
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 gode råd om lokal ledelsesinformation 

- handicapområdet 
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Handicapområdet er præget af store styringsmæssige udfordringer. Udgifterne er steget markant i man-

ge kommuner, og der er behov for faglig udvikling af nye løsninger og fokus på, hvad der virker.  

Det nødvendiggør en tæt opfølgning på udviklingen på området. God ledelsesinformation kan give et 

overblik over udviklingen på området og kan dermed understøtte en proaktiv politisk, økonomisk og 

faglig styring. Med nye større kommuner er behovet for at systematisere indsamlingen og afrapporte-

ringen af viden samtidig blevet større. Dette kan sikres med udarbejdelse af god ledelsesinformation. 

Derfor har KL i samarbejde med en række kommuner udarbejdet 10 gode råd til god lokal ledelsesin-

formation på handicapområdet. Som supplement til de 10 gode råd er ligeledes udarbejdet et forslag til 

en række centrale indikatorer på handicapområdet. 

Styringen af handicapområdet kræver, at den faglige og økonomiske styring sammentænkes og at øko-

nomi og faglighed går hånd i hånd. De 10 gode råd er primært målrettet fagchefen på området, der bå-

de har ansvar for den økonomiske og faglige udvikling på området. De gode råd om ledelsesinformati-

on handler om både økonomistyring og faglig styring på området. De 10 gode råd er endvidere et godt 

værktøj til dialogen mellem økonomiafdeling og fagområde. Dermed retter de gode råd sig ligeledes 

mod økonomikonsulenter og økonomichef samt direktionen. 

For fagchefen på området er det helt centralt at have den nødvendige viden om, hvilke konsekvenser 

visitationen har, både økonomisk og fagligt. Det er vigtigt at kunne orientere politikerne om, hvordan 

det går, og samtidig kunne anvende ledelsesinformationen til en konstruktiv dialog med medarbejderne 

om den faglige udvikling, visitationspraksis mv.  

Det kræver en løbende viden om udviklingen på få centrale og relevante indikatorer, og det kræver at 

oplysningerne formidles på en enkelt og gennemskuelig måde. Ledelsesinformation er derfor uundvær-

ligt for fagchefen både i relation til politikerne, sagsbehandlere og økonomiansvarlige.  

I lyset af de stigende udgifter på handicapområdet spiller økonomistyring en central rolle på området. 

Det er derfor vigtigt, at fagchefen prioriterer og giver økonomistyringen særlig opmærksomhed.  

For økonomichefen er der behov for at sætte ekstra fokus på det specialiserede socialområde, og øko-

nomichefen bør fastlægge en særlig indsats i forhold til styringen af området i forhold til andre områ-

der. 

Styringskæden nedenfor illustrerer fire centrale faser i den faglige og økonomiske styring. I hver fase er 

det afgørende, at der sker en kobling mellem den faglige og økonomiske styring. Det kræver en tæt dia-

log mellem fagchefen og økonomichefen, så fagchefen hele tiden kender den økonomiske udvikling.  

Men mindst ligeså væsentlig er det, at økonomichefen bliver orienteret, så snart budgettet eventuelt ser 

ud til at skride, så det straks kan drøftes med fagchefen, hvilke handlinger der sættes i værk for at 

komme på sporet igen. 

 

 

 

Indledning  
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Figur 1. Illustration af faserne i den økonomiske og faglige styring 
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I det følgende præsenteres 10 gode råd om lokal ledelsesinformation (LIS) på handicapområdet. Ledel-

sesinformationen skal understøtte den økonomiske og faglige styring i de forskellige faser, som er illu-

streret i ovenstående figur. 

De gode råd dækker tilsammen to overordnede temaer: 

1. Hvordan udarbejdes god og brugbar ledelsesinformation? 

2. Hvordan anvendes ledelsesinformation i den politiske, faglige og økonomiske styring? 

I nedenstående figur sammenfattes de forskellige råd under de to temaer: 
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1 Målret ledelsesinformationen til forskellige målgrupper  
 

Ledelsesinformation må ikke blot blive en simpel afrapportering. Ledelsesinformationen skal anvendes aktivt i den polit i-

ske, økonomiske og faglige styring. I den forbindelse har politikeren, økonomichefen og fagchefen forskellige informationsbe-

hov, og det er derfor en god idé at målrette ledelsesinformationen til de forskellige modtagere. 

God ledelsesinformation er kendetegnet ved: 

 at formidle centrale nøgletal om fx udgifter og aktiviteter på en overskuelig og let forståelig måde. 

 at være relevant og anvendelig for modtagerne, for i sidste ende at kunne danne grundlag for hand-
ling.  

Men hvad er relevant for modtagerne? Det afhænger i høj grad af, om man er politiker, økonomi-

chef/direktion eller fagchef. Politikeren har behov for at få at vide om budgettet holder, og om de politi-

ske målsætninger og strategier omsættes i praksis.  

