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2 Det specialiserede socialområde
– Faglig udvikling og god styring

Mange kommuner oplever problemer med at få økonomien 
på det specialiserede socialområde til at hænge sammen. Over 
halvdelen af landets kommuner har stigende udgifter på områ-
det, og endnu flere kommuner oplever problemer med at ind-
drage socialområdet i den årlige prioritering af kommunens 
udgifter på grund af øget pres på priser og mængder.

Samtidig stiller udviklingen i målgrupperne på området krav til 
den måde, kommunerne går til opgaven med at give den rigtige 
støtte til borgerne og sikre de rette tilbud. Her er udviklingen af 
både den lokale tilbudsvifte i egen kommune og den fælles til-
budsvifte på tværs af kommunerne central. De tilbud, vi har til 
borgerne, skal matche behov, serviceniveau og den socialfaglige 
praksis.

For reelt at hjælpe borgerne på området er det næsten altid 
nødvendigt med en koordineret indsats på tværs af de traditio-
nelle forvaltningsområder – som for eksempel socialområdet 
for børn, socialområdet for voksne, beskæftigelsesområdet, 
skoler og dagtilbud, pleje og omsorg. 

Der er således brug for nye måder at hjælpe borgerne på, så 
indsatsen både bliver effektiv og reelt giver borgeren et løft i 
retning af at klare sit eget liv.

Det er vores erfaring i KL’s Konsulentvirksomhed (KLK), at den 
konkrete faglige praksis hos medarbejderne på myndigheds-
området og i de tilbud, borgerne henvises til, er afgørende for, 
om borgerne profiterer af indsatsen. 

KL og KLK har i den senere tid oplevet en øget efterspørgsel 
efter konkret viden og metoder til, hvordan området styres, ud-
vikles og ledes på. Vi har derfor udviklet og samlet værktøjer, 
viden, processer og analyser, der kan inspirere politikere, chefer 
og ledere i kommuner til at lykkes med styring, udvikling og le-
delse af området. 

I denne pjece kan du læse om, hvad vi i KLK kan hjælpe med. Vi 
har også samlet en oversigt over de aktuelle kurser, som COK 
udbyder for at sikre de rette kvalifikationer og kompetencer til 
ledere og medarbejdere på området.

Er du eller I interesseret i en uforpligtende dialog om vores mu-
ligheder for at bistå jer, så kontakt souschef Peter Bogh,  
tlf. 2134 4445, peb@kl.dk eller chefkonsulent Marie Olund, tlf. 
2328 7410, maol@kl.dk.

 › VI KAN BL.A.:  

 › Angive konkrete områder, hvor I kan forbedre styringen af området

 › Gennemføre analyser, der kan give jer ny viden om, hvordan I kan 
udvikle området

 › Bistå med processer, der udvikler kvaliteten i den socialfaglige 
praksis hos jer

 › Give inspirationsoplæg og præsentere den nyeste viden om sty-
ring, udvikling og ledelse af området

DET SPECIALISEREDE 
SOCIALOMRÅDE  
– FAGLIG UDVIKLING
OG GOD STYRING
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Solid styring af området er betinget af, at der er sammenhæng 
i styringen. Den politiske og strategiske styring, den finansielle 
og økonomiske styring samt den faglige styring skal ske ud fra 
fælles mål og med tydelige koblinger.

Vi har sammen med otte kommuner udviklet en model til vur-
dering af, hvor god en kommunes styring er på området. Læs 
mere om modellen i artiklen i ”midteropslaget” af pjecen.

På baggrund af denne model tilbyder vi at udføre et styringstjek 
på området i jeres kommune. 

STYRINGSTJEK AF  
VOKSENOMRÅDET

 › RESULTATET FOR JERES KOMMUNE VIL VÆRE:

 › En vurdering af styringen i de tre styringscentre (politisk/strategisk, 
finansielt/økonomisk samt socialfagligt) og i koblingen mellem 
dem
 › Vurdering af styringen på området på 17 parametre fordelt på sty-
ringen inden for hvert styringscenter og koblingen imellem dem

 › Konkrete anbefalinger til, hvordan I kan forbedre styringen af 
området

 › Opstilling af et styringscockpit, som I kan bruge til den overord-
nede styring af området – både inden for hvert styringscenter og i 
koblingen imellem dem
 › Eksempel på, hvordan styringscockpittet kan bruges i praksis
 › Vurdering af konkrete muligheder for at nedbringe udgifterne på 
området baseret på vurderinger af data i styringscockpittet

 › Ultralight benchmarking på baggrund af offentligt tilgængelige 
data (FLIS, Danmarks Statistik mv.) og med kommuner, hvor KLK 
har mere detaljerede data
 › Vurderinger og anbefalinger til konkrete indsatser på baggrund 
af light benchmarking

Det er vores erfaring, at styringstjekket kan gennemføres inden 
for to måneder. Standardprisen for et styringstjek er 95.000 kr. 
plus omkostninger og med mulighed for tilpasning efter de lo-
kale forhold.

 › Figur. Styringscentre på det specialiserede socialområde
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Hvis I har udfordringer med udgifterne på området for udsatte 
børn og unge eller har lyst til at få ny inspiration til styringen 
af området, er vores nye partnerskab noget for jer. Det bliver 
et netværk, hvor vi dels tager udgangspunkt i benchmarking 
med de deltagende kommuner og dels en dybdeundersøgelse af 
styringspraksis i hver af de deltagende kommuner. I ender med 
at have et samlet koncept for styringen af området – herunder 
koblingen til voksenområdet. 

Partnerskabet arbejder med udgangspunkt i vores model for 
god styring på socialområdet. Modellen er baseret på omfat-
tende praksiskendskab og nyeste forskning på området. I løbet 
af de seneste fem år har vi gennem mere end 2.200 børne- og 
ungesager rådgivet mere end 30 kommuner om udvikling af 
den faglige og økonomiske styring på området. 

 › SOM DELTAGERE I NETVÆRKET FÅR I BL.A.:

 › Tre netværksmøder med de deltagende kommuner og andre 
samarbejdspartnere

 › Benchmarkanalyse af udgifter og servicepraksis på området i egen 
kommune sammenlignet med de deltagende kommuner

 › Adgang til systematisk erfaringsudveksling og indblik i de gene-
relle læringspunkter fra benchmarkingen og dybdeundersøgelser 
– herunder med særligt fokus på erfaring og læring omkring tidlig 
opsporing og helhedsorienterede indsatser

 › Et samlet koncept for styringen af området inklusiv overgangen til 
voksenområdet

 › Individuelle anbefalinger (udarbejdes for hver kommune)

 › En workshop for egen kommune, hvor KLK præsenterer og facili-
terer en drøftelse om læringspunkter og anbefalinger med særligt 
fokus på, hvad der skal til for at implementere anbefalingerne

Hvis I vil høre mere om partnerskabet eller ønsker at deltage, 
kan I kontakte souschef i KLK Peter Bogh, peb@kl.dk,  
tlf. 21344445 eller chefkonsulent i KLK Jens Vedel Jørgensen 
jvej@kl.dk, tlf. 24650747. 

