Få styr på udgifterne på det specialisere voksenområde!

Dato: 20. december 2017

Invitation til deltagelse i udviklingspartnerskab

E-mail: PEB@kl.dk
Direkte: 2134 4445

Mange kommuner oplever stigende udgifter på det specialiserede voksenområde og udfordringer med at styre området. Derfor får I nu muligheden for at komme med i et partnerskab, hvor I skal arbejde med at
udvikle jeres styringspraksis på området. Vi tager udgangspunkt i jeres
egne erfaringer, KLK’s viden og samt KLK’s model for god økonomistyring på det specialiserede socialområde.

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Hvis I har udfordringer med udgifterne på det specialiserede voksenområde,
eller brug for at få ny inspiration til styringen af området, er KL’s Konsulentvirksomheds (KLK) nye partnerskab nok noget for jer. Vi kommer til at arbejde dels med udgangspunkt i en ny model, som KLK har udviklet for god
økonomistyring på det specialiserede socialområde og dels med udgangspunkt i jeres individuelle styringspraksis og vilkår. Den konkrete viden om jeres styringspraksis og udfordringer får vi blandt andet gennem en benchmarking med de deltagende kommuner og en dybdeundersøgelse af styringspraksis i hver af de deltagende kommuner. I ender med at have et samlet individuelt tilpasset koncept for jeres styring af området i jeres egen kommune.
Resultatet af partnerskabet bliver for hver af de deltagende kommuner
et samlet og individuelt koncept for styringen af økonomien på området.
Derudover indebærer partnerskabet også:
•

Tre netværksmøder med de deltagende kommuner faciliteret af KLK
med henblik på yderligere udvikling af styringen

•

En Benchmarkinganalyse af udgifter og servicepraksis på området i
jeres kommune sammenlignet med de andre kommuner i partnerskabet

•

Adgang til systematisk erfaringsudveksling og indblik i de generelle
læringspunkter fra benchmarkingen og dybdeundersøgelser

•

Individuelle anbefalinger (udarbejdes for hver kommune)

KLK har udviklet en generel model for god økonomistyring på det specialiserede socialområde, og arbejdet i netværket og den specifikke model for økonomistyring i hver kommune, vil tage udgangspunkt heri.
Benchmarkingen vil blive lavet på baggrund af valide og sammenlignelige
data om de kommunernes indsatser på området - herunder antal brugere på
de enkelte områder (§§), den samlede økonomi, gennemsnitspriser, udviklingen i mængder og priser mv.
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Der vil blive lavet interview i de enkelte kommuner om aktuelle udfordringer
og de tanker, kommunen har om fremtiden. Interviewene giver os mulighed
for at starte de tværgående drøftelser og erfaringsudvekslinger på et højere
niveau. Samtidig er den konkrete viden om den enkelte kommune et solidt
grundlag for mere præcise forslag og anbefalinger til den enkelte kommune.
Vi har i KLK stor erfaring med koblingen mellem den faglige og økonomiske
styring på det specialiserede voksenområde, hvor vi har løst opgaver i 15
kommuner alene de seneste to år. Udover den generelle model for god økonomistyring på området vil vi derfor også bringe KLK’s egne erfaringer i spil i
partnerskabet og bruge dem til at udfordre deltagerne samt hjælpe dem på
vej til en bedre styringspraksis.

Pris og tidsplan
Partnerskabet løber fra februar 2018 til juni 2018, og det koster 120.000 at
deltage med tre personer (fra samme kommune). Ønsker man at få flere personer med i netværket koster det 1.695 kr. per person.
Interview og kommunebesøg gennemføres i perioden fra den 19. februar til
den 14. marts.
Netværksmøderne bliver afholdt i KL den:
•

19. marts 2018

•

Den 26 april 2018

•

Den 6. juni 2017

Neden for kan I læse mere om de enkelte aktiviteter samt forløbet i partnerskabet.
Frist for tilmelding til partnerskabet er den 8. februar, og tilmelding sker via
mail til specialkonsulent Astrid Christine Jensen-Kanstrup på acj@kl.dk Hvis
I har spørgsmål vedrørende partnerskabet, er I velkomne til at kontakte
souschef i KLK Peter Bogh på tlf. 2134 4445 eller specialkonsulent i KLK
Astrid Jensen-Kanstrup på tlf. 2056 1984.

Partnerskabets forløb
Partnerskabet giver alle deltagerne en unik mulighed for at udvikle deres styringspraksis på området via specifikke anbefalinger og inspiration fra både
KLK, andre kommuner og faglige eksperter. Partnerskabet er delt op i praktiske tiltag som interview og benchmark samt selve netværksforløbene. Forløber ser således ud:
1. Screening af partnerskabets deltagere – Der gennemføres interview
med socialcheferne og andre relevante chefer og medarbejdere i
hver kommune (op til tre interviews i hver kommune samlet på én
dag, hvor nogle eller alle kan være gruppeinterviews)
2. Første netværksmøde – Vi taler om, hvilke udfordringer vi ser på
tværs af kommunerne, hvilke udfordringer I selv har givet udtryk for.
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Derudover præsenterer vi KLK’s generelle model for økonomistyring
på området, og drøfter, hvordan jeres udfordringer og styringspraksis passer til denne model
3. Benchmarking - KLK gennemfører en benchmarking i af udgifter,
mængder og priser i de deltagende kommuner og identificerer fælles
og individuelle udfordringer og styrker. Data indhentes fra de deltagende kommuner og kvalitetssikres i dialog med kommunerne
4. Andet netværksmøde – KLK præsenterer resultater fra benchmarkingen, og vi drøfter forskelle, ligheder og udfordringer kommunerne
imellem. KLK præsenterer erfaringer og udfordringer med styring på
området på baggrund i interviewene og de indsamlede data. Vi drøfter i fællesskab muligheder i forhold til forbedret styring og udarbejdelse af et samlet styringskoncept for området baseret på KLK’s model og viden fra de deltagende kommuner
5. Videreudvikling af styringskonceptet – på baggrund af den indhentede og drøftelserne i netværket videreudvikler KLK styringskonceptet, som fintunes til den enkelte kommune
6. Tredje netværksmøde - KLK præsenterer første udkast til revideret
styringskoncept og vi kvalificerer og udvikler i fællesskab konceptet
7. Kommunespecifikt notat - KLK udarbejder et statusnot til hver af de
deltagende kommuner med generelle læringspunkter og specifikke
anbefalinger til hver deltagerkommune i relation til styringskonceptet
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Om KLK – KL’s Konsulentvirksomhed

Dato: 20. december 2017

KLK er de kommunale ledelsers betroede rådgiver, når det gælder problemer og udfordringer af
styringsmæssig, organisatorisk eller ledelsesmæssig karakter.
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Vi bruger hvert år omkring 25.000 timer ude i den kommunale praksis’ brændpunkter, hvor vi
arbejder med styring, kvalitetsudvikling, ledelse, rekruttering og organisering. Vi løser årligt opgaver for halvdelen af landets kommuner, og undervejs trækker vi på ekspertviden fra KL's næsten 400 kommunespecialister.

E-mail: PEB@kl.dk
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Postboks 3370
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Se på klk.kl.dk eller find os på LinkedIn under KLK – KL’s Konsulentvirksomhed.
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