Familie- og Socialudvalget

Punkt 6.

Fælles 6-by mål på det sociale område
2014-157
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalgets godkender

At 6-byerne iværksætter systematiske målinger efter fælles metoder på områderne: udsatte børn
og unge, borgere med misbrug, hjemløse, sindslidende, borgere med hjerneskade og borgere
med udviklingshæmning.
At målingerne iværksættes jf. den beskrevne tidsplan
At der følges op i forhold til de fælles mål på fælles 6-by konference 5. maj 2015, hvor Århus er
vært. Opfølgningen er betinget af, at kommuneopdelte resultater er tilgængelige fra
Socialstyrelsen.
Beslutning:
Godkendt
med tilføjelse af, at for Fælles mål for borgere med misbrug skal der følges op på andelen af afsluttede forløb
endt med stoffrihed eller reduktion efter 1år.
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Sagsbeskrivelse
Denne indstilling behandles både i Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget.
Indstillingen beskriver baggrunden for 6-byernes samarbejde om fælles mål på det sociale område.
Derudover gives en kort beskrivelse af de fælles 6-by-mål, man er kommet frem til på baggrund af arbejdsgruppernes arbejde og drøftelserne på det fælles udvalgsseminar om politisk målstyring d. 14. maj 2014. Til
slut præsenteres en overordnet tidsplan for det videre arbejde med fælles 6-by-mål, herunder hvornår de
første resultater forventes at blive præsenteret.
Formålet med 6-by-samarbejdet er at inspirere og lære af hinanden gennem udveksling af erfaringer og
deling af viden på tværs af de seks kommuner.
Samarbejdet er forankret i den såkaldte 6-by-direktørkreds, der bl.a. drøfter socialfaglige og ledelsesfaglige
emner, drift og udvikling, og kan pege på områder, hvor der skal igangsættes et samarbejde eller laves en
udredning på tværs af de seks kommuner. Direktørkredsen søsatte på den baggrund i forsommeren 2013 et
samarbejde om virkningsfulde indsatser med fokus på udviklingen af fælles sociale mål på tværs af 6byerne.
Baggrunden for udviklingen af fælles mål inden for det sociale område var at styrke indsatsen på det sociale
områder ved at få:
 En klarere pejling på, hvor der skal sættes ind, og hvad der skal prioriteres i indsatserne.
 Et fælles fokus for arbejdet på det sociale område på tværs af 6-byerne.
 Mere videndeling i 6-byerne om, hvilke indsatser der virker.
 Udviklet fælles måle- og opfølgningsmetoder.
 Mulighed for benchmarking på tværs af kommunerne.
Forslag til fælles 6-by-mål
Der er udviklet fælles 6-by-mål på følgende målgruppeområder:
 Udsatte børn og unge
 Borgere med misbrug
 Hjemløse
 Borgere med sindslidelse
 Borgere med hjerneskade
 Borgere med udviklingshæmning.
Målet har været at udvikle få, konkrete mål, som vil være meningsfulde og styringsrelevante på tværs af 6byerne, og som vil kunne understøtte samarbejdet om indsatser, der virker.
For de målgrupper, hvor der findes nationale 2020-mål, er der taget udgangspunkt heri. 2020-målet for
kvinder på krisecentre er ikke muligt at nedbryde på kommuneniveau og indgår derfor ikke i de fælles 6-bymål. For de målgrupper, som ikke er dækket af de nationale 2020-mål, er der udviklet nye mål.
Nedenfor ses de elleve fælles mål. I parenteserne er det vist, om målet er knyttet til regeringens 2020-mål
eller alene er et 6-by-mål.
Fælles mål for udsatte børn og unge:
1. Færre udsatte unge begår kriminalitet (2020).
2. Der skal være større kontinuitet i anbringelser af udsatte børn og unge (2020).
3. Udsatte børn og unge skal opnå et højere uddannelsesniveau (2020).
Fælles mål for borgere med misbrug:
4. Der skal være større effekt af misbrugsbehandlingen (2020).
5. Der skal være større effekt af alkoholbehandlingen (2020, endnu ikke operationaliseret).
6. Der skal ske færre narkorelaterede dødsfald (2020).
7. Unge og hash (6-by, endnu ikke formuleret og operationaliseret).
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Fælles mål for hjemløse:
8. Der skal være færre unge hjemløse i Danmark (2020, med særlig 6-by-aldersafgrænsning).
Fælles mål for sindslidende:
9. Flere borgere med sindslidelser kommer i uddannelse eller i arbejde (6-by).
Fælles mål for borgere med hjerneskade:
