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1.  

get. Bostedet blev s
lig ledelse og tilgang til levering af service til beboerne. Det-

lige forbedringstiltag  i forhold til effektivitet og 
styring.  

I 2014 blev bostedern en enhed, 

kaldet Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter (EKBA). 

  en ensartet faglig tilgang til bor-

 at serviceniveauet Siden 2014 

er der derfor arbejdet fokuseret med 

  

I december 2015 modtog Egedal Kommune en rapport fra Socialtilsynet, hvor 

de til den faglige styring og ledelse med ud-

gangspunkt i fusionen. Be

af ledelsen og der blev fokuseret entydigt 

de to enheder, samt at drive enhederne via medstyrende teams. Dette har 

 

 

 udfordringer for Center 

for Social Service i forhold til de prioriteringer.   

I perioden blev der desuden 

kunne skyldes afvigelser i serviceniveau, eller afvigelser i ressourceforbruget 

 

Medio 2016 vurderede Center for Social Service (CSS) derfor, at der var 

behov for at 

 

Center for Social Service uda

analyse af Bostedernes drift, serviceni-

veau og styrings setup samt arbejdsgange,  det mest 

optimale niveau og drift af tilbuddet.  

ptimere 

eventuelle arbejdsgange, samt have / etablere et tydeligt 

hierarki med ansvar og rollefordeling klarlagt 
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samarbejdsfladen til KKR og Socialtilsy-

net ind i de fremadrettede daglige arbejdsgange, herunder de krav 

dokumentation 

Endeligt skulle analysen sikre g der er 

sikkerhed for, at EKBA er et konkurrencedygtigt tilbud i forhold til andre 

sammenlignelige tilbud.  

Center for Social Service og Deloitte udarbejdede derefter med udgangs-

 

 

1. Analyse og diagnosticering 

relevante benchmark i forhold til lignende institutioner, og der udarbejdes 
en diagn  

2. Mobilisering 

 

3. Formulering af plan for forbedrende initiativer i et samarbejde med le-
delsen af CSS. 

4.  af forbedrende initiativer i 
 

5. Afledte konsekvenser for  hos fremmede kommuner 
identificeres og indarbejdes i en ny takstmodel, og resultatet heraf kom-
munikeres og justeres over for beboeres betalingskommuner. 

der omfatter faserne 1-

gen vedr  

fra EKBA, CSS og CAS forinden endelig fremsendelse. 

Fo
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2. Indledning 

Cent
trans-

parens 

Deloitte udarbejdet denne rappor

rende styring samt forslag til forbedrende initiativer. 

CSS mod en reel aktivitetsbaseret styring og 

har yring via en transparent styrings-

model med klar rolle- og ansvarsfordeling. Der er imidlertid fortsat udfordrin-

allokeret til de forskellige aktiviteter, oritere og styre 

 

ne (samlet kaldet EKBA). Analysen er udarbejdet i september og oktober 

201  trin: 

1. Indsamling af . 

2. Dataanalyse, herunder benchmarkanalyse op mod Deloittes bostedsdata-
base. 

3. Interview med ledergruppe og udvalgte medarbejdere. 

4. Udarbejdelse af initiativliste og indikativ prioritering af initiativer med ud-
valgt projektgruppe. 

5. Sammenstilling og udarbejdelse af initiativer og forslag til implemente-
ringsplan. 

R

 og inkluderer en sammenligning med andre bosteder. 

t kvalitativt afsnit, hvor udfordringer

gerne hertil beskrives. De to afsnit opsummeres i et diagnoseafsnit, og med 

 forslag til 

ligger til grund for de og initiativer, 

 styring 

EKBA. Analysen afsluttes med et forslag til strukturering af initiativerne og 

forslag til roadmap for implementering. 
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3.  

De

Analysen viser, 
, at EKBA huser nogle relativt ple-

orgere. Samtidig er over 60 procent af borger-

hjemkommune. 

3.1. Rammer for EKBA 
under CSS, men er oprindelig oprettet som bo-

sted under de ned  at betragte som et bosted 

i henhold til s 1 

, og fra 2014 

 

 keltmandstilbud og 

tilbud om hverdagsaktivering. 

3.2. EKBA   
og med 

ing af omkostninger. Deloittes 

.  af botilbud er 

foretaget under hensyntagen til sammenlignelighed i forhold til tilbudstype, 

paragraf, ografi 

med udgangspunkt i data indberettet til tilbudsportalen og tilbudsportalens 

tilbudsdefinition. Data er dog indsamlet direkte hos kommunerne via udfyl-

delse af specificerede dataark, der  analyse 

af EKBA. 

