Aftalestyring 2013

Aftale for Bolig og bostøtte - Socialpsykiatrien
Ved indgåelse af denne aftale forpligter aftalegiveren Susanne Strandkjær og aftaleholderen Mette
Olsen sig til målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at
opfylde de vedtagne målsætninger og indsatsområder. Aftaleholder er samtidig forpligtet til at
overholde den tildelte budgetramme og sikre, at de økonomiske midler anvendes bedst muligt til
opfyldelse af de politiske og faglige mål i den indgåede aftale.
Aftaleholder er desuden forpligtet til at overholde de generelle spilleregler i ”Aftalestyring i HøjeTaastrup Kommune – Principper og Vilkår” og øvrige gældende principper og politikker i kommunen.
Formålet med denne aftale er at sikre mulighed for central styring af den kommunale
serviceopgave, samtidig med at der skabes frihed til at vælge, hvordan opgaven løses lokalt.
Aftalen sikrer dermed, at der er sammenhæng mellem kompetence og ansvar for opgaven.
Aftalen er en fokusaftale, der sætter et særligt fokus på udvalgte indsatser i aftaleperioden. Aftalen
bygger på kommunens værdier og fungerer som et supplement til de gældende politiske aftaler,
serviceniveauer, lovgivning mv.
I aftaleperioden skal aftaleparterne løbende være i dialog om aftalen. Dels i forbindelse med dialog
om udmøntningen af budgettet, dels ved den generelle ledelsesopfølgning og tilsyn af den tildelte
budgetramme, som skal udføres hver måned. Opstår der i aftaleperioden væsentlige ændringer,
som gør, at aftalen ikke kan opfyldes, er parterne forpligtet til at informere hinanden på disse
opfølgningsmøder, hvor der gives en status.
I forbindelse med aftalens udløb er aftalegiveren (centerchefen) ansvarlig for, at der følges op på
målene i aftalen.

Dato: 20.12 2013
Aftale mellem
Centerchef Susanne Strandkjær
Aftaleperiode:

