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Kære udvalgsmedlemmer.
Til jeres orientering tager vi emnet op på det næste fælles udvalgsmøde torsdag den 16. august 2018 om
Budget 2019.

Fra: Jane Redder På vegne af Mai-Britt Iversen
Sendt: 10. august 2018 14:12
Til: Jørgen Litske Petersen <JLP@aalborg.dk>; Thomas Kastrup-Larsen <tkl-byraad@aalborg.dk>; Mai-Britt Iversen
<MBI-byraad@aalborg.dk>; Hans Henrik Henriksen <HHH-byraad@aalborg.dk>; Lasse Puertas Navarro Olsen <lobyraad@aalborg.dk>; Tina French Nielsen <TFN-byraad@aalborg.dk>; Mads Duedahl <mads.duedahl@aalborg.dk>;
Jørgen Hein <jh-byraad@aalborg.dk>; Jens-Erik Quortrup <JEQ@aalborg.dk>; Tonny Skovsted Thorup
<TST@aalborg.dk>; Jesper Dahlgaard <jesd-jobcenter@aalborg.dk>; Arne Lund Kristensen <alk-fb@aalborg.dk>;
Bente Graversen <bente.graversen@aalborg.dk>; Christian Bjerg <christian.bjerg@aalborg.dk>; Christian Roslev
<christian.roslev@aalborg.dk>; Jan Nielsen <jan.nielsen@aalborg.dk>; Martin Østergaard Christensen <moscskole@aalborg.dk>; Søren Gais Kjeldsen <soeren.gais.kjeldsen@aalborg.dk>
Emne: Til drøftelse på møde i Den udvidede Magistrat den 13. august 2018 - status på initiativet om en
helhedsorienteret og koordineret indsats for socialt udsatte familier
Til Den udvidede Magistrat og Direktørgruppen.
Hermed notat med status på initiativet om en helhedsorienteret og koordineret indsats for socialt udsatte
familier - også kaldet for Projekt Job og Familie.
På Direktørgruppemødet den 15. maj 2018 blev det aftalt, at der skal foretages en ny økonomisk opgørelse
baseret på udgifterne i 2. kvartal 2018 og en eventuel reduktion af den forlods indberegnede besparelse
tages op i forbindelse med forhandlinger om budget 2019 – se evt. vedhæftede referat fra mødet.
Jeg vil gerne, at problemstillingen drøftes under punkt 3 ”Godkendelse af økonomisk status 2018 –
herunder Midtvejsregulering mm. samt Budgetoplæg 2019-2022 for Borgmesterens Forvaltning”, hvor det
af bilag 1 ”Aktuel status 2018 - herunder Midtvejsregulering 2018 mm. samt budgetoplæg 2019-2022 for
Borgmesterens Forvaltning” fremgår på side 11, hvordan den forlods indregnede besparelse tænkes
håndteret.
Vh
Mai-Britt
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Status på initiativ om helhedsorienteret og koordineret indsats for
socialt udsatte familier
Baggrund
I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017 blev der afsat 0,5 mill. kr. til, at der iværksættes et
samarbejde mellem relevante forvaltninger omkring en analyse af området med socialt udsatte familier
(børn, unge og voksne).
Formålet med analysen var, at pege på styrkede indsatser samt at afdække potentialet for besparelser
via en mere koordineret indsats.
I budget 2017 er der afsat følgende beløb under Sektor Rammebeløb:
Beløb i 1.000 kr.
Indsats i fht. udsatte familier på tværs af
relevante forvaltninger

