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BAGGRUND 

• Konsulentfirmaet, Implement, gennemfører, frem til 
ultimo august måned, et servicetjek af det 
specialiserede børn, unge og voksenområde i Faxe 
Kommune. 

•  Servicetjekket iværksættes i en situation, hvor der i 
regnskab 2019 for der specialiserede børn, unge og 
voksenområde var et samlet merforbrug på ca. 14,2 
mio. kr. og der for budgettet i 2020 forventeligt også er 
en (større) økonomisk udfordring.  

• Implement giver midtvejsstatus til politikerne den 22. 
og 25. juni om analysens foreløbige resultater. 

MEDIO MAJ MEDIO AUGUST 

1. MOBILISERING 
 

Formålet er at: 

• Afstemme en 
fælles forståelse 
for opgaven 

• Mobilisering og 
inddragelse af 
relevante ledere 
og medarbejdere 

 

ULTIMO JUNI 

2. KORTLÆGNING 
 

Formålet er at: 

• Etablere et 
overblik over 
tilgængelige data. 

• Sammenlignende 
budget- og 
nøgletalsanalysen 

 

 

3. ANALYSE 
 

STRATEGI, MÅL OG PLANER 

ØKONOMI OG SERVICENIVEAU 

FAGLIG KVALITET 

STYRINGSMODEL, STYRINGSADFÆRD OG DATA 

4. LEVERANCE 
 

Leverancen består af en 
samlet rapport, hvori 
følgende er beskrevet: 

• Baseline for 
områderne. 

• Konkrete anbefalinger 
for den fremadrettede 
udvikling og udvikling. 

• Konkrete løsninger og 
effektiviseringsforslag. 

 

Politisk midtvejs- 
præsentation 22. 

og 25 juni 

FORMÅL 

• På den baggrund er formålet med servicetjekket: 

• At etablere en baseline for områderne. 

• At baselinen bliver afsættet for en række fremadrettede 
handlingsorienterede anbefalinger og løsninger for 
områderne, evt. samlet i en udviklingsplan. 

• At der gennem servicetjekket og udviklingsplanen 
identificeres effektiviseringspotentialer, der  sikrer 
balance mellem budget og forbrug fremadrettet.  

• At organisationen inddrages i analysen og der er 
opbakning og ejerskab til de foreslåede løsninger.  

I analysefasen gennemgås hvert område/enhed  hvordan der 
arbejdes med de fire nedenstående temaer for at finde mulige 

kvalitative forbedringer/løsninger og effektiviseringsforslag.  

SERVICETJEKKET GENNEMFØRES EFTER FØLGENDE OVERORDNEDE PLAN  



Med udgangspunkt i vores forståelse af den aktuelle situation i Faxe Kommune foreslår 
vi, at servicetjekket af det specialiserede børn, unge og voksenområde i Faxe Kommune 
gennemføres gennem fire temaer, der tilsammen giver et samlet 3600 servicetjek af det 
specialiserede socialområde.  

De fire temaer skal udover at etablere et samlet analytisk overblik over den aktuelle 
økonomiske, faglige og styringsmæssige situation opstille klare anbefalinger til helt 
konkrete tiltag, der kan iværksættes med henblik på en styrket resultatskabelse og 
budgetoverholdelse.  
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Strategier, mål og planer udgør organisationens strategiske grundlag, og er centralt for at sikre fælles mål og retning.  

Temaet skal belyse, om der er et opdateret og samlet politisk og strategisk grundlag, der giver en fælles og fokuseret 
retning for organisationen. Denne viden bruges efterfølgende til at afdække eller afklare, i hvilken grad politikker og 
strategier er synlige i forhold til områderne økonomi, serviceniveau og den retning og systematik, som der praktiseres og 
udøves fagligt.  

Høj faglig kvalitet i myndighedsindsatsen er en hjørnestenen i at sikre gode resultater for borgerne på det specialiserede 
socialområde. Temaet skal belyse kvaliteten i det socialfaglige arbejde, der udføres i myndighedsenheden, systematikken i 
sagsbehandlingen, samarbejde med interne og eksterne leverandører, prioriteringer af opfølgninger, om der er en balance 
mellem faglig og økonomisk bevidsthed i sagsbehandlingen samt dialog med borgere og pårørende.  

Budgetoverholdelse og overblik over den økonomiske udvikling er helt centralt for at skabe politisk tillid til forvaltningen og 
”arbejdsro”. Teamet skal belyse udviklingen i forbrug på de enkelte områder og afdække baggrunden for de økonomiske 
udfordringer. Dette tema indeholder også en sammenligning med andre kommuner på økonomi, aktivitetsniveau og 
serviceniveau og skal virke som grundlag den proces i servicetjekket, som omhandler formulering af forslag, der skal 
bidrage med at skabe budgetbalance på områderne. 

En professionel styringsmodel og styringsadfærd er afgørende for, at der kan ske en målrettet realisering og 
resultatopfølgning på de mål, der er fastlagt for organisationen.  

I dette tema skal den nuværende styringsmodels kvalitet belyses, hvorvidt den tilhørende styringsadfærd er hensigtsmæssig 
samt om organisationen råder over tilstrækkelige styringsdata, til at sikre en effektiv og målrettet styring og skabe dækkende 
beslutningsgrundlag.  

STRATEGI, MÅL OG 
PLANER 

FAGLIG KVALITET 

ØKONOMI OG 
SERVICENIVEAU 

STYRINGSMODEL, 
STYRINGSADFÆRD  

OG DATA 

ANALYSEINDHOLD TEMAER 

KONKRETE ANBEFALINGER OG LØSNINGSFORSLAG  

Servicetjekket afrapporteres samlet og den konkrete format for servicetjekkets leverancer 
aftales med Faxe Kommune. Leverancen kan udover en afrapportering af servicetjekkets 
resultater fx kombineres med en opdatering eller justering af eksisterende redskaber, 
såfremt dette er en nødvendighed for eller løfter kvaliteten af servicetjekket. Det kunne fx 
være en opdatering og validering af eksisterende aktivitetsdata, således at man 
styringsmæssigt får et mere solidt grundlag og muliggør en mere kvalificeret 
sammenligning med andre kommuner.  

.  


