at inkludere Udfører ifm. sagsafdækning)
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Mål, effekt og realiserbarhed

Beskrivelse

Potentialet knytter sig til et styrket samarbejde, der beror på fælles faglig kvalificering

og systematik, der resulterer i en fælles indsats, herunder et sammenhængende

borgerforløb. Der arbejdes mod et fælles sprog, formaliserede arbejdsgange og gensidig

forpligtigelse ift. fastholdelse af et tillidsfuldt og kontinuerligt samarbejde både ift.

borgernes forløb og udviklingsindsatser.

Realiserbarhed

• Relativ høj kompleksitet, da det kræver indarbejdelse af nye rutiner, kompetencer og

kultur samt udarbejdelse af arbejdsgange, årshjul mv. En tydelig implementeringsplan,

ansvarliggørelse og opfølgning anbefales, så forankring og fastholdelse sikres. Dog

kræves ikke politisk involvering, hvorfor beslutning kan træffes internt.

• Tidshorisonten er mellem, men der er en vis usikkerhed hermed, da det kræver

prioritering at få skabt strukturerne for samarbejdet. Implementeringen skal altså

prioriteres og må ikke drukne i tidsmæssigt pres og andre opgaver. Det tager tid før

effekten vil afspejles på bundlinjen.

Mål og effekt

Via øget fokus på samarbejde vil den leverede service forbedres på følgende

måde:

• For ledelsen betyder det, at de tværfaglige indsatser styrkes, samt at der

kommer et styrket fokus på de procedurer, der skal sikre, at man udnytter

egen tilbudsvifte optimalt og sigter mod at flytte borgeren ned ad

indsatstrappen / sikrer progression.

• For borgene i kommunen betyder det, at den leverede ydelse i højere grad

tilpasses borgerens behov, og at ydelsen kan reguleres hurtigere, hvormed

borgerens udvikling sikres i realtid.

• For medarbejderne betyder det, at man får et øget fokus på borgerens

progression, og på det tværgående samarbejde mellem Udfører, Myndighed og

øvrige faggrupper. Dermed fås flere strenge at spille på ift. valg af

tilbud/ydelsessammensætning.

• I et økonomisk perspektiv betyder det, at muligheden for at flytte borgeren

ned af indsatstrappen og/eller sikre hurtig progression øges. Der kommer

desuden et styrket fokus på at iværksætte rette ydelse fra start. På denne

måde reduceres antallet af dyre og/eller eksterne foranstaltninger, hvor Faxe

Kommune kunne have igangsat en billigere, og mere fleksibel indsats.

• I et strukturelt perspektiv betyder det, at der sikres sammenhæng mellem det

der bestilles og det der leveres, og dermed en leveringssikkerhed

Faktorer Lav Høj

Tidshorisont 

Politisk beslutning 

Kompleksitet i implementering og parathed

Ansvarlig Centerchef 
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Baggrund
Den gennemførte dataanalyse, interviews, casebesøg og workshops viser, at der er behov for omlægning og udvikling af tilbudsviften. BDO vurderer, at en central nøgle i forhold til at

nedbringe udgifterne er et øget fokus på fleksible tilbudsstrukturer og ydelsessammensætninger, så borgeren kan tilbydes de ydelser, der stemmer overens med borgerbehovet og medvirker

til progression. Baggrunden herfor er, at BDO’s erfaringer viser, at den fleksible tilgang er nødvendig set i perspektiv af nuværende og fremtidige tendenser, som er kendetegnet ved en

borgermasse med komplekse og flerartede diagnoser. BDO ser det problematisk at gøre brug af eksterne tilbud, idet dette forringer muligheden for at fastholde overblikket og styringen i

forhold til den progression, der ønskes borger skal opleve i sit tilbud. Ved at justere og tilpasse sammensætningen af interne tilbud øges chancen endvidere for en omkostningseffektiv og

kvalitetsorienteret drift.