2017
500

2018
-5.000

2019
-7.500

2020
-10.000

Det er tidligere i Direktørgruppen aftalt, at Direktørgruppen fungerer som styregruppe for tiltaget og at
det er Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, som er tovholder på tiltaget.
Kort om initiativet
På baggrund af dialogen med eksterne konsulentfirmaer var der enighed om, at det giver god mening,
at iværksætte et særligt initiativ i Aalborg Kommune i en 3-årig forsøgsperiode baseret på metoderne og
anbefalingerne fra et forsøgsprojekt, som har været afviklet i 10 kommuner finansieret af statslige midler
fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Der indgår 50 familier i initiativet, som forvaltningerne arbejder tværfagligt og helhedsorienteret med.
Det organisatoriske og ressourcemæssige set-up er blevet til efter sparring med Deloitte/PwC
(undervejs i processen er der skiftet konsulentfirma).
De 50 familier kommer fra henholdsvis Familiegruppen Øst og Familiegruppen Sydvest. Familierne er
derudover tilknyttet Job- og Aktivhuset i Jobcenter Aalborg, da familierne skal være kendetegnet ved at
en eller begge forældre er på kontanthjælp eller ressourceforløb.
Der er nedsat to tværfaglige teams, som er placeret fysisk i umiddelbar tilknytning til de to
familiegrupper. De to teams er bemandet med fagligt dygtige og erfarne medarbejdere fra
familiegrupperne og fra jobcentret, der har vist interesse for det tværfaglige samarbejde.
Arbejdet med de 50 familier gik igang i slutningen af 2017/begyndelsen af 2018 og der har nu været
arbejdet med familierne i en 6 måneders periode.
Den økonomiske baseline
De fire involverede forvaltninger (følgegruppen for initiativet) har besluttet, at der skal udarbejdes en
såkaldt økonomisk baseline, som er forvaltningernes udgifter forbundet med de 50 familier ved
indgangen til initiativet.

Med udgangspunkt i de 50 deltagende familier har forvaltningerne afsøgt, hvilke udgifter, der i perioden
oktober 2017 til og med december 2017 har været afholdt til familiemedlemmerne.
Den økonomiske baseline består af udelukkende af ekstraordinære udgifter forbundet med
familiemedlemmerne, dvs. udgifter udover de almindelige udgifter til f.eks pasning af børn, almindelig
skolegang mv.
Målingen for 4. kvartal 2017 viser, at den samlede udgift var på 7,3 mio. kr., hvilket svarer til, at den
årlige udgift kan fremskrives/beregnes til samlet godt 29 mio. kr.
Udgiften er fordelt på følgende måde mellem forvaltningerne:
Beløb
Andel
Familie- og Beskæftigelsesforvaltning
6.674.826
90,8%
Skoleforvaltning
656.539
8,9%
Ældre- og Handicapforvaltning
15.994
0,2%
Sundhed og Kultur
0
0,0%
Samlet
7.347.359
100,0%
Note: Der er tale om en revideret baselinemåling. Dels indgår der kun 47 familier i målingen, idet der er 6 familier,
som gået ud af initiativet, mens der er kommet 3 nye familier til. Dels er udgifter forbundet med forældre primært
fædre trukket ud af målingen, idet der er tale om forældre, som ikke har bopæl sammen med den øvrige familie.

En relativ stor andel af udgifterne afholdes på det budgetgaranterede område i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen, hvilket fremgår af nedenstående tabel:
Fordeling af udgifter i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Budgetgaranteret
Service
I alt

2.633.936
4.040.891
6.674.826

39,5%
60,5%
100,0%

Hvis de budgetgaranterede udgifter holdes ude af beregningen vil den årlige udgift på serviceområdet
forbundet med de 50 familier være på ca. 18,7 mio. kr.
Håndtering af budgetbesparelsen
Der er forlods indregnet en budgetbesparelse på 5 mio. kr. i 2018 stigende til 10 mio. kr. i 2020.
Direktørgruppen har over flere gange drøftet hvordan den forlods indregnede besparelse skal
håndteres.
Det er Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vurdering, at det ikke er realistisk, at der kan opnås en
besparelse af den størrelsesorden. Det er der flere årsager til:


Den økonomiske baseline viser, at der ikke er iværksat mange forskelligartede indsatser overfor
familierne hverken på tværs af de involverede forvaltninger eller internt i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen. Der er således ikke mange initiativer og indsatser, som via en
bedre og mere koordineret indsats kan føre til en økonomisk besparelse og slet ikke i den
størrelsesorden, som er forudsat.



Besparelsesbeløbet udgør en meget stor andel af udgifterne forbundet med familierne. I 2018,
hvor initiativet er iværksat, skal der realiseres en besparelse på 5 mio. kr. – det svarer til et fald
på 27% af udgifterne på serviceområdet forbundet med de 50 familier. I 2020 vil besparelsen
svare til 53% af serviceudgifterne forbundet med de 50 familier.