GOD ØKONOMISTYRING PÅ  
OMRÅDET FOR BØRN OG  
UNGE MED SÆRLIGE BEHOV  
– INVITATION TIL PARTNERSKAB
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Den økonomiske og faglige styring på det specialiserede social-
område går hånd i hånd. Jo bedre vi lykkes med at skabe gode 
betingelser for de udsatte børn og unge eller voksne med sær-
lige behov, jo færre penge skal kommunerne bruge på de spe-
cialiserede indsatser.

At få styr på kvalitet, faglighed og økonomi kræver, at ledere 
og medarbejdere på det specialiserede socialområde udøver 
en fælles faglig praksis. Kun på den måde kan vi sikre, at alle 
borgere – børn, unge og voksne – med særlige behov får den op-
mærksomhed og hjælp, de har brug for. 

Samtidig er kravene til samarbejde og interaktion mellem de 
specialiserede og de almene tilbud stigende. Det stiller krav om, 
at der er fokus på ressourcer og muligheder i borgerens lokal-
miljø samt inddragelse af borgernes netværk på tværs af det al-
mene og det specialiserede børneområde.

I KLK har vi lavet sagsgennemgange i omkring en tredjedel af 
kommunerne fordelt på børne/familieområdet og voksenom-
rådet. Vi bemander altid opgaverne med erfarne konsulenter, 
der har stor indsigt i området. Vi følger løbende med i den sene-
ste faglige og evidensmæssige viden på området, men arbejder 
ikke med generiske præferencer.

 › VI KAN BL.A. TILBYDE:

 › Audit og screening af sager, hvor fokus tilrettelægges individuelt 
for den enkelte kommune. Gennem en dialogorienteret proces 
med rådgiverne og den faglige leder sikres det, at vores beskri-
velse af praksis er genkendelig, relevant og dækkende. Dermed er 
grundlaget for vores vurderinger og anbefalinger solide og forank-
ret i organisationen

 › Sparring og ledelsesmæssig støtte i forandringsprocesser – for 
eksempel i forbindelse med organisatoriske ændringer og juste-
ringer, udvikling og implementering af nyt fagligt styringsgrundlag 
eller nye arbejdsgange

 › Sparring og ledelsesmæssig støtte i genopretningsprocesser – for 
eksempel i forlængelse af mange medarbejderskift, konstatering 
af store faglige problemer i sagsbehandlingen og praktisk genop-
retning/gennemgang af sagsstammer

 › Evaluering af tilbud og indsatser med tæt inddragelse af alle aktø-
rer og et praksisnært analyseperspektiv

 › Afdækning af økonomiske og styringsmæssige handlemuligheder 
– for eksempel i forbindelse med afdækning af praksis ved audit 
og screening af enkeltsager

UDVIKLING AF DEN  
FAGLIGE PRAKSIS PÅ DET  
SPECIALISEREDE OMRÅDE
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Kommunerne har en stor opgave med at støtte handicappede 
og socialt udsatte borgere i eget hjem. Formålene er mange, 
men ofte er målsætningen med indsatsen at gøre borgerne 
bedre i stand til at klare sig selv. 

At tænke i et rehabiliteringsperspektiv betyder forenklet, at 
indsatsen gøres med borgerne og ikke for borgerne. Indsatsen 
gøres med hjælp til selvhjælp og med et fokus på, at den indsats, 
borgerne tilbydes, i videst muligt omfang medvirker til at ud-
vikle og/eller vedligeholde borgerens færdigheder.

Det rehabiliterende perspektiv i indsatsen styrker borgerens 
egen livsmestring og er samtidig med til at holde udgifterne på 
området nede – uden at det går ud over kvaliteten i den støtte, 
borgerne får. Tværtimod.

BEDRE STØTTE TIL BORGERE  
I EGET HJEM – § 85 M.FL.

Kommunerne har ofte tilrettelagt indsatsen i borgernes eget 
hjem i en egen særlig udførerenhed. Det giver rigtig god me-
ning, men for at få det fulde udbytte af at have sin egen udfø-
rerorganisation kræver det, at der er et tæt samarbejde mellem 
kommunens myndighed og den interne leverandør. Den inter-
ne leverandør skal være en særlig betroet samarbejdspartner 
for myndigheden og kan med fordel inddrages tæt i vurdering 
af borgerens behov og dermed ved justering i eller ophør af 
indsatsen.

Når fokus i indsatsen er rehabilitering stiller det nogle helt 
særlige krav til både samarbejdet mellem myndighed og leve-
randør og den måde, leverandøren tilrettelægger arbejdet og 
indsatsen på. 

 › VI KAN BL.A. TILBYDE:

 › Bistand til processer, der styrker jeres rehabiliterende indsats med 
borgerne. Hvordan kan indsatsen tilrettelægges og organiseres? 
Hvilke kompetencer skal i spil? Hvordan ledes indsatsen? osv. 
Gennem konkrete aktiviteter skaber vi sammen med jer en ny ud-
gave af jeres nuværende udførerenhed

 › Analyse af jeres indsats til borgere i eget hjem med henblik på at 
komme med konkrete anbefalinger til, hvordan indsatsen fremad-
rettet kan organiseres, ledes og styres, samt hvilke kompetencer 
der er behov for at udvikle

 › Styrkelse af samarbejdet mellem myndighed og leverandør. Med 
udgangspunkt i jeres konkrete udfordringer og ønsker kommer vi 
med anbefalinger og processer, der styrker det interne samarbej-
de til gavn for både borgerne, den faglige kvalitet og effektiviteten 
i indsatserne

 › HVORFOR REHABILITERING?

Mange kommuner oplever et stigende antal borgere med 
behov for støtte og en stigning i antal borgere med mere 
komplekse vanskeligheder. 

Det stiller nye krav til tilgange og løsninger, hvor indsatserne 
flyttes fra en traditionel tænkning om, at det er nok at give 
omsorg og yde kompenserende støtte, til at møde borge-
ren med viden om rehabilitering. 

Det kræver derfor et paradigmeskift på alle niveauer i kom-
munen med afsæt i den fælles strategiske prioritering og 
den fælles forståelse til rehabilitering, som er beskrevet i 
kommunens rehabiliteringsstrategi.
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Data er velegnede til at give et overblik over udviklingen på det 
specialiserede socialområde. Brugen af nøgletal i den faglige 
og økonomiske styring af området kan både styrke den faglige 
udvikling af området, de socialpolitiske diskussioner og den 
økonomiske styring. 

På baggrund af vores mange samarbejder med kommuner har 
vi opstillet en oversigt over de mest interessante nøgletal på 
henholdsvis det specialiserede socialområde for børn og for 
voksne. Vi kalder det et styringscockpit, fordi man ved at følge 
udviklingen i disse ret overordnede nøgletal kan få god viden 
om, hvordan og hvorfor området i egen kommune har udviklet 
sig, som det har,.

Når man bruger data i sin ledelse og styring handler det bl.a. 
om at få et fælles sprog til at tale om det socialfaglige og økono-
miske perspektiv på området. Datasproget giver ikke svar, men 
anledning til at stille kvalificerede spørgsmål til både nuværen-
de og fremtidig praksis.