BDO vurderer, at der ikke eksisterer fælles viden om tilbudsviften og muligheder på tværs af Myndighed og Udfører, at udviklingsopgaver med henblik på løbende tilpasning af tilbudsviften

ofte nedprioriteres. I det hele taget formår man ikke at videndele i tilstrækkelig grad. BDO vurderer, at nævnte elementer og udfordringer kan have direkte indflydelse på

kapacitetsudfordringerne og ventetiden, da mangel på viden om tilbud og kompetencer kan medvirke til, at ‘samme type borgere’ blot tilbydes samme tilbud, da medarbejdernes vidensbase

ikke er tilstrækkelig i forhold til at tænke i alternative muligheder internt. Medarbejderne giver desuden udtryk for, at der findes langt bedre beskrivelser af de eksterne tilbud.

Voksenområdet
• Vores primære observationer med afsæt i analysen af driften, casebesøg og interviews er at

kapaciteten hos Udfører opleves som en udfordring ift. at matche de relevante målgrupper og

efterspørgslen hos Myndighed. Nogle tilbud har ledig kapacitet, mens andre ikke har. BDO

oplever, at Myndighed og Udfører er motiverede for at samarbejde om mere fleksible

løsninger for borgere med særlige behov, men ledere og medarbejderne understreger

samtidig, at Udføres nuværende rammer i begrænset omfang understøtter et sådant

handlerum, herunder både ift. økonomi, driftsforhold, fysiske rammer m.m. Ledere og

medarbejderne giver udtryk for, at kapacitetsudfordringerne, ventetid og begrænset tillid i

forhold til bestilling og levering af ydelser er en direkte årsag til brugen af eksterne tilbud.

BDO vurderer, at manglende viden om tilbud og kompetencer kan medvirke til, at ‘samme

type borgere’ blot tilbydes samme tilbud, da medarbejdernes vidensbase ikke er tilstrækkelig

i forhold til at tænke i alternative muligheder internt. Ledere og medarbejderne giver

desuden udtryk for, at der findes langt bedre beskrivelser af de eksterne tilbud.

• BDO vurderer med andre ord, at der ikke eksisterer fælles viden om tilbudsviften og

muligheder på tværs af Myndighed og Udfører, at udviklingsopgaver med henblik på løbende

tilpasning af tilbudsviften ofte nedprioriteres og at spændet mellem Myndighed og Udfører er

for stort i forhold til at kunne skabe rette tilbud.

Børneområdet
• Vores primære observationer med afsæt i analysen af driften, casebesøg, interviews og

workshops er at kapaciteten hos Udfører opleves som en udfordring ift. at matche behovet hos

Myndighed, idet der forekommer eksempler på lange ventetider på både mindre end og mere

end et år for fx opstart af kontaktpersonordning og familiebehandling. BDO vurderer, at der

eksisterer manglende forståelse for hinandens roller, funktioner og kompetencer. Derudover

giver Myndighed udtryk for manglende viden om den aktuelle kapacitet og tilbud hos Udfører.

Ifølge Myndighed er kapacitetsudfordringerne, ventetider og manglende tillid til levering af

bestilte ydelser en direkte årsag til brugen af eksterne tilbud.

• BDO vurderer, at der ikke eksisterer fælles viden om tilbudsviften og muligheder på tværs af

Myndighed og Udfører, at udviklingsopgaver med henblik på løbende tilpasning af tilbudsviften

ofte nedprioriteres og at man i det hele taget ikke formår at videndele i tilstrækkelig grad.

BDO vurderer, at nævnte elementer og udfordringer kan have direkte indflydelse på

kapacitetsudfordringerne og ventetiden, da mangel på viden om tilbud og kompetencer kan

medvirke til, at ‘samme type borgere’ blot tilbydes samme tilbud, da medarbejdernes

vidensbase ikke er tilstrækkelig i forhold til at tænke i alternative muligheder internt.

Medarbejderne giver desuden udtryk for, at der findes langt bedre beskrivelser af de eksterne

tilbud.
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• Nedenfor fremgår de indsatsområder og strukturer, som BDO vurderer at Faxe Kommune bør og kan arbejde videre med i forhold til sikring af, at der løbende sker

tilpasning og udvikling af tilbudsviften i takt med borgernes behov ændres.

Voksenområdet

• Etablering af innovationsnetværk

• Netværket har ansvaret for løbende at følge tendenser, udvikle

tilbudssammensætning og sikre at øvrige medarbejdere har det fulde

overblik over tilbud og muligheder internt - nye målgrupper, hvor,

hvornår, hvor meget, volumen o.l.

