Invitation til midtjysk workshop med fokus på anvendelse og erfaringsudveksling ift.

Socialøkonomisk Investeringsmodel (SØM)
I samarbejde med Socialstyrelsen afholder DASSOS en workshop for de midtjyske kommuner og region.
Formålet er at dele viden, inspiration og praksiserfaringer om anvendelsen af den Socialøkonomiske
Investeringsmodel (SØM) på tværs af Midtjylland. Modellen er et redskab, der gør det muligt at beregne det
økonomiske nettoresultat ved sociale indsatser.
Workshoppen er for chefer, ledere, økonomimedarbejdere, konsulenter og øvrige med interesse for, hvordan
man kan indsamle og anvende viden om sociale indsatsers effekt, konsekvenser og priser.
Workshoppen holdes onsdag den 5. december kl. 13.00 – 16.00 i multisalen på Viborg Rådhus.

Program for workshoppen
Kl. 13.00 - 13.15

Velkomst ved Jesper Thyrring Møller, formand for DASSOS

Kl. 13.15 - 14.15

Introduktion til SØM ved Socialstyrelsen
Socialstyrelsen giver en kort introduktion til beregningsrammen, hvor man kan
regne på sin egen indsats, og til den indbyggede vidensdatabase, hvor man kan
hente viden om effekt, konsekvenser og priser til inspiration for sin beregning.
Den første version af SØM indeholder viden om voksenområdet. I efteråret 2018
offentliggøres en ny version af SØM, der også indeholder viden om børne- og
ungeområdet. Oplægget har særlig fokus på den nye versions målgrupper og
funktioner.

Kl. 14.15 - 14.30

Summepause

Kl. 14.30 - 15.15

SØM i praksis: 2 midtjyske kommuner deler ud af erfaringer
Hedensted Kommune arbejder bredt med SØM i dialogen om effekten af
sociale indsatser. Hedensted har etableret en SØM-gruppe med økonomikonsulenter og fag-faglige ledere og medarbejdere. SØM-gruppen spiller en
afgørende rolle, når tal og forudsætninger skal kvalificeres. Hør om erfaringerne
med at etablere SØM-gruppen og få eksempler på beregninger, suppleret med
gode råd til, hvilke overvejelser man bør gøre sig, når SØM skal i brug.

Randers Kommune har anvendt SØM i en projektansøgning til Socialstyrelsens investeringspulje på hjemløseområdet. Med udgangspunkt i en kort
præsentation af projektet vedr. langvarig hjemløshed, gennemgås en SØMberegning af omkostninger, effekt og resultater forbundet med indsatsen og de
forudsætninger, der ligger bag.

Kl. 15.15 - 16.00

Hvordan får vi anvendt og videreudviklet potentialerne i SØM?
Socialstyrelsen introducerer kort planerne for det videre arbejde med SØM og
lægger op til refleksion, gensidig erfaringsudveksling og fælles perspektiver på,
hvordan SØM bliver et godt arbejdsredskab i de midtjyske kommuner.

Praktiske informationer
Tid og sted

Onsdag den 5. december 2018 kl. 13.00 - 16.00
Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg

Målgruppe

Chefer, ledere, økonomimedarbejdere, konsulenter og øvrige med interesse for,
hvordan man kan indsamle og anvende viden om sociale indsatser.
Det er ikke en forudsætning for deltagelse, at du har forudgående viden,
uddannelse eller erfaring med SØM.
Det er gratis at deltage i workshoppen!

Tilmelding

Du kan tilmelde dig til:
Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland
Chefkonsulent Maria Eeg Smidt
På mail: mesm@viborg.dk
Ved tilmelding bedes du oplyse, om du har deltaget i Socialstyrelsens SØMuddannelse eller øvrige aktiviteter i forhold til SØM.
Tilmeldingsfristen er den 26. november 2018.
Max. antal deltagere er 80 – pladser tildeles efter først til mølle.

Yderligere info

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) er et beregningsværktøj, der
styrker beslutningsgrundlaget i en konkret lokal sammenhæng og sætter fokus
på de økonomiske konsekvenser, der kan være ved at investere i sociale
indsatser. Med SØM kan du beregne, hvordan en social indsats påvirker den
offentlige økonomi.
Du kan læse mere om SØM her:
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialstyrelsens-viden/som

