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Underliggende formål og guidende succeskriterierBaggrund og formål med analysen 
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INDLEDNING

Holbæk Kommune har som en stor del af landets øvrige kommuner

oplevet, at det specialiserede voksenområde udfordres økonomisk.

Det seneste år har det for nogle af kommunens indsatser ikke været

muligt for Holbæk Kommune at sikre sammenhæng mellem det

afsatte budget og det realiserede forbrug. Holbæk Kommune ser ind i

et 2021, hvor første budgetopfølgning har indikeret relativt store

merudgifter på det specialiserede voksenområde. I tillæg hertil er

den fortsatte vækst i udgifterne på området overraskende, og

kommunen har derfor et behov for, dels at få nedbragt udgifterne på

området, og dels at gøre området mere styrbart – fremadrettet.

Holbæk Kommune har derfor anmodet BDO om at gennemføre en

overordnet gennemgang og vurdering af Holbæk Kommunes

økonomiske, socialfaglige og strategiske styring af det specialiserede

voksenområde, herunder det grundlag og de værktøjer, data og

arbejdsgange, der aktuelt ligger til grund for styringen.

Denne analyse omfatter de to nuværende kerneområder i Holbæk

Kommune; Aktiv hele livet og Uddannelse til alle unge. Herudover

inddrages perspektiver og vurderinger ift. den forestående

sammenlægning af de to kerneområder og det specialiserede

børneområde til området Social indsats og udvikling.

Det overordnede succeskriterie for analysen er:

At Holbæk Kommune har en samlet plan for det specialiserede

voksenområde med konkrete og handlingsanvisende tiltag, der

på kort og lang sigt skal sikre et budget i balance.

Med afsæt i dette overordnede succeskriterie har vi i BDO opsat

nedenstående guidende succeskriterier:

1. At Holbæk Kommune har en række konkrete anvisninger til at

sikre implementering af et budget baseret på valide budget-

forudsætninger samt opfølgningsprocedurer og afvigelsesanalyser

baseret på valide data og prognoser.

2. At Holbæk Kommune står tilbage med en række konkrete tiltag,

der kan sikre sammenhæng mellem det besluttede serviceniveau

og det udmøntede. Herunder en række mulige håndtag, der kan

bidrage til at justere den nuværende tilbudsvifte og praksis for

udmøntningen af de tildelte ydelser.

Samlet set ser BDO, at det overordnede formål med analysen er

at identificere konkrete muligheder for forbedring i både den

økonomiske styring, den faglige styring, samt i den strategiske

styring, som Holbæk Kommune selv kan iværksætte, med

henblik på at realisere et lavere udgiftsniveau, så kommunen

fremadrettet kan opnå og sikre et budget i balance på det

specialiserede voksenområde.



INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

.

5

BDO’s konkrete 

leverancer i analysen

1. Et fyldestgørende billede af den aktuelle styring på området, herunder

budgetgrundlaget, styringsmodeller, data, visitationspraksis mv.

2. En oversigt over identificerede forbedringspotentialer ift. at sikre, at

kommunens strategi for området omsættes bedst muligt i den faglige

praksis.

3. En beskrivelse af kommunens relative serviceniveau og en oversigt over

identificerede forslag og anbefalinger til, hvordan Holbæk Kommune kan

mindske udgiftspresset, både på kort og lang sigt.

4. En konkret beskrivelse af eventuelle forskelle mellem visitationspraksis

og det politisk vedtagne serviceniveau - og mulighederne for at tilpasse

praksis.

5. En række konkrete anvisninger til en tilpasset tilbudsvifte og 'veje at gå'

til implementeringen af disse.

6. Klare anbefalinger til justeringer/ændringer i det nuværende økonomiske

styringssetup.

7. Klare anvisninger til, hvordan der kan arbejdes med øget økonomisk

bevidsthed i myndighed og i organisationen generelt.

8. En samlet operationel plan, der beskriver de foreslåede tiltag, roller og

ansvar, rækkefølgen for implementeringen og endelig en vurdering af

den tilstedeværende implementeringskraft.
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Analysens proces, metoder og aktiviteter opsummeret

INDLEDNING

BDO giver herunder en kort præsentation af analysens proces, metoder og aktiviteter, som er blevet anvendt undervejs, med henblik på at 

tilvejebringe analysens konklusioner og anbefalinger til Holbæk Kommune.
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#4 Rapportering og 

‘veje at gå’ for 

Holbæk

#2a Analyse af 

strategisk styring

Vi har stillet skarpt på flowet 

fra den overordnede 

strategiske ramme og 

helt ned til den konkrete 

ydelse, som borgeren får. 

Konkret har vi kigget på 

strategiske beskrivelser og 

redskaber og vurderet, 

hvorvidt der i praksis 

styres efter de strategiske 

pejlemærker, og hvordan 

strategien udmøntes i de 

konkrete indsatser.   

I denne fase har vi samlet 

analysens resultater i en 

rapport til styregruppen. 

Rapporten indeholder konkrete 

muligheder for forbedring i både 

den økonomiske styring, den 

faglige styring samt i den 

strategiske styring, som Holbæk 

Kommune selv kan iværksætte, 

med henblik på at realisere 

et lavere udgiftsniveau, så 

kommunen fremadrettet kan 

opnå og sikre et budget i 

balance på det specialiserede 

voksenområde. 

Vi har gennemført en analyse 

af kommunens eksisterende 

økonomiske styring. 

Vi har bl.a. kigget på 

ledelsesinformation, dens 

anvendelse, samt hvordan den 

bringes i spil på tværs af 

området. 

Herudover har vi deltaget på 

budgetworkshops og undersøgt 

den økonomiske bevidsthed 

og anvendelsen af økonomiske 

redskaber, som eksempelvis 

prognose og disponerings-

værktøjer og anvendelse af 

egne og eksterne tilbud.

#1 Kortlægning 

og strategisk 

mobilisering
BDO har afholdt indledende 

workshops, for dels at få indblik 

i eksisterende praksisser på 

området i Holbæk, og dels for 

at få blik for den strategiske 

retning på området. 

BDO har gennemgået relevant 

materiale, der understøtter 

vores indledende indblik i 

området, dets processer, 

strategi og faglige praksis. 

#2b Analyse af 

socialfaglig styring

BDO har lavet en dybdegående 

analyse af kommunens 

visitationspraksis og den 

faglige styring på området.  

Herunder en sagsgennemgang 

på 30 sager, med henblik på at 

kortlægge praksis og identificere 

eventuelle forskelle mellem 

visitationspraksis, den politisk 

vedtagne strategi samt det 

udmøntede serviceniveau i de 

enkelte sager. 

Derudover har vi afholdt 

besøgsdage, interviews og 

workshops med både ledere og 

myndighedssagsbehandlere. 

#3 Et samlende 

styringsblik

Her har vi forsøgt at skabe et 

overblik over sammenhængen 

mellem den strategiske, den 

socialfaglige og den økonomiske 

styring. 

Vi sætter yderligere fokus 

på ‘veje-at-gå’ ift. at opnå 

og sikre et budget i balance 

samt at sikre anvisninger til, 

hvordan der sikres øget 

økonomisk bevidsthed i 

myndighed.

#2c Analyse af 

økonomisk styring
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INDLEDNING

BDO vil i denne rapport dels præsentere en række overordnede

konklusioner om det specialiserede voksenområde i Holbæk

Kommune. I tillæg hertil har BDO udarbejdet en række anbefalinger,

som kommunen kan lade sig inspirere af og anvende i det

fremadrettede arbejde med at konsolidere og udvikle retningen for

det specialiserede voksenområde i Holbæk Kommune.

Samlet set rummer rapporten 14 anbefalinger, og de er struktureret i

de nedenstående tre spor:

1. Faglig styring

2. Økonomisk styring

3. Strategisk styring

I udarbejdelsen af rapportens anbefalinger har vi anvendt indsigterne

fra de gennemførte delanalyser. I tillæg hertil har vi anvendt vores

erfaringer fra vores arbejde på socialområdet i en lang række af de

danske kommuner.

Anbefalingerne skal ses som en række ‘brikker’, som Holbæk

Kommune kan sætte sammen og eksekvere i den rækkefølge, der

giver kommunen den bedst mulige implementeringsproces, og som

samtidig er mest værdiskabende for kommunen – samlet set.

God læselyst.
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Holbæk Kommune vedligeholder potentielt et for 

højt serviceniveau

Det specialiserede voksenområde rummer et 

potentiale for kommunen

OVERORDNEDE KONKLUSIONER

Der har igennem en årrække været udfordringer med at overholde

budgetrammen, særligt i Aktiv hele livet. I tillæg hertil, kan BDO

konstatere at myndighedsafdelingen i Aktiv hele livet har været

udfordret på en række områder. BDO’s analyse viser, at der er

væsentlige udfordringer med styringen, som det er nødvendigt at man

adresserer, for at man fremadrettet kan sikre en forbedret – og

sammenhængende styring på området. Set fra BDO’s perspektiv er

dette et essentielt indsatspunkt, også i lyset af den igangværende

organisationsændring hvor socialområdet samles under området Social

indsats og udvikling.

BDO har i den sammenhæng identificeret udfordringer i den

nuværende praksis ift. den strategiske, økonomiske og socialfaglige

styring. Disse udfordringer beskrives nærmere i de udarbejdede

indsigter og anbefalinger. Herudover har vi beskrevet en række

konkrete tiltag og redskaber, som Holbæk Kommune kan lade sig

inspirere af, og tage i anvendelse, for at forbedre styringen på

området. Det område vi har analyseret, og de medarbejdere vi har

talt med har efterladt os med det indtryk, at området rummer et

stort fagligt potentiale.

BDO vurderer derfor, at det er essentielt, at man fremadrettet har

fokus på hvordan man bedst understøtter og kontrollerer udviklingen

på området, og at man lægger en struktureret plan for, hvorledes

man ønsker at understøtte og kvalificere de tiltag, som sættes i værk.

Desuden anser vi det for centralt at man forsøger at skabe en ny og

fælles kultur for området Social indsats og udvikling, med et fokus på

at udnytte og målrette ressourcerne på området bedre, til gavn for

både kommunen og for borgerne i Holbæk Kommune.