• Myndighed/Udfører på tværs af niveauer (3-4 fra hvert ledelsesområde)

• Møderne skal afholdes 4 gange årligt

• Udkast/oplæg skal bæres ”opad”, der så træffer evt. beslutninger om

omlægning.

• ‘Tilbudskatalog’

• Korte beskrivelser om kommunes tilbud (beskrivelse af målgrupper,

kapacitet mv.), som rundsendes (dette opdateres løbende på

netværksmøderne)

• Kan sikre videndeling og minimere ventetid og kapacitetsproblemer

Børneområdet

• Fælles forventningsafstemning 

• Der skal arbejdes med at gøre Myndigheds bestillinger tydeligere – og at udføres 

rolle med at bistå udarbejdelsen af konkrete mål forventningsafstemmes. Der 

allerede er gjort gode erfaringer med brugen af udførlige bestillingsark på 

voksenområder, og erfaringerne herfra kan forventeligt overføres og afprøves på 

børneområdet. 

• Anvendelse af administrativ ressourcer og/eller nøgleperson 

• Har ansvaret for at indsamle og afdækker behovet – skal sikre viden 

om målgrupper, specialiseringsgrad, diagnoser mv.

• Skal have det samlede overblik over bl.a. ventelister, hvilket vil 

medvirke til en hurtigere og mere fleksibel behandling/justering 

• ‘Tilbudskatalog’

• Korte beskrivelser om kommunes tilbud (beskrivelse af målgrupper, 

kapacitet mv.), som rundsendes (dette opdateres løbende på 

mødefora)

• Kan sikre videndeling og minimere ventetid og kapacitetsproblemer 

• Etablering af innovationsnetværk og indhentning af Inspiration fra andre 

kommuner (eksterne forløb) 

• Der skal løbende foretages evalueringer af indsatsen, herunder borgerens 

oplevelser. Viden herfra skal anvendes til at forholde sig til hvorledes, der 

skal/kan udvikles og ændres i tilbudssammensætninger og drift.
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• På workshops fik ledere og medarbejdere til opgave at beskrive fremtidens tilbudsvifte og behov med afsæt i nuværende borgermasse og dertilhørende

diagnoser samt deres viden om tendenser. Afsættet var ”vi skal kunne rumme alle typer borgere i egne tilbud”, hvorfor der både skal tænkes i omstilling

og variation – kan vi ændre/sammensætte nuværende tilbud anderledes og/eller etablere nye tilbud. Ved at sammensætte ledere og medarbejdere på

tværs at området fremkom en række konkrete bud på nye eller supplerende tilbud til den fremtidige tilbudsvifte, (henvises til side 24 og 26). BDO ser det

således som en oplagt mulighed, at drøftelse og ideudvikling omkring tilbudsviften foretages i et mere formaliseret forum.

• De forslag til omlægning og udvikling af tilbudsviften der er fremkommet via processen kræver yderligere bearbejdning. Beslutning om investering i nye

tilbudstyper og ydelsessammensætninger vil kræve en kortlægning, kvalificering og øget dataunderstøttelse. Disse elementer vurderer BDO er

forudsætninger for at vurdere om nuværende borgermasse og medarbejdernes kompetenceniveau kan understøtte de givne forslag. Først herefter kan der

foretages strategiske valg om rekruttering og/eller opkvalificering af nuværende medarbejderes kompetencer, samt etablering og omlægning af

nuværende tilbudsvifte.

• I forlængelse heraf vurderer BDO, at det vil være en forudsætning, at der er fokus på ledelsesmæssig rammesætning samt værktøjer og metoder, der

sikrer organisatorisk sammenhæng og fælles faglighed, når forslag til udvikling af tilbudsviften skal konkretiseres. Dette vil sikre, at den rette indsats

vælges fra start og at der løbende samarbejdes på tværs ift. opfølgning og effekt.
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Mål, effekt og realiserbarhed

Beskrivelse

Potentialet knytter sig til øget fokus på kontinuerlig og fælles udvikling af tilbudsviften så

denne stemmer overens med borgerbehovet og fremtidige tendenser. Der arbejdes mod faste

mødefora for udvikling på tværs af niveauer og anvendelse af administrative ressourcer, der

skal sikre overblikket, så man med rettidig omhu kan forholde sig til kapacitetsproblemer og

ventetider. BDO har ikke taget stilling til det økonomiske potentiale ved etableringen af nye

tilbud, da dette kræver en målgruppeanalyse, samt konkrete valg i forhold til beliggenhed,

kapacitet m.m.

