DUBU
Digitalisering – Udsatte Børn og Unge

DUBU
DUBU er et fælleskommunalt sagsbehandlingssystem, der
understøtter myndigheds-funktionen på området for
udsatte børn og unge.

DUBU er baseret på den socialfaglige metode ICS
(Integrated Children’s System), som Socialstyrelsen er
ansvarlig for. DUBU forudsætter, at kommunen benytter ICS
i sagsbehandlingen.
DUBU blev sat i drift i 2011 og anvendes i dag af 76
kommuner.

DUBU for sagsbehandlere (1)
•

Journalisering af sagssteps og dokumenter vedr.
barnet/den unges sag

•

Håndtering af underretninger

•

Udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse (ICS)

•

Udarbejdelse af ungefaglig undersøgelse og indstilling

til UKN
•

Udarbejdelse af og opfølgning på handleplaner (ICS)

•

Udarbejdelse af forældrehandleplan (ICS)

•

Friststyring af lovpligtige frister og evt. lokale frister

•

Registrering af indsats/ydelser og økonomien for disse.

DUBU for sagsbehandlere (2)
•

Registrering af barnet/den unges trivsel på en
trivselslineal

•

Automatisk indberetning til Danmarks Statistik

•

Overblik på forsiden over fx kommende frister

•

Nem sagsoverførsel til ny bopælskommune (mellem
DUBU-kommuner)

•

Sagsbehandling af sager vedr. børn og unge med
nedsat funktionsevne

•

Udarbejdelse af børnehandicapudredning (ICS)

•

Beregning af merudgifter og registrering af andre
handicapkompenserende ydelser.

DUBU for ledere
• Ledelsesinformation på forsiden/dashboard tilpasset den enkelte leders behov
- Fx åbne børnefaglig undersøgelser, antal nye sager, antal underretninger, økonomioverblik m.m.

• Søgning/filtrering ‘on the fly’ på oversigter i systemet
- Kan bl.a. anvendes ved ledelsestilsyn, herunder hvor mange børnesamtaler der er afholdt i en sag, har
der været opfølgning, m.m.

• Alle søgninger kan eksporteres til Excel til viderebehandling
- Mulighed for anvendelse af søgeagent, der laver faste Excel-udtræk

• Mulighed for at modtage rådata dagligt til brug for eksternt LIS-system
• DUBU-data afleveres til FLIS (Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem).

Økonomien i DUBU
• Kommunen betaler kr. 75.000 for tilslutning til DUBU, inkl. implementeringsmateriale,
opsætning, klargøring, support af superbrugere m.m.
• Omkostninger til uddannelse og evt. migrering af data er ikke indeholdt i tilslutningsprisen

• Kommunen betaler en årlig afgift på 9,30 kr. pr. borger i tilslutningsperioden (pt. til 2026).
Beløbet dækker bl.a. drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling.

Netværk og vidensdeling
Kommunen indgår i et kommunalt netværk med de øvrige DUBU-kommuner:
•
•
•
•

Netværksmøder for superbrugere
Netværksmøder for ledere
Yammer-netværk til vidensdeling
Nyhedsbreve med nyt om løsningen og DUBU-aktiviteter.

Superbrugerne er lokale eksperter
• Uddanner og rådgiver sagsbehandlere ved implementering af DUBU
• Løbende støtte og vejledning til slutbrugerne
• Løbende uddannelse/vejledning ved releases af ny funktionalitet.

Videreudvikling af DUBU

• DUBU vedligeholdes og videreudvikles på
baggrund af brugernes/kommunernes
tilbagemeldinger og ønsker og input fra
referencegruppen, samt i forbindelse med
ny lovgivning
• I henhold til udbudsloven sættes DUBU
løbende i genudbud – typisk efter 8 år.

Styregruppen for DUBU
DUBU's kommunale styregruppe består af repræsentanter fra syv kommuner og skal
sikre, at DUBU skaber sammenhæng og kvalitet på området 'Udsatte børn og unge’.
Styregruppen følger løbende op på den digitale udvikling og drøfter strategiske planer
for udviklingen af området, herunder:
• Prioritering af ændringsønsker af mere strategisk karakter efter indstilling fra
DUBUs referencegruppe
• Rådgivning om den strategiske retning for løsningen
• Rådgivning ift. inddragelse af øvrige samarbejdspartnere, som ministerier og
styrelser
• DUBUs Business case og gevinstrealisering
• Interessenthåndtering og synliggørelse af DUBU.
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