Med henblik p

ring i at udvikle og effektivisere driften

grundlag, som EKBA spejles i. 

 

Boligerne er kendetegnet ved stabilt aktivitetsniveau, da borgerne i udgangs-

                                                      

1 betyder, at beboerne har egen 
.t. en udredning af de lov , og 

hvilke paragraffer de visiterede borgere fremadrettet skal visiteres efter. 
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, og eventuelle tomme boli-

ger bliver hurtigt genbesat. 

Det samlede omkostningsniveau for 2015 udgjorde cirka 111 mio. kr., hvor 

blandt andet omsorgspersonale, 

svarende til 210-220 

t  

 

-95 procent 

ble 

del er bestemt af antallet og typen af vagter for den enkelte medarbejder. 

 

50.337] kr. per 1. januar 

 er  i databasen 

 henholdsvis 392.807 kr. og 483.00  

 

Figur 1.a  

 

skyldes flere faktorer, men er klart et udtryk 

for heds-

fagligt uddannet personale. 

er et udtryk for tre faktorer  uddannelsesniveau, anciennitet (inkl. 

 weekendvagter. De to 

res indvir

 teamniveau. 

Middel 

 

Lav 
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varierer fra 8  

- og nattevagter end 

 dels p

hold til gennemsnittet for 2015. Dette indikerer, at der ikke er fokus og ej 

 

 

 

 

Takstniveau 

om EKBA er dyrere 

en og derved plejetyngden 

ligt at foretage en objektiv vurdering af, om det ene tilbud er dyrere end de 

gende har Deloitte alligevel medtaget en sammenligning af 

 

Det gennemsnitlige taks  bolig, 

iveau i Deloittes benchmarkdatabase, hvor 

ste gennemsnitstakst er  bolig, mens det laveste takst-

niveau udg   bolig. 

0%

5%

10%
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Figur 2. Benchmark  takster 

 

,  

samt der er to solisttilbud 

8.698 kr. og 16.838 kr.2  

en nedenfor. 

Tabel 1. Fordeling i takstgrupperinger 

Interne Eksterne Takst (kr.) 

Takst 1 8 2 2.127  

Takst 2 8 19 3.119  

Takst 3 7 18 4.822  

Takst 4 6 5 7.155  

Projekt 0 1 8.698  

 0 1 16.838  

 1 0 11.313  
 

EKBA huser en stor del eksterne borgere, hvor andre kommuner betaler den 

, for at deres borgere har til huse i Egedal Kommune. De 

 af det samlede antal borgere.  

Fordeling af omkostninger 

Fordelingen af 

fagpersonale fremfor ledelse. EKBA bruger 5,2 procent n-

 hos de resterende botilbud i Deloit-

, 

bejdere. 
                                                      

2 , vil EKBAs gen-

menligningsgrundlaget. 

Middel 

 

Lav 
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Figur 3. Fordeling af omkostninger 

 

 r gennem-

snitlig  Deloittes benchmarkdatabase bruges 88 procent 

fagpersonale og vikarudgifter. 

 Det 

viceniveauet er ikke direkte sammenligneligt med andre tilbud, uden at der 

samtidig laves en sammenligning af borgernes tyngde. 

3.3. Teamniveau   

  optjent afspadsering og kritisk afspadsering 

l med stabiliteten i vagtplanen og som konse-

kvens heraf stabiliteten i medarbejdernes hverdag. Indikatorerne 

andre ord en central del af de

-omfang til teamleder-

ne i dag  
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 , hvilket 

placere , hvor det 

. 

Figur 4.  

 

 skyl-

des blandt andet langtidssygemeldinger hos nogle enheder, og der er efter-

arbejdet med at genopbygge disse teams

e praksis omkring 

, 

den store centrale styring. I den forbindelse har teamlederne 

ikke evner at sige fra overfor ledige vagter. 

. Hvis EKBA 

til 3-  

ttet. Det er i den forbindelse ikke muligt for teamlederne at skelne mel-

lem forskellige typer - og korttidssygdom grupperes 

yring af medarbej-

 

Middel 

 

Lav 
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Figur 5. 3  

 

 (beregnet 

som ledelsestid divideret med antal ansatte) au. 

population. En del af teamlederne gav imidlertid udtryk for at have meget 

- og udviklingssamtaler med medarbej-

derne og begrundede det med et omfattende antal medarbejdere i deres 

respektive team. 