Økonomichefen og fagchefen - og også direktionen - har behov for at vide om budgettet holder, hvilke 

årsager der er til eventuelle overskridelser (fx flere modtagere eller højere gennemsnitspriser) og hvad der 

sættes i værk for at vende en forventet overskridelse.  

Herudover har fagchefen behov for mere detaljerede oplysninger om forbruget, der kan danne udgangs-

punkt for den faglige udvikling og drøftelse af visitationspraksis. I forlængelse heraf har fagchefen også 

behov for viden om udvikling af indsatsen, overholdelse af tidsfrister for opfølgning mv.  

Ledelsesinformationen bør derfor målrettes de forskellige målgrupper. I figuren nedenfor er det skitseret, 

hvordan behovet for ledelsesinformation kan variere mellem de forskellige målgrupper.  

POLITIKERE

- Opfølgning på politiske målsætninger

- Budgetoverholdelse

-------------------------------------------------------------

Eksempler

- Målsætning: Større fokus på forebyggelse  antal modtagere af forebyggende indsatser       

- Forventet regnskabsresultat

ØKONOMICHEF

- Budgetoverholdelse

- Opfølgning på priser og mængde
---------------------------------------

Eksempler
- Forventet regnskabsresultat

- Antal modtagere

- Gennemsnitspriser

- Refusionsindtægter

FAGCHEF

- Budgetoverholdelse

- Opfølgning på priser og mængde 

- Faglig styring og udvikling

- Drøftelse af visitationspraksis
---------------------------------------

Eksempler
- Forventet regnskab 

- Antal modtagere og gennemsnitspriser fordelt på 
foranstaltninger eller §§

- Udvikling i antal dyre sager

- Antal modtagere i egne og andre kommuners tilbud
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2 
Opstil indikatorer der afspejler de politiske målsætninger og 
serviceniveauet  

 

Konkretiser de politiske målsætninger og det fastlagte serviceniveau i målbare indikatorer. Det kræver gode politiske drøftel-

ser af strategien på området – og forudsætter samtidig, at forvaltningen udarbejder forslag til indikatorer. Både i forhold til 

budgettets forudsætninger og de politiske målsætninger.  

De politiske målsætninger og de budgetterede udgifter skaber en overordnet ramme for det faglige arbej-

de på handicapområdet. Politikerne fastsætter kommunens serviceniveau på handicapområdet med 

vedtagelsen af budgettet. Den politisk vedtagne handicappolitik skal endvidere afspejle kommunens 

serviceniveau ved at fastlægge retning og udpege mål for, hvordan de politiske strategier skal udmønte sig 

i den faglige praksis.   

De politiske målsætninger bør konkretiseres i en klar beskrivelse af serviceniveauet på området og ud-

møntes i en række indikatorer, der kan følges op på. Skal det være muligt at følge politisk op på strategi-

en, kræver det konkrete mål – og gerne måltal, der kan tjene som succeskriterier for, hvornår målene er 

nået. Det kræver en række politiske drøftelser af, hvordan man ønsker at udmønte sin politik og strategi. 

Og drøftelser af hvilke måltal, man bedst kan anvende til at følge op på dette.  

Forvaltningen har ansvar for at konkretisere og tydeliggøre disse forudsætninger og mål. Det gælder de 

forudsætninger, som budgettet hviler på i forhold til aktivitet og gennemsnitspriser, forudsætninger om 

omlægning af tilbud mv. Og det gælder i forhold til de politiske målsætninger. Det er netop ud fra de 

konkrete mål og politiske målsætninger, at politikerne har mulighed for at drøfte udviklingen på området 

samt drøfte mulige styringstiltag på området. 

Har man i kommunen f.eks. en målsætning om, at den kommunale virksomhed er rollemodel for inklu-

sion af mennesker med funktionsnedsættelse, bør der opstilles indikatorer, der gør det muligt at følge op 

på denne målsætning. Det kan fx være en målsætning om, at der oprettes 30 beskæftigelsesjob i lokalom-

rådet til borgerne med lettere nedsat fysisk funktionsevne. Eller det kan være en strategi om, at integrere 

aktivitetstilbud for yngre borgere med handicap med normalområdet eller sikre, at der i lokalområdet 

etableres aktivitetstilbud for sindslidende. Det bør fremgå tydeligt af budgettet, hvis det hviler på en 

forudsætning om, at dette lykkes og vil medføre lavere udgifter. 

Århus Kommune udarbejder årligt en virksomhedsplan, som konkretiserer de politiske målsætninger. Forvalt-

ningen opstiller delmål og konkrete tiltag som understøtter målsætningen. På handicapområdet er målsætnin-

gen, at indsatsen understøtter mulighederne for, at personer med handicap og deres familier kan leve en selv-

stændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud 

skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret.   

