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Rådgivning til kommuner om den
Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)
Socialstyrelsen tilbyder rådgivningsforløb til
kommuner, der har været på SØM-uddannelse, og
som ønsker at få mere viden om de økonomiske

OM SØM
Den Socialøkonomiske
Investeringsmodel, SØM, er et

konsekvenser over tid af sociale indsatser, og som

beregningsværktøj, der styrker

ønsker at denne viden skal understøtte

beslutningsgrundlaget i en konkret

beslutninger– både til gavn for borgerne og den

lokal sammenhæng og sætter fokus

offentlige økonomi.

på de økonomiske konsekvenser over
tid, der kan være ved at investere i
sociale indsatser.

Dette materiale indeholder informationer om
mulighederne ved at deltage i et
rådgivningsforløb.
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I skal deltage, hvis
• I ønsker at skabe en social og økonomisk bæredygtig udvikling af det sociale
område.
• I ønsker at anvende Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) i jeres
udvikling og styring af det sociale område – eller blive klogere på, om SØM er
noget for jer.
• I har brug for et stærkere beslutningsgrundlag for jeres investeringer i sociale
indsatser.
• I har behov for en udvikling af det sociale område, og en kvalificering af jeres
interne styringsdialog.
• I kan afsætte medarbejderressourcer til projektledelse på kommunalt niveau
og til det løbende arbejde med rådgivningskonceptets temaer.
Socialstyrelsen
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Med et rådgivningsforløb får I mulighed for at
udvikle jeres lokale praksis inden for tre temaer
Data og beregning
Her fokuseres der på den redskabsnære rådgivning om brugen af SØM,
herunder rådgivning om tilvejebringelse af datagrundlag og gennemførelse
af beregninger.
Styring og prioritering
Her fokuseres der på, hvordan beregningerne bringes i anvendelse i en
bredere omstilling af styringen og udviklingen af socialområdet, herunder
arbejdet med investeringstankegangen i styring og prioritering af området

Styrkelse af en
socialfaglig og
økonomisk bæredygtig udvikling af det
sociale område

Kultur og samarbejde
Her fokuseres der på, hvordan der arbejdes med investeringstankegangen i
det tværfaglige samarbejde om de udsatte borgere på tværs af faggrupper
og forvaltninger.
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Forventet læring – Hvad kan I få hjælp til?
Hvordan man etablerer indsamlingsprocesser og skaber overblik over
eksisterende data og viden til brug i beregningerne.
Hvordan man kan anvende SØM teknisk og beregningsmæssigt, og
hvordan resultaterne skal fortolkes.
Hvordan man anvender beregningerne som ledelsesinformation til strategisk
prioritering af sociale indsatser.
Hvordan man anvender en langsigtet investeringstankegang i strategiske
prioriteringer.
Hvordan man opsætter politiske mål og fokusområder, der understøtter
investeringstankegangen på det sociale område.

I bliver selvkørende i
at bruge SØM og
udvikler investeringstankegangen i
kommunen.

Hvordan medarbejdere og ledere kan forankre erfaringer med anvendelsen
af SØM i kommunen.
Hvordan investeringstankegangen kan anvendes til at gå fra et
forvaltningsperspektiv til et kommuneperspektiv i ledergruppen.
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Faserne i et rådgivningsforløb: april 2020 – juli 2021

Klargøring

Kapacitetsopbygning

I den første fase arbejder I
selvstændigt med at kortlægge
jeres behov for et
rådgivningsforløb. På baggrund
heraf udarbejder I jeres ansøgning.
Det vil i denne fase være muligt at
deltage i informationsmøder.
Tildelingen af rådgivnings-forløb
finder sted i juni 2020.

Den klargørende fase har til formål
at afdække jeres behov og
udgangspunkt for
rådgivningsforløbet.
Her sikres grundlaget for
tilrettelæggelse, samarbejde og
gennemførelse af forløbet. Fasen
resulterer i en samarbejdsaftale
samt en proces- og
implementerings-plan for
rådgivningsforløbet.

(Relevante deltagere: lokal ledelse og
relevante medarbejdere)

(Relevante deltagere: lokal ledelse,
økonomiansvarlige, analyse- og
socialfaglige medarbejdere,
udviklingskonsulenter)

I denne fase arbejdes der med
lokalt tilpasset kapacitetsopbygning. Der gennemføres tre
heldags kompetenceudviklingsworkshops. Samtidig
afholdes der fire opfølgningsmøder, hvor igangsatte handlinger
genbesøges. Mellem workshops
og møder arbejdes der lokalt med
temaerne for rådgivningen.
Rådgivningsteamet vil være
tilgængelig for løbende sparring og
rådgivning. Der afholdes tre
tværkommunale
læringsworkshops.

Organisering

(Relevante deltagere: ledere og
medarbejdere bredt i kommunen)

Erfaringsopsamling
I den afsluttende fase assisterer
rådgivningsteamet jer med at
planlægge jeres videre arbejde
med SØM og investeringstankegangen. I assisteres ligeledes
i at udarbejde SØM-beregninger og
resultatrapporter, der skal fungere
som indspil til SØMs
erfaringsdatabase og som
inspiration til andre kommuner.

(Relevante deltagere: lokal ledelse,
økonomiansvarlige, analyse- og
socialfaglige medarbejdere,
udviklingskonsulenter)
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Konkrete aktiviteter i forløbet
Interessetilkendegivelse

Opstartsworkshop

Evt. intern
behovsanalyse

Oplæg på
udvalgsmøde

Endelig
udvælgelse

Udarbejdelse af
ansøgning

Lokalt planlægningsmøde

Lokal situationsAnalyse

Opstartsmøde
med rådgiverteam

Lokal kompetenceudvikling indenfor rådgivningskonceptets tre temaer

Vurdering af tilfredshed
og målopfyldelse i
rådgivningen

Udarbejdelse af
resultatrapporter

Levering af eksempler
på SØM-beregninger
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Hvad gør jeg nu?
• Har du spørgsmål, kan du kontakte: Sanni N. Breining på tlf.: 51612401 eller e-mail:
sbr@ramboll.com eller Birla Elmquist på tlf.: 51611443 eller e-mail: bjre@ramboll.com
• Ønsker du at ansøge om et rådgivningsforløb, kan du gøre det via dette: Hent skema til
ansøgning om deltagelse i rådgivningsforløb
• Deadline for ansøgning om et rådgivningsforløb er den 25. maj 2020. Ansøgningen
sendes til somraadgivning@ramboll.com.

• Ønsker du at høre mere om rådgivningsforløbet kan du deltage på et af to
informationsmøder:
• 16. april 2020, kl. 14.00-15.30, Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S.
Tilmelding senest 9. april 2020.
• 23. april 2020, kl. 14.00-15.30, Rambøll, Olof Palmes Allé 20, 8200 Aarhus N.
Tilmelding senest 9. april 2020.
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