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Modeller for reduktioner og omstrukturering af virksomheder under 

Center for Børne og Unge 
 

Reduktion 

Med vedtagelsen af budgettet for 2013 er det besluttet, at udgifter til ledelse, administration, 

konsulenter, koordinatorer, teknisk service og lignende skal reduceres. Der vil være tale om en 

reduktion i personaleudgifter til arbejdsopgaver, der ikke er i direkte kontakt med brugerne. 

 

Reduktionen skal give en samlet besparelse på 2 mio. kr. netto om året. Reduktionen træder i 

kraft per 1. april 2013. Da flere af virksomhederne i Center for Børn og Unge (CBU) sælger en 

del af deres ydelser til andre kommuner, skal den reelle reduktion være større. Eksempelvis 

sælger Hollænderhusene 42 % af deres ydelser til andre kommuner. Det vil således kun være 

58 % af deres samlede bruttoreduktion, der kommer Næstved Kommune til gode. 

Bruttoreduktionen for det samlede område vil være mellem 3 og 4 mio. kr. alt efter 

fordelingen. 

Reduktionen svarer til ca. 2 % af virksomhederne bruttobudgetter og ca. 14 % af 

virksomhedernes udgifter til ledelse administration og lignende.  

 

Omstrukturering 

For at optimere forholdene for ledelse, administration og lignende sker en omstrukturering, der 

sigter mod at effektivisere de administrative forhold og optimere forholdene for ledelse af 

virksomhederne.  

 

Omstruktureringen har således til formål at skabe mere økonomisk optimale forhold for 

virksomhedernes drift, men vil også sigte mod en optimering af virksomhedernes mulighed for 

at supplere hinanden med specielle faglige kompetencer, fremme fleksibiliteten i at kunne 

etablere individuelt målrettede indsatser og udnytte kapaciteten såvel kvantitativt som 

kvalitativt bedst muligt. 

 

Der er brug for mere og mere individuelt tilpassede indsatser overfor konkrete børn og unge. 

Når indsatserne er samlet på færre virksomheder vil ressourcerne lettere kunne tilpasses den 

enkelte indsats. Med forandringsprogrammet vil der også løbende være behov for tilpasninger 

af virksomhedernes tilbud.  

 

Flere af CBUs virksomheder har meget små og meget sårbare administrative enheder, hvor 

specialisering ikke er mulig. Sammenlægninger til større administrative enheder vil kunne 

modvirke dette.  

 

Proces 

Der er valgt en proces, hvor der først lægges op til en afgørelse af, hvilken model, der skal 

arbejdes på. Modellerne er derfor ikke detaljerede forslag til nye organiseringer, men 

overordnede rammer for de nye virksomheder, som senere vil skulle konkretiseres af ledelsen i 

disse i samarbejde med centrets ledelse.  

 

Det er derfor forventningen, at høringsprocessen vil føre til væsentlige bidrag, der på en gang 

vil kunne påvirke vedtagelsen af modellerne og samtidig vil kunne påvirke den senere 

konkretisering. Det er vigtigt, at høringssvar ikke kun bliver argumenter for eller imod 

konkrete modeller, men også bidrag til, hvordan de forskellige modeller kan udmøntes. 
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Materialet indeholder kun i meget begrænset omfang argumenter for og/eller imod de stillede 

modeller. Fordele og ulemper ved de forskellige modeller søges først og fremmest belyst 

gennem høringssvarene. 

 

 

Tildelingsmodeller 

Virksomhederne under CBU er meget forskellige. Det er derfor ikke muligt at lave ens 

tildelingsmodeller for de forskellige virksomheder, som vi eksempelvis kender det for skoler og 

daginstitutioner. 

 

Den nuværende tildeling af ressourcer til de enkelte virksomheder har ikke en specifik 

udmåling af ressourcer til de opgaver, som reduktionerne skal findes blandt. Man kan således 

ikke sige, at der i dag er tildelt et bestemt antal timer eller kroner til administration eller 

ledelse. Der er i dag et konkret forbrug, som er opstået gennem tiden.  

 

I modellerne er derfor kun beskrevet en ny organisation samt reduktionen i tildeling. Hvordan 

disse reduktioner konkret skal udmøntes vil følge i konkretiseringsfasen.  