Afspadsering 

grund af 

, 

darbejdet i vagtrul i form af eksempelvis rullende afspadse-

ring. Den samlede saldo og udviklingen over tid 

v. 

                                                      

3 Ledelsestiden er estimeret til 16,1 time per teamleder per 
og halvanden arbejdsdag (11,1 time) til direkte ledelse. 
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Figur 6. Afspadseringstimer per team 

 

team svarende til cirka 

brugen af 

timer ikke kan komme til udbetaling, men d

imidlertid stadig betyde en 

lysefasen konstateret medarbejdere med helt op til 256 timers afspadsering 

svarende til cirka 60.500 kr.4 eller syv   

-planlagt 

 

Kritisk afspadsering 

Den kritiske afspadsering 

, 

hvis den ikke afholdes indenfor fire uger. Den samlede kritiske afspad-

sering blev opgjort til cirka 291 timer for september 2016. Hvis disse timer 

ikke afholdes, udbetales de med fo ). 

                                                      

4 Estimeret ved (52 uger/7 uger)*gennemsnits  
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Figur 7. Kritiske afspadseringstimer per team 

 

 , at medarb r 

afholdt deres kritiske afspadsering indenfor fire uger. Varslingssystemet vare-

tages i dag af to administrative medarbejdere, der r med-

gen. eamlederne  mail eller ved samta-

le

afspadsering, da de  
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4.  

EKBAs ledelse og udvalgte medarbejdere har deltaget i in-
terview og workshops 

 og de udfordringer, per-
sonalet oplever i tilknytning hertil. 

 

, der opleves som udfordrende. Opgaverne har forskellig 

karakter og tyngde, men kan overordnet grupperes indenfor fem 

ger  

Figur 8.  

Organisering og ledelse  Styring og ledelsesinformation 
n, 

 til at 
skabe sikker drift, at ansvar og opgaver 

 
rer hvilke udfordringer. 

 et 
herunder budget-

overholdelse, og hvordan vi sikrer, at styringen 
, , 

og  og 
at vi kan dokumentere det. 

   

Budget  Takster og funktionsevne 

er  hvilken service vi skal 
levere, og hvordan vi skaber sammen-

. 

 ler borgernes aktuelle funktionsevne og dermed 
behov  og at taksterne afspejler kommunens 

 
stemt med betalingskommunerne. 

 

 

Hvordan vi sikrer en effektiv ressourceudnyttelse i dagligdagen, herunder at personaleres-
80+ procent af de samlede udgifter) benyttes 

der er og 
de kan leveres billigst muligt. 

 den 

beskrevet. t er organiseringen og ledelsesrummet beskrevet og derefter 

, 

samlet delafsnit om de ittet sluttes af med en be-

. 

I a kes, har 

Deloitte i struktureringen af initiativerne fulgt 

 til god styring. 
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4.1. Organisering og ledelse 
EKBA

 og 

P havde de to bosteder forskellig finansiering i form af 

forske giske metodeapparat, 

og endelig 

gersag. 

Der blev introduceret en styringsmodel, der indebar, at der p

delse, der bestod af en forstander, en personaleleder og en faglig leder, samt 

 

 

Figur 9. Organisationsdiagram for EKBA 

enne organisering var at sikre en stabilisering af de to boste-

ders drift  

. 

til dels er 

er sig i 

forhold til andre ledelseshensyn. 
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Konkret peger Deloittes analyse p

  

 else i organisatio-
nen. 

 . 

 . 
 . 

Deloittes u  ikke er 

om den enkelte leders ansvar og handleforpligtelse i organisationen. Det 

 der er en betydelig grad af ad hoc-styring, hvor forstanderen 

varetager ledelsesopgaver, der burd es be-

 

funktionsopdelte ledelsesstruktur, hvor teamlederne reelt refererer til tre lede-

re. Endelig er teamledernes beslutningsrum og igheder reelt 

eksempelvis - og 

 

Det er Deloittes opfattelse, at der p.t. er en 

 , at hver teamle-

der er ansvarlig for team  som 

e deres tid mellem flere fysiske lokationer 

 

 organisering, at det ikke er muligt at 

anvende personalet fleksibelt mellem de enkelte team, da det ikke er muligt 

at anve  den fysiske beliggenhed 

 

uklar placering af ansvar for . Or-

uer samt et uformelt ledelsesniveau i 

sationen, der reelt styrer personaleforbruget i 

organisationen i et svagt governancesetup. Ledelsesopgaven er dermed delt 

p t teamlederni-

 stillinge  

sesopgaven i vagt- er. 

ansvaret mel-

 

 borgernes takst-

gruppe med myndighed og fremmede kommuner. Og personalelederen tager 

rundplanen) for de 

enkelte team, uden at der dog er klart, hvad der ligger til grund for den for-

melle godkendelse. 

