
Handleplan for faglig og økonomisk styring på det 
specialiserede børneområde

Økonomien på det specialiserede børneområde er under pres. Det kan især tilskrives 
to forhold. For det første blev der i 2015 vedtaget en handleplan for nedbringelse af 
merforbruget, hvor forudsætningerne for den besluttede budgetreduktion ikke har vist
sig at holde. For det andet har der været tale om en uforudset stigning i antallet af 
børn med særlige behov. En markant stigning i antallet af underretninger, har ført til 
en stigning i sagstilgangen, hvilket igen har medført stigende udgifter.

Udviklingen fordrer et retvisende budget og styringsgrundlag, der er tilpasset den 
aktuelle aktivitetsstigning, ligesom der øjeblikkeligt skal sættes ind med tiltag, der 
udvikler og styrker den faglige og økonomiske styring på området. 

Dette notat opstiller en konkret handleplan for, hvordan udfordringerne håndteres. 

Med handleplanen sættes ind i forhold til både sagstilgang, eksisterende sager og 
sagsafgang, som illustreret af figuren nedenfor. 

Handleplanens sammenhæng til den faglige udviklingsstrategi

I Center for Børn og Unge tværgående er der igangsat et større udviklingstiltag 
angående udvikling og implementering af en faglig udviklingsstrategi (FUS).

Strategien omfatter fem spor og skal ses både som nødvendige fokus- og 
udviklingsområder, men også områder, som er indbyrdes afhængige. 



Dette dokument omhandler strategiens fokusområde: Budget og økonomisk styring. 
Handleplanen er den konkrete plan for, hvordan der, som led i den faglige 
udviklingsstrategi sikres en styrket økonomistyring på det specialiserede 
børneområde.

Allerede iværksatte tiltag

Der er allerede igangsat og gennemført en række tiltag med henblik på at styrke den 
økonomiske styring på området. Som eksempler herpå kan nævnes:  

1. Systematisk sagsgennemgang mellem rådgiver og controller, hvilket sikrer valide 
data på forbrug og aktivitet. Dette som grundlag for at kunne levere valide data til 
budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse.
2. Udarbejdelse af valide styringsark og rapporter, der ikke alene er baseret på 
budget og forbrug, men også indeholder en forventet udvikling.
3. Styrket samarbejde mellem det centrale og de decentrale økonomifunktioner. 
Herunder systematisk budgetopfølgning udmøntet i et årshjul og en klar opgave- og 
ansvarsfordeling. 
4. Udarbejdelse og implementering af nye kontoplaner.
5. Gennemførelse af den økonomiske genopretningsplan.
6. Tids- og aktivitetsregistreringer på de interne tilbud
7. Bedre styring af specialundervisningsopgaven samt udlægning af SP-rammen. Der 
er etableret en model, hvor pengene følger barnet, hvilket giver skolerne incitament 
til øget inklusion, hvor det fagligt er hensigtsmæssigt.

Med de allerede iværksatte tiltag, er der etableret en lang styringsredskaber, der 
udgør et solidt fundament for at kunne styre og forudsige udgiftsudviklingen på det 
specialiserede børneområde. 

Der er imidlertid behov for supplerende tiltag, der skal bremse udgiftsudviklingen på 
kort sigt samt bære ind i en ændret foranstaltningspraksis på den længere bane.



Handleplan for faglig og økonomisk styring

Med henblik på øjeblikkeligt at imødegå og bremse den seneste udgiftsudvikling 
iværksættes en handleplan med seks konkrete tiltag: 

Handleplan for faglig og økonomisk styring
1. Styrket og mere målrettet visitation
2. Revisitation ved gennemgang af eksisterende sager
3. Genforhandling af kontrakter
4. Tydelig indsatstrappe og serviceniveau
5. Forstærket indsats - færre underretninger og sager    
6. Investering i hyppigere opfølgning

De seks tiltag beskrives nedenfor:  

1. Styrket og mere målrettet visitation (serviceadgang)

Der vil blive iværksat et styrket fokus og en styrket indsats i visitationen på såvel SP 
området som på det socialfaglige område. 
    
Der udarbejdes en rammebeskrivelse af, hvilke krav en indstilling til 
visitationsudvalget skal indeholde. Der gennemføres følgende præciseringer:

• En indstilling om en anbringelse skal som udgangspunkt altid indeholde
-  en saglig beskrivelse af hvorfor netop dette anbringelsessted er valgt.
-  en beskrivelse af et alternativ til anbringelsen
-  I de tilfælde, hvor der er tale om anbringelse, skal der fremlægges to forslag,

             hvor det ene er billigere end det andet.