og

Enhedsleder Mette Olsen

1. januar 2013 til 31. december 2013.
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1. Generelle forhold
Denne aftale er indgået mellem nærværende aftalegiver og aftaleholder på vegne af Direktionen i
Høje-Taastrup Kommune. Aftalen er 1-årig og følger kalenderåret, dvs. aftaleperioden er fra 1.
januar 2013 til 31. december 2013.
I aftaleperioden kan centerchefen undtagelsesvist justere aftalen og hermed aftaleholders opgave
og ansvarsområde, hvis forudsætningerne for aftalen ændres væsentligt, fx ved lovændringer, ved
væsentlige ændringer i kommunens overordnede økonomi, eller hvis det oprindeligt vedtagne
budget ikke kan overholdes, og der derfor udløses statslige sanktioner.
1.1 Formål
Aftalestyring er et ledelsesredskab til delegering af faglig, administrativ, økonomisk og
personalemæssig ansvar. Formålet med aftalestyring er at sikre mulighed for central styring af den
kommunale serviceopgave, samtidig med at der skabes frihed til at vælge, hvordan opgaven løses
lokalt.
Aftalen sikrer dermed, at der er sammenhæng mellem kompetence og ansvar for opgaven, samtidig
med at den synliggør resultaterne af den kommunale service.
1.2 Ledelsesansvar
Den overordnede styring i Høje-Taastrup Kommune bygger på central styring og decentral ledelse,
dvs. at beslutninger i videst muligt omfang træffes hos de personer, som har det daglige ansvar.
Rammerne for den enkelte enheds anvendelse af ressourcer fastlægges på flere niveauer, dels på
politisk niveau, dels på koncernniveau og dels fagspecifikt. Nedenfor nævnes en række eksempler
på, hvad der fastlægger rammerne for centrene. Listen er ikke udtømmende:
• Byrådets politikker samt MED-aftalen for Høje-Taastrup Kommune gældende for aftaleholder
• Tværgående politikker mv. vedtaget af Byrådet, fx langsigtet økonomisk politik, indkøbspolitik,
integrationspolitik mv.
• Øvrige politiske beslutninger vedtaget af Byrådet på aftaleholders område
• Byrådets udviklingsstrategi
• Kommunens Ejendomsstrategi, hvis formål er at sikre, at kommunens m2 skal bestå af kloge m2.
Det betyder, at kommunens ejendom skal:
– understøtte Høje-Taastrup Kommunes politikker og strategier omkring udvikling
– være tidssvarende og fremtidssikret til kommunens opgaver
– være bedst og billigst at drive
– sikre og øge værdien af kommunens aktiver
• Direktionens strategibrev
Med aftalen delegerer centerchefen den faglige, administrative, økonomiske og personalemæssige
kompetence til aftaleholder.
Som aftaleholder har lederen ansvaret for ledelsen af eget område ud fra, hvad der som helhed
tjener kommunen bedst. Alle ledere i Høje-Taastrup Kommune har derfor såvel et individuelt som et
fælles ansvar for og en initiativpligt til at sikre, at der sker et relevant og nødvendigt samarbejde på
tværs af enhederne og sektorerne, og at alle relevante parter inddrages i opgaveløsningen.
Opadtil har enhver leder ansvaret for at være i dialog med egen nærmeste leder om væsentlige
temaer i relation til drift og udvikling af lederens ansvarsområde.
Hensynet til sammenhæng, helhed, faglig udvikling samt den overordnede koordination på
aftaleholders fagområde sikres af centerchefen, som er aftalegiver. Det betyder, at centerchefen –
såfremt han/hun finder det nødvendigt - har kompetence til at omprioritere midler og indsatser på
aftaleholders fagområde.
Den decentrale leder, som er aftaleholder for denne aftale, fastlægger de metoder og den
arbejdstilrettelæggelse mv., der bedst omsætter elementerne i den centrale styring til resultater på
aftaleholders område.
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Den decentrale leder / aftaleholder bør, som en del af den samlede virksomhed på sit område, være
bevidst om sin andel i kommunens samlede resultat.
Det er centerchefens ansvar at følge op på aftaleoverholdelsen på både økonomi- og resultatdelen.
1.3 Sammenhæng til andre styringsredskaber
Aftalestyring skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige styringsredskaber.
Den økonomiske ramme for de enkelte områder er fastlagt med det vedtagne budget for 2013.
Efter budgetvedtagelsen er det direktionen, der udmønter budgettet i den administrative
organisation mellem centrene. Centercheferne kan herefter fordele midlerne mellem de enkelte
enheder på området.
Aftaleholder har ansvar for at beskrive, udføre og dokumentere sit økonomiske ledelsestilsyn. I
ledelsestilsynet følges op på aftaleholders samlede budgetansvarsområde, herunder på
aftalesummen. Ledelsestilsynet ligger til grund for budgetopfølgningen, som fremlægges politisk 4
gange om året.
Resultatdelen af aftalestyring er bygget op således, at der er en sammenhæng fra det politiske
niveau til virksomhedsniveauet og til kommunens øvrige styringsredskaber.
Det politiske niveau udgøres af relevante uddrag fra budget 2013 samt kvalitetskontrakter.
Koncernniveauet i aftalestyring tager udgangspunkt i direktionens strategibrev, mens der på
virksomhedsniveauet er mulighed for at opstille målsætninger og indsatser, der udspringer af andre
styringsredskaber, som den enkelte aftaleenhed er underlagt. Det er også på virksomhedsniveauet,
at der er mulighed for at skabe sammenhæng til KVIK ved at opstille målsætninger for de udvalgte
forbedringsområder.
1.4
Opfølgning på aftalen
Det er centerchefens ansvar, at der følges op på aftalen både på den økonomiske ramme og
resultatdelen.
Opfølgning på økonomidelen sker i forbindelse med ledelsestilsyn, budgetopfølgning og den
administrative regnskabsproces. Derudover drøftes økonomidelen i den løbende dialog mellem
centerchef og lederen for enheden.
Opfølgning på resultatdelen sker i den løbende dialog mellem centerchef og lederen for enheden. I
slutningen af året sker en endelig opfølgning på resultatdelen. Opfølgningen integreres i det enkelte
enheds årskadence for opfølgning.
Ved den endelige opfølgning skal det kunne dokumenteres, at der er iværksat indsatser med
henblik på at nå en målsætning og hvilken resultat /effekt, der er kommet ud af indsatsen.
Den endelige opfølgning på aftalen sker i forbindelse med det administrative regnskab.
2. Økonomistyring
Økonomistyring kobler overholdelse af den økonomiske ramme til levering af ydelser inden for et
fastlagt serviceniveau. Økonomistyring handler således om at se indhold (aktivitet, service) og
forbrug i en sammenhæng.
I Høje-Taastrup Kommune er det lederens opgave at styre efter de forudsætninger (fx for pris og
mængde), som er grundlaget for det vedtagne budget. Det er samtidig lederens ansvar at sikre, at
de tildelte økonomiske midler anvendes bedst muligt til opfyldelse af de politiske og faglige mål i
den indgåede aftale.
2.1 Økonomisk ramme
Den samlede økonomiske ramme for enheden udgør i 2013:
Aftalesum
Samlet budgetansvarsområde
Se budgetdokument 3. niveau for evt. opdeling af politikområder.
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Aftalesummen udgør hele Bolig og bostøttes budgetansvarsområde.
For nærmere præcisering af budgettet på området, henvises til ”Administrativt budgetdokument, 3.
niveau”.
I aftaleperioden kan der ske justeringer af Bolig og bostøttes aftalesum og budgetansvarsområde.
De korrigerede beløb vil fremgå af kommunens økonomisystem (Prisme).
2.2 Overførselsadgang
Enheden har under hensyntagen til øvrige beslutninger og bestemmelser overførselsadgang mellem
de forskellige budgetposter samt overførselsadgang mellem regnskabsårene. Overførselsadgangen
forudsætter, at gældende politiske serviceniveauer, aftaler, lovgivning mv. overholdes.
Overførselsadgangen mellem budgetår er en nettooverførsel, dvs. at udgifter og indtægter skal
opgøres under ét, indenfor de enkelte bevillinger og øvrige budgetbindinger, og kun nettoresultatet
kan søges overført.
Overførselsadgangen gælder begge veje, dvs. både ved merforbrug og ved mindreforbrug. De
konkrete principper for overførselsadgang mellem 2012 og 2013 fremgår af byrådsbeslutning på
novembermøderækken i 2012.
For kommunens eksterne forpligtelser, herunder projektmidler og forvaltning af økonomien på
vegne af kommunale fællesskaber, gælder særlige forhold for overførselsadgang mellem budgetår.
Principper for overførselsadgang er beskrevet nærmere i ”Principper for økonomisk styring”.
2.3. Puljer
På området for denne aftales enhed findes der flere puljer. Nogle vedrører udelukkende fagområdet,
og andre er puljer, som gælder generelt for Høje-Taastrup Kommune. Centrale puljer på
fagområdet fremgår af tabel 1 nedenfor.
Centrale puljer for enhedens område:
Pulje
Formål