Realiserbarhed

• Kompleksiteten vurderes som mellem i forhold skabelsen af en fast struktur for udvikling.

Ses i forhold til etablering af nye tilbud er kompleksiteten derimod høj og politiks

beslutning er nødvendig. BDO har dog ikke haft dette udgangspunktet her.

• Tidshorisont er mellem, men der er en hvis usikkerhed hermed, da det kræver prioritering

at få skabt strukturerne for samarbejdet. Implementeringen skal altså prioriteres og må

ikke drukne i tidsmæssigt pres og andre opgaver. Det tager tid før effekten vil afspejles på

bundlinjen. Såfremt der er tale om konkret omlægning eller etablering af nye tilbud vil

tidshorisonten være høj.

Mål og effekt

Øget fokus, fleksibilitet og kontinuerlig udvikling af tilbudsviften vil forbedre den

leverede service på følgende måde:

• For ledelsen betyder det, at der skal arbejdes aktivt med ambitionen om at tage

afsæt i borgerens behov og levere tilpassede samt fleksible ydelser.

• For medarbejderne betyder det, at der kan tilbydes flere ydelser, og fokuseres

endnu skarpere på at tilbyde borgeren fleksible ydelser, som kan tilpasses

borgerens situation.

• I et økonomisk perspektiv betyder det, at flere borgere kan placeres på egne

tilbud, og en deraf afledt forventet reduktion i den realiserede takst.

• I et strukturelt perspektiv betyder det at der sikres det bedst mulige match

mellem borgerne behov (efterspørgsel) via bestiller og de tilbud som Udfører

tilrettelægger (udbud)

• For borgene i kommunen betyder det, at de vil blive tilbudt den mindst

indgribende ydelse og at kommunen i højere grad kan tilpasse sig borgernes

skiftende behov for støtte.

Faktorer Lav Høj

Tidshorisont 

Politisk beslutning 

Kompleksitet i implementering og parathed

Ansvarlig Direktion / Centerchef 
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Baggrund

• Gennem processen omkring nærværende analyse tegner der sig et billede af, at der efter BDO’s opfattelse ikke eksisterer et fælles billede omkring

problemstillingerne på området. Dette gælder på såvel det faglige, som det økonomiske plan. Det er naturlig med forskellige perspektiver på dette, men

udfordringen synes at være, at der ikke eksisterer et fælles grundlag, hvori der kan tages udgangspunkt.

• De 13 tilbud og institutioner analysen omfatter, har som udgangspunkt og isoleret set styr på deres budget og forbrug. Samlet har disse institutioner et

mindreforbrug både i R2017 og R2018. Dertil kommer dog, at der bl.a. anvendes 17,5 mio. på eksterne leverandører for ydelser og tilbud der er lignende

eller tilsvarende egen Ungeindsats. De overordnede nøgletal viser et stigende forbrug og udgifter, der er over gennemsnit for sammenligningskommunerne.

Årsagsforklaring synes derfor i højere grad at skulle findes i omfanget og antal af sager og enhedsomkostningerne for disse. Med andre ord er det BDO’s

vurdering, at en nærmere indkredsning af de økonomiske udfordringer i relation til sammenligningskommunerne, ikke alene kan identificeres på 13

udvalgte tilbud og institutioner.

• Det er BDO’s opfattelse, at der for nuværende ikke eksisterer et tilstrækkeligt datagrundlag, der vil kunne skabe et objektivt grundlag for drøftelse og

identifikation af årsager. BDO anbefaler derfor en mere dataunderstøttet tilgang til budgetopfølgningen. Det bemærkes, at en sådan dataunderstøttelse

rummer store udfordringer ift. generering og opsætning. Data vil i sig selv heller ikke løse problemstillingen, men antages at fremme grundlaget for dialog

og forståelse af hvori mulighederne ligger.

