NOTAT

Invitation til analyse vedr. tilbud til borgere med komplekse behov

Dato: 31. august 2022

Væksten i kommunernes udgifter til det specialiserede voksensocialområde
har været stærkt stigende de seneste år. En Momentum-analyse viser, at
udgiftsstigningen især skyldes, at de dyreste tilbud er blevet dyrere. Nærmere bestemt står de dyreste 20 procent for 50 procent af stigningen i udgifterne.

E-mail: RIL@kl.dk
Direkte: 3370 3238

Ser man på antallet af borgere, som får dyre tilbud, så er det også blandt de
dyre tilbud, der er sket den største stigning, da der er kommet 25 procent
flere med tilbud med pris på over 5 millioner kroner og 56 procent flere med
et tilbud, der koster 2 til 5 millioner kroner.

Bliv klogere på, hvorfor udgifterne stiger

Komponent og KL tilbyder nu alle landets kommuner at være med i et projekt, som har til formål at undersøge kvalitativt, hvad der kendetegner de dyreste enkeltsager.
Formålet med projektet er at forbedre viden og afdække handlemuligheder
på området. Mere konkret er målene at:
1.
Afdække behov for udvikling af tilbudsviften, herunder eksisterende tilbud samt behov for nye tilbud eller indsatser
2.
Afdække evt. potentialer i sagsbehandlingen
3.
Afdække om der er andre karakteristika og faktorer, hvoromkring der er handlemuligheder

Hvad indgår i forløbet?

Projektet består i en sagsanalyse af de dyreste sager i kommunen med fokus på, hvilke udfordringer borgerne oplever og hvorfor det har været nødvendigt at bevilge et meget dyrt tilbud. I udvælger selv, hvilke sager, I ønsker
at fokusere på i projektet.
Analysen gennemføres på baggrund af et spørgeskema udviklet af Komponent, KL og en række kommuner.
Hver kommune får adgang til egne aggregerede data, samt mulighed for at
sammenligne resultaterne med øvrige kommuners resultater. Undervejs i
projektperioden vil der blive afholdt løbende møder, hvor resultater fra projektet præsenteres og drøftes.
Det er gratis at deltage i projektet.

Tidspunkt

Projektet gennemføres i perioden september 2022-februar 2023.
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NOTAT

Kontakt

Er I blevet nysgerrige på, om det er noget for jer at deltage? Eller har I yderligere spørgsmål til partnerskabet?
Så tag fat i chefkonsulent Maibritt Kuszon på tlf. 87796371 eller mail:
maku@komponent.dk.
Er I interesserede i at deltage, så send en tilmelding til Millie Thora Caswell
på mail: MITC@kl.dk.
Tilmeldingsfristen er d. 30. september 2022.
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