Systematiske data om mængder og enhedsudgifter for de enkel-
te målgrupper og indsatstyper gør det muligt at få præcis viden 
om, hvilke elementer i den socialfaglige praksis der har størst 
betydning for de økonomiske resultater. Et styringscockpit 
giver alene en overordnet viden om udviklingen på området og 

DATAUNDERSTØTTET FAGLIG  
LEDELSE – ET COCKPIT TIL FAGLIG 
UDVIKLING OG STYRING

kan ikke erstatte konkret viden om faglig praksis eller økono-
miske problemstillinger på mere detaljeret niveau. Det er dog 
vores erfaring, at det styrker dialogen om, hvordan området 
skal udvikles, og hvilken økonomi det kræver, hvis man bruger 
det samme cockpit med de samme data på tværs af organisatio-
nen og på alle niveauer. 

 › VI KAN BL.A. TILBYDE:

 › Opstilling af et styringscockpit, der passer til netop jeres styrings-
behov og organisering. Vi hjælper med at afdække, hvilke data der 
passer til jeres styringsbehov, og hvordan i skaffer og vedligehol-
der dem

 › Processer, der understøtter forståelse og accept af brugen af data 
i styringen af området. Processerne sikrer, at såvel de faglige le-
dere og medarbejdere på området og økonomifunktionen forstår, 
hvordan data kan bruges til at understøtte både den faglige udvik-
ling og den økonomiske styring

 › Analyser på baggrund af data, der kvalificerer koblingen mellem 
den faglige og økonomiske budgetlægning eller den mere langsig-
tede strategiske udvikling på området

 › Eksempel på styringscockpit på voksenområdet 

År Antal borgere Kr. pr. borger

Faste priser, PL-17 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Voksenstøtte (§85)* 19,5 16,6 18,6 190 175 240 103 95 78

Hjælperordninger (§§ 95 og 96) 20,8 21,9 19,4 15 15 13 1.387 1.460 1.492

Ledsageordninger mv. (97-99) 3,3 3,5 3,6 101 102 103 33 34 35

Misbrugsbehandling (stof og alkohol)* 7,1 7,0 6,6 216 225 192 33 31 34

Beskæftigelsestilbud (§103) 11,3 11,5 10,9 72 75 74 157 153 147

Aktivitets- og samværstilbud (104) 21,5 23,2 23,9 105 97 112 205 239 213

Midlertidige botilbud (107) 69,2 64,8 74,6 99 94 98 699 689 761

Længerevarende botilbud (108 & 105/85) 95,4 93,7 90,0 103 101 103 926 928 874

Krisecentre og herberger (§109/110) 5,6 5,5 5,6 20 17 17 280 324 329

Hjælpemidler 22,2 24,4 28,3 – – – – – –

Kommunal medfinansiering – psykiske patienter 7,2 7,9 6,3 – – – – – –

Diverse bl.a. refusioner -16,2 -11,7 -11,5 – – – – – –

Samlet forbrug på bevilling 266,9 268,3 276,3 – – – – – –



8 Det specialiserede socialområde
– Faglig udvikling og god styring

Der er særligt tre tiltag, der kan sikre en mere effektiv drift af de 
ca. 2.200 offentlige, private og regionale botilbud, som findes på 
landsplan. Det viser en analyse, som vi har været med til at lave 
på baggrund af besøg hos 40 tilbud fordelt på tilbud til unge 
(§66) og tilbud til unge og voksne med handicap eller psykiske 
problemer. 

De tre tiltag er:

1. Målrettet arbejdede med dokumentation
Mange kommuner arbejder målrettet med at udvikle og for-
ankre nye metoder til at dokumentere resultaterne af den 
indsats, der gennemføres. Det gør botilbuddene i stand til at 
målrette og reducere den tid, der går med at udarbejde doku-
mentationen i det daglige. Samtidig medfører den forbedrede 
dokumentation, at flere botilbud reducerer den tid, der anven-
des til daglig koordination og personalemøder, samt den tid, 
der anvendes til overlap mellem vagterne. 

Det systematiske arbejde med dokumentationsmetoder giver 
mulighed for at udvikle en bedre it-understøttelse af den doku-
mentation, der bl.a. indgår i opfølgningen på borgerens hand-
leplan. 

EFFEKTIV DRIFT AF BOTILBUD
2. Målrettet arbejde med administrativ support
Det kan give en mere effektiv ressourceanvendelse samt øget 
professionalisering og kvalitet i opgavevaretagelsen, hvis der 
etableres fælles administrations- og ledelsesfunktioner mellem 
flere botilbud. Samarbejdet om administrative opgaver kan be-
tyde, at man får professionaliseret vagtplanlægningen med den 
effekt, at man reducerer udgifterne til merarbejde og vikarer. 

3. Målrettet arbejde med ressourcestyring
Nye organiserings- og styringsformer kan være med til at give 
en mere effektiv udnyttelse af de samlede personaleressourcer 
på tværs af dag- og døgntilbud. Forudsætningen er, at medar-
bejderne i deres ansættelse ikke blot er knyttet til et tilbud, 
men kan arbejde på flere tilbud. 

 › VI KAN BL.A. TILBYDE:

 › Workshops, hvor vi sammen med forvaltningen og botilbuddene 
identificerer, hvor der er de største forbedringsmuligheder for at 
skabe en mere effektiv drift og fastlægger hvordan

 › Benchmarks, hvor vi identificerer, hvordan tiden anvendes på 
kommunens botilbud, og hvordan I gennem en anden tilrettelæg-
gelse af arbejdet kan få en mere effektiv drift inden for bl.a. doku-
mentationspraksis, vagtplanlægning og administration

 › Metodikker til mere effektivt at understøtte den løbende service-
ring af Socialtilsynet
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Kommunens muligheder for at tilbyde borgere med særlige 
behov indsatser, der passer til deres behov for støtte, og som 
samtidig lever op til kravet om, at indsatserne skal leveres så ef-
fektivt som muligt, afhænger af den vifte af tilbud, kommunen 
reelt har adgang til. 

Mange kommuner ønsker at arbejde med en tidlig forebyggen-
de indsats på både området for børn og unge med særlige behov 
og på det specialiserede voksenområde. Samtidig sker der en ha-
stig udvikling i de målgrupper, der har behov for social støtte.

Derfor er der brug for både en løbende justering af kommu-
nens tilbudsvifte på området og en mere langsigtet strategi for 
udviklingen af tilbudsviften.

I KLK har vi stor erfaring med at identificere det aktuelle behov 
for tilbud baseret på de borgere, kommunen nu og i den nær-
meste fremtid skal yde støtte til. Vi har også erfaring med at 
identificere udviklingen i målgrupperne med henblik på at give 
jer viden om, hvilke tilbud I får brug for i fremtiden.

FREMTIDENS TILBUDSVIFTE
Med hjælp fra os får I således viden om og inspiration til, hvor-
dan I skal tilrettelægge jeres tilbudsvifte, så I både nu og i fremti-
den har adgang til de rigtige tilbud til borgere med særlige behov.

