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Præsentation
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Arbejdsområder
▪ Dataunderstøttet styring og ledelse
▪ Styringsmodeller og redskaber

▪ Kapacitets- og aktivitetsplanlægning og styring
▪ Prognoser og fremskrivninger
▪ Økonomistyring

▪ Ledelsesinformation og FLIS-implementering

Eksempler på projekter / opgaver
▪ Netværk for analysekonsulenter
▪ Partnerskab om datakvalitet på det specialiserede voksenområde
▪ Serviceeftersyn af demografimodeller
▪ Sundhedsdata – kortlægning af kommunernes anvendelse
▪ Ledelsesmæssig og organisatorisk forankring af FLIS 

(FælleskommunaltLedelsesInformationsSystem)
▪ Plejeboliganalyser og -prognoser
▪ Kapacitetsanalyser det specialiserede voksenområde
▪ Tildelingsmodeller på ældre og børneområdet
▪ Lønanalyser og analyser af rekruttering og fastholdelse

Ida Andréa Stoltze 
Rasmussen
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Håndtering er mere end mer- og mindreudgifter
ved nedlukningen
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”Det handler blandt andet om at give 
politikerne det rigtige beslutningsgrundlag 

rettidigt, så de har mulighed for at foretage de 
nødvendige politiske valg og prioriteringer 

frem for at præsentere dem for en regning og 
et oprydningsarbejde, når økonomien er løbet 

os af hænde. For Corona eller ej så giver 
arbejdet med demografimodeller, 

tildelingsmodeller etc. – og styring ud fra dem 
– en række styringsmæssige dilemmaer, som vi 

skal forholde os til.”



Hvad skal vi være opmærksomme på

Hvordan vurderer vi betydningen af Corona på 
kort og længere sigte?

• Vi skal kende udgangspunktet og de normale 
trends for demografi, aktivitet, omkostninger 
og tilbudssammensætning

• For korrekt at kunne identificere de 
ekstraordinære udsving i økonomi og aktivitet

• For at kunne skelne mellem normale trend og 
midlertidige/nye trend
• F.eks. som udgangspunkt for at kunne 

monitorere om nedlukning og den fortsatte 
tilstedeværelse af Corona i samfundet 
medfører ændringer i f.eks. borgerens 
anvendelse af forskellige tilbud



Betydning for økonomistyring
og planlægning
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Ændret meget på kort sigt på nogle områder
• Hvilken aktivitet skal anvendes som 

udgangspunkt i f.eks. tildelings- og 
fordelingsmodeller?

• Hvad er ekstraordinære udsving og hvad 
er underliggende trends?

Hvad der sker fremadrettet afhænger bl.a. 
af om der sker ændringer i 
tilbudssammensætning og demografi?
• Evt. nye trend skal indarbejdes i 

kapacitetsplanlægning, tildelings- og 
fordelingsmodeller etc.

Finanskrisen medførte ændringer i flyttemønstre, 
boligudbygning, fertilitetskvotienter etc.
• Hvis nye trends opstår skal de indarbejdes i vores 

demografimodeller

Hvordan påvirker nedlukning, restriktioner etc. 
omkostningerne på kort og længere sigte?
• Hvad er ekstraordinære omkostninger og hvad er en 

underliggende tendens?
• Hvordan anvender vi data fra 2020 i beregning af f.eks. 

interne og eksterne enhedspriser, takster etc. Skal dele 
af året sorteres fra?

Ændret meget på kort sigt på nogle områder
• Hvad er ekstraordinære udsving og hvad 

er underliggende trends?
• Skal og kan der flyttes økonomi mellem 

tidbudstyper og/eller områder?

Hvad der sker fremadrettet afhænger bl.a. 
af om perioden får borgerne til at ændre 
præferencer og/eller kommunen til at 
ændre praksis
• Evt. nye trend skal indarbejdes i 

kapacitetsplanlægning



Ældreområdet – kort sigt

Aktivitet og tilbudssammensætning

• Lukket for indflytning i plejeboliger

• Hvis Corona i plejeboliger, så stor dødelighed

• Hvis ikke Corona i plejeboliger lavere dødelighed end normalt

• Status quo eller stigende på visiterede timer i hjemmepleje 
(timer visiteret inden Corona og betydning af lukket for 
tilgang til plejeboliger) – men nyinvesteringer og leveret

• Nogle ser lavere køb/salg af pladser i plejeboliger

Omkostning ved at levere aktiviteten

• Mindre behov for vikarer pga. mindre sygefravær og ingen på 
kurser

• Kræver ekstra ressourcer til f.eks. at mandsopdække 
demente Corona patienter på plejeboliger

• Ekstra rengøring … og endnu mere ekstra rengøring, hvis 
Corona i plejeboliger
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Plejeboliger



Ældreområdet – længere sigte

Demografi

• Hvordan påvirker perioden med nedlukning og opfordringer 
til at folk i risikogruppen skal isolere sig de ældres helbred?

Aktivitet og tilbudssammensætning

• Vil vi i en længere periode se nogle steder, hvor Corona 
medfører høj dødelighed og andre hvor Corona medfører 
længere tid i plejebolig?