Selve besparelsespotentialet forbundet med denne slags tiltag er meget usikker. Initiativet i
Aalborg Kommune er baseret på erfaringer fra det omtalte STAR-forsøg. Den afsluttende
evaluering af forsøget er offentliggjort den 24. april 2018, men i rapporten forholder man sig slet
ikke til det økonomiske besparelsespotentiale. Ifølge STAR har der været uenighed med
konsulentfirmaet Deloitte om hvorvidt, der reelt kunne dokumenteres en besparelse trods det, at
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der ligeledes i STAR-projektet har været udarbejdet økonomisk baseline og efterfølgende
opfølgninger på udviklingen i udgifterne.
Direktørgruppen bakker op om Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens vurdering, og på møde den 15.
maj 2018 blev det aftalt, at der udarbejdes en ny økonomisk måling for 2. kvartal 2018, dvs. et halvt år
efter at initiativet er iværksat.
Ny økonomisk måling dækkende 2. kvartal 2018
Målingen for 2. kvartal 2018 viser, at den samlede udgift var på 7,9 mio. kr
Udgiften er fordelt på følgende måde mellem forvaltningerne:
Beløb
Andel
Familie- og Beskæftigelsesforvaltning
7.135.515
90,5%
Skoleforvaltning
725.719
9,2%
Ældre- og Handicapforvaltning
15.947
0,2%
Sundhed og Kultur
6.155
0,1%
Samlet
7.883.336
100,0%
Udgifterne til familierne ligger således ca. 0,5 mio. kr. over målingen i 4. kvartal 2017. Det skyldes dels
almindelig prisfremskrivning på indsatser og forsørgelsesudgifter og dels, at der er iværksat flere
indsatser for de involverede familier.
Det tilknyttede konsulentfirma har peget på, at der i en indledende fase vil komme udgiftsreduktioner,
som følge af at der sker reduktion i indsatser, som er hinanden overlappende. Det forekom for nogle af
de kommuner, som var en del af STAR-forsøget.
Men her i Aalborg har initiativet vist, at der faktisk ikke har været iværksat mange overlappende tiltag og
derfor kan der heller ikke konstateres en aktivitets- og udgiftsnedsættelse, som medfører en
udgiftsreduktion. Tværtimod har det helhedsorienterede fokus på familierne i den indledende fase vist,
at der er behov for iværksættelsen af flere indsatser, som forventes, at medføre en effekt for familierne
på længere sigt. Der er således tale om en slags investering i at hjælpe disse familier og som forventes
at medføre reducerede udgifter for Aalborg Kommune.
Indstilling
Det er vurderingen, at den forlods indarbejdede budgetbesparelse på serviceudgifterne er helt
urealistisk og ikke vil kunne realiseres ved det iværksatte initiativ.
Som følge heraf foreslås det, at besparelsesbeløbene for budget 2019 og 2020 på henholdsvis 7,5 mio.
kr. og 10 mio. kr. annulleres i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2019.
Den aftale, som Direktørgruppen har lavet omkring budgetbesparelsen på 5 mio. kr. for 2018,
opretholdes og betyder, at besparelsen fordeles på de involverede forvaltninger udfra deres andel af
udgifterne.
De involverede forvaltninger ønsker, at fortsætte det iværksatte initiativ omkring de 50 familier i den 3
årige forsøgsperiode, som blev aftalt oprindeligt omkring tiltaget. Forsøget løber altså videre til og med
2020, hvorefter der tages stilling til om samarbejdsmetoden og det forstærkede fokus på udvalgte
familier skal videreføres helt eller delvist.
Det foreslås desuden, at der fortsat laves økonomiopfølgninger hvert halve år mhp. at følge
udgiftsudviklingen og mhp. at der hvert år efter udgiftsopgørelsen for 4. kvartal laves en økonomistatus,
som kan opgøre om initiativet har medført mindreudgifter. Økonomiopfølgningerne drøftes i
styregruppen (Direktørgruppen).
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Sagsbeskrivelse