 › VI KAN BL.A. TILBYDE:

 › Analyse af jeres nuværende adgang til tilbud på det specialiserede 
socialområde set i lyset af, hvilke muligheder I aktuelt har for at til-
rettelægge den mest effektive indsats for jeres borgere

 › Konkret viden om, hvilke målgrupper der går frem, og hvilke der 
går tilbage. Dermed får I mulighed for at justere indsatsen i det en-
kelte meget specialiserede tilbud, så det også passer til behovet 
hos borgerne i fremtiden

 › Analyse af den langsigtede udvikling i målgrupperne i kombina-
tion med jeres socialpolitiske strategier. Det giver jer et solidt og 
databaseret grundlag for udvikling af de socialpolitiske strategier
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Tre centre for styring
Det politiske styringscenter har til 
opgave at balancere mellem de to 
bundlinjer: den økonomiske og den 
socialpolitiske. Hvor mange penge 
har kommunen råd til at afsætte for 
at opnå et givet serviceniveau på det 
specialiserede socialområde inden 
for lovgivningens rammer? I den 
politisk-strategiske styring foku-
seres der på politikernes og topled-
elsens retningsangivelse og styring 
af området. Der lægges vægt på, at 
kommunen har et tydeligt politisk 
styringsperspektiv som for eksempel 
rehabilitering eller mindste-indgrib-
ende, at politikerne har formuleret 
politikker og strategier for området. 
Samtidig skal disse oversættes til for 
eksempel kvalitetsstandarder, som 
er anvendelige for styring af kommu-
nens socialfaglige praksis.
Det finansielle styringscenter holder 
styr på kronerne. Det er her, de øko-
nomiske rammer omsættes til tydeli-
ge økonomiske mål. Disse nedbrydes 
så efterfølgende i priser og mængder. 
På den måde skabes der gennemsig-
tighed i, hvilke indsatser der gives, 
hvad de koster, og hvor mange borg-
ere det handler om. En gennemsig-
tighed der går igen i både budgetter 
(planer) og regnskab (opfølgning). 
Et væsentligt formål med gennem-
sigtigheden er at give mulighed for 
mere detaljerede socialpolitiske og 
socialfaglige drøftelser af mulighe-

der for planlægning og prioriteringer, 
som afbalancerer styringshensynene.
I praksis er det jo de socialfaglige 
aktiviteter, der sker på det specia-
liserede socialområde, der udløser 
service til borgerne og det økonomi-
ske forbrug. Det socialfaglige sty-
ringscenter har derfor til opgave at 
omsætte de politiske mål i konkret 
socialfaglig praksis. Dette skal ske 
inden for rammerne af serviceloven, 
det politisk vedtagne serviceniveau 
og budgettet. 
Den socialfaglige styring handler for 
eksempel om, hvor systematisk, me-
todisk og ensartet socialrådgiverne 
og andre medarbejdere på det sociale 
område arbejder. Det afhænger også 
af, hvilke procedurer der er for kva-
litetssikring af visitationer, vurde-
ring af borgernes behov og de trufne 
afgørelser. Der skal endvidere være 
styr på opfølgning af både de enkelte 
borgerforløb og på udviklingen af hele 
området. Endelig indgår også styring 
af egne og andre leverandører som en 
del af den socialfaglige styring.

Vurdering af de  
enkelte kommuner
Hver kommune blev vurderet på 17 
indikatorer fordelt på de tre sty-
ringsdimensioner. Vurderingen på 
hver dimension blev omsat på en 
skala fra et til fem. En indikator fik 
vurderingen et, hvis styringen var 
utilstrækkelig, tre, hvis den var for-

Over halvdelen af kommunerne har stigende udgifter på det specialiserede socialområde, og 
endnu flere oplever problemer med at inddrage området i prioriteringen af kommunens udgifter. 
Sammen med otte kommuner har KL udviklet en model for bedre styring. Et gennemgående 
træk er, at systematisk anvendelse af data i styringen er et særsyn.

Otte kommuner har deltaget i et 
partnerskabsprojekt, hvor man ud-
viklede en styringsmodel, som alle 
fik vurderet deres styring på det 
specialiserede socialområde efter. 
Andre kommuner har efterfølgende 
også fået vurderet deres styring på 
området ud fra modellen. Alle kom-
muner har med udgangspunkt i mo-
dellen fået konkrete anbefalinger til, 
hvordan de kan forbedre styringen 
af området i egen kommune.
Modellen går i korthed ud på, at der 
på det specialiserede socialområde 
er tre styringscentre. Det er ikke det 
samme som tre organisatoriske en-
heder, men er tre logikker, der hver 
især har sit perspektiv på styringen 
af området. Man kan sige, at det er 
en tænkemodel, der hjælper med at 
holde styr på, hvordan der styres.
De tre styringscentre har hver for sig 
og sammen ansvaret for, at områ-
det kan styres. De tre styringscen-
tre er: Det strategisk-politiske, Det 
økonomisk-finansielle og Det social-
faglige. Traditionelt opfattes styring 
mest som et finansielt perspektiv, 
hvor styring af udgifterne er målet 
for god styring. Udgiftsstyringen er 
naturligvis helt central, hvis økono-
mien ikke skal løbe løbsk. Men på 
det specialiserede socialområde kan 
styringen ikke alene klares med de 
traditionelle økonomiske redskaber, 
der mest har fokus på kroner. Der må 
tages supplerende redskaber i brug.
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nuftig, og fem, hvis den var glim-
rende. For overskuelighedens skyld, 
blev pointgivningen på hver parame-
ter opstillet i et styringsweb, der gi-
ver et samlet overblik over kommu-
nens styringsniveau på området.
De otte kommuners styring på de tre
parametre blev vurderet til at ligge
i det brede midterfelt fra acceptabel
over fornuftig og til udmærket.
Alle kommunerne havde noget, hvor
de var særligt gode, og som andre
kommuner kunne lære af. Alle de otte
kommuner kunne også lære noget om
styring af det specialiserede social-
område fra andre. Alle kommunerne
kunne således også blive bedre til sty-
ringen af området.
På tværs af kommunerne er der sær-
ligt én ting, der springer i øjnene. Der
er nemlig ingen af de otte kommuner
(eller for den sags skyld andre kom-
muner, vi har kendskab til), der syste-
matisk anvender data om mængder
og enhedsomkostninger som fælles
viden til planlægning, opfølgning og
udvikling i alle de tre styringscentre.

Styringscockpit
For at understøtte brug af data i 
styringen af socialområdet, blev der 

også udarbejdet et decideret sty-
ringscockpit. Det indeholder data om
udgifter, mængder i form af helårs-
borgere samt enhedsudgifter. Disse 
er fordelt på de største af indsatsom-
råderne som for eksempel længere-
varende botilbud, midlertidige bo-
tilbud, bostøtte (§85 i eget hjem) mv. 
Hensigten med styringscockpittet 
er, at det skal binde de tre styrings-
centre sammen ved, at de samme 
data går igen i prioritering, styring 
og udvikling af området.
De foreløbige erfaringer med sty-
ringscockpittet er, at: 
• Brug af data og nøgletal i styring og 

ledelse af det specialiserede vok-
senområde kan understøtte både 
den faglige udvikling, den strate-

giske retning og den økonomiske 
styring af området.  