Kriterier for udmøntning af puljen

Afsat i 2012

De nærmere afgrænsninger, vilkår og betingelser for den økonomiske styring og anvendelse af
budgettet er beskrevet dels i ”Principper for Økonomistyring”, dels i ”Aftalestyring i Høje-Taastrup
Kommune, Principper og vilkår” (begge findes på kommunens intranet).
2.4 Områder uden for aftalestyring
De områder, der ikke er omfattet af aftalestyring, er i udgangspunktet projekter med ekstern
finansiering og områder, hvor en enhed forvalter udgifter/indtægter på vegne af fællesskabet. Der
kan dog også være andre udgiftsposter, der er uden for aftalestyring.
For denne aftale er følgende områder ikke omfattet af aftalestyring:
Xxx
yyy
Overførselsregler beskrevet under afsnit 2.2 er også gældende for områder uden for aftalestyring.
Dog gælder, at der for projekter med ekstern finansiering eller hvor Høje-Taastrup Kommune
forvalter økonomien på vegne af et kommunalt fællesskab kan dispenseres fra fire-trin-modellen
mht. overførselsadgang. Dvs. er et projekt godkendt, vil det være muligt at overføre midler mellem
budgetår, selvom der er merforbrug på området, da der er tale om forpligtelser ud af
organisationen.
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Lederen for enheden har budgetansvaret for både de udgifts-/indtægtsposter som ligger inden for
og uden for aftalestyring og som henhøre under enheden. Da lederen er forpligtet til at følge op på
ressourceforbruget på hele sit budgetansvarsområde, har lederen en opfølgnings- og
afrapporteringsforpligtelse også på de områder, der ligger uden for aftalestyring.
2.4.1 Projekter med ekstern finansiering
Projekter med ekstern finansiering vil altid være uden for aftalestyring, da der her er tale om
særlige forhold for overførelser og besparelser. Deltagelse i projekter med ekstern finansiering
forudsætter i øvrigt Direktionens og Byrådets godkendelse, og at der er afgivet en bevilling af både
indtægter og udgifter tilknyttet projektet, inden projekterne igangsættes.
Derudover er det et helt overordnet krav, at såfremt forbrug/aktiviteter indenfor projektet medfører
overskridelse af servicerammen og budgettet, skal der findes tilsvarende besparelser indenfor det
”almene” budget, hvortil projektet kan henføres (dette gælder af hensyn til kommunens samlede
økonomi).
2.5 Ejendomsadministration
Det er CEIS, der varetager kommunens ejendomsadministration. Det er således CEIS, der har
ansvaret for at kommunens ejendomme administreres efter reglerne samt administreres økonomisk
mest hensigtsmæssigt. Dog har den enkelte aftaleholder pligt til at oplyse CEIS om evt. påbud
modtaget fra arbejdstilsynet eller øvrige statslige instanser.
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3. Resultatstyring

Politiske målsætninger (Det politiske niveau)
Af Budgetforliget for Budget 2013-2016 fremgår følgende beslutninger med relevans for
nærværende aftaleenhed: Der er ikke truffet politisk beslutninger vedr. området for bolig og
bostøtte i Socialpsykiatrien.
Af kvalitetskontrakten/er, der dækker områdets serviceområde fremgår det, at i 2013 arbejder
Social- og Handicapcenteret med følgende overordnede målsætninger:

Betegnelse/overskrift:

Tema/overordnet
målsætning:

Mål:

Veje til målet:

1. Udvikling af kommunens Der skal arbejdes videre At oprette et eller to
Der arbejdes videre på at
egen tilbudsvifte til borgere med at udvikle botilbud
fleksible
indgå forpligtende aftaler
med funktionsnedsættelse
og aktivitetstilbud af høj opgangsfællesskaber/bo med boligselskaber i Højekvalitet inden for
miljøer i kommunen.
Taastrup Kommuner vedr.
kommunens egne
etablering af
grænser, idet det giver
opgangsfællesskaber.
mulighed for at borgerne
kan forblive
At planlægge behovet for Der laves en analyse af det
i deres nærmiljø og tæt på boliger til borgere med
kommende behov for boliger
deres sociale netværk.
funktionsnedsættelser i et og en plan for etablering af
Muligheden for at etablere langsigtet perspektiv
boligerne i en 10-års
tilbud i samarbejde med
horisont.
nabokommunerne skal i
At etablere et
den forbindelse overvejes. aktivitetstilbud for
Der udarbejdes en analyse
handicappede borgere i af/plan for etablering af
Høje-Taastrup Kommune. aktivitetstilbud – herunder
beskrives tilbuddets faglige
vision, målgruppen, indhold
og økonomi. Tilbuddet kan
tidligst realiseres fra 2014,
men forarbejdet kan laves i
2013.
2. Empowerment, udvikling Der skal arbejdes videre
og fast holdelse af borgernes med inklusion af borgere
ressourcer
med
funktionsnedsættelser i
det omkringliggende
samfund.

At etablere mindst et
konkret projekt som
sigter mod at øge
inklusion af borgere med
funktionsnedsættelse i
det omkringliggende
samfund.
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Der etableres et samarbejde
mellem området for Fritid og
Kultur og Social- og
Handicap, som skal pege på
muligheder for at bygge bro
mellem tilbud i
”normalområdet” og tilbud i
”specialområdet”.
Samarbejdet formaliseres
som et politisk godkendt
projekt.
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Administrative målsætninger (Koncernniveau)
Nærværende aftale sætter på området fokus på nedenstående administrative og faglige
målsætninger i 2013. Målene er udformet på baggrund af rammerne i budgetvedtagelsen og
Direktionens strategibrev.
Målsætningerne på niveau 2 er en udmøntning af Direktionens strategibrevs 3 indsatsområder for
arbejdet i Høje-Taastrup Kommune i året 2013:

Fokusering og eksekvering:
Når der sættes en opgave eller et udviklingsprojekt i søen, skal det realiseres, og de ønskede
effekter skal nås. Direktionen ønsker derfor i 2013 at sætte særligt fokus på ’eksekvering’ – det vi
har sat i gang, skal vi gøre færdigt. Det skal ske ved, at den enkelte leder har fokus på systematik
og opfølgning såvel som fokus på effekt og reel merværdi for borgerne.
Nytænkning:
Færre ressourcer og nye behov hos borgere og virksomheder stiller større krav om nytænkning og
innovation. Social- og Handicapcenteret er i gang med en økonomisk omstilling. Der skal skabes
mere service for samme penge eller samme service for færre penge. Når vi skal bruge vores
ressourcer bedre, kræver det, at vi optimerer og prioriterer på tværs af kommunen. Vi skal finde de
løsninger, hvor kommunen får mest muligt ud af personale, kvadratmeter og økonomi.
Helhed:
Direktionens fokus på helhed og tværgående koordinering fortsætter i 2013. Social- og
Handicapcenteret skal arbejde videre med helhedstænkning, hvor vi arbejder tværprofessionelt og
bliver endnu bedre til at udnytte vores fælles muligheder, kompetencer og erfaringer.

Udarbejdelse af en visionær og strategisk masterplan for
Social- og Handicapcenteret
Målsætning
Social- og Handicapcenteret har med udgangen af 2013 udarbejdet en sammenhængende,
visionær og strategisk masterplan for det specialiserede socialområde for voksne i Høje-Taastrup
Kommune.
Masterplanen skal være så visionær og samtidig så konkret, at den fremadrettet kan blive
omdrejningspunktet for, at en gennemgribende udvikling af det specialiserede socialområde i HøjeTaastrup Kommune fastholdes, evalueres og løbende udvikles med ny viden.
Baggrund / forklaring
Høje-Taastrup Kommunes økonomi på det specialiserede socialområde for voksne er i de seneste
år blevet mærkbart udfordret, og Social- og Handicapcenteret er i gang med en økonomisk
omstilling. Samtidig er det specialiserede område nationalt under en kraftig forvandling, i retning af
at styrke borgernes egne kompetencer og evner og dermed gøre dem mest muligt uafhængige af
den kommunale støtte. Det betyder, at området på mange måder skal retænkes, og der skal
vælges hvilke nye veje man vil gå i lige præcis Høje-Taastrup og hvordan.
Centret har et stort ønske om at udvikle en flerårig strategi og handleplan, der fortsætter den
gentænkning, nytænkning og videreudvikling af Social- og Handicapcenterets sociale tilbud, fysiske
bygninger og faglige praksis som allerede er godt i gang i centret.
Masterplanen skal bl.a. behandle følgende områder:
Samlet vision og strategi for Social- og Handicapcenteret.
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10-årig boligstrategi og helhedsplan for centerets bomiljøer, boliger og bostøtte.
2-årig helhedsplan for centerets beskæftigelses- og aktivitetstilbud, inklusionsprocesser og
udviklingen af partnerskaber med lokalsamfundet.
Køberstrategi.
Fælles strategi for uddannelse og faglig udvikling.
Strategi for fremtidig effektmåling og styring.