• En beskrivelse af indsatsens forventede varighed og plan for, hvordan og 
hvornår indsatsen kan nedtrappes ud fra indsatstrappemodellen og en exitplan.
 

• En skarp vurdering af om igangværende foranstaltninger, forventes at have den
nødvendige effekt i forhold til økonomien.

• Gribskov Kommune anbringer så vidt muligt ikke børn over 12 år på døgntilbud,
opholdssteder og i plejefamilier.

• Rådgiver deltager i visitationen og fremlægger sagen. Dette med henblik på en 
grundig belysning af sagen samt medinddragelse og læring.

• Det skal overvejes, om der skal indføres en praksis, hvor en forventet 
anbringelsessag forelægges for visitationsudvalget på et tidligere tidspunkt midt
i § 50 undersøgelsesforløbet, således at visitationsudvalget er med til at sætte 
retning, inden der træffes en afgørelse.
Erfaringen er, at visitationsudvalget i dag kun i meget ringe grad kan ændre en 
indstilling om anbringelse, da sagen allerede er langt i forløbet og forældrene er
hørt.

Det er vigtigt at pointere, at det som udgangspunkt er mindre ressourcekrævende at 
anbringe et barn /ung end at iværksætte og arbejde med lokale og flere 
koordinerende indsatser. Med det nuværende sagstal pr. rådgiver vil målet om at 
nedbringe antallet af anbringelser og ændre det til forebyggende foranstaltninger 



være udfordret alene ud fra ressourcerne til at løse opgaven og den langt tættere 
opfølgning i sagerne, som det vil kræve. Forslaget skal derfor ses i sammenhæng med
indsatstrappen, jf. punkt 4, og investeringsstrategien, jf. punkt 5.

2. Revisitation ved gennemgang af eksisterende sager

Hvis udgiftsudviklingen skal bremses og nedbringes, er det ikke tilstrækkeligt at se på
visitationen af nye sager. Der er ligeledes behov for en grundig gennemgang med 
henblik på eventuel revisitation af eksisterende sager.

En analyse af de eksisterende sager har vist, at der i en del sager kan iværksættes en
fagligt velfunderet, men mindre udgiftskrævende indsats. De gennemgåede sager 
omfatter primært udgifter til ekstern familiebehandling og til anbringelse på 
opholdssteder.

Der er medio april sat ekstra ressourcer ind på at få eksekveret i forhold til at få 
indhentet det forventede økonomiske potentiale ved en fornyet gennemgang af 
sagerne. Der skal ske en revurdering af sagerne, ligesom der skal træffes en ny 
afgørelse, hvilket giver fornyet klagemulighed. Sagerne gennemgås i en rækkefølge, 
der er baseret på en vurdering af sagernes økonomiske potentiale. Opgaven løses i 
sammenhæng med VUP indsatsen.
 
Gennemgangen af sager har givet et bedre indblik i den nuværende bevillingspraksis 
og en viden om, hvor der konkret kan sættes ind. Konkret kan det ses, at tættere 
opfølgning i sagerne har stor betydning for, om der kontinuerligt sker en vurdering af,
hvorvidt der er sammenhæng mellem indsatsbehov og pris, herunder om indsatsen 
skal ændres eller helt ophøre. Det vurderes, at en tættere opfølgningspraksis vil 
kunne reducere udgifterne.

Så snart indsatstrappen er beskrevet, jf. punkt 4, skal den indgå i den løbende 
sagsgennemgang, der foregår i myndighedsteamet. Det betyder, at kriterier for 
målgrupper, indsatser og tilbud skal indgå i revurdering af sagerne.

Effekten for ovenstående indsats ”Revisitation ved gennemgang af eksisterende 
sager” giver en økonomisk gevinst på den korte bane. Effekten på den længere bane 
vil være, at rådgiverne i kraft af indsatstrappen får en ensartet, afstemt og besluttet 
serviceniveau, at arbejde ud fra. 

3. Forhandling af kontrakter

En stort antal tilbud til børn og unge med særlige behov købes hos eksterne 
leverandører. Det er vurderingen, at der kan være en økonomisk gevinst i at 
gennemgå og genforhandle udvalgte kontrakter. I første omgang kontrakter i relation 
til døgn og opholdssteder, altså de mest omkostningstunge indsatser.

