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1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter 5.000 5.000 5.000 5.000 
Drift – Indtægter     
Drift - Netto 5.000 5.000 5.000 5.000 
 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  
 
Væksten i kommunernes udgifter til det specialiserede område har været voldsom de seneste 
år. En analyse lavet af Momentum1 viser, at det især skyldes, at stadigt flere borgere bliver 
ramt af meget komplekse psykiske problemer og fysiske handicap og derfor har brug for 
omfattende hjælp. Udgifterne er i de seneste år steget mere, end kommunerne har fået tilført. 
Denne tendens ser ud til at forsætte med den nuværende økonomiaftale. 
 
I forbindelse med budget 2022-2025 blev der indarbejdet to budgetudvidelser på 
voksenområdet med henblik på at skabe bedre balance mellem områdets budget og udgifter. 
Udvidelserne tilførte området hhv. 20,2 mio. kr. og 5 mio. kr.  Dermed tog forligspartierne et 
væsentligt skridt i retning af at skabe balance på området. I forligsteksten til budget 2022-
2025 blev der også gjort opmærksom på, ”at vi ikke kan løse hele problemstillingen lokalt. 
Tilbage står, at Regeringen og Folketinget forholder sig til de generelle udfordringer på 
området, som KL gennem en årrække har påpeget i forhandlingerne om kommuneaftalen.” 
Økonomiaftalen mellem KL og regeringen har ikke tilført yderligere midler til området i 2023.   
 
Udviklingen i sager og udgifter betyder at der forsat ikke er balance mellem udgifter og 
budget. Dette til trods for tæt styring og meget stor fokus på økonomien og 
udgiftsreducerende tiltag i myndighedsarbejdet samt på driften i afdelingen. En foreløbig 
vurdering af forventet tilgang af udgifter relateret til kendte sager fra børn- og ungeområdet 
viser at der vil tilgå nye sager og udgifter for minimum 5 mio. kr. i 2023. Hertil kommer en 
eventuelt udgiftsudvikling i eksisterende sager på området. Sidstnævnte har betydet en 
gennemsnitlig tilgang af udgifter på 4-5 mio. kr. i løbet af en årrække. Denne tilgang vil blive 
forsøgt finansieret med udgiftsreducerende tiltag i øvrige sager og på øvrige områder indenfor 
den samlede budgetramme. 
 
Voksenspecialområdet i Middelfart kommune oplever samme udvikling som beskrevet i 
ovennævnte analyse fra KL(Momentum) hvilket betyder, at der visiteres flere sager og 
udgifter ind på området end der kan afsluttes. Derfor skal der kontinuerligt og fortsat arbejdes 
med identifikation og implementering af udgiftsreducerende tiltag. Der skal forsat foretages 
en meget stram prioritering og visitation på området. Et vigtigt tiltag i arbejdet med at 
reducere udgifterne på området kunne være fastlæggelse af et politisk serviceniveau for 
området. Det vil medvirke til at skabe retning og fastlægge niveau i forhold til sagsbehandling 
og visitation. Det vil understøtte, at udgiftsniveauet tilpasses løbende til områdets 
budgetramme, men det vil ikke være nok, derfor anbefales en teknisk tilretning for at 
understøtte et budget i balance. 
 
Denne tekniske tilretning tilfører området 5 mio. kr. og er endnu et skridt på vejen til at skabe 
økonomisk stabilitet på området og en naturlig forsættelse af en tilpasning, som blev igangsat 
i forbindelse med budgetforliget 2022-2025. 
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