Målsætningen understøttes af en række delmål som fx: 

 Der gennemføres bruger- og pårørende undersøgelse på udvalgte tilbud i Socialforvaltningen hvert andet 
år. Det er målet at voksne med handicap udtrykker tilfredshed med socialforvaltningens tilbud, herunder at 
tilbuddene bidrager til at forbedre deres situation. Succeskriterier fastsættes efter første måling. 

 Personer med handicap skal have mulighed for aktivitets- og samværstilbud. Enhver person over 18 år, der 
har behov – og ønske om det skal have et tilbud senest pr. 1. august hvert år.  
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Den løbende budgetopfølgning bør indeholde et estimat over det forventede regnskabsresultat. Regnskabsresultatet bør 

estimeres ud fra de budgetmidler, som visitationen har disponeret over - frem for økonomisystemets registrerede udgifter. 

Samtidig bør dispositionsregnskabet danne afsæt for ledelsesinformation om antal modtagere og gennemsnitspriser. 

For at sikre en god økonomistyring er det nødvendigt for både politikere, økonomichef og fagchef at 

kende de disponerede udgifter. Ofte kommer regningerne fra andre kommuner med betydelige forsinkel-

ser. Det er derfor afgørende, at man styrer på baggrund af aktiviteten og ikke bare regningerne. Det 

handler om at udarbejde en retvisende prognose for det forventede regnskabsresultat.  Givet det antal 

borgere, der er visiteret til kommunens sociale tilbud, og givet prisen på de tilbud, de får – hvad bliver så 

regnskabsresultatet?  

For at kunne besvare det spørgsmål er det nødvendigt med et godt overblik over udviklingen i visiterede 

borgere og udgifterne knyttet hertil fx ved hjælp af et dispositionsregnskab. Som navnet antyder, opgør 

man hvor mange budgetmidler man i visitationen til hver enkelt foranstaltning allerede har disponeret 

over, også selv om man endnu ikke har modtaget regningen. Dispositionsregnskabet giver et mere retvi-

sende billede af det forventede regnskabsresultat og vil hurtigt kunne vise, hvor de røde lamper lyser, og 

hvor der dermed kræves handling. 

Dispositionsregnskabet gør det samtidigt nemt at konstruere en generel ledelsesinformation over det 

gennemsnitlige antal modtagere og gennemsnitspriser fordelt på fx foranstaltningstyper. Det skaber 

grundlag for at kunne forklare, hvorfor det forventede regnskab eventuelt overskrider budgettet. Er det, 

fordi der er visiteret flere borgere til ydelser på handicapområdet end forudsat i budgettet? Eller er det 

fordi dem vi har, i gennemsnit er dyrere end forudsat i budgettet? Den information er en indikator på, 

hvor og på hvilken måde der skal handles som følge af udviklingen. Desuden kan oplysningerne anven-

des til at opstille en prognose for udviklingen indenfor bestemte ydelser eller målgrupper. En prognose 

der bl.a. kvalificerer det kommende års budgetlægning med oplysninger om til- og afgang på kommunens 

ydelser. 

Fra en mere faglig styringsvinkel kan ledelsesinformation om antal modtagere og gennemsnitspriser også 

danne grundlag for de faglige drøftelser. Er der fx en tendens til, at der visiteres flere borgere til den 

særlige ungdomsuddannelse end tidligere? Er der en tendens til at borgere med massive handicaps place-

res i dyrere tilbud end tidligere – og visiteres borgere generelt til flere støtteforanstaltninger end tidligere? 

Er der en tendens til, at de tilbud man køber i en anden kommune er dyrere end den aftalte pris? 

3 
Skab overblik over disponerede udgifter og følg op på antal 
modtagere og gennemsnitspriser   

Eksempel på dispositionsregnskab 

ID. Nr. Foranstalt-

ningstype 

Jf. SEL §: Startdato Slutdato Månedlige 

udgifter, Kr. 

Disponerede udgif-

ter indeværende år 

kr. 

Forventede 

udgifter næste 

år kr. 

xxxxxx Længerevarende 

botilbud 

 108 1.5.10 Ukendt 100.833 806.667 1.210.000 

xxxxxx Aktivitets- og 

samværstilbud 

104 1.2.10 1.2.11 14.200 156.200 14.200 

… … … … … … … … 
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4 Udvælg indikatorer til den faglige styring  
 

Der bør opstilles indikatorer, der er anvendelige i den faglige styring. Det handler om at konkretisere og operationalisere de 

overordnede indikatorer, der afspejler de politiske målsætninger. Og som understøtter de faglige strategier og fokusområder. 