Det er BDO’s vurdering, at visitationen er det naturlige

omdrejningspunkt, for at Holbæk Kommune kan nå i mål med sin

strategi om at kommunens borgere skal kunne leve et så selvstændigt

liv som muligt. Via sagsgennemgangen, har BDO konstateret, at flere

sager ikke lever op til Holbæk Kommunes kvalitetsstandarder ligesom

der ikke foretages rettidig opfølgning på sagerne.

De gennemgåede sager er mangelfulde. Dette gør, at der ikke kan

foretages en konkret vurdering af det udmøntede serviceniveau. Det

er dog BDO´s vurdering, at Holbæk Kommune potentielt vedligeholder

et for højt serviceniveau. Den manglende opfølgning, sagernes

generelle beskaffenhed, og Holbæk Kommunes tilbudsvifte, med

mange længerevarende boformer indikerer, at kommunen ikke i

tilstrækkelig grad afsøger- og har mulighed for at tilbyde midlertidige

ydelser til borgerne. En stor mængde af længerevarende boformer

betyder også, at der er en risiko for en stærekasseeffekt, dvs. at

kommunen har et økonomisk incitament til at visitere til egne

botilbud med ledig kapacitet, da man som kommune har et naturligt

fokus på at anvende egne pladser.

Med den nuværende tilbudsvifte, kan man kun i et begrænset omfang

kan tilbyde sine egne borgere midlertidige foranstaltninger.

Herudover leverer bostøtten, for nuværende, primært ydelser til

borgerne på hverdage og i dagtimerne. Set fra BDO’s perspektiv er det

med den nuværende tilbudsvifte, svært at realisere kommunens

strategiske målsætning om at bevillige den mindst omfattende indsats

til borgerne, ligesom det potentielt kan være medvirkende til at man

vedligeholder et for højt serviceniveau på området. BDO ser derfor et

behov for, at Holbæk Kommune genbesøger sin tilbudsstrategi, og får

sikret, at der i fremtiden er et fornuftigt mix af længerevarende og

fleksible tilbudstyper.
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Økonomistyringen i Holbæk Kommune skal skærpes
Der er en række udviklingspunkter, 

som kan løfte arbejdet i myndighed
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OVERORDNEDE KONKLUSIONER

Via sagsgennemgangen kan BDO konstatere at der er behov for at

understøtte og udvikle en række arbejdsgange- og processer i

myndighed, ligesom man med fordel kan investere i at videreudvikle

det socialfaglige mindset, blandt andet når det kommer til at lade

den socialfaglige vurdering skinne klart igennem i sagen, samt i

anvendelsen af økonomiske overvejelser. For at lykkedes med dette

arbejde, er det vigtigt at have den rette mængde ressourcer til

rådighed.

BDO vurderer, at særligt myndighedsafdelingen i Aktiv hele livet er

presset, og at man på det nye område Social indsats og udvikling bør

investere ressourcer i at adressere de identificerede indsatsområder.

Det er dog her vigtigt at tilføje, at ressourcer ikke alene er løsningen

på de udfordringer som myndighedsafdelingen står overfor.

Ressourcerne skal, hvis de tilføres, anvendes målrettet og med fokus

på at skabe fremdrift på de områder, som nærværende analyse har

afdækket. Det kunne blandt andet være ved at fokusere på at frigøre

rum til faglig understøttelse og udvikling via myndighedsafdelingens

faglige koordinatorer. Et sådant tiltag kan være med til at skærpe

fokus på den faglige understøttelse af myndighedssagsbehandlerne og

udviklingen i myndighed.

BDO har undervejs i analyseprocessen oplevet en generelt presset

økonomistyringsproces, og herunder en presset budgetproces og et

områdespecifikt vidensniveau hos central økonomi, som har båret

præg af at ansvar og opgaver har været spredt på for mange hænder.

Tilsammen har medarbejderne stor viden, men der mangler et

entydigt ansvar og en dyb forståelse for området. BDO ser derfor et

behov for at man i central økonomi har en dedikeret medarbejder til

området, som har kapacitet til at drive processerne mere

selvstændigt.

BDO ser derudover et behov for, at den nuværende budgetproces

genbesøges. Den netop overståede budgetproces italesættes som en

undtagelse, og at der normalt er både mere tid og mere fokus på

inddragelse og validitet. Dette forhold kan BDO ikke forholde sig til,

men kan alene konstatere, at der i den netop overståede proces er så

mange usikkerhedsmomenter og dårlige processer, at en kritisk

gennemgang af proces, tidsplan og metode er påkrævet.

Som det sidste ser BDO et behov for at der etableres en velbeskrevet

prognosemodel, og at der etableres et helt klart set-up for styringen

af denne. BDO’s holdning er, at modellen skal håndteres i området,

men at ansvaret for arbejdsgange og validering skal ligge hos central

økonomi.
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Det kræver både tid, og en struktureret og 

langsigtet tilgang for at lykkes
Økonomistyringen i Holbæk Kommune skal skærpes

OVERORDNEDE KONKLUSIONER

Det er BDO’s vurdering, at det både kræver tid, og en struktureret og

langsigtet tilgang, for at lykkes med de tiltag som er foreslået for at

forbedre styringen på området fremadrettet.

BDO har i sin analyse set en myndighedsafdeling, der oplever et pres

for at sikre en høj kvalitet i sagerne, samtidig med, at der arbejdes

på at rette op på en række historiske forhold. BDO oplever en

afdeling med en stærk faglig profil, som rummer et stort potentiale.

Der er dog en række forhold, som man skal arbejde aktivt med at

styrke, hvis man vil i mål med sine strategiske ambitioner på området.

Der er de rigtige kompetencer til stede, og Holbæk Kommune bør

derfor have et godt fundament for at lykkedes med de strategiske

ambitioner for området. Den klare struktur for tiltagene mangler dog,

og der er behov for at nedbryde tiltagene i en detaljeret handleplan,

der giver alle involverede et klart indblik i hvor man vil hen, og

hvordan man har tænkt sig at lykkes med det.

Det er BDO’s vurdering, at det er vigtigt at give organisationen tid til

at lykkes, og at en forhastet proces vil medføre betydelige risici for,

at de igangsatte tiltag ikke medfører de forventede effekter, ligesom

de involverede medarbejdere skal fastholdes i et arbejdsmiljø, der er

tilfredsstillende. Det er derfor essentielt, at man både politisk og

ledelsesmæssigt har tålmodighed, og bibeholder troen på, at man via

den valgte tilgang nok skal lykkes.

I analysen har det været vanskeligt for os BDO at sondre mellem

opgaverne løst af henholdsvis central økonomi, decentral økonomi

(Mariannes afdeling), den decentrale stab og fagområdet. Derfor har

BDO i den resterende del af analysen forholdt sig de opgaver der

løses, og hvordan de bør løses fremadrettet. I nogle tilfælde kan BDO

forholde sig til hvor opgaven bør ligge, blandt andet i forhold til

prognosemodellen.

Set fra BDO’s perspektiv er økonomistyringsopgaverne flydt sammen

mellem afdelingerne, og der er behov for en tydelig fordeling af

opgaver og ansvar fremadrettet. I den nye organisering er der en

mulighed for at gentænke den økonomiske styring og den

styringskæde, som skal sikre valide data fremadrettet. BDO kan ikke

forholde sig til præcist hvor opgaverne skal ligge, men kan i

overordnet form anbefale følgende:

❖ At central økonomi skal have ansvar for at validere og foretage

controlling af data, herunder servicere og vedligeholde

prognosemodellen, samt validere og indhente data til brug ved

budget, regnskab, kvartaltsopfølgninger mm. Central økonomi skal

i udgangspunktet ikke selv danne data, med mindre det er simple

data, som eksempelvis udgifter på funktionsniveau, eller

kontroludtræk til validering og kontrol. Central økonomi skal

selvsagt stadig lave P/L fremskrivninger mv.

❖ At al data der skal anvendes til prognoser, budget, regnskab mv.

skal dannes og leveres af det decentrale niveau.

BDO kan ikke forholde sig til hvor mange decentrale enheder der skal

levere data, men anbefaler, at ansvaret for at indhente og validere

data kun ligger et sted.
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BDO HAR UDARBEJDET 14 ANBEFALINGER TIL DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE

I HOLBÆK KOMMUNE

13

ØKONOMISK  

STYRING

7. Styrk den nuværende budgetproces, så

den i højere grad sikrer validitet i både

budget og effektiviseringsforslag

8. Styrk arbejdet med prognosticering og

anvendelsen af prognosemodeller

9. Økonomi skal bringes tættere på

myndighed og være en aktiv medspiller

i udviklingen af området

10. Der er potentialer i en mere proaktiv

økonomistyring, der inddrager hele

organisationen

11. Styrkede centrale og decentrale

kompetencer og ressourcer som

forudsætning for den økonomiske

styring

STRATEGISK 

STYRING

12. Der er behov for en strategisk

investering i myndighedsområdet

13. Den ledelsesmæssige retning skal

tydeliggøres og målrettes, for at man

kan løfte det samlede socialområde i

Social indsats og udvikling.

14. Kommunens tilbudsvifte skal

fremtidssikres, og understøtte

borgernes evne til at leve et

selvstændigt liv

FAGLIG 

STYRING

1. Der er behov for en samlet handleplan

for styringen af myndighed med fokus

på både sikker drift og løbende

udvikling

2. Styrkelse af sagsoplysningen

3. Styrkelse af sagsvurderingerne

4. Styrket fokus på områdets visitation, og

udarbejdelse et nyt og fælles

visitationskoncept

5. Styrkelse af sagsopfølgningen

6. Tydeliggør distinktionen mellem

bostøtte efter § 85 og praktisk støtte

efter SEL § 83
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KORT SIGT
6 MÅNEDER

MELLEMLANGT SIGT
1 ÅR

LANGT SIGT
MERE END 1 ÅR

FAGLIG 
STYRING

1. Der er behov for en samlet
handleplan for styringen af
myndighed med fokus på
både sikker drift og løbende
udvikling

2. Styrkelse af sagsoplysningen

3. Styrkelse af sagsvurderingerne

4. Styrket fokus på områdets

visitation, og udarbejdelse et nyt

og fælles visitationskoncept

5. Styrkelse af sagsopfølgningen

6. Tydeliggør distinktionen mellem
bostøtte efter § 85 og praktisk støtte
efter SEL § 83

ØKONOMISK 
STYRING

9. Økonomi skal bringes

tættere på myndighed og

være en aktiv medspiller i

udviklingen af området

10. Der er potentialer i en mere

proaktiv økonomistyring, der

inddrager hele

organisationen

7. Styrk den nuværende budget-

proces, så den i højere grad sikrer

validitet i både budget og

effektiviseringsforslag

8. Styrk arbejdet med

prognosticering og anvendelsen af

prognosemodeller

11. Styrkede centrale og decentrale
kompetencer og ressourcer som
forudsætning for den økonomiske
styring

STRATEGISK 
STYRING

12. Der er behov for en
strategisk investering i
myndighedsområdet

13. Den ledelsesmæssige retning skal
tydeliggøres og målrettes, for at
man kan løfte det samlede
socialområde i Social indsats og
udvikling.