10. Flere borgere med erhvervet hjerneskade kommer i uddannelse eller i arbejde (6-by).
Fælles mål for borgere med udviklingshæmning:
11. Flere borgere med udviklingshæmning kommer i uddannelse eller i arbejde (6-by).
Udviklingen af fælles mål og forandringsteorier
Formuleringen af de fælles mål er foregået i målgruppespecifikke arbejdsgrupper med repræsentanter fra
alle seks kommuner. Arbejds-grupperne har ud over formulering af mål haft fokus på at afdække og
beskrive, hvad der skal til for at nå målene.
I den forbindelse har arbejdsgrupperne brugt forandringsteorier, som er en metode til at skitsere
sammenhængen mellem de langsigtede mål og de forandringer for borgeren, som er nødvendige på kort og
mellemlangt sigt for at nå målene. Forandringsteorierne kan derudover være med til at give et overblik over
de aktiviteter og indsatser, der skal til for at nå målene, og derved pege på, hvor der skal sættes ind, hvis der
ikke sker den ønskede udvikling ift. målet.
Operationalisering og opfølgning på de fælles mål
De elleve fælles 6-by-mål vil blive operationaliseret til indikatorer, som muliggør en kvantitativ opfølgning.
Nogle af målene vil blive under-bygget af en enkel indikator, andre vil blive belyst af to indikatorer. Det
gælder f.eks. målet om beskæftigelse, som vil blive belyst af to indikatorer, som fokuserer på hhv. det
ordinære og det ikke-ordinære arbejdsmarked.
De mål, der er knyttet til regeringens 2020-mål, vil blive fulgt gennem de indikatorer, som er udviklet i den
forbindelse. De første resultater for 6-byerne forventes at være klar til præsentation på det fælles
udvalgsseminar i maj 2015.
De mål, som er udviklet i 6-by-regi, vil blive genstand for en selvstændig operationalisering med fokus på at
ensrette indikatorer på tværs af områder (hvor det er relevant). De første resultater for målene om
beskæftigelse og uddannelse i relation til det ordinære arbejdsmarked forventes klar til det fælles
udvalgsseminar maj 2015, mens resultater vedr. det ikke-ordinære arbejdsmarked først forventes klar i 2016.
Ligeledes vil der blive arbejdet på at have resultater vedr. unge og hash klar medio 2015, med forbehold for
at målet og operationalisering af indikatoren endnu ikke er helt på plads.
Politisk proces
De politiske udvalg drøftede 6-byernes forslag til fælles mål på det fælles udvalgsseminar d. 14. maj. 2014.
På baggrund af tilbagemeldinger under seminaret er antallet af mål og indholdet heri blevet justeret, så
målene fremstår som vist ovenfor.
Denne fælles indstilling vedr. de fælles mål vil blive behandlet i alle relevante udvalg. Vælger de politiske
udvalg at vedtage de fælles mål, forventes de første målinger at være klar, når udvalgene mødes til det
næste fælles udvalgsseminar i maj 2015.
Organisering af arbejdet med de fælles mål
Arbejdet med de fælles mål og forandringsteorier har været organiseret i arbejdsgrupper, som 6-byerne hver
især har haft et formandskab for. Tabellen nedenfor viser fordelingen af formandskaber.
Målgruppe
Borgere med sindslidelse
Borgere med misbrug
Borgere med udviklingshæmning
Borgere med hjerneskade
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Udsatte børn og unge
Hjemløse

Aarhus
København

Tidsplan
 Ultimo september 2014: Endelig kvalificering af forandringsteorier for 2020-målene i lyset af input fra
det fælles udvalgsseminar.


Efterår/vinter 2014: Politisk behandling af indstilling vedr. fælles mål.



Forår 2015: Forandringsteorier for og endelig operationalisering af indikatorer for de mål, der ikke er
knyttet til regeringens 2020-mål.



Forår 2015: Afrapportering på mål, der knytter sig til regeringens 2020-mål, samt baseline på
indikatorerne vedr. det ordinære arbejdsmarked/uddannelse. Ligeledes baseline på mål om unge og
hash med forbehold for, at målet og indikatoren endnu ikke kendes.



Maj 2015: Fælles udvalgsseminar i Aarhus.



2016: Baseline på indikatorerne vedr. det ikke-ordinære arbejdsmarked.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 14.11.2014
kl. 09.00

Side 4 af 5

Familie- og Socialudvalget
Bilag:
Oversigt over fælles 6-by mål og indikatorer.xlsx
faktaark sociale 2020 mål.pdf
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