• For de enkelte institutioner, der ikke er takstfinansieret, er det BDO’s vurdering, at det er vanskeligt at håndterer, at der ikke er opsat forudsætninger for,

hvilken aktivitet det afsatte budget bør rumme. Med afsæt i en pris og mængde logik, vil et budget afspejle en vis kapacitet. Det synes derfor oplagt, at

indarbejde en forudsætning eller forventning til, hvilket aktivitetsniveau budgettet bør kunne rumme. Endvidere at budget til egen tilbud samt forbrug på

eksterne leverandører ses i direkte sammenhæng eller endda knyttes tættere sammen.

• For ungeindsatsen ser BDO en tydelig mangel på en samlende ledelse, der kan beslutte, have overblik og prioriterer på tværs af hele ungeindsatsen. En

ledelse der derudover vil kunne styrke den økonomiske styring og opfølgning samt opsætte tydelige og klare forventninger til medarbejderne.
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• Konkret finder BDO, at der bør anvendes administrative ressourcer, der kan indsamle data og foretage opgørelser, der indkredser antal borger/sager,

omfang, omkostning m.m. I relation til at afdække fremtidige behov, vil viden om målgrupper, specialiseringsgrad, diagnoser mv. yderligere være

brugbare forudsætninger.

• For ikke takstfinansierende tilbud ser BDO det relevant at overveje, at indføre en økonomistyringsmodel, hvor der fx visiteres (evt. intern afregnes) efter

et indsatsniveau. Modellen bør udformes på en måde, der ikke vanskeliggør visitationsprocessen. En sådan model vil endvidere have den fordel, at det kan

synliggøre om egne tilbud er konkurrencedygtige. Konkret har BDO kendskab til en kommune, der anvender en model med 3 indsatsniveauer. Alternativt

bør der arbejdes med at Myndighed i lighed med visitering til eksterne tilbud, foretager en vurdering af omfang af indsatsen og dermed forventningen til

omkostningsniveau.

• I forlængelse heraf kan der endvidere arbejdes med at skabe en direkte sammenhæng eller tættere tilknytning mellem budget til egen tilbud samt forbrug

på eksterne leverandører.

• Skabes der via forudsætninger sammenhæng mellem budget (samlet) og aktivitet – fx i form af fordeling på fx 3 indsatsniveauer og tættere tilknytning

mellem eget budget og forbrug hos eksterne leverandører, er det BDO’s vurdering at der skabes bedre grundlag for opfølgning og tidligere tilpasning og

dermed bedre styring af det samlede forbrug på området.

• BDO finder det endvidere relevant at rette ledelsesmæssig fokus på at skabe et overblik over match mellem de samlede familierettede tilbud og den

visitering/bestilling af ydelser, der løbende sker fra Myndighed. Dette for at skabe et overblik på tværs af de forebyggende indsatser med henblik på en

bedre udnyttelse.

• En handlemulighed vil efter BDO’s opfattelse være at det klart defineres hvad teamleders rolle er, og hvad der ligger hos afdelingschef. Herunder at dette

er samstemt på tværs af Centeret. Det er BDO’s oplevelse, at det pt. er uklarhed, ift. hvilke forventninger der er til teamlederrollen blandt andet i forhold

til økonomi, optimering af ressourceudnyttelse, tilpasning af serviceniveau og ydelser mv. Afsæt herfor kunne være en opdatering af funktionsbeskrivelser.
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Beskrivelse

Potentialet knytter sig til at få styr på styringen, og herigennem kunne danne et

objektivt grundlag for vurdering af de økonomiske muligheder og udfordringen,

der ligger i relation til det samlede billede af omkostningsstrukturen for området.

Endvidere kan der opsamles en viden omkring udvikling i borgerbehov og

tendenser.

Realiserbarhed

• Tidshorisont vurderes forholdsvis lang, idet det vil tage tid at opbygge viden. Det

vurderes dog muligt, at der på kort sigt kan skabes et overblik over forventninger

og forudsætninger.

• Kompleksiteten vurderes høj. Dette alene baseret på at et sådant grundlag ikke

findes på nuværende tidspunkt. Havde det været nemt, var det allerede

tilvejebragt.

Mål og effekt

Øget indsigt i områdets omkostningsstruktur og fælles grundlag for drøftelse af

effektivitet og forventninger. Dette forberedes på følgende måde:

• For ledelsen betyder det, at rammer bliver klarer og kravene til dem og

medarbejderne tydeliggøres. Samtidig med at der skabes et fælles afsæt for

dialog.