• Datadrevet styring handler om at
få et ensartet sprog om data mellem
det socialfaglige og det økonomiske
perspektiv på borgerne.

• Brug af systematiske data om
mængder og priser for de enkelte
målgrupper og indsatstyper gør det
muligt at få præcis viden om, hvilke
elementer i den socialfaglige praksis
der har størst betydning for de øko-
nomiske resultater.

• Data om mængder og priser på et
forholdsvist overordnet niveau som
for eksempel de overordnede ind-
satsgrupper er et godt og realistisk
udgangspunkt for opstilling af data.

Den videre udvikling
af styringen
For at understøtte kommunernes
styring af området har KL og KLK
udviklet en række tiltag, som skal
understøtte kommunernes styring.
Der iværksættes blandt andet et
udviklingsprojekt med det formål
at komme nærmere årsagerne til
det udgifts- og aktivitetspres, som
kommunerne oplever på området.
Et centralt formål i projektet er at
skabe datamæssigt grundlag for i
højere grad at kunne forstå, hvad
årsagerne til det generelle udgift-
spres er, herunder hvordan det
spiller sammen med den enkelte
kommunens egen styringspraksis.
KLK tilbyder som konsulentydelse
at vurdere økonomistyringen i de
enkelte kommuner på baggrund af
en videreudvikling af styringsmo-
dellen. Endelig har COK en lang
rækker kurser, der kan udvikle de
kommunale ledere og medarbejde-
res kompetencer til ledelse, styring
og faglige praksis på området. •

PÅ TVÆRS AF KOMMUNER-
NE ER DER SÆRLIGT ÉN

TING, DER SPRINGER I ØJ-
NENE. DER ER INGEN AF DE OTTE
KOMMUNER, DER SYSTEMATISK
ANVENDER DATA OM MÆNGDER

OG ENHEDSOMKOSTNINGER SOM
FÆLLES VIDEN TIL PLANLÆGNING.

Souschef i KL’s 
Konsulentvirksomhed 
(KLK)

PETER BOGH

Strategisk og systematisk brug af ledelsesinformation
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Kontraktstyring af
alle leverandører

Overgang mellem børne-
og voksenområdet

Investeringsprojekter

Strategisk og systematisk brug af
ledelsesinformation

 › I KLK har vi i et partnerskab med otte kommuner udviklet et model for god styring af det specialiserede socialområde for voksne. 
Artiklen nedenfor opridser de overordnede erfaringer fra partnerskabet. 
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Tre centre for styring
Det politiske styringscenter har til 
opgave at balancere mellem de to 
bundlinjer: den økonomiske og den 
socialpolitiske. Hvor mange penge 
har kommunen råd til at afsætte for 
at opnå et givet serviceniveau på det 
specialiserede socialområde inden 
for lovgivningens rammer? I den 
politisk-strategiske styring foku-
seres der på politikernes og topled-
elsens retningsangivelse og styring 
af området. Der lægges vægt på, at 
kommunen har et tydeligt politisk 
styringsperspektiv som for eksempel 
rehabilitering eller mindste-indgrib-
ende, at politikerne har formuleret 
politikker og strategier for området. 
Samtidig skal disse oversættes til for 
eksempel kvalitetsstandarder, som 
er anvendelige for styring af kommu-
nens socialfaglige praksis.
Det finansielle styringscenter holder 
styr på kronerne. Det er her, de øko-
nomiske rammer omsættes til tydeli-
ge økonomiske mål. Disse nedbrydes 
så efterfølgende i priser og mængder. 
På den måde skabes der gennemsig-
tighed i, hvilke indsatser der gives, 
hvad de koster, og hvor mange borg-
ere det handler om. En gennemsig-
tighed der går igen i både budgetter 
(planer) og regnskab (opfølgning). 
Et væsentligt formål med gennem-
sigtigheden er at give mulighed for 
mere detaljerede socialpolitiske og 
socialfaglige drøftelser af mulighe-

der for planlægning og prioriteringer, 
som afbalancerer styringshensynene.
I praksis er det jo de socialfaglige 
aktiviteter, der sker på det specia-
liserede socialområde, der udløser 
service til borgerne og det økonomi-
ske forbrug. Det socialfaglige sty-
ringscenter har derfor til opgave at 
omsætte de politiske mål i konkret 
socialfaglig praksis. Dette skal ske 
inden for rammerne af serviceloven, 
det politisk vedtagne serviceniveau 
og budgettet. 
Den socialfaglige styring handler for 
eksempel om, hvor systematisk, me-
todisk og ensartet socialrådgiverne 
og andre medarbejdere på det sociale 
område arbejder. Det afhænger også 
af, hvilke procedurer der er for kva-
litetssikring af visitationer, vurde-
ring af borgernes behov og de trufne 
afgørelser. Der skal endvidere være 
styr på opfølgning af både de enkelte 
borgerforløb og på udviklingen af hele 
området. Endelig indgår også styring 
af egne og andre leverandører som en 
del af den socialfaglige styring.

Vurdering af de  
enkelte kommuner
Hver kommune blev vurderet på 17 
indikatorer fordelt på de tre sty-
ringsdimensioner. Vurderingen på 
hver dimension blev omsat på en 
skala fra et til fem. En indikator fik 
vurderingen et, hvis styringen var 
utilstrækkelig, tre, hvis den var for-

Over halvdelen af kommunerne har stigende udgifter på det specialiserede socialområde, og 
endnu flere oplever problemer med at inddrage området i prioriteringen af kommunens udgifter. 
Sammen med otte kommuner har KL udviklet en model for bedre styring. Et gennemgående 
træk er, at systematisk anvendelse af data i styringen er et særsyn.

Otte kommuner har deltaget i et 
partnerskabsprojekt, hvor man ud-
viklede en styringsmodel, som alle 
fik vurderet deres styring på det 
specialiserede socialområde efter. 
Andre kommuner har efterfølgende 
også fået vurderet deres styring på 
området ud fra modellen. Alle kom-
muner har med udgangspunkt i mo-
dellen fået konkrete anbefalinger til, 
hvordan de kan forbedre styringen 
af området i egen kommune.
Modellen går i korthed ud på, at der 
på det specialiserede socialområde 
er tre styringscentre. Det er ikke det 
samme som tre organisatoriske en-
heder, men er tre logikker, der hver 
især har sit perspektiv på styringen 
af området. Man kan sige, at det er 
en tænkemodel, der hjælper med at 
holde styr på, hvordan der styres.
De tre styringscentre har hver for sig 
og sammen ansvaret for, at områ-
det kan styres. De tre styringscen-
tre er: Det strategisk-politiske, Det 
økonomisk-finansielle og Det social-
faglige. Traditionelt opfattes styring 
mest som et finansielt perspektiv, 
hvor styring af udgifterne er målet 
for god styring. Udgiftsstyringen er 
naturligvis helt central, hvis økono-
mien ikke skal løbe løbsk. Men på 
det specialiserede socialområde kan 
styringen ikke alene klares med de 
traditionelle økonomiske redskaber, 
der mest har fokus på kroner. Der må 
tages supplerende redskaber i brug.
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nuftig, og fem, hvis den var glim-
rende. For overskuelighedens skyld, 
blev pointgivningen på hver parame-
ter opstillet i et styringsweb, der gi-
ver et samlet overblik over kommu-
nens styringsniveau på området.
De otte kommuners styring på de tre 
parametre blev vurderet til at ligge 
i det brede midterfelt fra acceptabel 
over fornuftig og til udmærket.
Alle kommunerne havde noget, hvor 
de var særligt gode, og som andre 
kommuner kunne lære af. Alle de otte 
kommuner kunne også lære noget om 
styring af det specialiserede social-
område fra andre. Alle kommunerne 
kunne således også blive bedre til sty-
ringen af området.
På tværs af kommunerne er der sær-
ligt én ting, der springer i øjnene. Der 
er nemlig ingen af de otte kommuner 
(eller for den sags skyld andre kom-
muner, vi har kendskab til), der syste-
matisk anvender data om mængder 
og enhedsomkostninger som fælles 
viden til planlægning, opfølgning og 
udvikling i alle de tre styringscentre.