• Vil vi se borgernes præference for plejebolig eller pleje i eget 
hjem ændre sig? (Afhænger formentlig også af det 
serviceniveau kommunen har i udgangspunktet)

Omkostning ved at levere aktiviteten

• Hvor længe skal vi afholde ekstra udgifter til rengøring etc. … 
og skal vi lægge et helt nyt niveau fremadrettet?

• Hvor længe vil omkostningen til vikarer være lavere og bliver 
den på et tidspunkt højere pga. udskudte uddannelser, en 
periode med lavere tærskel for hvornår medarbejdere skal 
sygemeldes / selvisoleres?
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Plejeboliger



Voksen specialområdet – kort sigte

Aktivitet og tilbudssammensætning

• Dagtilbud er lukkede (uden konkrete individuelle 
vurderinger)

• For de, der bor i botilbud, medfører det øgede udgifter 
i botilbud (ofte kan personalet dog gå med til botilbud)

Omkostninger ved at levere støtten

• Noget støtte er gået ”digitalt” (f.eks. opkald og 
virtuelle møder i bostøtten)

• Mindre behov for vikarer bl.a. pga. ingen på kurser

• Opfølgning med botilbud virtuelt

• Kan kræve ekstra ressourcer, hvis f.eks. når borgere 
med intellektuelle/kognitive forstyrrelser på botilbud 
rammes af Corona

• Ekstra rengøring … og endnu mere ekstra rengøring, 
hvis Corona i botilbud
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Voksen specialområdet – længere sigte

Aktivitet og tilbudssammensætning

• Vi har set corona medføre et praksisskifte på 
området

• Hvad kan vi lære af de tilfælde, hvor vi 
sammen med borgeren har kunnet få det til 
at virke med mindre indgribende støtte?

• Etablerer vi en ny praksis eller falder vi 
tilbage?
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Dagtilbud – kort sigte

• Ikke behov for vikarer, når der kun var 
nødpasning

• Større arealkrav til børn i dagtilbud

• Færre børn i nødpasning end forventet

• Børn, der ikke har kunnet komme i miniSFO
• Hvem betaler takstforskellen

• Plads til børnene i institutionerne
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Dagtilbud – længere sigte

Aktivitet og tilbudssammensætning

• Ændrer borgernes præferencer sig? 
(daginstitution/dagpleje, længde på barsel etc.)

• Vil borgernes brugsmønstre ændre sig? (f.eks. flere 
med mulighed for hjemmearbejde og større 
fleksibilitet ift. brug af tilbuddene)

Demografi

• Hvad med fertilitetskvotienten, flyttemønstre og 
planlagte boligudbygninger?

Omkostning ved at levere aktiviteten

• Hvor længe skal vi afholde ekstra udgifter til 
rengøring etc. … og skal vi lægge et helt nyt niveau 
fremadrettet?

• Hvor længe vil omkostningen til vikarer være lavere 
og bliver den på et tidspunkt højere pga. udskudte 
uddannelser, en periode med lavere tærskel for 
hvornår medarbejdere skal sygemeldes /selvisoleres?
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Opsamling

• Dokumentér baseline! – hvad var de normale 
trend og niveauer på området inden Corona? 
(hvis områder med sæsonudsving, så skal I 
bruge data for mindst et helt år)

• Identificer de midlertidige effekter af 
nedlukning og fortsat tilstedeværelse!

• Tænk hele vejen rundt på de forskellige 
fagområder! – hele tilbudssammensætningen 
etc.

• Hold øje med om nogle trends holder ved 
længere og/eller om Corona bliver katalysator 
for  andre udviklingstendenser med 
betydning for økonomistyringen og 
planlægningen!
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Yderligere inspiration

Corona kan udstille svagheder i budgetlægningen:

http://www.danskekommuner.dk/Artikelarkiv/202
0/Magasin-12/Coronakrise-kan-udstille-
svagheder-i-budgetlagningen/

Har I styr på jeres demografiske tildeling? Her er 
de fem vigtigste spørgsmål, I bør stille jer selv:

https://klk.kl.dk/nyheder/har-i-styr-paa-jeres-
demografiske-tildeling-her-er-de-fem-vigtigste-
spoergsmaal-i-boer-stille-jer-selv/

Artiklen: Sådan bruger du data i din ledelse
https://www.lederweb.dk/artikler/saadan-bruger-
du-data-i-din-ledelse/
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KLK:

https://klk.kl.dk/

Følg os på LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/klk-kl's-konsulentvirksomhed

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

http://www.klk.kl.dk/Om-KLK/Nyt-fra-KLs-Konsulentvirksomhed/

http://www.danskekommuner.dk/Artikelarkiv/2020/Magasin-12/Coronakrise-kan-udstille-svagheder-i-budgetlagningen/
https://klk.kl.dk/nyheder/har-i-styr-paa-jeres-demografiske-tildeling-her-er-de-fem-vigtigste-spoergsmaal-i-boer-stille-jer-selv/
https://www.lederweb.dk/artikler/saadan-bruger-du-data-i-din-ledelse/
https://klk.kl.dk/