• For medarbejderne betyder det, at de bliver bekendt med forventningerne

til deres effektivitet og det omfang af ydelser de forventes at kunne leverer.

• I et økonomisk perspektiv er målet, at kunne identificere og indkredse

udfordringerne bedre. Ligeledes at der skabes overblik og kendskab til egen

omkostningsniveau og relaterede omkostninger.

• For borgene vil det sikre, at der inden opstart er en forventningsafstemning

mellem Myndighed og Udfører omkring ydelsens omfang.

Mål, effekt og realiserbarhed

Faktorer Lav Høj

Tidshorisont 

Politisk beslutning 

Kompleksitet i implementering og parathed

Ansvarlig Direktion / Centerchef 
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Baggrund

• Med afsæt i resultaterne fra de overordnede indblik i driften på udvalgte tilbud peger tema 4a på områder, hvor voksenområdet i Faxe Kommune vurderes

at kunne frembringe et effektiviseringspotentiale. BDO hæfter sig ved følgende. Visse institutioner har udfordringer omkring et hensigtsmæssigt flow. P 86

og T-huset vurderes, at have beboere, der ikke længere er relevante i det konkrete tilbud og som bør kunne placeres i billigere tilbud. Andre fx Rådhusvej

61-65 har ledig kapacitet, men har ikke relevante borgere til tilbuddet. Endvidere vurderer BDO at takstforskelle give et uhensigtsmæssigt flow mellem

Hertelvej og Tycho Brahes vej. Udfordringerne omkring flow knytter sig i nogen grad til strukturelle problemer, herunder problemstillingen omkring ABL

§105.

• Med afsæt i de udarbejdede fremmødeprofiler er det BDO’s vurdering, at der er potentiale for at arbejde med en bedre tilpasning mellem medarbejdernes

fremmøde og det konkrete borgerbehov, under hensyn til både det faglige indhold og overenskomstmæssige retningslinjer. Dette vurderes, at kunne spille

godt sammen med den faglig styring, der pågår på visse institutioner, hvor støtte og opgaver med beboerne er klart defineret og sat i fast struktur.

• Tids- og opgaveregistrering giver et øjebliksbillede af hvorledes opgaver er prioriteret og hvor meget de fylder. Tids- og opgaveregistreringen giver

anledning til at gennemgå sin praksis, og vurdere om, der kan prioriteres anderledes. BDO har vanskeligt ved at opstille konkrete måltal for de enkelte

institutioner. Den direkte tid på P86 og T-huset vurderer BDO vil kunne forbedres.

• Med afsæt i fraværsopgørelsen for 2018 anses BDO det, for en række institutioner, relevant at arbejde målrettet med en nedbringelse af fraværet. Det er

BDO’s forståelse, at fravær som hovedregel vil betyde, at der må tilkaldes vikarer. Der ligger således et potentiale i at nedbringe vikarforbrug via

nedbringelse af fravær. Derudover er det BDO’s vurdering at der på nogle institutioner er et behov for at sikre en kultur, der i højere grad understøtter

fællesskabet.
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• I de tilfælde hvor der ikke allerede er foretaget en detaljeret gennemgang af opgaver og ydelser til den enkelte borger, vil det være BDO’s anbefaling at

den faglige styring styrkes. Dette kan gøres med afsæt i de erfaringer, der dels er fra mentorer 30+ og de pædagogiske planer bl.a. anvendt på Rådhusvej

61-65. Der vurderes at være et potentiale i en fokusering og strukturering af de daglige opgaver, og måske lige så væsentlig, at begrænse ikke relevante

opgaver.

• Helt konkret vurderer BDO det som en handlemulighed, at se på institutionernes fremmødeprofiler. Dette med henblik på at afveje, om det vil være muligt

at foretage justeringer i vagtens længde for enkelte medarbejdere, fx så en medarbejder møder kl. 8.30 frem for kl. 8.00 eller at en medarbejder gå hjem

kl. 22.00 frem for kl. 23.00. Det er BDO’s erfaring, at sådanne småjusteringer rummer et reelt potentiale. Denne øvelse kan eventuelt kombineres med en

gennemgang og dialog omkring resultatet af tidsregistreringen, med henblik på at identificere opgaver der kan prioriteres anderledes og dermed frigive tid.

