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UDGIFTSDRIVENDE FAKTORER I MYNDIGHEDSARBEJDET 
PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE

Myndighedssagsbehandlingen er krumtappen i en kommunes 
socialfaglige indsats og styring af udgifterne på det specialiserede 
socialområde. 

Et solidt fagligt funderet myndighedsarbejde er den første og vig-
tigste betingelse for, at man som kommune kan have styr på sit  
serviceniveau og sin økonomi på området. 

Det vil sige, at der ved udmåling af støtten til borgerne træffes be-
slutning på baggrund af faglige og økonomiske hensyn, som loven 
beskriver. Kort sagt er det i myndighedssagsarbejdet pengene bru-
ges, og serviceniveauet sikres!

Udgiftsdrivende faktorer
I KLK har vi i løbet af de sidste par år hjulpet flere end 20 kommuner 
med at sikre kvalitet i styring og faglig praksis samt bidraget med 
forslag til udvikling af området mod højere effektivitet.

Det er vores erfaring, at der på tværs af opgaverne kan identificeres 
en række faktorer, man som kommune i særlig høj grad skal være 
opmærksomhed på, hvis man skal undgå, at udgifterne på området 
løber løbsk. 

Vi har illustreret de typiske dele af et borgerforløb på det specialise-
rede socialområde i figuren på nedenfor.

For hvert af de seks sagselementer er der en række faktorer, som på 
kort eller lang sigt kan medvirke til, at økonomien på området kan 
blive opfattet som ustyrbar. 

Det er de samme faktorer, der påvirker, hvilket serviceniveau bor-
gerne reelt får tilbudt, og om kommunens strategier og mål er sty-
rende for det socialfaglige arbejde.

Det er derfor afgørende for den faglige og økonomiske styring af 
området, at man i sin kommune har en fælles faglig praksis i forhold 
til disse kritiske faktorer. Samtidig skal der handles ens på tværs af 
sagsbehandlere og borgersager ved de kritiske faktorer. 

Det er vores erfaring, at udgiftsniveauet på det specialiserede so-
cialområde i de fleste kommuner er højere end nødvendigt - alene 
fordi der i praksis på myndighedsområdet ikke er tilstrækkelig op-
mærksomhed på de kritiske udgiftsdrivende faktorer.

Det kan der være mange årsager til. Men en forudsætning for at 
gøre noget ved det er, at man som kommune har solid og velunder-
bygget viden om, hvor man skal sætte ind for at få (endnu) bedre 
styr på serviceniveau og økonomi.

Sagsåbning
Vurdering af 

hvilke borgere 
som skal have 
lavet en VUM

Sagsoplysninger
Vurdering af relevante 
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Opfølgning
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skal der justeres op 

eller ned

Bestilling af
socialindsats
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Afgørelse
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Tilbud fra KLK
Vi har i KLK udviklet en konkret metode til at undersøge og vurdere 
i hvilket omfang, der i myndighedssagsbehandlingen i den enkelte 
kommune er en praksis, som i sig selv kan være udgiftsdrivende.

Vores solide erfaring på området gør det muligt for os at tilrette-
lægge undersøgelsen i den enkelte kommune effektivt, så den får 
værdifuld viden om, hvilke konkrete praksiselementer i myndig-
hedssagsarbejdet, der kan være medvirkende til, at udgifterne på 
området er højere end nødvendigt på både kort og længere sigt.

Vi tilrettelægger altid undersøgelsen, så vores analysemetode og re-
sultater er tydelige og synlige for sagsbehandlerne og med respekt 
for den faglige identitet, der er knyttet til nuværende praksis.  

Samtidig sikrer vi dialog med sagsbehandlerne og deres faglige 
leder undervejs i processen. Begge dele er afgørende for, at de  
efterfølgende tager analysens resultater og anbefalinger til sig. Læ-
ring og ændring af faglig praksis sker på den måde allerede under-
vejs i vores analyse.

Vores analyse lægger både et vidensspor, et handlingsspor og et 
læringsspor ud til jeres videre arbejde med at udvikle myndigheds-
praksis på området hos jer.