14. Kommunens tilbudsvifte skal
fremtidssikres, og understøtte
borgernes evne til at leve et
selvstændigt liv

IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGER PÅ KORT, MELLEMLANGT OG LANGT SIGT 

14
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Udvælgelse af sager til sagsgennemgangen

16

INDLEDNING

Efter aftale med Holbæk Kommune har BDO gennemgået 30 sager på

bostøtte- og botilbudsområdet (SEL §§ 85, 107, 108 og 85 (ABL 105)).

For at opnå et ‘fuldstændigt’ billede af, hvilke ydelser som borgerne

modtager, har BDO gennemgået alt relevant materiale i sagerne – dvs.

også materiale i relation til bevilligede indsatser efter §§ 103 og 104.

Udvælgelsen af sager er sket i dialog med Holbæk Kommune. BDO har

lavet en fordelingsnøgle til udvælgelsen af sager, som afspejler den

faktiske sammensætning af sager på bostøtte- og botilbudsområdet.

På baggrund af fordelingsnøglen har Holbæk Kommune udvalgt de

konkrete sager simpelt tilfældigt og efter anvisning fra BDO. I tre af

de sager, som vi har gennemgået, var den pågældende indsats

afsluttet, hvorfor vi ikke har medtaget informationen fra disse sager i

vores opgørelser. Der afrapporteres derfor pba. 27 sager, og

fordelingen, mht. paragraf og hvorvidt sagen hører under Aktiv hele

livet eller Uddannelse til alle unge, kan ses at tabellen nedenfor:

AHLI UAUN Samlet

§ 85 3 4 7

§ 107 5 4 9

§ 108 3 3

§ 105/85 8 8

Samlet 19 8 27

Sagsgennemgangen anvendes til at udlede tendenser 

og trends ift. visitation og sagsbehandlingspraksis

Fundene fra BDO’s sagsgennemgang er blevet præsenteret for

styregruppen, ligesom der er afholdt en større workshop med

medarbejderne i myndighedsafdelingerne, med henblik på både at få

deres input til fundene og med henblik på at styrke det

fremadrettede myndighedsarbejde.

Samlet set vurderer BDO, at det på baggrund af den gennemførte

sagsgennemgang er muligt at udlede tendenser og generelle trends

om visitationen og sagsbehandlingspraksissen i Holbæk Kommune.

Herudover anvendes sagsgennemgangen som afsæt for flere

anbefalinger, ift. hvornår Holbæk Kommune kan styrke arbejdet i

myndighed.
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Flere sager lever ikke op til kvalitetsstandarderne

#1 DER ER BEHOV FOR EN SAMLET HANDLEPLAN FOR STYRINGEN AF OMRÅDET 

MED FOKUS PÅ BÅDE SIKKER DRIFT OG LØBENDE UDVIKLING
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Der er behov for at løfte flere forskellige dele af 

arbejdet med sagerne i myndighed 

Holbæk Kommunes serviceniveau for bo- og dagtilbud (§§ 107, 108 og

85 (ABL 105) samt §§ 103 og 104) er fastsat i kommunens

serviceniveaubeskrivelser, som er godkendt i marts 2017. Som en del

af sagsgennemgangen har vi i BDO vurderet, hvorvidt de gennemgåede

sager lever op til serviceniveaubeskrivelserne. Dette ses i figuren

nedenfor. Konkret ses det, at ca. 3 ud af 4 af de gennemgåede sager

fra Aktiv hele livet ikke lever op til serviceniveaubeskrivelserne. Det

samme gør sig gældende for ca. hver anden fra Uddannelse til alle

unge. Dette skyldes bl.a.:

1. At opfølgningskadencen i nogle sager ikke lever op til

serviceniveaubeskrivelserne.

2. At der i nogle sager mangler dokumentation af myndigheds

faglige vurderinger.

3. At der i nogle sager mangler opfølgning på borgers progression.

4. At der i nogle sager ikke foreligger en aktiv stillingtagen fra

myndighed til relevansen af den bevilligede ydelse.

4 3

15

5

0

20

Aktiv hele livet Uddannelse til alle unge

ja nej

Lever sagen op til kommunens serviceniveaubeskrivelser?
Spørgsmålet er vurderet som en del af BDO’s sagsgennemgang

n = 27

Såfremt sagsgennemgangens billede af sagernes beskaffenhed er

repræsentativt for alle sagerne på det specialiserede voksenområde i

Holbæk Kommune, er det BDO’s vurdering, at der ligger et betydeligt

arbejde foran Holbæk Kommune mht. at sikre, at flere dele af

myndighedsarbejdet løftes tilstrækkeligt, bl.a. så alle sagerne på

området lever op til kommunens kvalitetsstandarder på området.

Vi har i BDO vurderet alle de gennemgående sager på de

nedenstående parametre og scoret dem ”1”, såfremt de lever op til

parameteret, og scoret dem ”0”, såfremt de ikke lever op hertil.

❖ Foreligger der en tydelig bestilling?

❖ Har myndighed vurderet, at der er sammenhæng mellem borgers

behov og den bevilligede indsats?

❖ Er sagen tilstrækkeligt oplyst?

❖ Foreligger der en handleplan?

❖ Er der sket rettidig opfølgning i sagen?

Vores konkrete vurderinger på disse parametre er afbilledet i figuren

på næste side. Kurverne i figuren på næste side angiver, hvor høj en

andel af de gennemgåede sager i Aktiv hele Livet og Uddannelse til

alle unge som lever op til de fem parametre. Eksempelvis ses det, at

vi i BDO har vurderet, at der i 42 % af de gennemgåede sager fra Aktiv

hele livet og 50 % fra Uddannelse til alle unge foreligger en tydelig

bestilling fra myndighed. Samlet set viser figuren, at der er rum for at

løfte flere dele af myndighedsarbejdet i begge de nuværende

myndighedsafdelinger, ligesom figuren viser, at sagerne i Aktiv hele

livet er af en beskaffenhed, som kræver særlig opmærksomhed.
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De to foregående figurer antyder således, at der ligger et arbejde

foran myndighedsafdelingen mht. at løfte flere forskellige dele af

arbejdet med sagerne. BDO har forståelse for, at det både kræver tid

og ressourcer at løfte dele af myndighedsarbejdet og sikre, at alle

sagerne lever op til kvalitetsstandarderne. BDO mener dog samtidig,

at Holbæk Kommune bør have en ambition om at sikre, at alle

sagerne lever op til de vedtagne kvalitetsstandarder inden for de

kommende 1-1,5 år. Dette mener BDO også bør være realistisk,

såfremt der lægges en struktureret plan herfor, som følges.

Set fra BDO’s perspektiv består myndighedsafdelingen i både Aktiv

hele livet og Uddannelse til alle unge af kompetente og dygtige

sagsbehandlere, men særligt Aktiv hele livet bærer rundt på et

‘efterslæb’, som man bør gøre op med.

Det er BDO’s vurdering, at der er behov for at strukturere dette

arbejde i en samlet handleplan for myndighed – dette også set i lyset

af den kommende sammenlægning. I den forbindelse er det også

vurderingen, at der er behov for, at man genbesøger anvendte

metoder og praksisser på tværs af alle de myndighedsområder, der

lægges ind under det nye område (Social indsats og udvikling).

Flere dele af arbejdet med sagerne kan løftes

18

Myndighed har et uforløst potentiale

#1 DER ER BEHOV FOR EN SAMLET HANDLEPLAN FOR STYRINGEN AF OMRÅDET 

MED FOKUS PÅ BÅDE SIKKER DRIFT OG LØBENDE UDVIKLING
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BDO har på tværs af kommuner og velfærdsområder set stor forskel

på fokus samt på detaljeringsniveauet i udarbejdelsen af

handleplaner, og der er også forskel på, hvilke elementer som

medtages.

Til inspiration har BDO oplistet nogle elementer, som kan benyttes i

udarbejdelsen af en handleplan for myndighedsområdet. Det er vores

vurdering, at en handleplan for området nødvendigvis bør forholde sig

til flere af elementerne for at sikre den struktur og det fokus,

handleplanen skal have, for at man lykkes med opgaven:

En handleplan kan bruges som et styringsværktøj

19

Som nævnt på den forrige side er det vores vurdering, at der bør

udarbejdes en handleplan for myndighedsarbejdet, så den nuværende

beskaffenhed af sagerne forbedres. En sådan handleplan kan

indeholde et målbillede, milepæle, konkrete målsætninger og delmål,

der skal nås, samt beskrivelser af iværksatte tiltag og tidshorisonter.

Ligeledes er det vigtigt, at der løbende følges op på handleplanen ift.

de iværksatte initiativer mv., så der skabes den nødvendige fremdrift.

Det er BDO’s vurdering, at en handleplan vil være et hjælpsomt

redskab ift. både at sikre sikker drift samt løbende udvikling af

praksisser i myndighed.

Herudover er det vores oplevelse, at man i Holbæk Kommune er

meget ide- og løsningsorienteret, men samtidig også at de gode

løsninger og ideer ikke altid bliver fuldt ud implementeret i driften. I

den henseende kan en handleplan også være et godt redskab til at

monitorere udviklingen ift. de iværksatte initiativer. BDO vurderer i

den forbindelse, at der er et særligt behov for at styrke den

ledelsesmæssige implementeringskraft i regi af myndighedsafdelingen

i Aktiv hele livet.

Det er vurderingen at en handleplan gøre det forestående arbejde

mere overskueligt ved at sikre, at der ikke sættes flere initiativer i

gang, end man har kapacitet til at komme i mål med. En handleplan

kan også være med til at tydeliggøre områdets succeser, når

milepæle nås, hvilket kan bidrage positivt til medarbejdernes

motivation og faglige stolthed.

