- Vi kender kommunerne
Få en opstartspakke og bliv bedre til at bruge data
Data er en af vejene til mere og bedre velfærd for penge- efter sociale serviceydelser bevæger sig. Det kan bl.a. danne. Hvis vi kan blive bedre til at bruge data i den offentlige ne grundlag for overvejelser om kommunens kapacitetssektor, kan det gavne både kvalitet, økonomi og effekt.
opbygning på området - herunder forholdet mellem egen
kapacitetsopbygning, muligheden for salg af pladser og
Der kan derfor være store gevinster at hente, hvis I finder
kommunens behov for køb af pladser fordelt på de enkelte
ud af, hvordan I kan udnytte de mange data, der findes, til
målgrupper.
bedre styring og ledelse i netop jeres kommune.
I KLK kan vi hjælpe jer med at blive bedre til at bruge og
Selv om alle taler om det, er det de færreste, der ved,
registrere data om målgrupperne. Det giver jer bl.a. mulighvordan de skal gribe arbejdet med data an. For det kan
hed for:
virke uoverskueligt for nogle alene at skulle danne sig et
overblik over dataene på et givent område. Men i virke
At lave løbende opfølgning på aldersprogressionen
ligheden handler godt dataarbejde først og fremmest om
for kommunens udsatte unge, så der løbende skaat fokusere på den data, der allerede er tilgængelige, eller
bes overblik over tidsperspektivet for overgangen
som er let at anskaffe.
fra barn til voksenområdet for unge, som modtager
støtte på børneområdet
Kom godt i gang - Få en opstartspakke

At følge aldersudviklingen blandt modtagere at serI KLK tilbyder vi en opstartspakke, hvor vi sammen finder
vicelovydelser
ud af, hvordan I kommer godt i gang med at bruge data
systematisk til at få mere kvalitet i jeres velfærdsydelser.

At lave løbende opfølgning på om anvendelsen af
Pakken vil give jer overblik over, hvor I skal tage fat, og
tilbudstyper til forskellige målgrupper følger komhvor I vil få det største udbytte af at begynde arbejdet
munens strategi på området
med data. Den kan fx give:

At se, om der sker en udvikling i behovene hos mod
Større fokus på databaseret økonomistyring og kobtagerne af servicelovydelser ved stigende alder, så
lingen mellem økonomi og aktiviteter – Fx hvordan I
de mere almindelige aldersbetingede funktionsnedkan bruge tallene i FLIS til økonomistyring og aktivisættelser og behov overstiger de funktionsnedtetsstyring
sættelser, der skyldes fx udviklingshæmning eller
handicap

Overblik over data – Hvilke data har I, og hvilke
mangler I?

At se, om den almindelige aldring hos modtagere af
servicelovydelser medfører, at borgernes behov æn
Overblik over, hvordan I skaffer de data, I mangler
drer sig fra udviklende støtte til kompenserende

Sparring i forhold til, hvordan dataene kan bruges
støtte


Sparring i forhold til god registreringspraksis



At se, om kommunens tilbud til ældre modtagere af
servicelovydelser tilpasses til målgruppens behov

Eksempel – Det specialiserede socialområde
Opstartspakken kan skræddersys til det fagområde, I ønsker. Det kan fx være på det specialiserede socialområde,
hvor data kan hjælpe jer med at blive skarpere på udviklingen, så I hele tiden ved, hvilken retning efterspørgslen

Kontakt chefkonsulent Ida Andréa Stolze Rasmussen på
iasr@kl.dk / tlf. 3370 3189, hvis du vil høre mere om, hvordan KLK kan hjælpe netop jeres kommune med dataarbejdet.

Se mere på klk.kl.dk, eller følg os på LinkedIn under KLK - KL’s Konsulentvirksomhed