Styringscockpit
For at understøtte brug af data i 
styringen af socialområdet, blev der 

også udarbejdet et decideret sty-
ringscockpit. Det indeholder data om 
udgifter, mængder i form af helårs-
borgere samt enhedsudgifter. Disse 
er fordelt på de største af indsatsom-
råderne som for eksempel længere-
varende botilbud, midlertidige bo-
tilbud, bostøtte (§85 i eget hjem) mv. 
Hensigten med styringscockpittet 
er, at det skal binde de tre styrings-
centre sammen ved, at de samme 
data går igen i prioritering, styring 
og udvikling af området.
De foreløbige erfaringer med sty-
ringscockpittet er, at: 
•  Brug af data og nøgletal i styring og 

ledelse af det specialiserede vok-
senområde kan understøtte både 
den faglige udvikling, den strate-

giske retning og den økonomiske 
styring af området.  

•  Datadrevet styring handler om at 
få et ensartet sprog om data mellem 
det socialfaglige og det økonomiske 
perspektiv på borgerne. 

•  Brug af systematiske data om 
mængder og priser for de enkelte 
målgrupper og indsatstyper gør det 
muligt at få præcis viden om, hvilke 
elementer i den socialfaglige praksis 
der har størst betydning for de øko-
nomiske resultater.

•  Data om mængder og priser på et 
forholdsvist overordnet niveau som 
for eksempel de overordnede ind-
satsgrupper er et godt og realistisk 
udgangspunkt for opstilling af data.

Den videre udvikling  
af styringen
For at understøtte kommunernes 
styring af området har KL og KLK 
udviklet en række tiltag, som skal 
understøtte kommunernes styring. 
Der iværksættes blandt andet et 
udviklingsprojekt med det formål 
at komme nærmere årsagerne til 
det udgifts- og aktivitetspres, som 
kommunerne oplever på området. 
Et centralt formål i projektet er at 
skabe datamæssigt grundlag for i 
højere grad at kunne forstå, hvad 
årsagerne til det generelle udgift-
spres er, herunder hvordan det 
spiller sammen med den enkelte 
kommunens egen styringspraksis. 
KLK tilbyder som konsulentydelse 
at vurdere økonomistyringen i de 
enkelte kommuner på baggrund af 
en videreudvikling af styringsmo-
dellen. Endelig har COK en lang 
rækker kurser, der kan udvikle de 
kommunale ledere og medarbejde-
res kompetencer til ledelse, styring 
og faglige praksis på området. •

PÅ TVÆRS AF KOMMUNER-
NE ER DER SÆRLIGT ÉN 

TING, DER SPRINGER I ØJ-
NENE. DER ER INGEN AF DE OTTE 
KOMMUNER, DER SYSTEMATISK 
ANVENDER DATA OM MÆNGDER 

OG ENHEDSOMKOSTNINGER SOM 
FÆLLES VIDEN TIL PLANLÆGNING.

Souschef i KL’s 
Konsulentvirksomhed 
(KLK)

Chefkonsulent i KL’s 
Konsulentvirksomhed 
(KLK)

PETER BOGH

MARIE OLUND
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Indsatsen over for de borgere, der har mange kontaktpunkter 
med kommunen, er notorisk vanskelig at håndtere og koordi-
nere både indenfor og mellem forvaltninger. Men det er også et 
område, hvor der er mange penge at hente, hvis indsatsen ens-
rettes. Det kan samtidig forbedre borgernes livssituation.

Der er derfor knyttet betragtelige potentialer i forhold til at 
vurdere den tværgående indsats for de borgere, der har kom-
plekse og sammensatte behov – for eksempel på tværs af social- 
og arbejdsmarkedsområdet.

Vi hjælper med at gennemføre forløb i forhold til, hvordan 
kommunerne kan organisere deres indsats over for de udsatte 
borgere. Vi har fokus på, at den samlede indsats over for den 
enkelte borger tilrettelægges, så indsatserne understøtter de 
samme mål, og der ikke iværksætte flere indsatser på én gang, 
end familien/borgeren er i stand til at profitere af.

TVÆRGÅENDE INDSATSER
 › VI KAN BL.A. TILBYDE:

 › Optimering af indsatsen for udsatte borgere – Vi har et koncept, 
der kan hjælpe med at forbedre indsatsen for udsatte borgere 
gennem brug af data, opdeling i målgrupper, redesign af indsatser 
ud fra borgerrettede mål samt organisering og ledelse af området. 
Vi inddrager borgernes perspektiver på kommunens indsats i ar-
bejdet

 › Styrkede kompetencer til ledelse af tværgående indsatser – En 
omlægning af indsatsen medfører nye roller og processer i forvalt-
ningsarbejdet. Vi analyserer, hvilke beslutningsstrukturer der er 
brug for, og hvilke ledelseskompetencer der skal være til stede for 
at understøtte den tværgående indsats 

 › Effektivisering og kvalitetsudvikling af de tværgående processer 
i kommunen – Få for eksempel en analyse af, hvordan de under-
støttende tværgående processer som økonomistyring, HR, digital 
infrastruktur mv. kan tilrettelægges, så de i endnu højere grad un-
derstøtter kvalitet og effektivitet i de borgerettede ydelser i både 
administrationen og på institutionsniveau

 › Analyser af udgifter, mål samt arbejdsgange – Vi kan hjælpe med 
at identificere de borgergrupper, der trækker flest udgifter, opstille 
mål for borgerne, give forslag til nye arbejdsgange samt redesigne 
roller og ansvar. Vi tager udgangspunkt i netop jeres udfordringer, 
og vores tilgang sikrer, at I står med et forankret produkt, I kan ar-
bejde videre med

12 Det specialiserede socialområde
– Faglig udvikling og god styring
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Faglig ledelse tæt på medarbejderne styrker opgaveløsningen 
og medvirker til at holde borgerne i centrum. I perioder med 
mange reformer er det naturligt, at udviklingen af de faglige 
løsninger trækkes tættere ind i ledelsesrummet. Det sker både 
for topchefer og på andre ledelsesniveauer. Topcheferne bliver i 
stigende grad vurderet på, om kommunens løsninger har posi-
tive effekter for borgerne og er i overensstemmelse med de po-
litiske mål. Den tættere kobling mellem det politiske niveau og 
den faglige praksis er vigtig for alle ledelsesniveauer.