Der er pr. 1. maj 2017 afsat ressourcer til at igangsætte:

1. En gennemgang af de aktuelle og udvalgte kontrakter med eksterne leverandører 
med henblik på at spore og indhente en gevinst
2. I samarbejde med CKI´s kontrakt og udbud at komme med forslag til, hvordan der
    fremadrettet kan arbejdes med en skærpet indsats i forhold til at indgå og følge op
    på kontrakter. 



3. En praksisændring, hvor kontraktforhandling og indgåelse af nye kontrakter 
centrerer sig på 1-2 medarbejdere med specifikke kompetencer frem for som nu, hvor
det er en opgave, der varetages af den enkelte rådgiver, dog altid med en leders 
godkendelse. 

4. Udarbejdelse af en Indsatstrappe
- tydelighed og sammenhæng mellem målgrupper, tilbud og indsatser

 

Indsatstrappen vil være et vigtigt element i den faglige og økonomiske styring af det 
samlede børneområde.

I den såkaldte ”Sverigesmodel” er målet, at anbringe færre børn og unge. 
Anbringelser erstattes af flere lokalforankrede og hjemmebaserede indsatser. 

Sverigesmodellen fokuserer på økonomien uden at gå på kompromis med effekten af 
indsatserne over for udsatte børn og unge. 

I Sverigesmodellen anvendes i langt højere grad hjemmebaserede indsatser, ligesom
anbringelsestiden generelt er kortere og slægts- og netværkspleje anvendes 
hyppigere. Det har bl.a. i Herning Kommune medført økonomiske besparelser, der 
ikke ser ud til at have medført dårligere indsatser. 

Indsatstrappen er et af kerneprincipperne i Sverigesmodellen.
Den understreger fokus på to ting:
1. At forebyggelse og intervention i eget miljø altid er målet.
2. At indsatser over for børn og unge altid sker ud fra et forløbsperspektiv, som sikrer 
gradvis nedtrapning af indsatsen.

I en Gribskov kontekst skal en indsatstrappe på hvert trappetrin indeholde en 
beskrivelse af:

• Hvilke målgruppe hører til på dette trin
• Hvilke indsatser skal som udgangspunkt benyttes på dette trin
• Hvilke tilbud interne/eksterne tilbud skal som udgangspunkt benyttes på dette 

trin
• Gennemsnitsprisen på de tilbud, der ligger på de forskellige trin.



Indsatstrappen bliver dermed også en servicebeskrivelse og et serviceniveau for 
hvem, der som udgangspunkt har adgang til hvilken service og indsats på børne- og 
familieområdet i Gribskov Kommune.

Som barn, ung og familie kan man både bevæge sig både op og nedad på 
indsatstrappen, eller hoppe helt ud. Indsatstrappen skal spænde over indsatser fra det
foregribende og tidligt forebyggende i dagtilbud og skoleregi til indgribende 
foranstaltninger som anbringelser i myndighedsområdet.

Børnelinealen skal indgå som måleinstrument for at vurdere, om barnet/den unge 
befinder sig på indsatstrappen og i givet fald på hvilket trin.

Arbejdet med indsatstrappen indebærer, at familierådgiverne og behandlere arbejder 
intensivt ind i det forebyggende arbejde og i hjemmet. Derudover følger rådgiverne 
tæt og ofte op på, om at målene i indsatstrappen med den enkelte foranstaltning 
opfyldes. Hver familierådgiver har i Sverigesmodellen mellem 15-25 sager.

5. Forstærket indsats – færre underretninger og sager

Antallet af underretninger presser ressourcerne på alle områder. Konkret fordi 
underretninger giver flere sager og et større pres på udgifterne, men også fordi et 
øget sagsantal presser de administrative ressourcer. Endelig skal der være en 
opmærksomhed på, hvornår vi hjælper børn og unge bedst. Det sker bedst før en 
underretning.

Team Fremskudt Socialfaglig Indsats (FSI) og team myndighed er organisatorisk 
forankret i Børn & Familie i CBU. Begge teams vil i et forstærket samarbejde optimere
indsatsen omkring underretninger. Det skal også ske i et samarbejde med skoler og 
dagtilbud og hermed også kommunens Forebyggende Konsultative Indsats (FKI)

Målet er at nedbringe antallet af underretninger og antallet af sager.  

Konkret skal det ske ved:
• En skarp vurdering af, om der reelt er tale om en underretning.
• Hvis det vurderes, at det ikke er en underretning, skal dette skriftligt fagligt 

begrundes
• Hvis dagvagten vurderer, at det ikke er en underretning, vil en rådgiver fra 

myndighed i samarbejde med FSI tage kontakt til dagtilbud og/eller skole og 
undersøge, hvad der kan gøres i stedet, for at forebygge at der sker en fornyet 
underretning. 

