BILAG 5 – Økonomisk handleplan for det specialiserede socialområde

BØRNEOMRÅDET








Gennemgå tidligere og kommende budgetforslag for at se, om indsatserne heri kan fremrykkes.
Fortsat tæt opfølgning på pris og længde af skoledagbehandlings-tilbud, herunder om eleverne placeres i den rette takstkategori-/målgruppe jf. det fælles kommunale udbud på området
Det etablerede visitationsudvalg på børnehandicapområdet sikrer et tæt tværgående ledelsesfokus
mellem CDSF og CBV på området, så der vedvarende arbejdes for at inkludere børn i skolen og behovet for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste reduceres.
Fortsat tæt fokus på at anbringelser som hovedregel sker i plejefamilier/netværksplejefamilier
Tæt opfølgning på anbringelser på døgninstitution og opholdssteder og det vedvarende fokus på
sammenhæng mellem barnet behov, den leverede indsats og den takst vi betaler, sådan at progression hos barnet afspejles i en lavere takst.
Undersøge muligheden for at yderligere hjemtagelser af ekstern købt familiebehandling.
Rekruttere særligt kompetente plejefamilier i de mere komplicerede sager ved at øge vederlagene
som alternativ til dyrere anbringelsessteder.

VOKSENOMRÅDET






Gennemgå tidligere og kommende budgetforslag og vurdere, om indsatserne heri kan fremrykkes.
Særskilt fokus på et antal udvalgte botilbudssager.
o Forhandling i sager med differentierede takster, hvor borgeren har fået det bedre, og der
derfor er anledning til at drøfte takstniveauet. Dette så der fortsat er sammenhæng mellem
borgerens behov, den indsats som tilbuddet leverer og den takst vi betaler.
o Sager hvor vi med en intensiv indsats kan reducere, den tid der går, fra borgeren er klar til
at fraflytte et botilbud, til borgeren får egen bolig.
Alle særtakster på botilbudsområdet gennemgås.
Gennemgå de ældste borgere på længerevarende botilbud efter § 108 ift. for at se, om plejebehovet klart overstiger det socialpædagogiske behov, så de kan tilbydes en plejebolig, såfremt de ønsker det.

På længere sigte







Side 1

Indførelse af sagssparringer.
o Der gennemføres strukturerede sagssparringer med alle rådgivere hver 3 måned med hhv.
afdelingsleder og koordinator. Dette tiltag anbefales af VIVE som et redskab til udgiftsstyring. Sagssparringerne forbedrer samtidig den faglige kvalitet. De første sagssparringer er
afholdt medio april.
Fokus på visitationskæden til STU.
o Vi skal sikre, at alle unge, der kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, får mulighed for det. Herved nedbringes antallet af STU-forløb. Det kræver en tidlig indsats allerede
ved det 16 år og fordrer et forstærket tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde mellem
jobcentret og CBV. Arbejdet er påbegyndt.
Kompetenceudvikling af sagsbehandlergruppen, herunder brush-up på sagsbehandling og bl.a. målgruppevurderinger (kursus i første halvår 2022). Der pågår desuden et struktureret onboarding-forløb for alle nyansatte sagsbehandlere.
Implementering af det revideret serviceniveau på voksenhandicapområdet. Serviceniveauet forventes godkendt august 2022.