Fagchefens og teamledernes faglige styring understøttes bedst med ledelsesinformation på et relativt 

detaljeret niveau. I den faglige styring er der behov for at komme længere ned i LIS-”tragten” og under-

opdele antal modtagere og gennemsnitspriser. Der er behov for yderligere information end fx kommu-

nens overordnede antal visiterede til §108 tilbud og gennemsnitspriser for opholdet. Og der kan være 

behov for at supplere med yderligere indikatorer. Det kan være en medarbejderopdelt ledelsesinformati-

on, dvs. hvor udgifter og aktiviteter fordeles ud på de forskellige medarbejdere for at skabe en basis for 

at drøfte visitationspraksis med medarbejderne.  

De underopdelinger man anvender i den enkelte kommune, bør afspejle de lokale faglige målsætninger, 

styringsudfordringer og indsatsområder. Har kommunen en særlig udfordring med mange dyre enkeltsa-

ger, kan det være en ide at følge dette særskilt. Er der et særligt ønske om at anvende lokale løsnin-

ger/tilbud til bestemte målgrupper fx i forhold til genoptræning, specialundervisning eller lignede, kan 

det være relevant at opstille indikatorer for denne udvikling.  Ligesom det kan være relevant at følge 

bestemte aldersgrupper. Eksempelvis tyder noget på, at ældre udviklingshæmmede får andre støttebehov 

af mere sundhedsplejefaglig karakter, hvorfor det kan være relevant at se på om den hjælp, der ydes til 

udviklingshæmmede over fx 45år kræver andre personalefaglige kompetencer end tilbuddet hidtil har 

tilbudt. Nedenstående figur viser en række eksempler på indikatorer. 

 

 

For at understøtte de detaljerede indikatorer kan det være en god idé at anvende underopdelingerne i 

dispositionsregnskabet og ved lokalt at oprette underkonti i kontoplanen, der afspejler nogle af indikato-

rerne.  
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5 Udvælg indikatorer der følger op på effekten af indsatsen 
 

Forudsætningerne for politiske og faglige prioriteringer forbedres betydeligt, hvis man har viden om, hvad der virker. Derfor 

er det en god idé at udvikle indikatorer, der gør det muligt at følge op på effekten eller resultaterne af indsatsen. 

Hvad virker? Det er et spørgsmål, der skal drøftes løbende på det specialiserede socialområde. Området 

er ikke kendetegnet ved evidensbaserede studier af, hvad der er den rigtige indsats i bestemte situationer. 

Men det er helt centralt at øge kommunens viden om, hvilken effekt man får for de mange penge, der 

bruges på området – og hvordan man bedst bruger pengene. Ledelsesinformation kan ikke erstatte evi-

densbaserede studier, men den kan give nyttig erfaringsbaseret viden om resultaterne af de forskellige 

indsatser. Derfor bør der udvikles indikatorer, der ikke alene ser på input (hvor mange penge bruger vi?) 

og output (hvor mange personer har vi i systemet, og hvilke ydelser får de?), men som fokuserer på 

resultaterne af indsatsen. Hvad er målet med indsatsen for de forskellige målgrupper – er succeskriteriet 

udvikling, så borgeren bliver mere selvhjulpen eller er det nærmere fastholdelse af det nuværende funkti-

onsniveau? Og når vi målet?  

Det faglige arbejde vil blive kvalificeret mærkbart med inddragelse af indikatorer, der fokuserer på resul-

tater og effekt. Fokus kan her være på at måle mere langsigtede effekter. Eksempler på mere langsigtede 

effekter at indsatsen kan være en højere grad af selvhjulpenhed for borgerne, højere beskæftigelsesgrad 

blandt borgere med handicap mv. Udfordringen ved at fokusere på langsigtede effekter er, at det er 

vanskeligt at isolere effekten af kommunens indsats. Der kan være andre faktorer end den kommunale 

foranstaltning, der påvirker fx beskæftigelsesgraden blandt borgere med handicap. 

I et styringsmæssigt perspektiv og som hyppig ledelsesinformation kan det derfor være hensigtsmæssigt 

også at fokusere på mere kortsigtede effekter. Mens langsigtede effekter giver mere overordnede pejlin-

ger i forhold til borgerens udvikling og ikke kræver så ofte opfølgninger, vil måling på kortsigtede effek-

ter kræve mere hyppige opfølgninger.  

Kilden til at måle effektindikatorerne kan være enten registerdata, eller det kan være medarbejdernes 

faglige vurdering. Fx kan medarbejderne vurdere om målene i borgerens handleplan er indfriet ved at se 

nærmere på flere parametre. 

 

Måling af effekt på handicapområdet kan relatere sig til, hvorvidt de mål og indsatser der er opstillet i handle-

planen er indfriet.  Der vil ofte være tale om aktiviteter, der skal fastholde et funktionsniveau, hvorfor de indi-

katorer der anvendes typisk vil belyse borgerens funktionsniveau. Det kan fx være i hvor høj grad borgeren 

fortsat selvstændigt kan skabe og fastholde sociale relationer, borgeren kan deltage i fritidsaktiviteter, borgeren 

kan administrerer egen økonomi, borgeren selv kan foretage frisørbesøg, indkøb mv.  

