Bilag 4: Uddybende om samarbejdet med
ekstern leverandør i forbindelse med
ansøgningspuljen
Et af formålene med ansøgningspuljen til sociale investeringer på hjemløseområdet er
at understøtte et fokus på de økonomiske potentialer, der kan være ved en
omlægning af indsatsen på hjemløseområdet til at være mere helhedsorienteret og
forebyggende sideløbende med, at der opnås menneskelige gevinster for målgruppen.
Det sker bl.a. ved at understøtte kommunernes brug af potentialeberegninger, også
kaldet business case.
Der tillknyttes en ekstern leverandør, der skal understøtte kommunerne i at kvalificere
deres foreløbige potentialeberegninger, og i den forbindelse skal der samarbejdes om
data til kvalificeringen. Den eksterne leverandør skal samtidigt i samarbejde med
kommunerne stå for at dokumentere og systematisk beskrive væsentlige elementer i
omlægningerne i de deltagende kommuner med fokus på erfaringer med de
organisatoriske løsninger samt faglige gevinster og borgerrettede resultater af
omlægningen i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt. En delopgave for
leverandøren vil være at afdække, hvordan et datadrevet løbende styringsgrundlag for
en omlægning på hjemløseområdet kan se ud, baseret på eksisterende data.
Den endelige udformning af opgaven fastlægges sammen med den valgte leverandør,
og nedenstående liste skal derfor ses som pejlemærker i forhold til, hvad samarbejdet
kan indebære. Der er ikke tale om en udtømmende liste, men den er tænkt som
oplysning til ansøgere, så opgaven om samarbejdet kan integreres i planlægning og
budget.
Tilskudsmodtagere skal bl.a. samarbejde med den eksterne leverandør om følgende:
•
•
•
•

Kvalificere potentialeberegning, herunder samarbejde om data – fx
udarbejdelse datatræk på udgifter og aktiviteter/ydelser
Bidrage til beskrivelsen af kommunens omlægning via fx materialer og
interviews
Indgå i afdækning af, hvilke data der kan give et velegnet styringsgrundlag for
området
Øvrige data til at følge omlægningen, herunder evt. dokumentation om
progression og resultater for den valgte målgruppe på CPR-niveau

Der kan i forbindelse med en varig omlægning af indsatsen søges om midler til løn,
eventuelt ved frikøb af ressourcer til arbejdet med dataunderstøttelse af omlægningen,
nøgletal og potentialeberegninger.
I arbejdet med data til potentialeberegninger og nøgletal, der beskriver omlægningen
til en mere helhedsorienteret og forbyggende indsats, er det vigtigt at have et tæt
samarbejde mellem socialfaglige medarbejdere med kendskab til målgruppen samt
personer med indsigt i de kommunale data, og som også har en forståelse for
økonomiske beregninger.