Resultat- og effektmål

Der er udarbejdet en masterplan for det specialiserede socialområde for voksne.

Masterplanen er politisk godkendt december 2013.
Deadline
31.12 2013
Succeskriterier

Opfyldt: > Der er udarbejdet en masterplan, som er politisk godkendt december 2013.

Delvist opfyldt: Der er udarbejdet en samlet masterplan.

Ikke opfyldt: Der er ikke udarbejdet en samlet masterplan.
Indsatser

Brugerinddragelse og samarbejdsdrevet innovation.

Inddragelse af ledere og medarbejdere på tværs af SHC

Inddragelse af aktører fra andre centre i kommunen

Involvering af det politiske niveau.

Inddragelse af eksterne samarbejdspartnere og interessenter fra lokalsamfundet.

Inddragelse af ekstern sparring gennem studerende og folk med ”skæve vinkler”.

Uddybende procesplan udarbejdes primo 2013.
Opfølgning
Der skal følges op på resultatdelen en gang årligt. Opfølgning integreres i det enkelte centers
årskadence for opfølgning.
Ved den endelige opfølgning skal der kunne dokumenteres, at der er iværksat indsatser med
henblik på at nå en målsætning, og hvilken resultat /effekt der er kommet ud af indsatsen.
Endvidere redegøres der i den administrative regnskabsproces kort for hvilke resultater der er
opnået.
Metode:
Mundtlig opfølgning på statusmøder mellem direktør og centerchef.
Opfølgning på fælles møder mellem centerchef og områdeledere.
Tidspunkt(er):
Mundtlig opfølgning månedligt.
Ansvarlig:
Susanne Strandkjær i samarbejde med Social- og Handicapcenterets strategiske lederforum.
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Implementering af de økonomiske handleplaner for
Social- og Handicapcenteret
Målsætning
Social- og Handicapcenteret skal sikre budgetoverholdelse på det specialiserede socialområde for
voksne gennem den fortsatte implementering af genopretningsplanen – herunder 3 konkrete
handleplaner for 2013.
Handleplanernes realisering kræver tættere internt samarbejde mellem Social- og
Handicapcenterets myndighed og områder, samt øget samarbejde med andre centre i kommunen.
Forudsætningen er en ny og fælles opgaveløsning, hvor alle bidrager til at målsætte og etablere
løsninger.
Handleplanerne skal sikre fokus på mindst indgribende tilbud og tilpasning af serviceniveauet, som
samtidig lever op til kommunens forpligtigelser jf. Lov om Social Service.
Baggrund / forklaring
Social- og Handicapcenteret er i gang med en økonomisk omstilling. Der skal ikke kun skabes
samme service for færre penge, men også mindre service for færre penge. Vi skal derfor finde de
løsninger, hvor kommunen får mest muligt ud af personale, kvadratmeter og økonomi.
For at lykkes, skal Social- og Handicapcenteret arbejde videre med helhedstænkning, hvor vi
arbejder tværprofessionelt og bliver endnu bedre til at udnytte vores fælles muligheder,
kompetencer og erfaringer. Sammen skal vi sætte borgernes ressourcer i spil og sikre, at vores
ydelser tager udgangspunkt i borgerens perspektiv og mindste indgribende tilbud.
Som et led i genopretningsplanen for det specialiserede socialområde har Social- og
Handicapcenteret udarbejdet en handleplan 2013-2014 for centerets samlede budgetområde.
Handleplanen afspejler, hvordan Social- og Handicapcenteret aktuelt arbejder på en langsigtet
udvikling af både indsatser og styring af området samt på kort sigt at kunne nedbringe
udgiftsniveauet i 2013 med 3 mio. kr. stigende til 10 mio. kr. i 2014, hvoraf 4 mio. kr. vedrører
hjemtagning af aktivitetstilbud (ikke medtaget i dette aftalepunkt).
For de tre konkrete og kortsigtede handleplansindsatser er der samlet set tale om besparelser
vedrørende hjemtagning af alkoholdemente borgere, hjemtagning af borgere fra botilbud til
Vestervænget samt benyttelse af billigere midlertidige botilbud på skønsmæssigt 3 mio. kr. i 2013
og 6 mio. kr. i 2014.
For uddybende beskrivelse af de enkelte handleplansindsatser se dokument nr. 244976-12.
Resultat- og effektmål

Hjemtagning af alkoholdemente borgere
Hjemtagning af borgere fra botilbud til Vestervænget
Benyttelse af billigere midlertidige botilbud (§ 107)

I alt
Hjemtagning af aktivitetstilbud



Nuværende
udgiftsniveau
2.500.000
4.000.000
40.000.000
46.500.000

Handleplansindsatserne er implementeret.
Udgiftsreduktionen på 3 mio. kr. er realiseret og dokumenteret

Deadline
31.12 2013
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Sparemål
2013
2014
1.000.000
1.000.000
1.200.000
1.200.000
800.000
3.800.000
3.000.000
6.000.000
4.000.000

Aftalestyring 2013
Succeskriterier

Opfyldt: > Såfremt udgifterne vedr. de konkrete indsatsområder er reduceret med 3 mio.
kr. .