Mere konkret – og som en mere kortsigtet effekt – kan der være fokus på i hvilken grad den handicappede 

borger får mindre behov for praktisk hjælp og støtteforanstaltninger i dagligdagen, og dermed reducerer det 

antal visiterede timer, der i udgangspunktet var behov for. 
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Ledelsesinformation understøtter kun styringen, hvis den er pålidelig. Der bør derfor være fokus på at sikre troværdig 

ledelsesinformation, der er baseret på valide data. 

Upålidelig ledelsesinformation er ikke bare uanvendelig. Den kan være decideret skadelig. Forkerte in-

formationer kan føre til forkerte konklusioner og fjerne fokus fra de egentlige problemstillinger og sty-

ringsudfordringer.  

For det første kræver troværdig ledelsesinformation, at alle de relevante oplysninger registreres. Det kræ-

ver, at sagsbehandlerne selv registrerer eller giver økonomimedarbejderen besked om nye visitationer 

eller ændringer i visitationer. Sagsbehandlernes incitament til at indberette de nødvendige oplysninger 

styrkes, hvis de oplever, at ledelsesinformationen er brugbar for dem i udviklingen af det socialfaglige 

arbejde 

For det andet skal oplysningerne registreres de rigtige steder. Hvis fx en stigning i udgifterne pr. borger i 

§107 botilbud i virkeligheden skyldes en inkonsistent registrering mellem §107 og §108 botilbud bliver 

ledelsesinformationen utroværdig. Registreringspraksis bør derfor drøftes løbende, så man sikrer en 

ensartet registreringspraksis på tværs af medarbejdere og over tid. Til dette kan der fx udarbejdes ar-

bejdsgangsbeskrivelser. 

For det tredje bør der være fokus på at minimere fejlkilderne. Det er ikke en betingelse for at arbejde med 

ledelsesinformation, at man har et it-baseret ledelsesinformationssystem. Men it-løsningerne kan reducere 

behovet for manuelle dobbeltindtastninger og ”skufferegnskaber” og dermed gøre ledelsesinformationen 

mindre sårbar overfor udskiftning af medarbejdere. Samtidig kan de udvalgte indikatorer ændre sig over 

tid, og det er i den forbindelse vigtigt at indbygge en vis fleksibilitet i it-systemerne, som gør det muligt at 

etablere og følge op på nye indikatorer. 

Registrering af 
alle relevante 
oplysninger

Korrekt 
registrering af 

oplysninger

Minimering af 
fejlkilder

Troværdig LIS

 

Validiteten i data skal løbende drøftes fx i en særlig gruppe med fokus på validitet Men denne drøftelse 

bør adskilles fra de indholdsmæssige og mere faglige drøftelser af ledelsesinformationen, som forudsætter 

at man kan stole på data, og som ikke skal handle om datavaliditet.  

Ballerup Kommune anvender et it-baseret ledelsesinformationssystem. Data til systemet genereres fra 

sagsbehandlerne, der indberetter de visiterede ydelser og udgifter hertil til medarbejdere, der taster oplys-

ningerne ind i systemet. Oplysningerne i systemet anvendes efterfølgende som afsæt for den løbende 

dialog mellem sagsbehandler og den faglige leder om at kvalificere og udvikle den faglige indsats. Syste-

met giver et samlet overblik over de visiterede ydelser fordelt på foranstaltninger og paragraffer i service-

loven. Oplysningerne opgøres efter både antal personer og omregnet til antal helårsmodtagere, og både 

de samlede udgifter og gennemsnitsudgifterne pr. modtager opgøres. Læs mere om hvordan Ball erup 

Kommune anvender LIS-systemet på www.kl.dk/raaderum 

6 Skab troværdig ledelsesinformation  
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Ledelsesinformation er kun nyttig, hvis den anvendes. Det er derfor afgørende, at ledelsesinformationen formidles til sagsbe-

handlere og bruges som afsæt til en konstruktiv dialog om konsekvenserne af kommunens visitationspraksis med henblik på 

løbende at forbedre indsatsen. 

Afsættet for det socialfaglige arbejde er borgere, der har brug for støtte og hjælp i dagligdagen, men det 

sociale arbejde foregår ikke i et økonomisk tomrum. Socialarbejdet handler derfor hverken om indsatser 

eller økonomi alene, men om hvordan der skabes sammenhæng mellem faglighed og økonomi, sådan at 

den påkrævede indsats ydes til den bedst mulige pris.  

Som fagchef har man ansvar for at formidle den relevante ledelsesinformation til medarbejderne på en 

enkel og overskuelig måde. Det er i sidste ende de faglige medarbejdere, der skal udmønte det politisk 

vedtagne serviceniveau. Sagsbehandlerne skal derfor kende deres dispositioner og konsekvenserne heraf, 

hvis de skal kunne agere i forhold til dette. 