Baggrund
I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017 blev der afsat 0,5 mill. kr. til, at der iværksættes et
samarbejde mellem relevante forvaltninger omkring en analyse af området med socialt udsatte familier
(børn, unge og voksne).
Formålet med analysen er, at pege på styrkede indsatser samt at afdække potentialet for besparelser via en
mere koordineret indsats.
I budget 2017 er der afsat følgende beløb under Sektor Rammebeløb:

Beløb i 1.000 kr.
Indsats i fht. udsatte familier på
tværs af relevante forvaltninger

2017

2018

2019

2020

500

-5.000

-7.500

-10.000

Det er tidligere i Direktørgruppen aftalt, at Direktørgruppen fungerer som styregruppe for tiltaget og at det er
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, som er tovholder på tiltaget.
Kort om initiativet
Der er allerede en række kommuner, som har afviklet forsøg og initiativer forbundet med en
helhedsorienteret og koordineret indsats for udsatte familier. Aalborg Kommune har været i kontakt med
konsulentfirmaer, der har fungeret som proceskonsulentfirma for kommunerne og dermed har opnået
erfaringer med den type af indsatser.
På baggrund af dialogen med konsulentfirmaerne har de fire involverede forvaltninger (Ældre- og
Handicapforvaltningen, Skoleforvaltningen, Sundhed og Kulturforvaltningen og Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen) inviteret konsulentfirmaet Deloitte til at komme og fortælle om erfaringer,
resultater og anbefalinger fra et forsøg omkring udsatte familier, som har været afviklet i 10 kommuner
finansieret af statslige midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
På baggrund af dialogen med Deloitte var der enighed om, at det giver god mening, at iværksætte et særligt
initiativ i Aalborg Kommune i en 3-årig forsøgsperiode baseret på metoderne og anbefalingerne fra STARprojektet.
Status på tiltaget i Aalborg
Der indgår 50 familier i initiativet, som forvaltningerne arbejder tværfagligt og helhedsorienteret med. Det
organisatoriske og ressourcemæssige set-up er blevet til efter sparring med Deloitte/pwc (undervejs i
processen er der skiftet konsulentfirma).
De 50 familier kommer fra henholdsvis Familiegruppen Øst og Familiegruppen Sydvest. Familierne er
derudover tilknyttet Job- og Aktivhuset i Jobcenter Aalborg, da familierne skal være kendetegnet ved at en
eller begge forældre er på kontanthjælp eller ressourceforløb.
Der er nedsat to tværfaglige teams, som er placeret fysisk i umiddelbar tilknytning til de to familiegrupper. De
to teams er bemandet med fagligt dygtige og erfarne medarbejdere fra familiegrupperne og fra jobcentret,
der har vist interesse for det tværfaglige samarbejde.
Arbejdet med de 50 familier er gået i gang og der er foretaget de første målinger af familiernes situation (de
voksnes og børnenes funktionsniveau, skolefravær, den beskæftigelsesmæssige situation mv.).
Den økonomiske baseline
De fire involverede forvaltninger (følgegruppen for initiativet) har besluttet, at der skal udarbejdes en såkaldt
økonomisk baseline, som er forvaltningernes udgifter forbundet med de 50 familier ved indgangen til
initiativet.

Med udgangspunkt i de 50 deltagende familier har forvaltningerne afsøgt, hvilke udgifter, der i perioden
oktober 2017 til og med december 2017 har været afholdt til familiemedlemmerne.
Den økonomiske baseline består af udelukkende af ekstraordinære udgifter forbundet med
familiemedlemmerne, dvs. udgifter udover de almindelige udgifter til f.eks pasning af børn, almindelig
skolegang mv.
Målingen for 4. kvartal 2017 viser, at den samlede udgift var på 9,2 mio. kr., hvilket svarer til, at den årlige
udgift kan fremskrives/beregnes til samlet ca. 37,0 mio. kr. Der er vedlagt et bilag med to såkaldte
familiecases.
Udgiften er fordelt på følgende måde mellem forvaltningerne:
Beløb
Familie- og Beskæftigelsesforvaltning
8.488.786
Skoleforvaltning
697.552
Ældre- og Handicapforvaltning
56.582
Sundhed og Kultur
0
Samlet
9.242.921