• At rådgiver i myndighed i højere grad kan træffes til dialog og sparring med 
dagtilbud og skoler for at undgå den situation, at der underrettes alene ud fra 
manglende mulighed for at kontakte en rådgiver.

6. Investering i hyppigere opfølgning

Med en langsigtet strategi, hvor der arbejdes efter nogle af principperne i den 
såkaldte "Sverigesmodel", vil det på sigt være muligt at nedbringe udgifterne 
vedrørende tilbud til børn og unge med behov for særlig støtte. Sverigesmodellens 
formål er at sikre tidligere og forebyggende indsats, øget kvalitet, rettidige, tættere 
og hyppigere opfølgning samt lokale indsatser. 



Mindsettet bag Sverigesmodellen er, at indsatser skal ydes på det lavest mulige 
(mindst indgribende) niveau. Målet er til stadighed at komme ned på et lavere 
indsatsniveau ud fra det perspektiv, at det er ethvert barns ret at have en opvækst så
tæt som muligt på ”det normale”.

Sverigesmodellen er ikke en model, der direkte kan kopieres til varierende lokale 
forhold, men er en særlig arbejdsform i forhold til børnesager. Hovedprincipperne er 
følgende:

1) Et lavere antal sager pr. socialrådgiver
2) En nytænkt og fremskudt sagsbehandling
3) En systematisk inddragelse af familien og netværket
4) En hyppigere opfølgning på sagerne og
5) Et tæt og tværsektorielt samarbejde

En hyppigere og tidligere opfølgning forudsætter en investering i form af et øget antal 
rådgiverstillinger. Sagstallet skal reduceres pr. sagsbehandler for at kunne arbejde 
med den rette kvalitet og specielt det hyppigere antal opfølgninger. I de kommuner, 
som har indført "Sverigesmodellen" ligger sagstallet pr. rådgiver på mellem 15-25 
sager. I Gribskov Kommune er det gennemsnitlige sagsantal på gennemsnitligt 33 
sager pr. rådgiver. Som følge af fravær i form af sygdom og barsel mv., er det reelle 
sagstal dog højere.

Socialrådgiverforeningen anbefaler et sagstal på 25-35 sager pr. rådgiver.

Der foreslås en investering på 5 mio. kr. årligt fra 2018, svarende til 10 
fuldtidsstillinger, fordelt med syv rådgivere, to PPR-behandlere og en 
sundhedsplejerske. De første 2 mio. kr. vil være en tilpasning af antallet af rådgivere 
til den stigende aktivitet, mens de 3 mio. kr. vil være en investering i tidligere og 
hyppigere opfølgning. Med syv ekstra rådgivere vil sagstallet være 26 sager pr. 
rådgiver i Gribskov Kommune.

Såfremt sagstallet skal nedbringes til 20 sager pr. rådgiver, svarende til intentionerne 
i Sverigesmodellen, vil der skulle ansættes væsentligt flere rådgivere. 

Det første år vurderes der ikke at være et økonomisk potentiale forbundet med 
investeringen, da der skal rekrutteres rådgivere og implementeres nye 
arbejdsmetoder. 

Investeringen og det økonomiske potentiale ved Sverigesmodellen er baseret på 
erfaringerne fra Herning Kommune. 



Effekt af handleplanen

Effekten af den samlede handleplan ses i tabel 2 nedenfor. 

Tabel 2. Den samlede effekt af handleplanen

Som det fremgår af tabel 2 forventes handleplanens samlede tiltag at medføre en 
økonomisk nettogevinst på 3,2 mio. kr. i 2017 stigende til 16,4 mio. kr. i 2021, hvor 
handleplanen er fuldt implementeret.

I 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021
Målrettet visitation, herunder anbr.strategi -2.906 -3.374 -3.498 -4.422
Revisitation v/ gennemgang af sager, VUP -2.152 -3.046 -3.700 -3.700 -3.700
Genforhandling af kontrakter -1.000 -1.200 -1.600 -2.000 -2.400
Færre underretninger og færre sager 0 -550 -1.100 -1.650
Sverigesmodel – indsatstrappen -1.000 -1.800 -3.800 -5.000
Sverigesmodel – investering 3.000 3.000 3.000 3.000
Tilpasning af antal rådgivere til øget sagstal 2.000 2.000 1.500 1.000
I alt -3.152 -3.152 -6.024 -9.598 -13.172
Afledte mindreudgifter på SP 0 0 -2.352 -2.714 -3.257
I alt incl. SP -3.152 -3.152 -8.376 -12.312 -16.429