Forslag til elementer som kan indgå i handleplanen

1. Baggrund og formål med iværksættelsen af handleplanen

2. Identifikation af berørte parter

3. Opfølgning- og milepælsplan med

• Beskrivelse af iværksatte tiltag

• Målbare succeskriterier for iværksatte tiltag

• Tidshorisonter for iværksættelse og opfølgning

• Ansvarlige parter for iværksættelse og opfølgning

• Vurdering af effekten af de iværksatte tiltag (fx

økonomisk, fagligt eller organisatorisk)

• Risikovurdering ift. de omfattede tiltag.

#1 DER ER BEHOV FOR EN SAMLET HANDLEPLAN FOR STYRINGEN AF OMRÅDET 

MED FOKUS PÅ BÅDE SIKKER DRIFT OG LØBENDE UDVIKLING
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I forbindelse med iværksættelsen af en handleplan er det BDO’s

vurdering, at man med fordel kan etablere et ledelsestilsyn til at

understøtte processen og samtidig til at sikre, at der bliver fulgt op

på de iværksatte tiltag og skabt den fornødne fremdrift.

Handleplanen skal sætte fokus på de nedenstående områder:

Myndighedsansvaret skal tilbage til myndighed

20

Den samlede myndighedsafdeling rummer et uforløst potentiale ift.

medarbejdergruppen. Der er igangsat flere forskellige initiativer,

herunder et fokus på bestillerrollen (BIT-modellen) og skærpet

opmærksomhed på visitationen og anvendelsen af tilbudsviften. Der

er således allerede et fokus på at udvikle tænkningen og eksisterende

praksisser i myndighed.

Samtidig er det dog vores oplevelse, at myndighedsafdelingen i høj

grad er præget af en stor sagspukkel, hvor sagerne er dårligt oplyste,

i en sådan grad at det for nogle sager er nødvendigt at oplyse sagen

og udfærdige en ny VUM.

Det er BDO’s indtryk, at der har hersket en kultur i afdelingen, hvor

myndighedssagsbehandlerne pga. et stort tidspres har overladt dele af

myndighedsansvaret til intern udfører i kommunen. Med dette mener

vi, at myndighedssagsbehandlerne har overladt det til udfører at

oplyse borgers funktionsniveau, vurdering af indsats og udmåling af

pakke/takst. Samtidig har BDO via sagsgennemgangen observeret en

uensartet skalering af borgerne og en uensartethed i udredning,

vurdering og udmåling. Der er derfor i høj grad brug for, at der skabes

rum til, at sagsbehandlerne tager myndighedsansvaret tilbage.

Et ledelsestilsyn kan understøtte processen

• At der sikres de nødvendige sagsbehandlingsressourcer både til

genopretning af sagspuklen, men også til fremadrettet almindelig

drift af området.

• At der skabes ensartet kultur og arbejdsgange for

sagsbehandlerne i Aktiv hele livet og Uddannelse til alle unge.

• At der sker en præcisering i serviceniveaubeskrivelserne af,

hvornår hjælpen skal ydes efter bestemmelserne om

socialpædagogisk støtte, og hvornår hjælpen hører under

bestemmelserne om personlig og praktisk bistand samt etablering

af samarbejde med visitationen.

• At der kigges på fagkoordinatorernes tidsmæssige ressourcer til

at sikre den faglig understøttelse af sagsbehandlerne. Samtidig

kan de faglige koordinatorer understøtte kulturen og et ensartet

serviceniveau.

• At der kigges på den interne tilbudsvifte i kommunen, herunder

udfordringer med pakkestruktur på eks. STU-tilbud og

udfordringer med levering af bostøtte efter ”normal” arbejdstid.

#1 DER ER BEHOV FOR EN SAMLET HANDLEPLAN FOR STYRINGEN AF OMRÅDET 

MED FOKUS PÅ BÅDE SIKKER DRIFT OG LØBENDE UDVIKLING
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Den nuværende sagsoplysning er i nogle tilfælde 

mangelfuld – særligt Aktiv hele livet er udfordret

21

Sagens oplysning og dokumentation i sagerne af sagsbehandlernes

socialfaglige vurderinger, der ligger til grund for den bevilgede

indsats, er to vigtige elementer i en sag. Et tilstrækkeligt

oplysningsgrundlag sikrer, at man som sagsbehandler er ‘kommet hele

vejen rundt om sagen’, og dokumentation af medarbejderens

socialfaglige vurderinger for indsatsen udgør grundlaget for at arbejde

videre med sagen – både i forbindelse med udmåling, visitering,

opfølgning, dialog med leverandører og eventuel re-visitation.

Som en del af den gennemførte sagsgennemgang har vi i BDO vurderet

oplysningsgrundlaget i de gennemgåede sager. Dette ses af figuren

nedenfor. Konkret ses det, at vi vurderer, at oplysningsgrundlaget er

tilstrækkeligt i ca. 1 ud af 4 sager. Dette dækker over sager, hvor en

eller flere parametre mangler, såsom en fyldestgørende udredning af

borgers behov for støtte, handleplan, formål og mål for indsatsen

samt udgiftsposter, en specificering af borgers ugeforløb i timer samt

statusnotater.

En styrket dokumentationspraksis giver de bedste 

forudsætninger for et solidt myndighedsarbejde

#2 STYRKELSE AF SAGSOPLYSNINGEN
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Aktiv hele livet Uddannelse til alle unge

ja nej

Er sagen tilstrækkeligt oplyst?
Spørgsmålet er vurderet som en del af BDO’s sagsgennemgang

n = 27

I BDO ser vi altså en mulighed for, at man i Holbæk Kommune kan

styrke den nuværende dokumentationspraksis i myndighed. Det er

vores oplevelse, at den manglede dokumentation i nogle tilfælde

dækker over ‘tavs viden’, dvs. når myndighedssagsbehandlerne har

fortaget fx udredningen eller gjort sig socialfaglige vurderinger, men

ikke efterfølgende dokumenteret det. Det er derfor anbefalingen, at

man på myndighedsområdet i Holbæk Kommune sætter fokus på at

højne det dokumenterede oplysningsniveau i sagerne. Dette gælder

både ift. de eksisterende sager og nye sager. Der er flere årsager til,

at vi i BDO mener, at det er vigtigt med en solid sagsoplysning:

1. Hensynet til borgers retssikkerhed: Borger og borgers pårørende

kan søge aktindsigt i borgers sag, og i den forbindelse er det

centralt, at man kan orientere sig i den indsats, som borger er

bevilliget.

2. Risikoen for at ‘tavs viden’ går tabt: BDO ser en betydelig risiko

for, at vigtig viden i sager, hvor de relevante overvejelser og

skridt i sagsbehandlingsprocessen ikke er dokumenteret, går tabt.

Dette både når der sker naturlig udskiftning blandt myndigheds-

sagsbehandlerne, og når der skal følges op på en sag.

Utilstrækkelig dokumentation kan, især på den lange bane, være

med til at øge den tid, som efterfølgende skal bruges på sagen, fx

i opfølgningsøjemed, og det er derfor vigtigt, at de nødvendige

skridt og overvejelser i forbindelse med en sag dokumenteres.

3. Rette indsats til rette tid: Borger får udmålt og modtager den

rette indsats og fokus på progression, resultater og effekt af

indsats i tilbuddet.
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Som en del af sagsgennemgangen har vi ligeledes vurderet, om der

fremgår socialfaglige vurderinger af de gennemgåede sager. Skalaen,

som dette er vurderet på, går fra i høj grad til slet ikke. Den konkrete

fordeling ses af figuren nedenfor. Det ses således, at der i 12 ud af 19

sager kun i mindre grad eller slet ikke fremgår sociale vurderinger af

sagerne fra Aktiv hele livet. Det samme gør sig gældende for 3 ud af 8

sager fra Uddannelse til alle unge.

I BDO anser vi de socialfaglige vurderinger som et kritisk og bærende

element i myndighedsudøvelsen på det specialiserede voksenområde.

I den sammenhæng kan vi konstatere, at der i Holbæk Kommune og

særligt for Aktiv hele livet er et potentiale ift. i højere grad aktivt at

dokumentere de socialfaglige vurderinger, som myndigheds-

sagsbehandlerne gør sig. BDO opfordrer til, at dette bliver et

fokuspunkt for det nye område Social indsats og udvikling.

Flere sager mangler dokumentation og vurderinger

#3 STYRKELSE AF SAGSVURDERINGERNE

En styrket dokumentationspraksis giver de bedste 

forudsætninger for et solidt myndighedsarbejde
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Aktiv hele livet Uddannelse til alle unge

ja nej

Har myndighed vurderet, at der er sammenhæng mellem borgers 

behov og den ydelsespakke, borger er visiteret til?

n = 27
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Aktiv hele livet Uddannelse til alle unge

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

Fremgår der socialfaglige vurderinger? 
Spørgsmålet er vurderet som en del af BDO’s sagsgennemgang

n = 27

BDO kan konstatere, at det ikke er i alle tilfælde, at de socialfaglige

bevæggrunde, der er udslagsgivende for den ydelse eller støtte, som

borger modtager, er dokumenteret i sagerne. Det er BDO’s opfattelse,

at der er behov for at styrke dokumentationen af de faglige

vurderinger, og at der i flere tilfælde mangler beskrivelser af, hvorfor

borger er visiteret og indplaceret på et givent tilbud, hvad den

bevilligede indsats indeholder samt beskrivelser af matchningen til

borgers behov. Vi mener, at dette i en vis udstrækning dækker over

tavs viden, og at der fremadrettet arbejdes på at dokumentere flere

af disse informationer, ikke mindst i lyset af at denne tavse viden går

tabt ved sagsbehandlerskift.

Der mangler i flere sager de faglige og økonomiske vurderinger, der er

foretaget omkring valg af indsats for borger, ligesom det i flere

tilfælde ikke er muligt at se, om der har været overvejelser om

alternative indsatser. Der savnes en beskrivelse af, hvorfor netop det

valgte tilbud bedst og billigst matcher borgers behov.

22



INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

.

Aktiv anvendelse af faglige vurderinger i sagerne 

og dokumenteret brug af borgernes perspektiv

#3 STYRKELSE AF SAGSVURDERINGERNE

BDO anbefaler, at myndighedssagsbehandlerne tager ansvaret tilbage

til myndighed ved aktivt at anvende faglige vurderinger i sagerne og

dokumentere borgernes eget perspektiv. Dette kan gøres via et

fremadrettet og løbende fokus på, at alle sagerne på det

specialiserede voksenområde i Holbæk Kommune indeholder:

• En faglig og sammenfattende analyse på baggrund af den

samlede mængde oplysninger om borgers situation, og derved

skal der på baggrund af borgers ressourcer, udfordringer og

ønsker være en sammenfattende og socialfaglig vurdering af det

fremadrettede perspektiv på borgerens samlede situation.