Ledelsesinformationen skal bruges til en konstruktiv dialog om visitationspraksis og serviceniveau. Og til 

drøftelser af det faglige arbejde og til at sikre, at pengene anvendes bedst muligt. Den faglige leder har 

ansvaret for at gøre det tydeligt, at oplysningerne anvendes til at kvalificere deres arbejde herunder den 

økonomiske udvikling. Det kræver en åbenhed i forhold til diskussionen af, hvad det bedste tilbud til den 

bedste pris er. Det kan fx ske ved månedligt i afdelingen at drøfte udviklingen på en række indikatorer, så 

som antal modtagere og visiterede ydelser pr. foranstaltningstype. Det er den faglige leders ansvar at 

sikre, at der foretages hyppige drøftelser internt i fagforvaltning, på tværs af medarbejdere og i direkte 

dialog mellem chef og medarbejder.   

Fagchefen skal bruge ledelsesinformationen til at stille spørgsmål: Hvorfor har de samme ydelser forskel-

lige priser, når de tilbydes samme målgruppe? Hvorfor er antallet af visitationer steget? Skal vi revurdere 

de indsatser, vi ofte vælger? Kan vi ved at tænke anderledes skabe mere kvalitet i de indsatser, vi iværk-

sætter? Er der sket en mere eller mindre ubevidst udvidelse af det politiske serviceniveau? 

Frederikssund Kommune har gennem viden om disponerede udgifter og foranstaltninger skabt en stærk sty-

ringskultur med en løbende dialog mellem ledelse, sagsbehandlere og økonomifolk: 

 Ingen hurtige løsninger: Der er særlige foranstaltninger til akutte løsninger. Den enkelte sagsbe-
handler skal ikke presses til at finde en hurtig og ofte dyr løsning, men finde den rigtige løsning første 
gang. 

 Konkrete bestillinger: Sagsbehandlerne skal i bestillingen være konkrete i, hvad borgeren har brug 
for og hvad kommunen derfor betaler for. Sagsbehandlerne bliver udfordret af leverandørchefen i, 
hvad der reelt skal leveres, og den dialog skaber et fælles grundlag for hvad borgeren skal tilbydes. 

 Diskuter begreberne: Der er løbende dialog om de begreber, som sagsbehandlerne anvender i hand-
leplanerne, og hvordan de skal oversættes til konkrete ydelser. Hvad betyder det fx, at en person skal 
have en ”struktureret hverdag”?  

 Bryd vanetænkningen: Sagsbehandlerne skal ikke falde tilbage på at bruge de tilbud de kender hver 
gang, men hele tiden spørge: ”Hvad får vi for pengene? Er der andre løsninger?”. Ved dyre sager skal 
der mindst præsenteres to muligheder. 

 Følg op på regninger: I økonomifunktionen følger man op på regninger, der overskrider de dispone-
rede udgifter. Her er der en tæt dialog mellem sagsbehandlere og økonomifolk – også i andre kommu-
ner, hvis regningerne kommer derfra. 

7 
Brug LIS til at udvikle en faglig styringskultur, hvor faglighed 
og økonomi går hånd i hånd  
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8 
Skab dialog mellem fagchef og økonomifunktion om nøgletal 
og styringsinitiativer 

 

Med henblik på at ledelsesinformationen anvendes aktivt er det afgørende, at der er en tæt dialog mellem økonomifunktio-

nen og fagchefen. Det handler om, at de centrale økonomiske nøgletal formidles til fagchefen på en enkel måde. Og det 

handler om en fælles drøftelse af eventuelle styringstiltag, der sikrer at den faglige og økonomiske styring går hånd i hånd.  

De økonomiske nøgletal kan få alarmklokkerne til at ringe. Og nøgletallene kan anvendes konstruktivt i 

de faglige drøftelser på området. Økonomifunktionen har ansvar for at følge op på de overordnede 

økonomiske nøgletal. Men økonomifunktionen har vanskeligt ved at forklare årsager til udviklingen og 

har ikke den fornødne faglige indsigt til at pege på løsningsmuligheder. Den faglige og økonomiske 

styring ligger derfor i høj grad hos fagchefen.  

For at kunne agere, kræver det, at fagchefen hele tiden får formidlet den aktuelle viden om relevante 

nøgletal. Fagchefen har ansvar for at agere med de rigtige faglige beslutninger, sikre at loven overholdes 

og sikre den økonomiske styring i visitationen.  

Faglig og økonomisk styring forudsætter tæt dialog mellem fagchefen og økonomifunktionen om ledel-

sesinformation. Det indebærer, at dispositionsregnskaber og økonomioplysninger præsenteres for fag-

chef- og fagforvaltning på en enkel og overskuelig måde i en passende kadence, så fagchefen kan anven-

de informationerne i sin styring.  