I hverdagen er det vigtigt, at den faglige ledelse er forankret hos 
ledere med personaleansvar. Der er også brug for at fokusere 
på, hvordan der bliver skabt et stærkt fagligt og forpligtende 
fællesskab om løsninger på alle niveauer. Hvad er den faglige le-
delsesopgave eksempelvis for den centerchef, der leder faglige 
ledere på det specialiserede socialområde på både myndigheds-
siden og leverandørsiden, og som har den daglige ledelse af de 
socialfaglige processer?

Det øgede fokus på tværfaglige løsninger er et vilkår, som sæt-
ter den faglige ledelse i centrum. Derfor er udvikling af dette 
felt ofte noget, der omfatter flere af de kommunale enheder 
– inklusive en tæt inddragelse af de fagprofessionelle, som har 
den faglige kapacitet og kompetence i hverdagen.

FOKUS PÅ FAGLIG LEDELSE
I KLK tilretter vi altid processerne med udgangspunkt i den 
konkrete praksis og de udfordringer, den enkelte kommune 
står overfor.

 › VI KAN BL.A. TILBYDE:

 › Afklaring og udvikling af metoder og konkrete værktøjer, der kan 
styrke den faglige ledelse tæt på medarbejderne

 › Organisatoriske processer, der skaber et fælles fundament og en 
kultur for at arbejde med faglig ledelse på alle niveauer

 › Sparring/coaching til de ledere, der ønsker en særlig inspiration og 
en fornyet faglig ledelsespraksis

 › Implementering af faglig ledelse både på tværs og på de speciali-
serede socialområder for henholdsvis børn og voksne
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I KLK har vi gennem mange år bistået kommuner med at udvik-
le deres praksis, styring og ledelse på det specialiserede social-
område – både for børn og unge samt på voksenområdet. Sam-
tidig har vi som en del af KL adgang til specialister på området 
og dermed viden om aktuelle tendenser og udviklingsspor.

Vi har en aktuel og praksisnær viden om området. En viden, vi 
har stor erfaring i at omsætte til ny praksis baseret på de lokale 
forhold i den enkelte kommune.

KLK SOM VIDENSCENTER  
PÅ DET SPECIALISEREDE  
SOCIALOMRÅDE

For at holde os skarpe på den nyeste viden og den bedste prak-
sis har vi aktuelt to initiativer, der skal give os og dermed kom-
munerne ny viden om, hvad der virker på det specialiserede 
socialområde.

Forskningsprojekt om sociale investeringer på børneområdet
Vi har igangsat et treårigt erhvervsPhD-forløb i samarbejde 
med Københavns Universitet og med støtte fra Innovationsfon-
den. Projektet handler om sociale investeringer i børn og unge 
i kommunerne. Investeringstanken rummer potentiale til at 
styrke det forebyggende arbejde, så det både gavner børnene 
og økonomien. Samtidig udfordrer dagsordenen kommunerne, 
fordi investeringerne forudsætter et langsigtet styringsperspek-
tiv, samarbejde på tværs af organisatoriske grænser og håndte-
ring af risici i forhold til, hvis resultaterne af det forebyggende 
arbejde skuffer. 

Projektet skal udvikle bud på, hvordan kommunerne kan ar-
bejde kvalificeret med sociale investeringer. Flere kommuner 
er allerede i gang med at investere, og projektet vil basere sig på 
erfaringer herfra, erfaringer fra udlandet og viden fra den so-
cialøkonomiske investeringsmodel SØM. 

Vi vil i løbet af efteråret 2018 tage initiativ til at etablere et net-
værk af kommuner med interesse i at arbejde med investerings-
dagsordenen på børneområdet. ErhvervsPhD-projektet udføres 
af Karsten Storgaard Bjerre, der har 15 års erfaring med kom-
munal styring, større analyser samt børn og unge. 

Hvis I vil høre nærmere om projektet eller evt. indgå i det kom-
mende netværk om sociale investeringer, kan I kontakte Kar-
sten Storgaard Bjerre, kasb@kl.dk, tlf. 5163 3314. 

God styringspraksis på det specialiserede socialområde
I efteråret 2018 besøger vi en række kommuner, der er kende-
tegnet ved, at de i særlig grad er lykkedes med at skabe faldende 
udgifter eller et lavt udgiftsniveau på området. Vi vil undersøge, 
hvilken konkret praksis med styring af området disse kommu-
ner har. Eksemplerne bliver offentliggjort og dermed tilgænge-
lige for alle landets kommuner. Det vil bl.a. ske på en konferen-
ce i KL-Huset den 31. januar 2019.
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STYRKET VIDEN OG  
KOMPETENCER I KOMMUNERNE

COK’s tilbud om kompetenceudvikling
COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) ved, at du 
hver eneste dag er med til at løfte en stor og vigtig opgave; at 
hjælpe borgerne til at mestre eget liv. De styrker din faglighed 
og tilbyder aktuelt en lang række kurser og andre aktiviteter 
rettet mod kommunale ledere og medarbejdere på de speciali-
serede socialområder. 

 › KURSERNE OMHANDLER BLANDT ANDET:

 › Generelle sagsbehandlerkompetencer – for eksempel ”den gode 
afgørelse”

 › Den nyeste viden om sagsbehandling på enkeltparagraffer i Servi-
celoven – for eksempel §§ 95 & 96 om hjælperordninger

 › Tilrettelæggelse af sagsbehandlingen i et tværfagligt og -organisa-
torisk perspektiv rettet mod henholdsvis ledere og medarbejdere

 › Videns og metodekurser – for eksempel hjælp mennesker med 
autisme i job.

Se mere om kurserne på COK’s hjemmeside www.cok.dk 
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KLK er de kommunale ledelsers betroede rådgiver, når det gæl-
der problemer og udfordringer af styringsmæssig, organisato-
risk eller ledelsesmæssig karakter. Vi kender det kommunale 
maskinrum bedre end nogen andre og bruger aktivt denne 
position til at sprede lovende praksis mellem kommunerne. 
Samtidig bringer vi viden fra kommunerne ind i KL, når vi ob-
serverer ting, der kalder på nye nationale tiltag.

En stor del af vores konsulenter løser opgaver på det specialise-
rede socialområde. De har alle et stort kendskab til et eller flere 
elementer under de specialiserede socialområder for henholds-
vis børn og voksne. Samtidig besidder de lysten og evnen til at 
bringe den konkrete viden om den kommune, de arbejder for, 
og deres egen viden i spil for sammen med andre at skabe de 
bedste resultater – både for den enkelte kommune og det kom-
munale fællesskab.

De fleste af vores konsulenter har en fortid som enten medar-
bejdere, ledere og/eller topchefer i kommuner og forstår derfor 
i høj grad den kommunale hverdag og kompleksiteten i opga-
verne.

Vi arbejder sammen med resten af KL-Huset og står på dets 
viden om for eksempel samspillet mellem administrativ og 
politiske ledelse, nationale reformprocesser og faglighed inden 
for velfærdsområderne. Samtidig kan vi trække på det store 
netværk, som det at være en integreret del af KL giver adgang til. 
Alle vores konsulenter kommer med en specifik faglig baggrund 
suppleret med stor analytisk og/eller processuel kapacitet.