Team-

lederne foretager ikke 

  heller ikke til ansvar herfor. 
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De medstyrende teams ledelsesopgave evere input til ledelsen 

om ledelse og styring, men der er efter det oplyste ikke tale om, at der fore-

ansvar. Det er p

enkelte team, der se af vika-

rer mv., idet det dog er uklart, efter hvilke rammer og retningslinjer dette ar-

bejde 

monitorerende kontrol til sikring af budgetoverholdelse. 

Der er i den ovenfor beskrevne fir

hvem der i sidste ende har ansvaret for  nomi 

dere m  

der er risiko for, at styringen af institutionens res-

sourcer og medarbejdere optimalt, hvilket kan 

manglende budgetoverholdelse  uhensigt bejdstilrette-

 

kommunikation herom. 

Det er endvidere tydeligt, at ledelsesgruppen mangler under-

 via en kvalificeret sekretariatsbistand. Det inde-

 at beslutninger ikke altid  ledel-

melser og ad hoc-observationer. Endvidere  det, at der ikke i alle 

beslutninger og deres 

implementering. 

4.2. Styring og ledelsesinformation 

  

 Uklarhed om, hvad der skal styres efter, og hvordan der skal styres, 
. 

 Manglende systematisk ledelsesinformation 
retning. 

 , at ledelsesfokus ikke 
. 

Styringen 

 og hvor der er tradition for at udvikle en 

vendigvis medvirker til at skabe en mere effektiv drift. 

.  

Den dialogbaserede tilgang   gennem en omfattende 

destruktur, der 

til at en teamleder i gennemsnit bruger halvdelen af sine at 

Den nu

selv en barriere  

EKBA

der, hvor tremandsledelsen kl. 9-11, 

hvorefter ledelse og teamledere holder et fra kl. 11 til cirka kl. 

  bearbej-
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des i de enkelte team  

medarbejdere af fem timers varighed. Per

vor processerne og beslutningerne  

niveau, hvor der ikke altid er den rette faglighed til stede, og hvor beslutnin-

timum. 

 relativt mange medar-

bejdere per leder, at der kun er 

individuel ledelse i dagligdagen. 

Den ledelsesinformation, der anvendes, , EK-

BA   og er ikke systematise-

ret, men -basis. 

udviklingen i budget-

 eller for eksempel 

  vagt- og 

det konkretiser , 

, syn

EKBA  

Det synes samlet set 

omkostningerne i organisatione  relevante sty-

, p 

der styres  med deraf 

, at styringen fejler. 

4.3. ammer (budget, 
takst og serviceniveau/funktions-
evne) 

  

 
 

get   

 
behov . 

 Takstmodellen er i dag for rigid 
satsen, i forhold til at borgernes funktionsniveau svinger. 

Der hersker betydelig usikkerhed om  

,  det daglige styrings-

grundlag i afdelingerne.  

, at der er usikkerhed skal findes i, at 

udarbejdelse af budget og takster 

haft er og organisatorisk 
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tilbagevendende usikkerhed om

samt hvilke  kan justeres, hvilket af-

spejler sig i, at der e har hersket usikkerhed om de 

s virke. 

Der hersker usikkerhed om det ser-

viceniveau, d  Det skyldes dels den 

rende takststruktur, der indplacerer borgerne i ufravigelige 

tebehov, 

 

 fra en antagelse om, at de 

enkelte 

 

 

som ikke beskriver borgernes aktuelle funktionsevne endsige det afledte 

, der sikrer, at 

personaleressou fordeles 

 

Borgernes behov bliver dermed en funktion af den takst, 

indflytningstidspunktet. O

er over tid s funktionsevne (og 

 

4.4.  

  

 M . 

 I . 
 I . 

s samlede 

udgifter, 

sentligste parameter i at sikre en effektiv udnyttelse af EKBAs budget. 

sige governance er relativt svag, idet der ikke fuldt ud er opbygget systemati-

serede kompenserende ledelseskontroller. 