Delvist opfyldt: Såfremt udgifterne vedr. de konkrete indsatsområder er reduceret med 2-3
mio. kr.

Ikke opfyldt: Såfremt udgifterne vedr. de konkret indsatsområder ikke er reduceret.
Indsatser

Der henvises til den detaljerede handleplan for hvert af de tre indsatsområder, som er
vedhæftet som bilag til denne aftale (307974-12).
Opfølgning
Der følges op på resultatdelen en gang månedligt. Opfølgningen foretages i et dertil udarbejdet
regneark og afrapportering sker til direktøren
Ved den endelige opfølgning skal der kunne dokumenteres, at der er iværksat indsatser med
henblik på at nå en målsætning, og hvilken resultat /effekt der er kommet ud af indsatsen.
Endvidere redegøres der i den administrative regnskabsproces kort for hvilke resultater der er
opnået.
Metode:
Mundtlig opfølgning på statusmøder mellem direktør og centerchef.
Opfølgning på fælles møder mellem centerchef og områdeledere.
Tidspunkt(er):
Mundtlig opfølgning månedligt.
Ansvarlig:
Susanne Strandkjær i samarbejde med Social- og Handicapcenterets strategiske lederforum.
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Klare faglige og økonomiske styringsprincipper i Socialog Handicapcenteret
Målsætning
Social- og Handicapcenteret har som målsætning at skabe klare rammer og fælles forståelse for
samarbejdsrelationer, kompetencer og roller mellem myndighed og udførerområder internt i
centeret. Med udgangen af 2013 har Social- og Handicapcenteret fastlagt klare faglige og
økonomiske styringsprincipper for det fælles arbejde med henblik på at sikre at udgifterne på
område fortsat sænkes, og at der sker en fortsat faglig udvikling.
Formålet er, at sikre optimale rammer for samarbejdet mellem centerets ledere og
enhederomkring løsningen af centerets faglige og økonomiske målsætninger.
Baggrund / forklaring
Med udarbejdelsen af klare styringsprincipper, ønsker Social- og Handicapcenteret at skabe et
endnu større fællesskab mellem myndighed og udfører omkring det faglige og økonomiske
paradigmeskift som centeret er ved at implementere. Vi skal have tydelige og brugbare værktøjer,
som afsæt for en tæt dialog på tværs af områder.
Social- og Handicapcenteret får færre ressourcer til at dække borgernes behov for sociale ydelser,
hvilket stiller større krav om nytænkning og innovation. Den økonomiske omstilling medfører, at
der ikke kun skal skabes samme service for færre penge, men også mindre service for færre
penge. Vi skal derfor finde de løsninger, hvor centeret og kommunen som helhed får mest muligt
ud af personale, kvadratmeter og økonomi. Vi skal foretage de rette prioriteringer.
Social- og Handicapcenteret har de senere år implementeret nye styringsværktøjer, bl.a. er
aktivitetsbaseret finansiering implementeret på flere områder, voksenudredningsmetoden er taget i
anvendelse, dispositionsregnskabet på individniveau er implementeret mv.
Nu er der behov for at tage de næste skridt.
Resultat- og effektmål
Centerets procedurer for sagsbehandling og visitation (roller og ansvar) er kendt og
afklaret blandt interne og eksterne aktører.
Der er udarbejdet retningslinjer for hvornår en opgave løses internt og hvornår der
benyttes eksterne leverandører, samt andre faglige principper. Retningslinjerne baseres
bl.a. på kortlægningen af centerets nuværende tilbudskapacitet
Der er taget stilling til fremtidig IT-understøttelse af centerets dispositionsregneark og
værktøjet er under implementering.
Der er udarbejdet og implementeret en arbejdsgang som sikrer løbende controlling af det
individbaserede regnskab, og hvor ændrede forhold hos borgerne hurtigere opfanges.
De nuværende finansierings- og afregningsmodeller er evalueret, og plan for fremtidige
økonomiske styringsprincipper er fastlagt for de enkelte områder af centeret.
Der er udviklet og udvalgt 2-3 nøgletal som hvert område i centret løbende måles på
(f.eks. gennemløbstid i midlertidige bomiljøer). Målingen er implementeret.
Deadline
31.12 2013
Succeskriterier

Opfyldt: 5 ud af 5 resultatmål er opfyldt.