• En tydelig beskrivelse af formål og mål med indsatsen. Dette

er med til at understøtte borgers ejerskab for og motivation til

recovery-, rehabiliterings- eller habiliteringsproces.

• En aktiv stillingtagen til målene i borgers sag. At der for hvert

mål tages stilling til, om målet bevirker, at borgeren udvikler

eller fastholder sit nuværende funktionsniveau, eller at målet er

at begrænse borgers tab af funktionsevne.

• Tilknytning af opfølgningsdato. At der for hvert mål tilknyttes

den forventede opfølgningsdato.

• Dokumentation af borgers eget perspektiv. At der tydeligt

fremgår en vurdering af, hvilken indsats der er egnet til at

opfylde formål og mål og leverer den støtte, borger har behov

for, samt at borgers perspektiv på denne indsats fremgår.

23
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#4 STYRKET FOKUS PÅ OMRÅDETS VISITATION 

OG UDARBEJDELSE AF ET NYT OG FÆLLES VISITATIONSKONCEPT

Visitationen er et centralt omdrejningspunkt

Det er BDO’s opfattelse, at visitationen på det specialiserede

voksenområde er helt central og et omdrejningspunkt for både

udmålingen af de konkrete ydelser, men også for udviklingen af

området i den pågældende kommune. BDO har nedenfor skitseret det,

vi mener, at visitationen er et omdrejningspunkt for. Listen er ikke

udtømmende, men eksemplificerer præcist, hvorfor visitationen er så

vigtig at arbejde med og at have helt ‘styr på’.

For nuværende har man forskellige visitationsmodeller i myndigheds-

afdelingerne i Aktiv hele livet og Uddannelse til alle unge. Det er der

som sådan ikke noget i vejen med, men i det nye område Social indsats

og udvikling er det BDO’s anbefaling, at Holbæk Kommune skaber et

nyt og fælles visitationskoncept.

… for udmøntningen af det politisk besluttede

serviceniveau.

… for at få et overblik over tendenser og aktiviteten

på området, så man kan handle proaktivt, fx ift.

udviklingen i ens egen tilbudsvifte.

… for den økonomiske styring og overblik over

bevilligede indsatser, serviceniveauet mv.

… for faglig sparring om områdets udvikling både i

myndighedsøjemed og tilbudsøjemed mv.

En samlet – og ny - visitationsmodel

I den forbindelse anbefaler BDO, at Holbæk kommune sætter fokus

på, at et visitationsudvalg fortsat har til opgave at sikre en tæt

styring af visitationen i kommunen, herunder fastholdelse af en

skærpet styring med udgifter og aktiviteter. At visitationsudvalget

videreudvikler en praksis, der understøtter økonomistyringen, ved at

sætte fokus på sammenhængen mellem udgift, indsats og progression.

Derfor er det vigtigt, at de indstillinger, der forelægges

visitationsudvalget, har velbeskrevne konkrete og målbare mål for de

bevilgede indsatser, og at der stilles krav om specificering af

alternative indsatser, så det er muligt for den budgetansvarlige

myndighedsleder at danne sig et klart overblik over de økonomiske

implikationer. BDO anbefaler desuden, at der sættes fokus på, at

rådgiverne i andet forum modtager sagssparring, inden en sag kommer

på dagsordenen på visitationsudvalgsmøder. BDO anbefaler desuden,

at lederen fra kommunens egen udfører/tilbud deltager i

visitationsudvalget for at bibringe et fokus på Holbæk Kommunes

behov for tilbud her og nu, men også for at have et fokus på behov i

den fremtidige tilbudsvifte på området. Samtidig sikres et blik for

udnyttelse af den nuværende kapacitet. BDO har nedenfor oplistet en

række elementer, som vi mener, det er vigtigt at overveje i

forbindelse med indstilling til visitationsudvalget:

• Sagens belysningsgrad, en grundig og velbeskrevet sags-forberedelse

er grundlaget for, at visitationsudvalget fungerer.

• Krav om specificering af en eller flere alternative indsatser med

forventet udgift.

• En tydelig bestilling med målbare mål og delmål.

• Overvejelser omkring revisitation, herunder om sagen igen

forelægges et år senere.
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❖ Tilrettelæg en værdiskabende opfølgning for borgeren: I BDO er

vi generelt tilhængere af minimumsstandarder for, hvornår

opfølgningen skal finde sted, suppleret med en vis fleksibilitet, så

man kan tilrettelægge opfølgningsintervallet individuelt, og efter

hvor opfølgningen giver størst værdi for borgeren. Borgerne er

meget forskellige. Nogle har et stort potentiale ift. at blive mere

selvhjulpne, mens andre borgere skal vedligeholde deres

nuværende funktionsniveau. Det kan derfor give god mening – og

størst værdi for borgerne – at tilrettelægge opfølgningen

fleksibelt og efter borgernes behov.

n = 27

Opfølgningen sker ikke altid rettidigt

#5 STYRKELSE AF SAGSOPFØLGNINGEN

Opfølgning på de bevilligede indsatser er en vigtig del af

myndighedsarbejdet. I opfølgningen vurderer man i myndighed, om

den bevilligede indsats stadig er den rigtige for borger, om det, der

leveres til borger, svarer til det aftalte, og om der er progression i

borgers forløb. Via sagsgennemgangen kan vi i BDO konstatere, der er

foretaget rettidig opfølgning i over halvdelen af de gennemgåede

sager. Dette ses af figuren nedenfor, og det fremgår, at særligt

myndighedsafdelingen i Aktiv hele livet har udfordringer ift. at få

tilrettelagt og foretaget en rettidig opfølgning på borgernes indsatser.

Vi ser derfor et potentiale i, at man i Holbæk Kommune sætter fokus

på at sikre både rettidighed og kvalitet i opfølgningen.

❖ Tilrettelæg en realistisk opfølgning for myndighed: Det er

vigtigt, at der sættes både tilstrækkelig tid og

medarbejderressourcer af til opfølgningen på sagerne. Det er

BDO’s oplevelse, at myndighedsafdelingen, særligt i Aktiv hele

livet, er presset ressource- og opgavemæssigt. Det kan være

hårdt og opslidende for medarbejderne. Det er derfor BDO’s

anbefaling, at man sætter de nødvendige medarbejderressourcer

og den fornødne tid af til opfølgningen, så man kan få ‘gjort op’

med efterslæbet i afdelingen.
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Aktiv hele livet Uddannelse til alle unge
ja nej

Er der foretaget rettidig opfølgning i sagen?
Spørgsmålet er vurderet som en del af BDO’s sagsgennemgang

n = 27

Er der i opfølgningen fokus på progression og effekt?
Spørgsmålet er vurderet som en del af BDO’s sagsgennemgang

Sæt fokus på progression og effekt i opfølgningen

Indsatsmål og fokus på effekt og borgers progression er afgørende

redskaber til at sikre, at borger profiterer af tilbuddets indsats, at

borger er placeret i det rigtige tilbud, og at kommunens penge bruges

bedst muligt. På baggrund af sagsgennemgangen er det vores

vurdering, at der i den nuværende opfølgningspraksis i nogen grad er

et fokus på progression og effekt for borgeren, men at Holbæk

Kommune med fordel kan styrke dette fokus i myndighed. Med andre

ord er der behov for, at myndighed bringer deres faglighed aktivt i

spil i det skriftlige arbejde i opfølgningen på borgernes indsatser.
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I forbindelse med den gennemførte sagsgennemgang har vi i BDO

modtaget og gennemlæst de relevante serviceniveaubeskrivelser og

kvalitetsstandarder. BDO kan i den forbindelse konstatere, at man for

nogle foranstaltningstyper anvender betegnelsen serviceniveau-

beskrivelse, mens man for andre anvender betegnelsen kvalitets-

standard. Begreberne er som sådan synonymer, men for enkelthedens

skyld er det anbefalingen, at Holbæk Kommune tager en drøftelse af,

hvilke af de to begreber man ønsker at anvende. BDO har ikke nogen

holdning hertil, men påpeger, at det kan være forvirrende at anvende

forskellige betegnelser for det samme.

I gennemlæsningen af kommunens serviceniveaubeskrivelse for § 85

står der, at støtte efter SEL § 83 ikke indgår heri, og at dette er

hjemmeplejeydelser. Via sagsgennemgangen kan vi dog i BDO

konstatere, at der hverken i visitationen eller udmøntningen skelnes

mellem ydelser efter SEL § 83 og § 85. Konkret vil det sige, at der i

sagsdokumentationen ikke er taget stilling til, om hjælpen bevilges

som socialpædagogisk støtte eller som personlig og praktisk hjælp.

I praksis har sondringen mellem SEL § 83 og § 85 ikke stor betydning

for de borgere, der bor på botilbud, og som modtager støtte hertil.

Skab en tydeligere distinktion mellem §§ 85 og 83

Det er vores vurdering, at det administrativt og for myndigheds-

sagsbehandlernes faglige styring af den konkrete sag har stor

betydning, om hjælpen udmåles efter § 85 bostøtte eller § 83 praktisk

og personlig hjælp.

Hvis borgeren har brug for hjælp til praktiske opgaver og personlig

pleje, og medarbejderen skal være til stede under udførelsen, så skal

hjælpen som udgangspunkt bevilges efter bestemmelsen om praktisk

hjælp og personlig pleje (§ SEL 83). På baggrund af

sagsgennemgangen er det vores vurdering, at der er nogle

borgersager, hvor borgerens samlede støtte efter § 85 i langt

overvejende grad faktisk består af § 83-støtte, hvor det som

udgangspunkt ikke er ydelser, som rådgiverne i myndighedsafdelingen

har spidskompetencer i at udmåle og foretage opfølgning på, ligesom

man ikke udfærdiger handleplan med brug af mål og delmål for disse

ydelser.