Figur 10.  
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grundplan og der-

med de initiale vagtrul, hvilket den 

titel af 

teten af grundrullene derfor variere, men dette arbejde kontrolleres dog i 

nogen grad. 

- 

underkastes imidlertid in

materiale, Deloitte 

en leder. 

ske personaleforbrug, som 

overholder budgetra

bejdere selv styrer deres vikarforbrug, uden at der foretages hverken en for-

nde godkendelse af vikarforbrug  

den 

ledelsesinvolvering 

naleforbruget. 

ning beskrevet mere detal-

jeret. 
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5. Diagnose 

Rammerne for EKBA i kombination med den tilrettelagte 

eksisterende organisation mangler dog eksekverings- og 
implementeringskraft, i forhold til hvor omfattende en op-

 

Gennemgangen af EKBA tegner et billede af en diversificeret organisation, 

kvaliteten af leverancerne til borgerne, samtidig med at dele af organisatio-

et af en udfordrende borgersag. 

 (herunder nye principper for budgettildeling og 

borgerne), EKBA arbejder under, hvor den faktiske implementering i vidt 

 

 

Der er nu cirka , siden EKBA blev grundlagt, og denne gennem-

gan s aktuelle udviklingsstade. 

skede effekt, samtidig med at der i ledergruppen er en betydelig bevidsthed 

fremtidens opgaver. 

EKBAs gennemsnitsudgifter per , 

liseret i at tage sig af borgere, der vanskeligt eller slet ikke kan rummes i det 

gennemsnitlige botilbud, hvorfor det er forventeligt, at botilbuddet har en rela-

 

Konkret peger analysen dog  at der er forbedringspotentialer at hente 

indenfor kortfattet omtales nedenfor. 

 EKBA et varierer betydeligt per team, og 

 

 , 
del gennem vagtplanstilrette-
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 lse, end 
hvad der gennemsnitlig  

  organisering og ledelse, e er 
else i organisationen. Le-

erdagen. Der er uklarhed om 

 

  styring og ledelsesinformation, 
en 

med, 
sentligste, og der dermed heller ikke er klarhed om, hvordan der skal sty-

ring uden klar retning. Endelig 

. 

 Budget 

 

 Der mangler orgerprogression og 
  

telse fra  og vice versa. 

 Endelig er det vurderingen, at den eksisterende takstmodel er for simpel 
og rigid at tilpasse indsat-
sen, i forhold til at borgernes funktionsniveau svinger. 

  v en, er det vurderingen, at der er opti-

, i kombination 

den realiserede vagtplan, herunder heller ikke anvendelsen af vikarer. 

Deloitte 

, der blev igangsat for om-

kring  
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6. Forbedrende initiativer 

Deloitte opstiller i dette kapitel 
samt i 

for god styring, har vi desuden formuleret initiativer til for-
 

6.1.  
CSS 

overblik over, 

rejse kommet langt, hvilket inkluderer, , hvilke 

udgifter der er tilknyttet de enkelte borgere og de enkelte foranstaltninger. 

og styre aktiviteterne efter den vision, der er for centret. 

M  kan det konstateres, at der ikke er den 

foretage de prioriteringer, der 

 samlede styringsmodel og efter samtaler med 

EKBAs ledelse har Deloitte  

. 

Ledelsesrummet for den enkelte leder er klart defineret, arbejdsplan-

mellem afdelinger. 

iativer med 
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Figur 11. Initiativer til forbedret styring 

Organisering og ledelse  Styring og ledelsesinformation 
 . 
 Kompetenceudvikle ledelse i brug af 

. 
 Teamledere har som udgangspunkt kun 

team . 

  Udvikle ledelsesinformation til teamledere 
  mv.). 

 . 

   

Budget  Takster og funktionsevne 
 . 
 Definere et 

budgetramme. 
 Udvikle transparent styrings- og bud-

getmodel for EKBA. 

  

 
 Udvikle ny 

getmodellen. 

 

 
  . 
  . 
 Optimere ,  

at timerne leveres billigst muligt. 

, og i afsnit 6 er der 

angivet forslag til, hvordan initiativerne konkret kan rulles ud henover den 

kommende periode. 

6.2. Organisering og ledelse 

  

 . 

 . 
 . 

, at teamleder-

derne skal opkvalificeres til at tage dette ansvar. Det er Deloittes opfattelse, 

e organisering ikke kan omfavne dette ansvarsskift. 