Andel
91,8%
7,5%
0,6%
0,0%
100,0%

En relativ stor andel af udgifterne afholdes på det budgetgaranterede område i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen, hvilket fremgår af nedenstående tabel:
Fordeling af udgifter i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Budgetgaranteret
Service
I alt

3.070.547
5.418.240
8.488.786

36,2%
63,8%
100,0%

Hvis de budgetgaranterede udgifter holdes ude af beregningen vil den årlige udgift på serviceområdet
forbundet med de 50 familier være på ca. 24,7 mio. kr.
Håndtering af budgetbesparelsen
Der er forlods indregnet en budgetbesparelse på 5 mio. kr. i 2018 stigende til 10 mio. kr. i 2020.
Det er Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens forslag, at budgetbesparelsen fordeles mellem
forvaltningerne udfra opgørelsen af den økonomiske baseline, hvilket vil betyde følgende besparelsesbeløb
for de involverede forvaltninger:
Andel
2018
2019
2020
Familie- og Beskæftigelsesforvaltning
91,8%
4.592.047 6.888.071
9.184.095
Skoleforvaltning
7,5%
377.344
566.016
754.688
Ældre- og Handicapforvaltning
0,6%
30.609
45.913
61.217
Sundhed og Kultur
0,0%
0
0
0
Samlet
100,0% 5.000.000 7.500.000
10.000.000
Ovenstående fordeling er baseret på alle udgifter, dvs. inklusive de budgetgaranterede udgifter. Hvis der
udelukkende tages udgangspunkt i serviceudgifter vil fordelingen ændres lidt, idet Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningens andel af besparelsen i 2020 vil falde fra 9,2 mio. kr. til 8,8 mio. kr.
Det skal nævnes, at Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ikke finder det realistisk, at der kan opnås en
besparelse af den størrelsesorden, som forlods er lagt ind i budgettet. Det er der flere årsager til:


Den økonomiske baseline viser, at der ikke er iværksat mange forskelligartede indsatser overfor
familierne hverken på tværs af de involverede forvaltninger eller internt i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen. Der er således ikke mange initiativer og indsatser, som via en bedre og
mere koordineret indsats kan føre til en økonomisk besparelse og slet ikke i den størrelsesorden,
som er forudsat.



Besparelsesbeløbet udgør en meget stor andel af udgifterne forbundet med familierne. I 2018, hvor
initiativet er iværksat, skal der realiseres en besparelse på 5 mio. kr. – det svarer til et fald på 20% af
udgifterne på serviceområdet forbundet med de 50 familier. I 2020 vil besparelsen svare til 40% af
serviceudgifterne forbundet med de 50 familier.



Selve besparelsespotentialet forbundet med denne slags tiltag er meget usikker. Initiativet i Aalborg
Kommune er baseret på erfaringer fra det omtalte STAR-forsøg. Den afsluttende evaluering af
forsøget er for nylig offentliggjort (24. april 2018), men i rapporten forholder man sig slet ikke til det
økonomiske besparelsespotentiale. Ifølge STAR har der været uenighed med konsulentfirmaet
Deloitte om hvorvidt, der reelt kunne dokumenteres en besparelse trods det, at der ligeledes i STARprojektet har været udarbejdet økonomisk baseline og efterfølgende opfølgninger på udviklingen i
udgifterne. Rapporten er vedlagt til orientering.

Opsamling
1. Der er masser af energi og god fornuft i, at arbejde med udvikling af en mere koordineret og
tværfaglig indsats, jf. afslutningsrapporten fra STAR omkring ”Virksomme indsatser”.
2. Det økonomiske besparelsespotentiale er meget overvurderet.
Konsulentfirmaet peger på, at der på kort sigt og dermed i begyndelsen af initiativet vil kunne opnås
besparelse ved en bedre koordinering af indsatsen på tværs af områder. Det foreslås derfor, at der laves en
ny økonomisk opgørelse baseret på udgifterne i forvaltningerne i 2. kvartal 2018.
Direktørgruppen bedes drøfte hvordan besparelsen i 2018-20 skal håndteres.
Det skal her nævnes, at Rådmand Mai-Britt Iversen vil tage problemstillingen op med såvel forligspartierne
vedrørende besparelsen i budget 2018 samt i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