 › VORES MANGE FAGLIGHEDER KAN VI INTEGRERE MED:

 › Udvikling af jeres faglige praksis og økonomiske styring til gavn for 
både borgere og kommunens samlede økonomi

 › Rådgivning og nyeste faglige viden inden for udvikling, ledelse og 
styring af de specialiserede socialområder

 › Facilitering af organisatoriske udviklings- og læringsprocesser

 › Analyser, der giver konkrete anbefalinger til, hvordan området 
fremadrettet kan udvikles, ledes og styres

 › Projektledelse og partnerskaber om udvikling af jeres praksis, så 
viden dannes og bliver i organisationen

KLK PÅ DET SPECIALISEREDE  
SOCIALOMRÅDE
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Souschef Peter Bogh 
Peter er sammen med Marie Olund ansvar-
lig for KLK’s vidensniveau og udvikling af 
konsulentydelser på området. Peter har er-
faring som chef i flere kommuner – også på 
socialområdet. Peter er særligt optaget af 
sammenhængen mellem den socialfaglige 
praksis og den økonomiske styring.

Specialkonsulent Marie Elisabeth Andersen 
Marie har deltaget i en række analyser af 
organisering, styring og faglig praksis på 
de specialiserede socialområder. Marie har 
bl.a. besøgt en lang række botilbud, læst og 
vurderet et stort antal sager på områderne 
samt arbejdet med at styrke relationen 
mellem myndighed og leverandører på 
området. Marie er særligt optaget af god 
faglighed og god styringspraksis i udfører-
enhederne.

Konsulent Julie Bak
Julie har deltaget i mange analyser af organi-
sering, styring og faglig praksis på de specia-
liserede socialområder. Julie har både læst 
og vurderet en lang række myndighedssager 
og bistået kommuner med, hvordan myn-
dighedsarbejdet kan tilrettelægges med høj 
kvalitet og effektivitet. Julie er særligt opta-
get af, hvordan den faglige og organisatori-
ske praksis på myndighedsområderne kan 
underbygge en sund økonomisk styring.

 › AKTUELT ARBEJDER FØLGENDE KONSULENTER MED DE SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDER

Vi lægger vægt på, at vores rådgivning og sparring bygger på 
jeres praksis og tæt dialog. Forankring og organisatorisk læring 
er nøgleord for os, så analyser, ny viden, udviklingsprocesser og 
læring bliver knyttet tæt til hverdagen.

Er du eller I interesseret i en uforpligtende dialog om vores mu-
ligheder for at bistå jer, så kontakt souschef Peter Bogh,   
tlf. 2134 4445, peb@kl.dk eller chefkonsulent Anne Rovsing,  tlf. 
2966 6360, anro@kl.dk.

Peter og Anne har i KLK ansvaret for fastholdelse af viden og 
udvikling af konsulentydelser på de specialiserede områder. De 
har begge arbejdet på områderne i mange år – både som konsu-
lenter, medarbejdere og chefer i kommuner. 

Chefkonsulent Anne Rovsing 
Anne er sammen med Peter ansvarlig for 
udvikling af KLK's viden og ydelser på det 
specialiserede socialområde. Anne er særligt 
optaget af, hvordan den faglige praksis kan 
udvikles og hvordan man gennem konkrete 
drøftelser af sericeniveau både kan bruge sine 
penge lidt mere effektivt og hjælpe de borgere, 
der  har mest brug for det, endnu bedre.
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CASE FRA HALSNÆS KOMMUNE 
BEDRE SAMSPIL MELLEM  
MYNDIGHED OG UDFØRER  
PÅ SOCIALOMRÅDET
En stærk og betroet intern udfører kan have stor værdi, når 
kommunen skal hjælpe de svageste borgere. Men BUM-model-
len kan udfordre relationen mellem myndighed og udfører og 
medføre en række dilemmaer, der vanskeliggør styring og med-
arbejdernes daglige samarbejde.

Halsnæs kommune oplevede netop sådanne vanskeligheder i 
afdelingen for Social Service og Familier. KLK har derfor hjul-
pet kommunen med at etablere rammerne for et forpligtende 
samarbejde og tilvejebringe en fælles forståelse mellem myn-
dighed og udfører. Vi har bl.a. fundet ud af, at samarbejdet kan 
forbedres ved at arbejde med:

 • En tydelig økonomisk styringsmodel for udførerenheden 
med kendte styringsprincipper

 • Fælles socialfaglige værdier og forventninger til resultater 
for borgerne

 • Sammenhængende ledelsesinformation på baggrund af 
transparente og ensartede registreringer

Samtidig har ledere og medarbejdere været igennem en proces, 
der har gjort op med gamle forestillinger, skabt dialog og taget 
det første spadestik til at etablere en fælles faglig forståelse.

Vil du vide mere? 
Kontakt souschef Peter Bogh, peb@kl.dk, tlf. 2134 4445. Du 
er også velkommen til at kontakte socialchef Jakob Jensen fra 
Halsnæs Kommune, tlf. 2478 6191.
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CASE FRA LEMVIG KOMMUNE 
BEDRE MULIGHED FOR  
AT STYRE HANDICAP- OG  
PSYKIATRIOMRÅDET
Selv om Lemvig Kommune som udgangspunkt har haft ud-
mærket styr på handicap- og psykiatriområdet de seneste år, 
har kommunen manglet et overblik i forhold til fremtidens til-
buds- og pladsbehov. Der har derfor været et politisk ønske om 
i højere grad at kunne sikre en løbende styring af kapaciteten 
på området i forhold til udviklingen i behov på både kort og 
lang sigt. 

KL’s Konsulentvirksomhed har bistået kommunen med en ka-
pacitetsanalyse på handicap- og psykiatriområdet, der hovedsa-
ligt er bygget på data fra Lemvig, sammenligningskommuner og 
nationale registre. KLK har givet Lemvig Kommune: 

 • Et overblik over udviklingen i målgrupperne, kapacitetsbe-
hov og kapacitet samt omkostninger ved forskellige tilbuds- 
og pladstyper på handicap- og psykiatriområdet 

 • Et overblik over pris-, omkostnings- og serviceniveau på 
området i forhold til sammenlignelige kommuner 

 • En analyse med fokus på identifikation af de parametre og 
generelle udviklingstendenser, der har betydning for plan-
lægningen af den fremtidige kapacitet samt scenarier for 
udviklingen af det fremtidige kapacitetsbehov 

 • En række anbefalinger for tilrettelæggelse af den fremtidige 
kapacitet på handicap- og psykiatriområdet i forhold til for-
skellige målgrupper og med blik for variation i behov  

 • Værdifuld indsigt i, hvordan man kan arbejde med planlæg-
ning og styring på området 

Med KLK’s analyse har Lemvig Kommune fået et klart billede 
af sammensætningen af brugere, tilbud og den økonomiske 
udvikling lokalt og komparativt med sammenlignelige kom-
muner. 

Vil du vide mere? 
Kontakt souschef Peter Bogh, peb@kl.dk, tlf. 2134 4445.
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