Deloitte anbefaler, at EKBA i en periode 

at   og 

forhold til kompetenceudvikling. 

ar i forvejen ansvaret for relativt store team, og i 

der er det rette kompetenceniveau blandt teamlederne, og om der er behov 

for yderligere teamledere, t faglige og det 

miske ansvar. For at f  er det Deloittes anbefa-

ling, at teamlederne fremover kun har team adresse,  lederne 

altid er til stede hos deres team. 

Et yderligere output af dette en afklaring af, 

der 

overordnede ansvar for at udarbejde og fordele budget til EKBAs team og 
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6.3. Styring og ledelsesinformation 

  

 
. 

 . 

teamlederne. 

til data. P.t. har teamlederne derfor ikke automatisk adgang til data 

rende deres eget team, det vil sige 

rapporter. Det betyder, at lederne ikke har mulighed for at foretage tidlig ind-

,  

Deloitte anbefaler, at der udarbejdes en rapporteringsmodel 

for deres eget team kan se rele-

 og udviklingen i disse nner samtidig baggrund 

for EKBA bliver dels forstanderens dia-

 centerchef, dels forstanderens kon-

enkelte 

team. 

t 

re lag 

 

anbefaler, at indikatormodellen bliver en integreret del af den samlede ledel-

i, om indsatserne virker,  

6.4. Budget 

  

 . 

 isk 
fastsatte budgetramme. 

 Udvikle transparent styrings- og budgetmodel for EKBA. 

Det er Deloittes anbefaling, at der udarbejdes en entydig og klar styringsmo-

, og hvor der er 

klare principper for budgettildeling. 

Det er Deloittes erfaring, at de kommuner, der har sat fok

ance mellem serviceniveau og de 

p , der bedst styrer udenom 

merforbrug og udenom politiske enkeltsager. Deloitte anbefaler derfor, at der 

udvikles en simpel styringsmodel, der 

tiske niveaus prioritering af indsatser, myndighedsfunktionens tildeling af 

skrivelser, visitationskriterier og ydelsespakker  og som samtidig er fuldt 

 

fastsatte principper. 
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, at a skal foreta-

ges . Deloitte anbefaler Voksenud-

rednings , som Egedal Kommune i forve-

jen benytter sig af. Udover etoden et 

mellem borgernes reelle (og varierende) plejebehov, og den samlede ramme.  

BAs beboere bliver VUM-udredt, og at all

bliver VUM-udredt

ling, at dette defineres i et samarbejde mellem EKBA og myndigheden i CSS, 

 

i visitationerne.  

, vil 

der endvidere blive en m s indikatormodel. 

VUM og indikatore s styringsmodel 

 

Deloitte anbefaler, at der udarbejdes et konkret projekt med deltagelse af 

efterfulgt af en implementeringsplan, 

bejdes, og der foretages eventuelle tilpasninger.  

En del af modellen vil indeholde beskrivelse af visitationskriterier og ydelses-

pakker, der 

niveauet, og som fremover kan sendes til politisk godkendelse i forbindelse 

med budgetvedtagelsen for det kommende  

6.5. Takster og funktionsevne 

  

 
kompetencer herfor. 

 . 

 

g 

 

ning.  

Endvidere anbefaler Deloitte, at der opstilles en ny transparent beregnings-

Figur 12. Balanceret budget-
tildelingsmodel 
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under afsnit 6.4 Budget ings- 

udtrykt i VUM-scoren bliver udgangspunktet for takstberegningen.5 Alt efter 

resultaterne af den nye budgettilpasningsmodel skal det afklares, om der 

fortsat skal arbejdes med samme antal takstkategorier, eller om der skal 

 

andre kommuner, , at modell

holde mulighed for, 

plejebehov for nogle beboere. 

6.6. Effektiviseringer 

  

 . 

 . 
 arbejde og 

sikre, at timerne leveres billigst muligt. 

Deloitte har i analysen 

at hjemtage nogle relativt hurtige effektiviseringer. Helt konkret skal ledelsen 

s  dels for den samlede ledelse, dels for 

 i de enkelte team. 

frekvens og 

varighed, og det anbefales, af og 

 , at 

adresse, hvilket alt andet lige 

vil give en mere synlig ledelse og  

 

Endvidere anbefales det, 

le klare retningslinjer for, hvad det er, der 

skal dokumenteres, og til hv  

Det er Deloittes erfarin  

 ledelsen, og det er derfor Deloittes anbefaling, at der udarbej-

vedtages en op-

, 

fagligt udgangspunkt, og i forhold til at 

personalet kan overdrage , 

kan arbejde sammen, nes 

til hinanden ved sygdom eller andet

                                                      

5 
kommunal afregning som udgangspunkt skal ses som de gennemsnitlige 
langsigtede omkostninger ved 

-afregninger, hvorfor det anbefales, at 
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EKBA. 