 

Berørte opgaver 

Reduktioner må ikke få effekt for de mest brugernære opgaver. De må således ikke udmøntes 

gennem reduktioner af bemanding i vagtplaner på daginstitutioner eller døgninstitutioner. Eller 

i reduktioner af antallet af familiebehandlinger eller besøg af sundhedsplejersken. De opgaver, 

der skal effektiveres blandt i reduceres i, er opgaver, som vedrører interne og administrative 

processer.  

Der vil til næste fase, hvor reduktionerne skal konkretiseres bliver formuleret nærmere 

retningslinjer for dette. 

 

Virksomheder 

Omstruktureringen omhandler følgende virksomheder: 

 Psykologfagligt team 

 Børnesundhedstjenesten 

 Familienetværket 

 Ungenetværket 

 Specialnetværket 

 Specialinstitutionen Tumlingen 

 Hollænderhusene 

 Elvergården 

 Den Matrikelløse Døgninstitution 

Som udgangspunkt indeholder virksomhederne se samme opgaver som i dag, men følgende 

enheder er taget ud af deres nuværende virksomheder for at blive bragt i spil i 

sammenlægninger med andre: 

 Ladbyhus 

o Ladbyhus er i dag en del af Ungenetværket af historiske årsager. Der er imidlertid 

tale om en yngre målgruppe. 

 Kanalhuset 

o Kanalhuset har i tidligere rette sig mod en målgruppe, som i dag hjælpes gennem 

andre tilbud. Kanlahuset har derfor været ude for et skifte i opgaver væk fra 

børn med handicap, til mere socialt udsatte børn og unge. De vil derfor i model 

2.1 være en del af en anden organisering end i dag. 

Dertil kommer to enheder, som skal indarbejdes i den nye struktur: 

 Familieplejeenhed 

 ”Børnehus” 
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Udgangspunkter 

I modelforslagene er taget udgangspunkt i følgende forhold: 

 Praktiske forhold. Eks. fælles lokaler. 

 Produktionsforhold. Virksomhedernes ensartethed i arbejdsform. Eks. 

døgninstitutioner. 

 Målgrupper. Eks. børn med handicap, unge eller andet. 

 Samarbejdsrelationer. Relationer indbyrdes mellem virksomhederne, men også 

relationer til andre udenfor CBU. 

 

 

Modeller 

Virksomheder og de fire ”løse” enheder er opdelt i tre gruppe: 

 

Gruppe 1: 

 Børnesundhedstjenesten  

 Psykologfagligt team 

 Familienetværket 

 

Gruppe 2: 

 Specialnetværket 

 Specialinstitutionen Tumlingen 

 Hollænderhusene 

 Elvergården 

 Ladbyhus 

 Kanalhuset 

 Familieplejeenhed 

 ”Børnehus” 

 

Gruppe 3:  

 Ungenetværket 

 Den Matrikelløse Døgninstitution 

 

 

Gruppe 1 vil efter årsskiftet være fælles om lokaler på det tidligere Herlufsholmhjem. Der vil 

derfor blive opstillet muligheder for en samorganisering af disse virksomheder under 

forskellige former. Der er tale om virksomheder, der har fælles træk men også klare forskelle.  

 

Gruppe 2 er døgntilbud og dagtilbud. Der er altdominerende tale om tilbud, som man skal 

visiteres til. Der vil blive foreslået to grundlæggende forskellige modeller for samorganisering 

med udgangspunkt i henholdsvis produktionsforhold og i målgruppe. 

 

Gruppe 3 er to virksomheder, som er kendetegnet ved at have unge som målgruppe. Der er 

imidlertid ikke sammenfald mellem de unge, de hjælper. Begge virksomheder har til gengæld 

meget store samarbejdsforpligtelser ud af CBU. Forslagene vil derfor være, at begge centre 

reduceres i deres budget til ledelse, administration og lignende, men at de ikke indgår i 

samorganisering med andre virksomheder i CBU. 
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Modelforslag gruppe 1: 
 

De tre virksomheder bruger i dag knap 10 årsværk til ledelse, administration og andet 

tilsammen. Udover dette får Psykologfagligt team løst administrative opgaver af den 

kommunale administration (på konto 06) De tre virksomheder udgør tilsammen godt en 

tredjedel af CBUs samlede nettobudget til virksomheder.  

Der er et begrænset sammenfald af opgaver imellem familiebehandling i Familienetværk og 

samme i Psykologfagligt team.  

 

Der er en oplagt mulighed i at samle de mere administrative funktioner mellem de tre 

virksomheder.  