Oplysningerne bør samtidig anvendes til en løbende dialog mellem økonomichef og fagchef om udgifts-

udviklingen og eventuelle styringsinitiativer. Det kan derfor være en god idé at formalisere dialogen i 

form af faste møder, hvor større faglige og økonomiske tiltag drøftes. Det gælder i forhold til den løben-

de styring og udvikling af området. Men er i særlig grad vigtigt, hvis budgettet skrider. Så bør der være en 

mødekadence, der sikrer at der hele tiden er fokus på, hvordan der kan rettes op herpå. Dialogen mellem 

økonomifunktionen og fagchefen kan med fordel følge logikken i nedenstående figur.  

Formidling af 
økonomiske nøgletal 

til fagchef 

Forklaringer på evt. 
skred i udgifterne

Fælles drøftelse af 
alternative 

styringstiltag

Beslutningsgrundlag 
til politikere

 

I Næstved Kommune har man taget konsekvensen af, at udgifter på området har været stigende over en længere 

periode.  Man har etableret en fast dialog mellem fagforvaltning og økonomienhed, som skal sikre en systematisk 

opfølgning på aktivitets- og udgiftsudviklingen – og sikre, at der løbende iværksættes relevante tiltag.  

Konkret afholdes der 2 månedlige møder. Et møde hvor økonomikonsulenten på området mødes med fagchefen 

og den medarbejder i fagforvaltningen, der står for registrering af iværksatte aktiviteter og udgifter. Og et større 

møde, hvor både ansvarlige chefer og deres respektive stabsmedarbejdere fra de 2 enheder mødes med henblik 

på at gennemgå udviklingen og drøfte hvilke tiltag, der evt. skal iværksættes. Herunder hvorvidt der er basis for 

at løfte udviklingen op politisk med henblik på ændrede strategier for området. De variable der følges op på er 

bl.a. visiterede timer, pris pr aktivitet, evt. ankesager der medfører merudgifter, overgangssager fra barn til vok-

sen mv. 
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9 
Understøt de kvartalsvise oversigter med oplysninger, politi-
kerne kan handle på 

 

Den ledelsesinformation, som politikerne præsenteres for i de kvartalsvise oversigter på det specialiserede socialområde, bør 

basere sig på realistiske forventninger til regnskabet.  For at sikre politikerne handlemuligheder, bør oversigterne ledsages af 

aktivitetsoplysninger sammenstillet med budgetforudsætninger og tidligere års aktivitet. Oplysningerne ledsages af forvaltnin-

gens forslag til kompenserede handlinger, så det står klart, hvilke politiske beslutninger, der skal træffes om fx serviceni-

veauet for at kunne overholde budgettet 

En forudsætning for at kunne styre politisk er, at politikerne får viden om udviklingen i tide. Opdages fx 

budgetoverskridelser for sent på året, er det vanskeligt at handle politisk med andet end tillægsbevillinger. 

En situation, som mange kommunalpolitikere har stået i de senere år. Derfor er der indført krav om 

kvartalsvise oversigter over det forventede regnskab på det specialiserede socialområde. Oversigterne 

skal drøftes i kommunalbestyrelsen hvert kvartal, og de skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsmini-

steriet. Politikerne præsenteres i oversigterne for udgiftsudviklingen på området (ekskl. refusion) fordelt 

på funktioner og bestemte grupperinger.  

Politisk styring kræver, at det er den mest realistiske forventning til udgiftsudviklingen, som politikerne 

præsenteres for. Kan forvaltningen se, at forudsætningerne i budgettet allerede skrider i første kvartal, 

bør politikerne præsenteres for denne viden. Også selv om forvaltningen har en forventning om, at det 

eventuelt kan rettes op efterfølgende.  

Samtidig bør oversigterne suppleres af aktivitetstal for det aktuelle forbrug og visitationspraksis. Forkla-

ringer på udviklingen er nødvendige for, at politikerne kan have ”de rigtige” diskussioner. Hvis der er 

forventning om budgetoverskridelser, bør oversigterne ledsages af forslag til kompenserende handlinger 

og styringstiltag rettet mod problemområderne. Og det skal gøres klart, om der er behov for en fornyet 

drøftelse af serviceniveauet.. I forbindelse med vedtagne besparelser, er det væsentligt, at fx rammebe-

sparelser bliver konkretiseret, og at der følges op på besparelserne. Oversigterne bør derfor ledsages af en 

status på de vedtagne besparelser og udmøntningen heraf. 

Det kan være hensigtsmæssigt, at man i kommunen vælger en proces for udarbejdelse af de kvartalsvise oversig-

ter, hvor samarbejdet mellem økonomi- og fagforvaltning er central.  

Konkret kan processen bestå af følgende trin: 

 Økonomiafdelingen udarbejder oversigter: De disponerede udgifter trækkes på et samlet niveau for 

de tre områder (børn og unge, udsatte voksne samt pleje og omsorg) og fordelt på funktioner og gruppe-

ringer. I oversigterne fremgår afvigelser i forhold til budgettet i procent og absolutte tal. 