Samlet set er det derfor anbefalingen, at Holbæk Kommune drøfter

den nuværende distinktion mellem bostøtte efter § 85 og personlig og

praktisk hjælp efter § 83 – og man med fordel kan tydeliggøre denne

endnu mere, end tilfældet er i dag, ligesom der løbende bør følges op

på, at der sker en ensartet udmåling af disse ydelser, som også er i

overensstemmelse med kvalitetsstandarderne.

I den forbindelse henviser vi i BDO også til Ankestyrelsens

principafgørelse 10-19 fra 2019, som netop vedrører, hvornår hjælpen

skal ydes efter bestemmelsen om socialpædagogisk støtte, og hvornår

hjælpen hører under bestemmelsen om personlig og praktisk hjælp.

#6 TYDELIGGØR DISTINKTIONEN MELLEM BOSTØTTE EFTER § 85 OG PRAKTISK STØTTE 

EFTER SEL § 83 
For nuværende skelnes der ikke mellem bostøtte 

efter § 85 og praktisk hjælp efter § 83
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#7 STYRK DEN NUVÆRENDE BUDGETPROCES, SÅ DEN I HØJERE GRAD 

SIKRER VALIDITET I BÅDE BUDGET OG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG 

Elementer i en styrkelse af budgetprocessen 

1. Sparring og undervisning: En række sessioner med indføring og

vedligehold af takststrukturen. I den sammenhæng kan man

sætte fokus på forskellige takstblade, forklare taksterne og

hvordan de bruges mest hensigtsmæssigt, og herunder hvad de

stiller af ‘krav’ til opfølgning på sagen. Disse sessioner kan

bestå af oplæg og gruppearbejde, hvor sagsbehandlerne får

mulighed for at udmåle takster i fiktive sager for herefter at

diskutere det sammen, så man sikrer ensartet udmåling.

2. Kontrol med anvendelsen af takster: BDO foreslår løbende

kontrol med udmålingen af takster. Fx i visitationen. Her kunne

rette vedkommende, i en periode, deltage på

visitationsmøderne eller sparre med dem, der træffer

visitationsbeslutningen.

I BDO har vi deltaget som ’fluen på væggen’ på budgetworkshops i

Holbæk Kommune. Herudover har vi afholdt interviews og workshops

med medarbejdere i fagområdet og fra central økonomi. Dette er

blevet gjort for at opnå et billede af den nuværende økonomiske

styring i både Aktiv hele livet og Uddannelse til alle unge.

Set fra BDO’s perspektiv er budgettet et afgørende redskab i det

strategiske arbejde med styringen af det specialiserede

voksenområde. Budgetprocessen er derfor meget væsentlig. Vi kan i

BDO konstatere, at budgetprocessen i indeværende år fremstår

forhastet, ligesom vigtige beslutninger og beregninger i

budgetprocessen ligger for sent i forhold til deadline. Det er

endvidere vores opfattelse, at man ikke i tilstrækkelig grad får

aktiveret organisationen i budgetprocessen, og at det er de samme

medarbejdere, som ‘trækker læsset’ ift. at identificere og validere

forslag mv. Det er vores opfattelse, at den nuværende budgetproces

ikke er ideel ift. at sikre et validt budget, som kommunen med rette

kan forvente, at man kan realisere.

BDO er blevet fortalt, at dette års budgetproces har været mere

presset end normalt, men det er stadig vores holdning, at den

nuværende budgetproces skal genbesøges og styrkes, hvis det nye

område Social indsats og udvikling skal lykkes.

BDO har nedenfor indsat nogle generelle punkter, som Holbæk

Kommune bør forholde sig til og overveje i styrkelsen af den

nuværende budgetproces for området:

• Identificer og kommuniker effektiviseringsbehovet i god tid.

• Aktivér samtidig alle relevante parter i arbejdet med at finde

gode løsninger – det gælder også udførerleddet.

• Kassér tidligere års budgetforslag, og udarbejd dem på ny, hvis

de stadig er relevante.

• Skab enighed om datagrundlaget, der anvendes til at

identificere forslagene til budgetblokke.

• Skab tydelighed om alle forudsætninger og barrierer.

• Sæt god tid af til at validere og finpudse det endelig oplæg.
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#8 STYRK ARBEJDET MED PROGNOSTICERING OG ANVENDELSEN AF PROGNOSEMODELLER

Skab en binding til central økonomi 

1. Sparring og undervisning: En række sessioner med indføring og

vedligehold af takststrukturen. I den sammenhæng kan man

sætte fokus på forskellige takstblade, forklare taksterne og

hvordan de bruges mest hensigtsmæssigt, og herunder hvad de

stiller af ‘krav’ til opfølgning på sagen. Disse sessioner kan

bestå af oplæg og gruppearbejde, hvor sagsbehandlerne får

mulighed for at udmåle takster i fiktive sager for herefter at

diskutere det sammen, så man sikrer ensartet udmåling.

2. Kontrol med anvendelsen af takster: BDO foreslår løbende

kontrol med udmålingen af takster. Fx i visitationen. Her kunne

rette vedkommende, i en periode, deltage på

visitationsmøderne eller sparre med dem, der træffer

visitationsbeslutningen.

På samme måde som budgettet og budgetprocessen er essentiel, så

spiller prognosticering og prognosemodellen også en vigtig rolle i

arbejdet med både budget, opfølgning og regnskab samt i det løbende

arbejde med at identificere initiativer og trends, der kan påvirke

områdets drift.

Det er BDO’s opfattelse, at man i Holbæk Kommune på nuværende

tidspunkt ikke har et fælles syn på, hvordan den valgte

prognosticeringsmodel fungerer. Tager man udgangspunkt i den

prognosemodel, som anvendes i Aktiv hele livet, så kan BDO

konstatere, at modellen har taget markante metodemæssige

drejninger. BDO kan ikke se, hvad de drejninger konkret har betydet,

men konstaterer alene, at man bør genbesøge prognosemodellen. Ikke

nødvendigvis for at udarbejde en ny, men for at sikre

gennemsigtighed, kontrol og sikkerhed ift. den model som anvendes.

Det er BDO’s holdning, at der er behov for en metodeensartethed og

tilgangsmæssig ensartethed, ift. hvordan man prognosticerer på

området. I den forbindelse anser vi i BDO det for nødvendigt, at

Holbæk Kommune genbesøger de anlagte forudsætninger for de

nuværende budgetter. Dette for at skabe en ny og fælles retning og

forståelse blandt de mange gode styringsmæssige kompetencer, som

Holbæk Kommune besidder. Herudover anser vi det for essentielt at

styrke det fremadrettede arbejde med prognosticering, at den valgte

prognosemodel er velbeskrevet, ligesom de metoder og

forudsætninger, der arbejdes med ift. prognosticeringen, skal være

både kendte i organisationen og velbeskrevne.

I BDO ser vi et naturligt behov for at fokusere yderligere på

prognoseudarbejdelsen på området, både i forbindelse med

fastlæggelsen af budgettet og i forbindelse med de løbende

budgetopfølgninger.

Som allerede nævnt, vurderer vi i BDO, at Holbæk Kommune er nødt

til at styrke arbejdet med prognosticering og brugen af

prognosemodeller. BDO anbefaler i den forbindelse, at central

økonomi kan spille en rolle i dette arbejde med ansvar for en generel,

tværgående holdning til, hvordan prognoser i kommunen udarbejdes,

og hvordan der sikres validitet i de datakilder, der anvendes i

prognoserne (fx befolkningstal og –prognoser, sociodemografi mv.).

BDO anbefaler ikke, at Holbæk Kommune skal arbejde med specifikke

redskaber, som eksempelvis socioøkonomi, men anfører alene, at til-

og fravalg på området skal genbesøges.

Kerneområdet skal på den anden side bidrage med et dybdegående

detailkendskab til det specialiserede voksenområde. Dog virker det

oplagt, at man fra centralt hold tager stilling til, hvilke kritiske

parametre/kriterier og forudsætninger der skal lægges til grund for

den opfølgningspraksis, der anvendes i kommunen, bredt set.
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#9 ØKONOMI SKAL BRINGES TÆTTERE PÅ MYNDIGHED

OG VÆRE EN AKTIV MEDSPILLER I UDVIKLINGEN AF OMRÅDET

Der er behov for, at de økonomiske perspektiver og overvejelser

integreres i den socialfaglige praksis. Der skal med andre ord udvikles

et naturligt økonomisk mindset helt ind i selve sagsbehandlingen.

Dette kunne blandt andet være ved, at økonomikonsulenter fra

området og sagsbehandlere indgår aktivt i sparring med hinanden,

både om anvendelsen af ydelsespakker i den konkrete visitation samt

i udviklingen af bevidsthed om den økonomisk holdbare visitation.

Dette indbefatter blandt andet ”porteføljegennemgang” og løbende

opfølgning på sagsstammer og udmøntet serviceniveau blandt

myndighedssagsbehandlerne.

30

Klart ansvar hele vejen ned igennem styringskæden 

Det er BDO’s opfattelse, at Holbæk Kommune har mange gode

kompetencer og medarbejdere, der kan bidrage til udviklingen af

området fremadrettet. Det er ikke på kompetencedelen, at de

primære udfordringer ligger, når tiltag skal integreres, og der skal

eksekveres og implementeres.

Som nævnt tidligere, har vi i BDO oplevet en organisation, der ikke

har en entydig placering af hverken viden om data eller datas

rigtighed. Dette ansvar er for nuværende spredt ud over mange

medarbejdere, og det er vores vurdering, at det giver en ufokuseret

og usikker dialog om data og de konsekvenser, som data har.

BDO kan forstå, at man i det nye område Social indsats og udvikling

blandt andet skal have to dedikerede konsulenter fra central økonomi

til styringen af området (en med fokus på takster og en med fokus på

controlling). Dette er et godt tiltag. Dog er det i den forbindelse

nødvendigt at få et sikkert fokus på, hvem der har ansvar for hvad,

også ud i fagområdet. Dette gælder også i forhold til myndigheds-

arbejdet og ud mod udfører.