 

Det nuværende forbrug til lønninger indenfor området er ca. 5,2 mio. kr. Reduktionsmålet 

sættes til 650.000 kr. for modellerne. 

 

Udover de to foreslåede modeller vil der være muligheden for ikke at lave samorganisering, 

men blot reducere tildelingen til de enkelte virksomheder. 

 

Model1.1 

Alle tre virksomheder sammenlægges til en virksomhed med fælles overordnet ledelse og 

administration. De underliggende enheder har meget forskellig størrelse og det vil derfor være 

et forskellig behov for ledelsestid til disse. Virksomheden vil rumme over 100 medarbejdere og 

personaleledelsen vil ikke alene kunne påhvile den overordnede leder.  

Med en fastholdelse af den nuværende administration og en tildeling af ledelsestid til de 

største af enhederne på 37 timer og det halve til de mindre, vil der samlet være reduceret med 

over årsværk i ledelsen, hvilket vil kunne indfri reduktionsmålet. 
 

 

 
 

 

 

Overordnet ledelse 

Psykologer Familiebehandling 

Tale-/høre 

 
Sundhedsplejersker 

Børneterapeuter 

 

Administration 
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Model 1.2 

 

Model 2 sammenlægger Psykologfagligt team og Familienetværket, mens 

Børnesundhedstjenesten forbliver en selvstændig virksomhed. Børnesundhedstjenesten 

varetager administrationen for begge virksomheder. 

 

Denne model vil med samme tildeling af ledelsestid som i model 1.1 ikke give samme 

reduktion i ledelsestiden. Reduktionsmålet vil primært skulle indfris af den sammenlagte 

virksomhed mellem Familienetværket og Psykologfagligt område. Der kan derfor ikke være 

helt samme tildeling af ledelsestid, eller der må reduceres i administrationen.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Børnesundhedstjenesten 

 
Familienetværk/psykologfagligt 

Psykologer 

Familiebehandling  

Tale/høre 

Børnesundhedsplejersker Administration fælles for 
begge virksomheder 

 

Børneterapeuter 
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Modelforslag gruppe 2: 
 Specialnetværket 

 Specialinstitutionen Tumlingen 

 Hollænderhusene 

 Elvergården 

 Ladbyhus 

 Kanalhuset 

 Familieplejeenhed 

 ”Børnehus 

 

Ovenstående virksomheder udgør tilsammen knap halvdelen af CBUs nettobudget til 

virksomheder. Men en krone sparet i gruppe 1, også var en krone sparet for Næstved 

Kommune er forholdene anderledes her.  

 

Udover at en del af virksomhederne sælger deres ydelser til andre kommuner indgår 

hovedparten af udgifterne til Specialnetværket og Specialinstitutionen Tumlingen i 

forældrebetalingen på dagtilbudsområdet. En del af de sparede penge, vil derfor komme 

forældrene og andre kommuner til gode. I alt vil ca. 69 % af reduktionen tilfalde Næstved 

Kommune. Virksomhederne skal med andre ord i praksis spare ca. 146 % af den besparelse, 

som Næstved Kommune skal indhente.  

 

Reduktionsmålet sættes til 900.000 kr. netto svarende til godt 1,3 mio. kr. alt efter 

fordelingen. Det svarer til godt 14 % af de samlede udgifter til området. 

 

Der bruges på disse virksomheder en væsentlig højere andel på ledelse, administration og 

lignende, end på virksomhederne i gruppe 1. Det dækker imidlertid over meget forskellige 

kulturer. En del af de medarbejdere, der er medtaget i beregningen af dette område har endog 

meget brugernære opgaver. Det drejer sig eksempelvis om pedeller og madlavning. 

 

Model2.1 : ”Målgruppemodel” 

 

I målgruppemodellen er virksomhederne opdelt i de virksomheder, der hovedsageligt 

henvender sig til børn og unge med handicap, og i de virksomheder, der hovedsageligt 

henvender sig til børn og unge, der har brug for en mere socialpædagogisk indsats.  

 

Der er ikke tale om en præcis opdeling, ligesom der ikke i praksis er tale om to klart adskilte 

grupper af børn og unge.  

