
KORA (VIVE) analyserne – et resume

• I 2016 udgav KORA en række benchmarkinganalyser, som sammenlignede udviklingen på det 
specialiserede socialområde blandt kommunerne i Region Sjælland (RS) i perioden 2010-2014 og 
som benchmarkede RS i.f.t. andre regioner. 

• I 2017 blev analyserne opdateret.  Analyserne har omfattet: 
• Udgifter pr. 0-22 årig/18-64 årig.
• Brugerandele, dvs. antallet af brugere pr. 0-17 årig hhv. 18-64-årige.
• Enhedsudgifter, dvs. brugernes gennemsnitlige udgiftstyngde.
• Køb og salg af botilbudspladser og anbringelsespladser og sammenlignet kommunernes udgifter til køb af 

pladser hos regioner, kommuner og private leverandører samt indtægter fra salg af pladser til andre 
kommuner – og sammenlignet køb/salg i RS med andre regioner.

• Socioøkonomiske faktorer på børneområdet hvor der tages  højde for forskelle i børnenes sociale baggrund 
ved at sammenholde kommunernes faktiske brugerandele med de statistisk forventede brugerandele.

• Formålet med analyserne har været at stille styringsinformation til rådighed for kommunerne i RS 
og understøtte den flerårige strategi for styring af takst- og udgiftsudviklingen: 
• samarbejde mellem kommunerne baseret på 
• viden og vidensdeling og
• …ansvarlighed over for fællesskabet,  med rammeaftalen som omdrejningspunkt. 



Vi anbefaler at fortsætte med VIVE analyser – men i en 
forenklet, mere relevant, fokuseret og billigere version

Før  (juni 2017)
• Delanalyse 1- voksne: Udgifter, 

brugerandele og enhedsudgifter i 2015 
samt udviklingen i disse fra 2014-2015.

• Delanalyse 2- børn: Udgifter, 
brugerandele og enhedsudgifter i 2015 
samt udviklingen i disse fra 2013-2015 og 
korrigeret for socioøkonomiske faktorer 
på børneområdet.

• Delanalyse 3- køb og salg af pladser til 
børn og voksne 2014-2015. 

• Pris kr. 540.000

Fremover (første gang august 2018)

• Delanalyse 1: Udgifter, brugerandele og 
enhedsudgifter på voksenområdet i 2017 
samt udviklingen i disse fra 2014-17.

• Delanalyse 2: Udgifter, brugerandele og 
enhedsudgifter på børneområdet i 2017 
samt udviklingen i disse fra 2014-17. 

• Pris kr. 250.000 



Øvrige anbefalinger

• Vi opgiver (indtil videre) målgruppebaserede takstanalyser. God ide – men 
svær og dyr for kommunerne at føre ud i livet.

• Den tidligere takstanalyse,  som i virkeligheden var en analyse af 
omsætningen, erstattes af et mere kvalitativt ”greb” hvor kommune og 
region kort forklarer evt. takstændringer, og hermed står på mål for 
ændringerne med afsæt i den rammeaftale, som alle kommuner har 
forpligtet sig på. 

• Den kvalitative beskrivelse af  effektiviserings- og styringstiltag (årlige 
redegørelser) fortsætter, og forpligter administrationerne i kommuner og 
region til at dele viden om, hvad der virker. Dette understøttes af 
rammeaftalesekretariat og styregruppen. 