BDO mener ikke, at der skal skabes en stor manual med roller og

ansvar mv. BDO mener dog, at det er nødvendigt med mere

gennemsigtighed i sagsgangene, end det er tilfældet på nuværende

tidspunkt
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#10 DER ER POTENTIALER I EN MERE PROAKTIV ØKONOMISTYRING, 

DER INDDRAGER HELE ORGANISATIONEN

Opstiller man økonomiopfølgningen på denne måde, kan

myndighedslederne begynde at arbejde proaktivt med økonomi-

styring. De kan målrette sagsgennemgangen, og de kan tage en

konstruktiv dialog med deres medarbejdere, hvor de kommer i dybden

med forbruget. Det er vurderingen, at der skal skabes en ramme for,

at den økonomiske opfølgning, indsigt og forståelse er så konkret og

tæt på afgørelsespraksis, at den kan anvendes i den løbende

myndighedsudøvelse og løbende prioritering af tiltag. BDO har

nedenfor skitseret en række generelle redskaber, som kan tages i

anvendelse og supplere eksisterende redskaber for at opnå en mere

proaktiv økonomistyring. BDO bemærker i den forbindelse at Holbæk

Kommune for relativt nyligt har igangsat et løsningsforum med fokus

på de ‘svære’ sager og med en fast mødekadence hver 14. dag. På

disse møder deltager både myndighed, egen udfører inkl. rusmiddel

samt ældreområdet - afhængigt af hvad der er relevant i den enkelte

sag.

BDO påpeger endvidere at man bør sætte tid og ressourcer af til

implementeringen af nye redskaber.

❖ Faste gennemgange og sparringssessioner med afsæt i sags-

og økonomilister på CPR-niveau.

❖ Tæt opfølgning og fokus på bevægelser på indsatstrappen.

❖ Økonomistyringsforum med fokus på korrigerende

handlinger.

❖ Etablering af overblik over muligheder i tilbudsviften,

herunder samarbejdsmøder med driften.

❖ Løbende orienteringen og indsigt i områdets økonomiske

status.

❖ Gennemgang af disponeret og forventet tilgang i den

enkelte sagsstamme. Nærmeste leder og en

økonomimedarbejder, med henblik på faglig sparring og

balance mellem faglighed, lovmedholdelighed og økonomi.

Listen godkendes og anvendes som udgangspunkt for

opfølgningen og prognosen.
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#11 STYRKEDE CENTRALE OG DECENTRALE KOMPETENCER 

OG RESSOURCER SOM FORUDSÆTNING FOR DEN ØKONOMISKE STYRING

Et konkret greb for at understøtte økonomifokus hos sagsbehandlerne

er at sikre, at alle myndighedssagsbehandlere til enhver tid har

indblik i, hvad de foranstaltninger, der kan visiteres til, koster. Denne

viden skal være til rådighed for dem hele tiden og allerede inden, de

træffer beslutning om at indstille til et konkret tilbud. En måde at

sikre dette på er ved at give myndigheds-sagsbehandlerne adgang til

prislister på de hyppigst anvendte tilbud. På nuværende tidspunkt

anvendes en overbliksliste over egne tilbud, suppleret af

tilbudsportalen. Det er selvfølgelig vigtigt, at prislisterne er

opdaterede og indeholder de aktuelle gennemsnitspriser (og at det er

tydeligt, om tilkøbsydelser er inklusiv i gennemsnitsprisen eller ej).

Derfor skal der være et fast årshjul for, hvor tit listerne opdateres,

samt hvem der gør det og på baggrund af hvilke datakilder.

BDO anbefaler, at myndighedssagsbehandlerne altid tager stilling til

økonomien i en indstilling til visitationsudvalget. BDO er i den

forbindelse oplyst at Holbæk Kommune allerede har en fast

indstillingsskabelon med punkter, som myndighedssagsbehandlerne

skal forholde sig til, når de skriver indstillingen og sender den til

visitationsudvalget. BDO vurderer dog, at det kan være

hensigtsmæssigt at genbesøge den, med fokus på om den nuværende

indstillingsskabelon sikrer det rette økonomiske fokus. En række

kommuner gør også det, at rådgiverne ved indstilling til botilbud skal

pege på eksempelvis 2-3 forskellige tilbud og angive fordele og

ulemper samt prisforskelle mellem disse. Dette kvalificerer

visitationsudvalgets beslutningsgrundlag og bidrager til hele tiden at

få det løbende økonomifokus sammensmeltet ind i den faglige styring.

BDO er oplyst at man i Holbæk Kommune allerede praktiserer dette,

hvilket vi ser positivt på. Det er derfor også anbefalingen af denne

praksis fortsættes i det nye område Social indsats og udvikling.

BDO ser herudover et vigtigt udviklingspotentiale i, at rådgiverne får

mere sparring på og bliver præsenteret for løbende analyse af

mønstre og afvigelser i visitationspraksis.

Det kan fx ske på afdelingsmøder og på kvartalsvise

budgetopfølgningsmøder. At hæve sig op og reflektere over den

løbende drift er noget af det, der kendetegner organisationer, der

tager ansvar for løbende at udvikle sig og skabe commitment til det

fælles, overordnede formål på tværs af alle ledere og medarbejdere.

I forhold til såvel ledelsesinformation som proaktiv controlling og

økonomiopfølgning er det BDO’s vurdering, at der er behov for at

styrke forståelsen af og synet på hinandens roller, opgaver, styrker og

svagheder i samarbejdet mellem kerneområdet og den centrale

økonomifunktion.

Styrket økonomifokus og lettilgængelige 

og enkle oversigter og værktøjer 
Den økonomiske styring starter i myndighed

Styrket samarbejde med central økonomi og 

forventningsafstemning ift. roller og ansvar
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#11 STYRKEDE CENTRALE OG DECENTRALE KOMPETENCER 

OG RESSOURCER SOM FORUDSÆTNING FOR DEN ØKONOMISKE STYRING

Udarbejdelsen af ledelsesinformation, månedsrapportering og

budgetopfølgning generelt bør ske med udgangspunkt i overvejelser

om risikoens sandsynlighed og væsentlighed. Alt i en budgetopfølgning

er ikke lige vigtigt – og risikoanalysen er et redskab til at fokusere på

de områder, der har størst betydning for regnskabets udfald.

Risikoanalysen handler om at finde en metode til at identificere

områder, hvor der er særlig stor risiko eller sandsynlighed for, at der

opstår ændringer i det forudsatte eller styringssvigt.

Risikoanalysens ene dimension er at foretage en vurdering af, hvor

stor sandsynlighed der er for afvigelser fra de anvendte

budgetforudsætninger. Den anden dimension handler om, hvor store

konsekvenser eventuelle ændringer eller styringssvigt kan have. For

eksempel om der er risiko for, at en forventet merudgift bliver på

nogle få tusinde eller flere millioner kroner.

Risikoanalysen er ledelsens redskab til at sikre sig overblik over

“svage” og “stærke” områder. Eksemplet kan være afvigelser fra det

forventede antal borgere på midlertidige foranstaltninger, eksterne

leverandørers prissætning, ny lovgivning undervejs i budgetåret mv.

Dette er blot tænkte eksempler, og listen er ikke fuldstændig eller

udelukkende.

HØJ SANDSYNLIGHED 

FOR AFVIGELSE FRA 

BUDGET – OG STOR 

KONSEKVENS

LAV SANDSYNLIGHED 

FOR AFVIGELSE FRA 

BUDGET – OG LAV 

KONSEKVENS

KONSEKVENS VED AFVIGELSER FRA BUDGET
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Risikoanalysen bruges ved at plotte eksempelvis typer af

foranstaltninger eller særlige tiltag ind i diagrammet, alt afhængigt

af om sandsynligheden for, at de vil afvige fra det forudsatte, er høj,

og alt afhængigt af, hvor stor den økonomiske konsekvens ved

afvigelser vil være. Risikoanalysen kan også bruges som et redskab i

dialogen med rådgiverne, hvor de kan få lov til at pege på deres bud

på områder, hvor der skal være særlig fokus ift. sandsynlighed for

afvigelser og konsekvenser heraf.

BDO har forsøgt at illustrere en sådan risikoanalyse nedenfor.

Strategisk overblik over scenarier for regnskabet Udarbejdelse af risikoanalyser
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#12 DER ER BEHOV FOR EN STRATEGISK INVESTERING I MYNDIGHEDSOMRÅDET

Der er behov for ressourcer 

for at lykkes med at løfte arbejdet i myndighed
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Som nævnt i afsnittet vedrørende faglig styring er det BDO’s

vurdering, at der er behov for en samlet handleplan for

myndighedsområdet, ligesom vi har konstateret, at Holbæk Kommune

bør iværksætte tiltag, som har til hensigt at løfte flere dele af

arbejdet med sagerne i myndighed. Dette medfører både nye

arbejdsopgaver og nye måder at løse eksisterende opgaver på for

medarbejderne i myndighed.

Det er i den forbindelse BDO’s vurdering, at der er behov for at tilføre

ressourcer til myndighedsområdet, netop for at sikre at iværksatte

tiltag implementeres og forankres, så man kan løfte den nuværende

praksis i myndighed og dermed sikre den fortsatte udvikling af både

den faglige og økonomiske styring på det specialiserede

voksenområde.

Derudover er det vores vurdering, at den ledelsesmæssige

understøttelse af myndighedslederen skal styrkes. Der er på

nuværende tidspunkt en leder af myndighed, og BDO stiller sig

tvivlende overfor om det er nok til at kunne nå i mål med de tiltag

som fremtiden byder på. Der er leveret et stort stykke arbejde, og

man er kommet langt med mange processer. Dette ændrer dog ikke

på, at mange af de svære tiltag stadig ikke er implementeret.

Om det decideret kræver ekstra ledelsesressourcer kan BDO ikke

entydigt konkludere. Det er også muligt, at frigørelsen af ressourcer

hos de faglige koordinatorer kan give det overskud som afdelingen har

brug for.

Skab gode forudsætninger for udvikling

Gode forudsætninger og rammer er essentielle ift. at sikre den

fortsatte udvikling i myndighedsafdelingen. I den forbindelse er det

BDO’s overbevisning, at de faglige koordinatorer i myndighed har en

central rolle at spille. For nuværende har de faglige koordinatorer

sagsstammer med 40-50 sager af de mest tidskrævende og

komplicerede sager – herunder også klagesager. Det er i den

forbindelse BDO’s anbefaling, at de faglige koordinatorer

fremadrettet så vidt muligt friholdes sagsstammer, så de har tid til at

udfylde deres koordinatorfunktion og være en central aktør ift. den

fortsatte udvikling af området. Set fra BDO’s perspektiv skal de

faglige koordinatorer have føling med serviceniveauet, ligesom de

skal understøtte myndighedssagsbehandlerne i genopretningen af

sagerne. Herudover mener vi, at de faglige koordinatorer skal spille

en større rolle ift. at give faglig sparring til

myndighedssagsbehandlerne.