Indholdet i KLK’s undersøgelse og analyse
Vores analyse baserer sig på en screening af 25 – 30 myndigheds-
sager på det specialiserede socialområde. Det er vigtigt, at sagerne 
udvælges, så de afspejler den aktuelle praksis. Samtidig skal der 
være en bredde i de udvalgte sager, så det sikres, at de vigtigste om-
råder bliver dækket. 

Vi anbefaler, at der fokuseres på bostøtte samt midlertidige- og læn-
gerevarende botilbud – herunder botilbudslignende tilbud. Beskæf-
tigelsestilbud, aktivitets- og samværstilbud samt BPA mv. kan dog 
også tages med. Den endelig udvælgelse af sager foretages i tæt 
samarbejde mellem den faglige leder og KLK.

Helt konkret skal vi have adgang til jeres fagsystem, så vi kan læse 
sagerne, og det er afgørende, at vi undervejs har mulighed for at 
gå i dialog med den eller de rådgivere, der kender til sagen. Det kan 
eksempelvis ske ved, at vi sidder i nærheden hos kommunen og 
screener sagerne eller telefonisk kontakt. 

Vi sikrer selvfølgelig, at IT-sikkerheden er i orden ved at indgå en  
databehandleraftale med jer.

Det typiske forløb i KLK’s undersøgelse
Den mest effektive tilrettelæggelse af undersøgelsen følger tre  
hovedfaser: 

Indledning Sagsscreening Afrapportering

• Møde i styregruppe
• Møde med sags- 

behandlere og faglig 
leder

• Udvælgelse af sager
• Etablering af IT adgang

• Screening af 25 - 30 
sager

• Analyse af de enkelte 
sager

• Analyse af praksis på 
tværs af sagerne

• Faglig validering med 
sagsbehandlere og 
faglig leder

• Afrapportering til  
styregruppe

• Aflevering af skriftlig 
rapport
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Afrapporteringen af undersøgelsen sker på følgende måder:

 •  Mundtlig afrapportering understøttet af plancher i Power- 
  Point

 • Afrapportering i skemaform på sagsniveau – hvad har KLK  
  særligt lagt mærke til i hver af de læste sager

 • Et kort statusnotat (to til fire sider) med KLK’ overordnede  
  observationer, vurderinger og anbefalinger

Pris for undersøgelsen
På grund af den effektive tilrettelæggelse af selve undersøgelsen og 
vores store erfaring på området, er det muligt for os at foretage un-
dersøgelsen for en fordelagtig pris, der for de fleste kommuner vil 
ligge på omkring 140.000 kr. plus moms og udgifter til transport. 

Særlige forhold og ønsker i den enkelte kommune kan betyde, at 
den endelige pris bliver en anden – men det vil være undtagelsen.

Forbehold ved sagsscreening
Vi har tre generelle forbehold for, hvad der ikke sker i forbindelse med 
screening af enkeltsager:

 • KLK foretager ikke et legalitets- eller formalitetstjek

 • KLK foretager ikke vurderinger af hverken ledere eller  
  medarbejdere. Sagsgennemgangen sker således alene i et  
  fagligt og organisatorisk perspektiv

 • KLK’s rådgivning og analyse i forhold til både enkeltsager  
  og på tværs af enkeltsagerne er faglig konsulentbistand – og  
  ikke hverken helt eller delvist udtryk for myndighedsud- 
  øvelse eller sagsbehandling. KLK’s fokus er således den fag- 
  lige hensigtsmæssighed, effekter og resultater i de enkelte  
  sager i borgerens perspektiv og en samlet vurdering af til- 
  strækkelighed og omfang ift. faglige skøn.

KLK er de kommunale ledelsers betroede rådgiver, når det gælder problemer og udfordringer 
af styringsmæssig, organisatorisk eller ledelsesmæssig karakter. 

Vil du vide mere om KLK’s arbejde på det specialiserede voksenområde, kan du kontakte 
chefkonsulent Maibritt Kuszon på maku@kl.dk, 3370 3764, eller souschef Peter Bogh på 
peb@kl.dk, 2134 4445.