 

De fire nuværende virksomheder og de fire ”løse” enheder samles i to nye virksomheder: 

 

Børnehandicap: 

 Specialnetværket 

 Specialinstitutionen Tumlingen 

 Hollænderhusene 

 

Socialpædagogisk virksomhed 

 Elvergården 

 Ladbyhus 

 Kanalhuset 

 Familieplejeenhed 

 ”Børnehus” 
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Børnehandicap 

 

  
 

Der vil være tale om en virksomhed med et brutto-budget på ca. 50 mio. kr. og væsentligt 

over 100 medarbejdere. Udover drift af egne tilbud har virksomheden en stor 

rådgivningsforpligtelse overfor såvel de almene tilbud i kommunen som overfor forældre til 

børn med handicap.  

 

Det har i CBU over en periode været talt om mulighederne for at lade disse virksomheder 

indgå i et samarbejde med de relevante faguddannelser, såsom sygeplejerske, ergoterapeut, 

fysioterapeut og SOSU i et Børnehandicampus. 

 

Reduktionsmålet for virksomheden vil være netto 500.000 kr. som brutto vil udgøre ca. 

700.000 kr. Reduktionen vil kunne opnås såvel ved en reduktion i ledelsen som i 

administrationen. Såfremt enhedernes fysiske rammer kunne samles yderligere, ville nogle af 

reduktionerne i ledelsen være særdeles overkommelig.  

 

Overordnet ledelse 

Tumlingen Poppelhuset 

Egehuset Træskohuset 

Tulipanhuset Møllehuset 

Specialpædagogiske vejledere Administration 
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Socialpædagogisk virksomhed 

 

 
 

 

Virksomheden vil rette sig mod børn, unge og deres familier, der har brug for hjælp til barnets 

trivsel og udvikling. Virksomheden vil have såvel døgntilbud som dagtilbud og vil i samarbejde 

med familienetværket og psykologområdet kunne arbejde målrette med såvel børnene som 

deres familier.  

Virksomheden vil som udgangspunkt have under 100 medarbejdere, men også over 100 

plejefamilier. Virksomheden vil løbende blive mødt med krav om udvikling og omstilling, da der 

overfor denne målgruppe specielt søges nye løsninger. 

 

Reduktionsmålet er 400.000 kr. netto som vil svare til ca. 600.000 kr. Dette kunne indfris ved 

såvel reduktion i ledelse og administration som i teknisk personale og konsulentlignende 

funktioner. Samtidig med reduktionskravet vil virksomheden uden ekstra ressourcer til ledelse 

og administration skulle etablere nye enheder som familieplejeenhed og ”Børnehus”. 

 

 

Model 2.2: ”Produktionsmodel” 

 

Produktionsmodeller tager udgangspunkt i virksomhedernes arbejdsforhold og metoder. Den 

konkrete opdeling organiserer de nuværende virksomheder i to ny virksomheder: Døgntilbud 

og dagtilbud: 

 

Døgntilbud: 

 Hollænderhusene 

 Elvergården 

 Ladbyhus 

 Kanalhuset 

 Familieplejeenhed 

 

Dagtilbud: 

 ”Børnehus” 

 Specialnetværket 

 Specialinstitutionen Tumlingen 

 

 

Overordnet ledelse 

Elvergården Dagbehandling/skole 

Ladbyhus Kanalhuset 

”Børnehus” Familiepleje 

Administration, teknik 
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Døgntilbud 

 
 

Elvergårdens dagbehandling/skoletilbud burde efter modellen være i den anden virksomhed, 

men tilbuddene er i dag så integrerede, at adskillelsen vil være næsten umulig. 

Der vil være tale om en virksomhed med over 100 medarbejdere.  

Reduktionsmålet er sat til netto 650.000 kr. hvilket vil svare til knap 1 mio. kr. brutto. 

 

 

 

Dagtilbud 

 

 
 

 

Reduktionsmålet er sat til netto 250.000 kr. som i praksis vil udgøre godt 300.000 kr. 

Overordnet ledelse 

Tumlingen Poppelhuset 

Egehuset Specialpædagogiske vejledere 

Administration ”Børnehus” 

Overordnet ledelse 

Træskohuset Møllehuset 

Tulipanhuset Kanalhuset 

Elvergården Dagbehanding/skole 

Ladbyhus Familiepleje 

Administration, teknik 
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Modelforslag gruppe 3: 
 

Gruppe 3 består af Ungenetværket og Den Matrikelløse Døgninstitution. Som tidligere nævnt 

går forslaget ud på, at ingen af de to virksomheder skal sammenlægges med andre 

virksomheder i CBU. Den fælles begrundelse er, at begge virksomheder har mange og meget 

væsentlige samarbejdspartnere udenfor CBU. Der er imidlertid tale om meget forskellige 

samarbejdspartnere de to virksomheder imellem.  