Derudover er det BDO’s vurdering, at Holbæk Kommune med fordel

kan investere i brugen af Nexus, fx ved at friholde de medarbejdere,

som sidder med systemerne fra sagsstammer, så de kan komme i mål

med tilpasningerne hurtigere, og så man skal undgå flaskehalse i

godkendelsen af nye funktionaliteter – dette f.eks. ved at man kan

godkende dem i myndighed og ikke skal have dem forbi en i forvejen

presset Nexusteam.
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#13 DEN LEDELSESMÆSSIGE RETNING SKAL TYDELIGGØRES OG MÅLRETTES

FOR AT MAN KAN LØFTE DET SAMLEDE SOCIALOMRÅDE I SOCIAL INDSATS OG UDVIKLING
Der er på nuværende tidspunkt en uensartet praksis 

for, hvordan der bedrives ledelse
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I forhold til den forestående sammenlægning af socialområdet i

Holbæk Kommune ser vi i BDO et behov for at tydeliggøre og målrette

den ledelsesmæssige retning på socialområdet i regi af Social indsats

og udvikling.

Undervejs i vores samarbejdsproces har vi i BDO set en organisation,

som er præget af gode forudsætninger for at lykkes, med stærke

faglige kompetencer og en vilje til at gøre et godt stykke arbejde. Det

er dog vores vurdering, at organisationens potentiale ikke i

tilstrækkelig grad forløses i det nuværende setup, og det er derfor

vurderingen, at der er et behov for at målrette den ledelsesmæssige

retning.

Det er vores vurdering, at der på nuværende tidspunkt er en

uensartet praksis for, hvordan der bedrives ledelse, og særligt i Aktiv

hele livet opleves det, at beslutninger og ansvar ikke er entydigt

placeret, og at organisationen i vigtige processer ikke arbejder

optimalt sammen. Det er således vurderingen, at de to nuværende

kerneområder Aktiv hele livet, og Uddannelse til alle unge er

forskellige mht. sammenhængs- og eksekveringskraft, og at dette bør

være et opmærksomhedspunkt i sammenlægningsprocessen.

Ledelses- og eksekveringskraft er essentielt for at 

kunne løfte det området Social indsats og udvikling

Det er vores vurdering, at der i forbindelse med sammen-

lægningsprocessen bør sættes fokus på at øge organisationens

ledelses- og eksekveringskraft. I den forbindelse er det centralt, at

der etableres tydelige definitioner af rolle- og ansvarsområder,

ligesom det bør tydeliggøre, hvordan ansvaret udmøntes i

beslutningsprocesser mv. Det er vurderingen, at et stærkt

ledelsesmæssigt fokus og en tydelig styringskæde er vigtigt ift. at få

forløst organisationens fulde potentiale, ligesom det er vigtigt i et

leverandørperspektiv, så man også kan styrke samarbejdet mellem

myndighed og de interne såvel som eksterne leverandører.

Det er vores vurdering, at det er nødvendigt, at Holbæk Kommune

iværksætter de nedenstående tiltag, netop for at sikre at den

ledelsesmæssige retning målrettes og ensrettes i højere grad, end

tilfældet er i dag.

❖ Genbesøg af den fælles ledelse af myndighed og udfører

❖ Sikring af en fælles ledelsesmæssig og operationel tilgang til de

nye myndighedsområder på Social indsats og udvikling
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TILBUDSVIFTEN – AKTIV HELE LIVET

ANTAL TILBUD OG PLADSER PÅ §103, §104, §107, §108 & §105/85 

63 pladser
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TILBUDSVIFTEN – UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

ANTAL PLADSER PÅ §104 OG VISITERET BOLIG MED §85 
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Mange botilbud af varierende størrelse Vær opmærksom på rentabilitet og fleksibilitet

Holbæk Kommune råder over 14 botilbud (ift. SEL §§ 108, 107 og 85

(ABL 105)), som hører under Aktiv hele livet, og på disse tilbud er der

samlet set 209 pladser (hvoraf 69 pladser er i opgangsfællesskaber

uden døgndækning). Herudover råder Holbæk Kommune over flere

dagtilbud, ligesom der hører et enkelt tilbud til Uddannelse til alle

unge, hvor unge kan blive visiteret til en bolig med støtte efter § 85.

På den følgende side ses en figur, som viser en pladsoversigt med

antal pladser og belægningsgrad (2020) på Holbæk Kommunes tilbud.

Af figuren ses det, at flere af botilbuddene har relativt få pladser.

Det fremgår, at 9 ud af 14 botilbud har under 15 pladser.

Der er i den forbindelse ikke nogen ‘tommelfingerregel’ for, hvornår

et tilbud har for ‘få’ pladser ift. at kunne levere en fleksibel og

rentabel drift. Dette må altid bero på en konkret vurdering ift.

målgruppe, driften mv. I BDO påpeger vi dog, at en tilbudsvifte med

mange og relativt små tilbud kan skabe udfordringer ift. at sikre en

fleksibel og rentabel drift på tilbuddene.

BDO vurderer dog, at Holbæk Kommune har for mange mindre tilbud,

og at man derfor bør arbejde hen i mod en konsolidering, hvor

pladserne fordeles på færre og større tilbud. Dette giver mulighed for

at sikre en effektiv drift, ligesom det mindsker risikoen ved tomgang

på tilbuddet. Større tilbud giver desuden en bedre base for at arbejde

med fagligheden på det enkelte tilbud.

Finansministeriet og KL har tidligere angivet en rettesnor for hvornår

et tilbud kan opretholde en rentabel drift. Der blev her angivet til 12-

20 pladser, og fremgik af KL´s inspirationskatalog ”Effektiv drift af

sociale tilbud” fra 2016.

1. Rentabel drift: Det kan være svært at opretholde en rentabel

drift på små tilbud. F.eks. er små tilbud særligt sårbare over for

‘tomgang’ på botilbuddene, og det kan udfordre planlægningen af

driften. BDO bemærker dog i den sammenhæng, at der på de

fleste botilbud er relativt høje belægningsprocenter (varierende

fra ca. 91-100 %), mens fire botilbud i 2020 havde en lavere

belægning. Udover sårbarheden ift. tomgang er den daglige drift

på mindre tilbud også sårbar overfor fx sygemeldinger, og det kan

i den forbindelse være svært at lave kreative løsninger. Man kan

dog tænke i tværgående løsninger for på den måde at opnå

‘stordriftsfordele’, som kan gøre driften af små tilbud mere

robust.

2. Fleksibel drift: Derudover kan det være svært at opretholde

fleksibilitet i de ydelser, som leveres på tilbuddene, når deres

størrelse er relativt lille. Det er BDO’s erfaring, at man på små

tilbud fx kan blive låst i, hvilke borgertyper og støtteniveauer

man kan rumme – givet den eksisterende borgersammensætning

på tilbuddet. Det kan give udfordringer i visitationen og medvirke

til, at flere borgere sendes på eksterne tilbud, fordi de ikke kan

rummes af kommunens egen tilbudsvifte.

#14 KOMMUNENS TILBUDSVIFTE SKAL FREMTIDSSIKRES 

OG UNDERSTØTTE BORGERNES EVNE TIL AT LEVE ET SELVSTÆNDIGT LIV
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Pladsoversigt med antal pladser og belægningsgrad udspecificeret på Holbæk Kommunes tilbud
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Som allerede nævnt råder Holbæk Kommune over 209 pladser på

botilbudsområdet. Heraf er langt de fleste pladser længerevarende.

BDO vurderer, at den relativt store andel 105/85-pladser skyldes, at

kommunerne tidligere kunne få tilskud hertil. Dette flugter med den

praksis, vi i BDO har set i landets øvrige kommuner.

Samlet set benyttes over 90 % af kommunens pladser på botilbud

under Aktiv hele livet for nuværende til længerevarende

foranstaltninger. BDO er bekendt med, at Holbæk Kommune generelt

arbejder ud fra indsatstrappetænkningen og stræber efter at støtte

kommunens borgere i at være så selvhjulpne som muligt ved at

tilbyde borgerne de mindst muligt indgribende indsatser.

BDO påpeger dog i den sammenhæng, at man med den nuværende

kapacitet kan være udfordret ift. netop indsatstrappetænkningen, da

kommunens kapacitet ift. midlertidige pladser er begrænset.

Ligeledes bør kommunen være opmærksom på stærekasseeffekter,

som er situationer, hvor man ubevidst eller bevidst er tilbøjelig til at

bruge et stående tilbud, fordi ‘pladsen jo alligevel er der’ – uanset om

borgers behov matcher tilbuddet. Det er BDO’s generelle erfaring, at

dette kan være udgiftsdrivende i kommuner, der ligesom Holbæk

Kommune primært råder over pladser på længerevarende tilbud.

De fleste pladser på kommunens botilbud 

har længerevarende karakter 
Matcher visitationen indsatstrappetænkningen 

I tillæg hertil viser figuren nedenfor andelen af borgere i Holbæk

Kommune, som er visiteret til bostøtte (§ 85) og botilbud (§ 107, §

105, § 85 og § 108) både internt og hos eksterne leverandører.

Hovedparten af borgerne modtager bostøtte i eget hjem (§ 85). BDO

påpeger i den forbindelse, at man i læsningen af figuren bør være

opmærksom på forskelle i mellem de to kerneområders målgrupper.

BDO er oplyst, at Holbæk Kommunes bostøtte er selvtilrette-

læggende, men at man primært leverer støtte til borgerne i

dagtimerne på hverdage da det er her man for nuværende primært

oplever behovet. Midlertidige tilbud (§ 107), benyttes i et begrænset

omfang. I den forbindelse kan vi konstatere, at langt hovedparten af

kommunens borgere, som er bevilliget et midlertidigt tilbud,

modtager dette hos eksterne leverandører. §§ 105/85 og 108 anvendes

i højere grad end midlertidige foranstaltninger. Samlet set giver dette

anledning til at overveje, om tilbudsviften og brugen af tilbud i

tilstrækkelig grad matcher tænkningen ned ad indsatstrappen. BDO

ser positivt på, at Holbæk Kommunes bostøtteteams har mulighed for

at levere støtte uden for ‘normal arbejdstid’. Dog må det være en

forudsætning, at man arbejder hen i mod at støtte og vejledning

udenfor almindelig arbejdstid er en selvfølge og ikke en mulighed.
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