Delvist opfyldt: 4 ud af 5 resultatmål er opfyldt.

Ikke opfyldt: 3 eller færre ud af 5 resultatmål er opfyldt.
Indsatser





Indhente erfaringer fra andre kommuner.
Udarbejde analyser af fordele og ulemper ved de forskellige valg.
Afholde temadage og workshopforløb med centerets ledere og medarbejdere, samt
relevante samarbejdspartnere i ØDC mv.
Uddybende procesplan udarbejdes primo 2013.
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Opfølgning
Der skal følges op på resultatdelen en gang årligt. Opfølgning integreres i det enkelte centers
årskadence for opfølgning.
Ved den endelige opfølgning skal der kunne dokumenteres, at der er iværksat indsatser med
henblik på at nå en målsætning, og hvilken resultat /effekt der er kommet ud af indsatsen.
Endvidere redegøres der i den administrative regnskabsproces kort for hvilke resultater der er
opnået.
Metode:
Mundtlig opfølgning på statusmøder mellem direktør og centerchef.
Opfølgning på fælles møder mellem centerchef og områdeledere.
Tidspunkt(er):
Mundtlig opfølgning månedligt.
Ansvarlig:
Susanne Strandkjær i samarbejde med Social- og Handicapcenterets strategiske lederforum.
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Mål 1: Forsat udvikling af psykosocial rehabilitering med
opstart af uddannelsesforløb for alle:
Målsætning
Bo- og bostøtteområdet i socialpsykiatrien vil forsætte sit arbejde med at implementere vores recovery
og rehabiliterende tilgang i vores arbejde med psykisk sårbare. Vi har derfor forsat fokus på at udvikle
medarbejdernes faglighed i henhold hertil, hvor relationsarbejdet er i højsædet.
Området arbejder målrettet på, at borgeren sættes i centrum i forhold til rehabiliteringsindsatsen. ”Vi
skal tage udgangspunkt i de mennesker, vi har med at gøre”(Strategibrev 2013).
Baggrund / forklaring
Socialpsykiatrien har i 2012 deltaget i to ekstern finansieret projekter, ”Livgivende relationer” og
”Medicinpædagogik”. Medicinpædagogikprojektet er afsluttet i slutningen 2012 og skal nu implementeres
i hele organisationen samt til andre interesseret. Projektet er en stor succes i det borgeren får indsigt og
bliver ansvarliggjort i forhold til sin medicin, og dermed bliver en aktiv medspiller i forhold til sin
medicin. Hvor medarbejderne får viden og indsigt i hvordan de bedst kan støtte borgeren.
Projekt ”Livgivende relationer” fortsætter indtil oktober 2013 og har fokus på betydningen af en god
resonans mellem mennesker. Både i forhold til relationen mellem borgeren og medarbejderen, men også
mellem kollegaer med vægt på arbejdsmiljøet. Denne viden som projektet tilfører, skal vidensdeles i
hele området eventuelt på en temadag.
Projekt ”Mød mig” er i gang og skal rundt til de enheder som endnu ikke har ”haft besøg” i løbet af
2013. Her sættes der fokus på kommunikationens betydning og kropssprog.
”Tænketanken” har udviklet et værktøj i form af en bog ”Det er mit liv”, som giver borgeren et overblik
over ressourcer og udfordringer på 12 livsområder. Arbejdet med og implementeringen af dette værktøj
skal igangsættes i 2013.
Tre medarbejdere har færdiggjort en rehabinstruktør uddannelse på diplomniveau. I september 2013
opstartes 4 dages kursusforløb i CARe for alle medarbejdere i socialpsykiatrien, hvor borgere/beboere er
velkommen til at deltage. Kursus-forløbet vil etableres på tværs af de 2 områder i socialpsykiatrien, og
vil bestå af 2 gange 2 dage hvor der afslutningsvis skal laves en mindre opgave, hvor deltagerne vil
modtage skriftlig feedback fra nærmeste leder og Rehab-instruktørene. I forlængelse af kursusforløbene
vil der etableres små pilotprojekter i de enkelte enheder med udgangspunkt i samarbejdet mellem
borger og medarbejder.
Vi ønsker forsat at udvikle, implementere, vidensdele og opstarte følgende:
 Livgivende relationer
 Medicinpædagogik
 Projekt ”Mød mig”
 Bogen ”Det er mit liv”
 Kursusforløb i CARe for alle i vores recovery og rehabiliterende tilgang
Se vedhæftede/vedlagte dokument, som er en beskrivelse af Kursusforløbet.
Resultat- og effektmål
Bogen ”Det er mit liv” præsenteres på en temadag og vi publicerer en artikel med vores erfaringer, samt
etablere læringsmiljøer i forhold til anvendelse af bogen for både medarbejdere og borgere.



40 borgere har prøvet at anvende bogen ”Det er mit liv.
Undersøge outcome/effekten ved brug af bogen.