Over 95 procent af EKBA or styringen her-

af er essentiel som drift. Deloitte har 

konstateret, 

og 

er der ingen ledelsesm  

r er det Deloittes anbefaling, at ansvaret for 

op

og 

gen af disse. 

viseringer 

, ende 

 det er de rigtige 

, og hvor vikarer kun 

bruges,  

n af en ny styrings- 

, i 

forhold til hvad borgerne skal modtage i form af definerede ydelsespakker. 

neret brugertidsprocent (BTP), ingspunktet i 

arbejde 

 

det  kravet til EKBA fra politisk side om en eventuelt 
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7. Forslag til implemen-
teringsplan 

plementering af de opstillede initiativer, 
gende opstillet et forslag til roadmap for implementeringen. 

7.1. Grundlag for implementering 
Ovenfor har Deloitte 

EKBA. Initiativerne  udvikling og implementering 

og 

toriske forhold, s. 

 I analysen er det flere steder be-

skrevet, at der er uklarhed om roller og ansvar, og at der ikke altid er enty-

konkrete beslutninger. 

manglen  

P vil Deloitte anbefale, at der som kickstart til, at initiativerne 

fra denne analyse , at hele EKBAs 

, hvor 

EK

n , om 

ledelsen  Det er Deloittes opfattelse, at 

sentiel  

Initiativerne indenfor de fem , og for hver 

n  
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 Initiativ Indhold  

Organisation 
og ledelse 

nomifaglige 
ledelse 

ressourcer til EKBA. Ressourcen 

for omi-
 

ressource skal 
have erfaring i at lede ledere og 
erfaring med daglig driftsstyring. 

, og det beslut-
tes, om ekstraressourcen skal 

 

Kompetence-
udvikle ledelse i 
brug af nye 

 

Teamledelsen 

ning for deres team. Der tilrette-

for  

 
gen, og at  tid til 

perf
de  eventuelle yder-
ligere tiltag. 

Teamledere har 
som udgangs-
punkt kun team 

 

dring. 
Der frigives tid til den enkelte leder, 
og det bliver lettere for medarbej-

 

Initiativerne under organisation og ledels  i form af 

, 

- og 

driftsledelse. 

 Initiativ Indhold  

Styring og 
ledelsesinfor-

mation 

Udvikle ledelses-
information til 
teamledere 

, der er til 

er behov for nye og/eller en udvi-
delse af eksisterende. Herefter 
udarbejdes rapporteringsmodel og 

 

, 
og at der udarbejdes 
ninger til EKBA, 
ledelsesinformation bliver relevant. 

Etablere effekt-

satser 

EKBA har implementeret en indika-
tormodel. Modellen skal kobles 
sammen med VUM-scoren, og der 
skal etableres en it-

 

de enkelte teams performance og 
 

For at udvikle relevant ledelsesinformation til teamledelsen er det Deloittes 

anbefaling, at der bruges ekstern bistand i desig  

spejler generelle krav/hensyn i kommunen. 
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 Initiativ Indhold  

Budget 

Bruge VUM som 

tet 

, 
at alle beboere (inklusive udenbys 

 
neres, og der skal tages stilling til, 
hvem der skal foretage VUM. Det 

, og det 
. 

Definere et ser-

i VUM og den 
politisk fastsatte 
budgetramme 

-scoren og bud-
getrammen udregnes antallet af 

, og der foretages 

relevante ydelsespakker. Ydelses-
d

serviceniveauet. 

, at der er VUM for alle 
beboere, budgetrammen er fastsat, 
at medarbejdernes timetal er kendt, 
og at BTP kan udregnes. Ydelses-

kendes politisk. 

Udvikle transpa-
rent styrings- og 
budgetmodel for 
EKBA 

Der udvikles og beskrives en ny 
model, og der udvikles en simpel 
E -

pakke, der kan omregnes til timer 
og kroner. Der udarbejdes plan for 
modelopdatering, og budgettilpas-
ningsmekanisme aftales. 

 
konkret projekt for udvikling og 
implementering af selve styrings-

forankret i CSS og skal sikre, at 
roller og ansvar er klart defineret, 

transparent. 

