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Korrigerende handlinger serviceområde 16 budget 2019 og 2020
Baggrund
Center for Børn og Forebyggelse fremviser et merforbrug på serviceområde 16
pr. 31. marts 2019 på 5,5 mio. kr. Børne- og Familieudvalget har på mødet den
22. maj besluttet at følge udviklingen tæt og anmodet om på mødet den 12. juni at få præsenteret forslag til mulige korrigerende handlinger.
Igangværende tiltag


Der er iværksat ”intelligent ansættelses- og indkøbsstop”.
Målet er at undgå udgifter uden at skabe uhensigtsmæssig sårbarhed i
driften, herunder risikoen for følgeomkostninger for serviceområde 16
afledt af besparelsen samt sikre den nødvendige fremdrift og udvikling
af igangsatte projekter.



En gennemgang af de dyreste aflastningssager for at afdække eventuel overkompensation er i gang og afsluttes medio juni.
Gennemgangen fortsætter for øvrige aflastningssager.
Gennemgangen vedrører servicelovens § 84 vedrører aflastning og afløsning samt merudgiftsydelser efter servicelovens § 42.



Der er foretaget en gennemgang af sager med børn, der er henvist til
miniklubtilbud. Det er vurderet, at reduktionen i miniklubtilbuddet ikke
har medført øgede udgifter til aflastningstilbud.



Praksis for forældrebetaling for anbringelser er iværksat for nye anbringelser i 2019. Kritisk gennemgang for fremadrettet forældrebetaling i
eksisterende sager afventer.
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Til mulig iværksættelse i 2019 med forventet virkning i overslagsårene:


Der igangsættes arbejde med øget brug af anbringelse på eget værelse for 16-18 årige.
Herning Kommune anbringer i dag på eget værelse i det private lejemål Olufsgade 13
i Herning. En udvidelse af antallet af boliger skal ske spredt ud som enkeltstående
boliger, der udlejes til kommunen af enten et alment boligselskab eller private udlejere. Den unge bor alene i egen lejlighed med støtteforanstaltninger, f.eks. støttekontaktperson i stedet for anbringelse i en plejefamilie, døgninstitution eller opholdssted.
Når der sker anbringelse på eget værelse har den unge selv nøgle til egen bolig samt
eget køkken og bad. Kommunens ansatte har ikke nøgle til boligen og kan kun få adgang til boligen efter aftale med den unge.
Øget brug af anbringelse på eget værelse kan give konkrete udfordringer, f.eks. i den
unges mulighed for fravalg af støtteforanstaltninger, forhold til naboer o.l.
Denne model er kendt fra Syddjurs Kommune. Der skal udarbejdes yderligere beskrivelse af tilbud, indhold, ansvar og økonomi.



Øget kapacitetstilpasning /-udnyttelse på døgntilbuddet Olufsgade 15, Herning
I det omfang der er ledig kapacitet vil der blive arbejdet med muligheder for større
spændvidde / højere grad af differentiering i målgruppen som alternativ til anvendelse
af andre døgntilbud. Justeringerne vil ske i dialog med Socialtilsyn Midt.
Med virkning fra 01. juni er det differentierede døgntilbud på Olufsgade 15, Herning
godkendt til målgruppen ned til 15 år. Det betyder bl.a., at der etableres sovende nattevagt.

Det langsigtede forslag
Der er generelt lang responstid for korrigerende handlinger. Det skyldes opgavernes omfang
og kompleksitet kombineret med procestid ved kapacitetsjusteringer dels til formelle høringer
og varsler, dels til dialog og formelle høringer i personsager (børn, forældre, plejeforældre,
andet).
Som et element i indsatsplanen for CBF arbejdes der med skærpet ledelsesfokus, kvalitetshåndbog, arbejdsgangsanalyser og kompetenceplaner. Der er iværksat en analyse af den
samlede sagsstamme. Herefter igangsættes en analyse af ydelseskataloget / tilbudsviften i
CBF med henblik på budgetmæssig tilpasning. Analysen tager afsæt i Herningmodellens
mindset og skal ses i sammenhæng med implementering af fællesskabsstrategien.
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