 

Model 3.1  

 

Den Matrikelløse Døgninstitution (DMD) er CBUs største virksomhed med et bruttobudget på 

ca. 33 mio. kr. Ikke desto mindre påvirker deres budget kun i mindre omfang Næstved 

Kommune, da den kun udgør knap 5 % af CBUs nettobudget til virksomheder. DMD har ikke et 

grundbudget, men har kun de midler, som de kan få ved at indgå aftaler med kommuner om 

opgaver. DMD er en regional og national aktør med samarbejdsrelationer i det meste af Region 

Sjælland og Region Hovedstaden. 

Næstved Kommunes brug af DMD er svingende. Aktuelt køber Næstved Kommune 10 % af 

deres pladser. En reduktion i udgifterne vil altså kun gavne Næstved Kommunes budget med 

10 %. 

 

DMD har igennem de sidste år reduceret væsentligt i deres priser. Der vil fortsat være behov 

for at reducere priserne betydeligt for at sikre, at DMD også i fremtiden er konkurrencedygtig 

både på indhold og pris. Reduktionsmålet sættes til netto 150.000 svarende til 1,5 mio. kr. 

brutto 

 

Ungenetværket udgør godt 15 % af CBUs nettodriftsbudget. Det ændrer sig en del, eftersom 

ungesagsbehandlerne nu er en del af Socialfagligt team og når Ladbyhus jævnfør dette forslag 

ikke længere er en del af Ungenetværket. Ungenetværket står dermed tilbage som en af de 

mindre virksomheder i CBU med et buget på omkring 15 mio. kr.  

Ungenetværket er kun leverandør til Næstved Kommune. En besparelse her, vil komme 

budgettet til gavn med samme effekt.  

Ungenetværket er Næstved Kommunes samling af tilbud til unge mellem 15 og 18 år (i 

efterværn op til og med 22 år). Rådgivning, dagtilbud, døgntilbud og SSP. I praksis bruges 

også andre leverandører, men i forbindelse med ambitionerne i forandringsprogrammet spiller 

Ungenetværket en afgørende rolle som udvikler af nye tilbud som alternativ til eksisterende 

tilbud til Unge.  

 

Når Ungenetværket ikke foreslås sammenlagt med andre, skyldes det Næstved Kommunes 

behov for at koordinere indsatserne overfor unge med særlige behov. Der er behov for en 

koordinering henover det fyldte 18. år med blandt andet CPH, men også en øget koordinering 

med Jobcenter, UU, Ungdomsuddannelser og andre af de mange væsentlige aktører overfor 

unge, der har brug for ekstra til overgangen til voksenlivet.  

Denne indsats indgår i direktionen forslag til strategiplan som et særligt fokusområde. 

 

Det er for at sikre, at Ungenetværket har opmærksomheden rettet mod dette samarbejde, at 

det ikke foreslås, at de skal rette deres fokus på en intern sammenlægning i CBU. 

 

Ungenetværkets reduktionsmål er sat til 300.000 kr. såvel netto som brutto. 

 

Model 3.2 

 

Som alternativ til ovenstående sammenlægges virksomhederne med de relevante 

virksomheder efter model 2.1 og 2.2. Reduktionerne i model 3.1 tages med over i disse 

virksomheder. 
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Oversigt  
 

Model Beskrivelse Netto reduktionsmål 

1.1 Børnesundhedstjenesten, psykologfagligt team og 

Familienetværket slås sammen 

650.000 

1.2 Psykologfagligt team og Familienetværket slås 

sammen med fælles administration med 

Børnesundhedstjenesten. Administrationen drives af 

Børnesundhedstjenesten 

2.1 Børnehandicampus med Tumlingen, Specialnetværket 

og Hollænderhusene undtaget Kanalhuset 

500.000 

Socialpædagogisk virksomhed med Elvergården, 

Ladbyhus, Kanalhuset, Familiepleje og ”Børnehus” 

400.000 

2.2 Døgntilbud med Elvergården, Hollænderhusene, 

Ladbyhus og Familieplejen 

650.000 

Dagtilbud med Tumlingen, Specialnetværket og 

”Børnehuset” 

250.000 

3.1 Den Matrikelløse Døgninstitution 150.000 

Ungenetværket 300.000 

 


