Bilag 2.d.a
Afsluttende rapport for initiativ 5.5a: ” DUBU - digitalisering af
området for udsatte børn og unge”
Stamdata
Tabel 1: Stamdata for initiativ 5.5a DUBU - digitalisering af området for udsatte børn og

unge

Initiativnavn

5.5a DUBU - digitalisering af området for udsatte børn og
unge

Ministerium

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale
Forhold

Institution

KL

Budget og finansiering

DUBU-kommunerne finansierer selv anskaffelse af DUBU

Ansvarlig for statusrapportering

Hanne Gøttrup

Projektleder

Hanne Gøttrup

Projektejer

Tina Wahl

Starttidspunkt

2011

Sluttidspunkt

30/6 2015

Øvrige kommentarer

I Økonomiaftalen for 2013 har KL og regeringen besluttet,
at kommunerne senest i 2014 har anskaffet DUBU eller et
tilsvarende it-system. Formålet er at sikre en systematisk
sagsbehandling i alle kommuner og en bedre faglig og
økonomisk styring af det sociale børneområde. I den
fælleskommunale digitaliseringsstrategi har kommunerne
tidligere aftalt, at mindst 80 pct. af kommunerne har
tilsluttet sig DUBU i 2015.
Projektet kan afsluttes, idet 77 kommuner har valgt at
anvende DUBU, svarende til ca. 80 pct. af kommunerne.
De øvrige kommuner har valgt andre DUBU-lignende itsystemer, som fx SBSYS (10-12 kommuner) og CSC Social,
til at understøtte kommunernes sagsbehandling på
børneområdet.
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Resultater
Samlet set vurderes det, at projektet har opnået den ønskede effekt, idet
kommunerne både lever op til Økonomiaftalen om udbredelsen af DUBU og den
fælleskommunale digitaliseringsstrategi.
Samtidig betyder anvendelsen af DUBU i 77 kommuner, at kvaliteten i
sagsbehandlingen og den faglige og økonomiske styring af området i kommunerne
styrkes. Det handler fx om:
 At medarbejderne i dag anvender en fælles faglig systematik i
sagsbehandlingen, herunder ICS-metoden, til at udrede barnets eller den
unges behov for støtte og hjælp.
 At kolleger derfor nemmere kan overtage en anden kollegas sag, og
arbejde videre med sagen på baggrund af den viden, der allerede er
indsamlet i sagen. Det samme gælder, når en familie flytter til en anden
DUBU-kommune. Her vil den modtagne kommune også hurtigt kunne
sætte sig ind i sagen og arbejde videre i sagen.
 At medarbejderne i dag har et bedre overblik over deres sager, og de
kommende opgaver i sagerne.
 At ledelse og medarbejdere via DUBU gennemfører mere kvalificerede og
mere systematiske sagsgennemgange med socialrådgiverne med henblik på
læring og forbedring af sagsbehandlingen.
 At kommunerne løbende overfører data elektronisk fra DUBU til
Ankestyrelsen og Danmarks Statistik.
 At ledelsen, via DUBU, løbende følger op på, om kommunen overholder
krav til tidsfrister mv. i lovgivningen og følge op på den faglige kvalitet i
sagsbehandlingen.
 At ledelsen løbende udtrækker specifikke oplysninger i DUBU om
økonomi, indsatser mv. til f.eks. de politiske udvalg, direktør m.v. og til
eget brug.
Økonomi
Anskaffelse af DUBU er finansieret af den enkelte kommune.

Fremtidigt ejerskab
Der er i mange kommuner fortsat behov for at fokusere på implementering af alle
funktionalitet i DUBU, herunder indsatser, økonomi og effekter af indsatsen.
Dette er helt afgørende for, at ledere og medarbejdere kan høste alle de
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forventede gevinster ved anvendelse af DUBU til gavn for de udsatte børn og
unge og deres familier.
KL og KOMBIT vil fortsat følge kommunernes implementering af DUBU.
KOMBIT afholder fortsat årlige ledernetværksmøder med DUBU-kommuner,
hvor der er fokus på implementering af DUBU og realisering af gevinster.
KL afholder to årlige ledernetværksmøder for alle kommunernes chefer og ledere
med ansvar for de udsatte børn og unge, hvor implementering og anvendelse af
DUBU ligeledes vil blive drøftet.