Kursusforløb i CARe med fokus på vores recovery og rehabiliterende orienteret tilgang.
 Alle medarbejdere samt 10 antal borgere har gennemført kursusforløbet.
 Undersøge outcome/effekten af kursusforløbet.

Deadline
31.12.2013
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Succeskriterier til Kursusforløbet CARe

Opfyldt: 90 procent af medarbejderne har gennemført kursusforløbet CARe

Delvist opfyldt: 80 procent af medarbejderne har gennemført kursusforløbet CARe

Ikke opfyldt: 70 procent af medarbejderne har gennemført kursusforløbet CARe
Succeskriterier til ”Det er mit liv”

Opfyldt: 40 borgere har anvendt bogen ”Det er mit liv”

Delvist opfyldt: 30 borgere har anvendt bogen ”Det er mit liv”

Ikke opfyldt: 15 borgere har anvendt bogen ”Det er mit liv”
Delmål
Indsatser
Udarbejde procesplan i forhold til afholdelse af kursusforløb. Ligeledes udarbejde proces forhold til
præsentation af bogen ”Det er mit liv” samt opstart af anvendelse af bogen.
Opfølgning
Der skal følges op på resultatdelen en gang årligt. Opfølgning integreres i det enkelte centers/enheds
årskadence for opfølgning.
Ved den endelige opfølgning skal der kunne dokumenteres, at der er iværksat indsatser med henblik på
at nå en målsætning, og hvilken resultat /effekt der er kommet ud af indsatsen.
Metode: Kvantitativ metode i form af optælling samt en kvalitativ undersøgelse ved brug af
fokusgruppeinterview med fokus på outcome/effekten af uddannelsesforløbet og brug af bogen ”Det er
mit liv”.
Tidspunkt(er): Inden 31.12.2013
Ansvarlig: Mette Olsen
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Mål 2: Dokumentation – Internt og eksternt
Målsætning
Socialpsykiatrien ønsker at skabe klare forventningskrav til dokumentation i den enkelte enhed,
samt vidensdele på tværs af enhederne i området.
Baggrund / forklaring
I takt med større krav til dokumentation, med fokus på outcome/effekten af vores pædagogiske
indsats, vil klarhed omkring vores dokumentation forsat være et mål.
Vi har derfor nedsat en ”dokumentationsgruppe” med repræsentanter fra alle enheder, som
afholdte første møde den 28.november 2012. Gruppen fandt frem til en strategi i forhold til
hvordan vi bliver mere skarpe på at leve op til interne og eksterne forventninger til vores
dokumentation.
Gruppen vil invitere Myndigheden i forhold til at fortælle om deres forventninger. Dernæst en som
har viden om det juridiske i forhold til dokumentation og ikke mindst vores IT-system Bosted.
Resultat- og effektmål
Der skal udarbejdes klare retningslinjer og forventninger til den enkelte enhed i socialpsykiatrien i
forhold til dokumentation, med særlig fokus på arbejdet med borgerens fokuspunkter.
Deadline
31.12.2014
Succeskriterier

Opfyldt: Alle enheder har en relevant og brugbar manual, hvor min 2 medarbejdere som er
dokumentations agenter, er blevet introduceret til manualen og de dertilhørende processer.

Delvist opfyldt: 75 % af socialpsykiatriens enheder har en relevant og brugbar manual, hvor
min 2 medarbejdere som er dokumentations agenter, er blevet introduceret til manualen og de
dertil hørende processer.

Ikke opfyldt: 50 % af socialpsykiatriens enheder har en relevant og brugbar manual, hvor min
2 medarbejdere som er dokumentations agenter, er blevet introduceret til manualen og de
dertilhørende processer.
Delmål
Delmål pr. 31.12.2013.
Manualen er udarbejdet for hver enkelt enhed og dokumentation agenterne har den fornødne
viden.
Indsatser
Inviterer relevante fagpersoner og samarbejdspartnere som kan tydeliggøre forventninger til os.
Der skal udarbejdes en manual og undervisningsmateriale, som dokumentationsagenterne kan
implementere i de respektive enheder, således at alle den 31.12.2014 er skarpe på hvad og
hvordan der skal dokumenteres med fokus på meningsfuld dokumentation.
Opfølgning
Der skal følges op på resultatdelen en gang årligt. Opfølgning integreres i det enkelte
centers/enheds årskadence for opfølgning.
Ved den endelige opfølgning skal der kunne dokumenteres, at der er iværksat indsatser med
henblik på at nå en målsætning, og hvilken resultat /effekt der er kommet ud af indsatsen.
Metode: Fokusgruppeinterview af dokumentationsagenterne inden den 31.12.2013, med fokus på
status af udarbejdelse af manual.
Fokusgruppeinterview af medarbejderne i de respektive enheder inden den 31.12.2014, med fokus
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på hvorvidt de oplever klarhed omkring hvad og hvordan de skal dokumentere.
Tidspunkt(er): Beskrevet ovenfor.
Ansvarlig: Mette Olsen
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