• I det omfang der ikke allerede findes en fælles vagtplanlægger, bør det overvejes om erfaringerne fra socialpædagogisk center, kunne kopieres. Det er

BDO’s erfaring, at netop vagtplanlægning og sikring af overholdelse af arbejdstidsbestemmer er en udfordring på dette område generelt. Det kræver

erfaring og viden at sikre en effektiv vagtplanlægning, således at omfang af vikarer og ”dyre timer” begrænses til et minimum.

• Med afsæt i fraværsopgørelsen ses der et behov for at finde konkrete redskaber, der kan sikre et lavere fravær. BDO har ikke kendskab til gældende

sygefravær politik eller hvorledes denne konkret omsættes på de enkelte institutioner. BDO baserer derfor alene denne handlemulighed på det

fraværsniveau, der er konstateret for 2018.
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Beskrivelse

BDO vurderer at der er flere handlemuligheder for at institutionerne under

voksenområdet kan opnå et effektivisering potentiale. BDO erkender, at det for

flere af disse kan være vanskeligt at omsætte direkte i et økonomisk potentialer.

Det er således valgt at beregne potentialet ved en generel betragtning om, at

fremmødeprofilen vil kunne justeres på de enkelte institutioner.

Potentialeberegning

• Det forudsættes at hver af institutionerne kan reducere fremmødet med ½

time på alle hverdage, for to medarbejder og med yderligere ½ time i

aftenvagt ved ambitiøst scenarie. Beregningen er foretaget ud fra følgende

antagelser:

1. Reduktion med ½ - 1 time, 240 hverdage for 9 institutioner

2. Et ÅV har 1.500 fremmødetimer pr. år, gns. løn 405.000 kr.

• Potentialet på tværs af de institutioner vil for dette eksempel således være

mellem 585.000 kr. og 1.170.000 kr.

Realiserbarhed

• Usikkerheden til estimatet knytter sig alene til om borgernes behov vil kunne

matche den forslåede tilpasning.

• Kompleksiteten vurderes middel. Det vil kræve en vurdering i de enkelte

vagtlagt og en gennemgang af de enkelte borgeres behov har sammensætte nye

og tilrettede vagtplaner.

Potentiale og forudsætninger

Faktorer Lav Høj

Sikkerhed omkring potentialeestimat

Tidshorisont 

Politisk beslutning 

Kompleksitet i implementering og parathed

Ansvarlig Direktion / Politikere 
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• Med afsæt i resultaterne fra de overordnede indblik i driften af Ungeindsatsen peger tema 4b på områder, hvor BDO vurderer at Faxe Kommune kunne

frembringe et effektiviseringspotentiale. BDO hæfter sig ved følgende. Der mangler et overordnet overblik og mulighed for prioritering på tværs af

indsatserne under Ungeindsatsen. Endvidere er der efter BDO’s vurdering ikke et tilstrækkeligt grundlag til at foretage en prioritering og styring af

indsatser, da der ikke vurderes at være overblik over indsatser, herunder tidsforbrug og omfanget af ydelser. Dialogen omkring omfang og volumen af

ydelser for borgere, der henvises til Ungeindsatsen, kan for nuværende ikke foregå på et objektivt grundlag.

• Helt overordnet ser BDO et behov for at sætte fokus på nedbringelse af ventelisten. Tilgangen til dette bør ikke alene påhvile teamleder i Familiehuset,

men vedrører både Myndighed og ledelsen. BDO anser det for en tilgang, at der skabes et overblik over ventelisten til familiebehandling og skabes bud på

alternative løsninger/tilbud inden for tilbudsviften, herunder en vurdering af om, der kunne iværksættes andre støtteforanstaltninger, gruppetilbud eller

andre tiltag, som kunne have en effekt for familierne. Meget vil være bedre end stilstand i 6 mdr. Der bør således både arbejdes med alternative forløb

eller helt andre alternativer for familierne på ventelisten.