 Økonomi- og fagchefen drøfter tallene: Som supplement til oversigterne udarbejdes oplysninger om 

pris og aktivitet, og på den baggrund af oversigterne drøfter økonomi- og fagchefen sammen med en 

kreds af medarbejdere afvigelser fra budgettet (positive og negative) I drøftelserne fokuseres der for de 

enkelte konti på: 

 Aktivitetstal – leveres der flere ydelser? (totalt/pr. bruger) 

 Priser – er ydelserne blevet dyrere? 

 Er der sket et skift i ydelser? (fx pga. nye behandlingsformer/politiske målsætninger) 

 Fælles politisk indstilling: På baggrund af drøftelserne udarbejder økonomi- og fagchefen en samlet 

sagsfremstilling til kommunalbestyrelsen, der forklarer årsager til afvigelser og indeholder forslag til, 

hvordan kommunen ved at tilpasse sine ydelser kan forhindre en budgetoverskridelse. 
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10 
Brug LIS som redskab til at kvalificere kommunens bestiller-
funktion 

 

Et væsentligt element i den faglige og økonomiske styring er den konkrete bestilling af tilbud, dvs. koblingen af behov og 

tilbud. Der bør derfor følges op på kommunens ”indkøb” af tilbud og erfaringer med bestemte tilbud for at kvalificere, om 

kommunens anvender de rigtige tilbud til den rigtige pris. 

På handicapområdet træffes konkrete beslutninger i til tider meget dyre enkeltsager. Og samtidig er der 

ofte tale om indsatser, der varer lange perioder og har stor betydning for borgeren med handicap. Det er 

derfor helt afgørende, at der sker det rigtige match mellem behovet hos borgeren med handicap og de 

konkrete indsatser, kommunen vælger at tilbyde. Det gælder ikke mindst i en tid, hvor den faglige udvik-

ling og en presset økonomi er i fokus. 

Ledelsesinformationen kan dermed kvalificere, om kommunen benytter de rigtige (bedste og billigste) 

tilbud. Det gælder både lokalt og uden for kommunegrænsen. Og sikre at erfaringer blandt medarbejder-

ne deles på tværs i afdelingen, samt at den viden kan anvendes til mere strategiske overvejelser om bru-

gen af tilbud.  

Eksempler på ledelsesinformation om kommunens brug af tilbud og overvejelser, der kan danne grundlag for 

en fremadrettet bedre bestilling og overvejelse om kommunens tilbudsvifte:  

1. Fordelingen mellem egne tilbud og andres tilbud – hvordan stemmer det med eventuelle faglige fokuspunkter omkring lokale 

tilbud? 

2. Fordelingen mellem tilbud - fx de døgntilbud kommunen bruger – hvad er erfaringerne med tilbuddene? Forholdet mellem 

pris og kvalitet? 

3. Udviklingen i brug af konkrete tilbud – er der tale om et bevidst valg/fravalg? Og hvad er årsagen hertil? 

4. Brugen af tilbud i særligt dyre enkeltsager – er der alternativer til de konkrete tilbud? 

 

Oplysningerne drøftes mellem den faglige leder og medarbejderne. Fokus i drøftelserne bør være på 

erfaringer med de konkrete tilbud, og en konstruktiv erfaringsudveksling om pris og indhold på. Når 

kommunen i særlig grad anvender et bestemt tilbud, bør dette give anledning til en drøftelse af erfaringer 

med tilbuddet, herunder effekten af indsatsen og forholdet mellem pris og ydelse.  

Det kan handle om at drøfte, hvilke erfaringer de øvrige kolleger har med samarbejdet med bestemte 

udførere, og hvordan man sikrer, at man får det, man har bestilt? Drøftelserne kan på den måde medvir-

ke til at kvalificere sagsbehandlernes krav til indsatsen, når der i fremtiden skal ”indkøbes” bestemte 

ydelser – og drøftelserne kan forbedre mulighederne for at opstille fx 3 kvalificerede alternativer i visita-

tionen. Oplysningerne har endvidere til formål at stille skarpt på traditioner og vanetænkning, hvor be-

stemte tilbud ubevidst anvendes i større grad uden at erfaringerne med tilbuddet er gode.  

Samtidig kan drøftelserne skabe et godt udgangspunkt for den fremadrettede dialog om kommunens 

tilbudsvifte. Er der særlige områder, hvor der i dag vælges løsninger og tilbud, fordi der ikke eksisterer 

alternativer? Og hvor der er behov for på mere strategisk niveau at sætte fokus på udvikling af enten 

kommunens egen tilbudsvifte, eller tilbudsviften på tværs af kommunegrænser. I så fald kan der være 

behov for en politisk stillingtagen til, hvordan kapaciteten tilpasses behovet i fremtiden.  