I forhold til design og implementering af en ny styrings- og budgetmodel an-

befales det, at der etableres et konkret projekt, der indeholder alle tre initiati-

, er det 

Deloittes anbefaling, at der bruges ekstern bistand til at varetage projektle-

delsen og  

i projektet. 

 Initiativ Indhold  

Takster og 
funktionsevne 

Sikre at opgave-

res hos medar-
bejdere med 

og kompetencer 
herfor. 
 

Igennem rokering af medarbejdere 

nye kompetencer at sikre, at den 

sourcer i  

De rette medarbejdere og kompe-
tencer sikrer en gennemskuelig og 

 

Udvikle ny takst-

i budgetmodellen 

Med udgangspunkt i den nye bud-
getmodel udarbejdes ny takstmo-

betragtning 
tegorier. 

det sikres, at ind- og udflytninger 
hurtigt 
EKBAs udgiftsbudget. 

g og udvikling af ny takstmodel vil 

CSS som udgangspunkt . Udviklingen af en ny 

takstmodel kan dog eventuelt foretages med sparring fra andre kommuner 

eller fra eksempelvis Deloitte, der har udarbejdet lignende takstmodeller og 

ikke mindst revideret takstgrundlaget  
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 Initiativ Indhold  

fektiviseringer 

Etablere effektive 

med kortere og 
 

 

ledelses , og hvert team 

afspejler teamets 
se. 

Dette kan potentielt frigive mange 
ekstra timer ledelses- og 
medarbejdersiden. 

niveau for doku-
mentation for at 

 
 

Der udarbejdes en drejebog for god 
dokumentation, hvor der sikres 
kobling direkte til de socialfaglige 
aktiviteter. Der udarbejdes en 
konkret implementeringsplan med 

 

Dette 
at arbejde med progression for 
borgerne, og med klare retningslin-
jer 

. 

Optimere vagt-

bejde og sikre, at 
timerne leveres 
billigst muligt. 

Der tegnes en ny proces, hvor 

 

Med e
og forstander have mulighed for at 
gribe ind tidligt med kompenseren-

kvenser. 

, at der s nye , og der 

skabes transparens, i forhold til hvordan udgifterne varierer, 

, at der i forbindelse 

med optegning af den nye proces for god agtplan-

 , 

gere udfordres,  konkrete 

. 

er angivet et forslag til roadmap med angivelse af overordnede 

aktiviteter for hvert initiativ. 

7.2. Roadmap 

plan for at sikre, og implemente-

re n  , 

og de  til, at den 

 

, at der mobilise-

res en 

, at de enkelte elementer udarbejdes til 

, 

hvorfor forsinkelser 

andre. 

, at der 

dem, der bli  af initiativerne. 

Tidshorisonten for den samlede implementerin

seks  para-

thed, og hvor mange ressourcer der allokeres fra henholdsvis CSS og CAS til 

de enkelte initiativer, og hvor meget ekstern bistand  Nedenfor er 

angivet forslag til et overordnet roadmap for implementeringen af initiativer-

ne. 
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Figur 13. Roadmap for implementering

 
 
 
 

vet. Det er dog vigtigt at understrege, at udover den angivne design- og im-

plementeringsperiode  behov for, 

implementering, samt 
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Bilag 1. Proces for 

EKBA 

litet og den indelse med 

analysefasen har Deloitte set 

 

Figur 10.  

 

1. Udmeldelse af normbudget 

enkelte teams samlede normbudget (antal timer til vagtplanen) i 

maer. Disse sendes herefter ud til teamlederne, der heri kan danne sig over-

blik over 

 

med  

team og med varierende grad af involvering og engagement fra teamlederne. 

Her har medarbejderne mulighed for at k konkrete ar-

bejdsdage, fridage, weekendvagter m.v. 

3. Godkendelse af vagtrul i SD 

kendelsen foretages med udgangspunkt i overholdelse af overenskomster, 

lokalaftaler o stider, normti-

v. Vagtrullet godkendes endeligt i SD og sendes ud i pa-

pirform til hvert enkelt team. 
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en s

bytning m oretages af de medstyrende team og i 

med kug

fattende. 

5. Indtastning af realiseret vagtrul i SD 

am-

ringer af det samle-

de timeantal der kommer til udbetaling til hver 

enkelt medarbejder. 

6. Udbetal  

yderligere ledelsesgodkendelse. 

orskellig 

fra team til team og fra teamleder til teamleder. Generelt har de medstyrende 

team 

vagtplan og den realiserede vagtplan, hvilket i sidste ende giver dem stor 
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