• Med afsæt i tids- og opgaveregistreringen vurderer BDO det muligt, at gennemgå nuværende praksis og finde frem til hvilke prioriteringer og faglig praksis,

der skal gælde for Ungeindsatsen. Derudover kan der optimeres i arbejdsgangen for familiebehandling, eksempel om familierne i højere, kan modtage

tilbud i familiehuset, således at personale ikke skal køre, hvilket de i dag anvender 4,2% af deres tid på. Et andet sted at sætte fokus, kan være

tidsforbruget på skriftlig dokumentation, der udgør 14,5% for Familiehuset eller 10% samlet for Ungeindsatsen.

• I forlængelse af en gennemgang af arbejdsgange og praksis anser BDO det relevant at se på omfang af supervision og efteruddannelse, således der opnås et

balanceret niveau herfor.
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• En bedre styring, koordinering og prioritering vil efter BDO’s klare opfattelse yderligere kunne styrke og optimere driften af ungeindsatsen, hvor særligt

ventelisten på ydelser i Familiehuset anses som den største udfordring. BDO vurderer endvidere, at ventelisten i sig selv, betyder øget arbejde, da ledere

og medarbejdere løbende skal forholde sig til venteliste – rykke, drøfte og følge op. En handlemulighed kunne derfor være at en person, sikrer prioritering

og vedligeholdelse af ventelisten, herunder overvejer muligheder for igangsættelse eller opstart. Denne person kan endvidere håndtere ”akut” sager,

herunder sikre at akut ikke bliver en hurtig vej udenom ventelisten. En sådan administrativ funktion kunne endvidere styre kalenderen og sikre controlling

i forhold til opgaveflow.

• Helt konkret vurderer BDO, at det er en handlemulighed, at gennemgå resultatet af tids- og opgaveregistreringen i detaljer for at identificerer og opsætte

mål for, hvorledes den fremadrettede prioritering skal være. Den nuværende tidsanvendte anses for at afspejle den prioritering og praksis der i dag er

gældende. Det er derfor vigtig at være sig bevidst, at der skal en praksisændring samt andre faglige og ledelsesmæssige prioriteringer til. Ifølge

registreringen anvendes i dag samlet 17,2 % af medarbejderne i Familiehusets tid på – ”Statusskrivning, journalisering og registrering” samt

”dokumentation”. Det kunne således være et indsatsområdet, at se på praksis her. Yderligere kunne BDO peges på at ”disponering og planlægning” samt

”daglig planlægning og koordinering”, der tilsammen udgør 8,4%, også kunne være et fokuspunkt.
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Beskrivelse
På baggrund af de beskrevne handlemuligheder er det vanskeligt at pege på helt

entydige effektiviseringspotentialer. Dette dels på grund af interne

sammenhænge, herunder betydning af venteliste samt dennes betydning i forhold

til køb ved eksterne leverandører såvel som eventuelle afledte og faglige forhold.

Det er derfor valgt at foretage en beregning på ændring af den direkte tid hos

medarbejderne under Ungeindsatsen, idet dette kan tjene som illustration til det

handlerum, der kan arbejdes med. det angiver også et muligt potentiale for

reduktion i køb fra eksterne leverandører

Potentialeberegning

• Det forudsættes at den målte direkte tid på 34,4% kan øges ved at reducerer

tiden anvendt på andre opgaver under indirekte og øvrig tid, og der

herigennem frigives tid, der kan anvendes på andre borgere og forløb.

Beregningen er foretaget ud fra følgende antagelser:

1. Øget direkte tid til hhv. 45,0 % eller 50,0 % for medarbejderne i

Ungeindsatsen samlet (41 ÅV)

2. Et ÅV har 1.600 fremmødetimer pr. år, gns. løn 450.000 kr.

• Potentialet vil for dette eksempel således frigive mellem 6.954 og 10.239

timer, svarende til mellem 4,34 (1.950.000 kr.) og 6,4 ÅV (2.875.000 kr.)

Realiserbarhed

• Usikkerheden for estimatet består i graden og omfanget af ændringer, der skal

til for at gennemføre forslaget.

• Kompleksiteten består i at få afklaret hvorledes praksis skal ændres, herunder

at ændre praksis, kultur og vaner for hvorledes prioriteringen ser ud.

Potentiale og forudsætninger

Faktorer Lav Høj

Sikkerhed omkring potentialeestimat

Tidshorisont 

Politisk beslutning 

Kompleksitet i implementering og parathed

Ansvarlig Direktion / Politikere 


