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Analyse fra budgetstrategien budget 2022-2025 

 

 

Det specialiserede socialområdes økonomiske udfordringer 

 

Det specialiserede socialområde er økonomisk udfordret på børn, unge og voksenområdet.  

 

Voksenområdet har været det gennem flere år. Siden 2015 har der hvert år været under-

skud, og underskuddet har i øvrigt haft en stigende tendens de senere år.  

 

 

Merudgifterne er på Social- og Velfærdsområdet er typisk blevet håndteret ved afskrivninger af 

de oparbejdede merforbrug. Seneste blev der i forbindelse med budget 2021 – 2024 afskrevet 

36,2 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område.  

 

 

Børne- og ungeområdet, som gennem en del år har ligget på et lavt udgiftsniveau, har i 

løbet af 2021 haft stigende udgifter, som dels hænger sammen med flere handicappede børn 

med særlige behov, dels kan forklares med familiemæssige udfordringer, som Covid19 pan-

demien har afstedkommet. 

 

 
 

Merudgifterne på Familieafdelingens område er blevet håndteret ved at forbruge af tidligere 

års opsparede overskud. Overskuddet vil med det forventede resultat for regnskabsåret 2021 

være brugt og dermed forventes det at afdelingen uden tiltag vil begynde at oparbejde et mer-

forbrug.   

 

Samlede merudgifter 

 

Samlet set er merudgifterne i forhold til budgettet på det specialiserede socialområde opgjort 

til 27,8 mio. kr. i 2021 – fordelt på 20,2 mio. kr. på voksenområdet, og 7,6 mio. kr. på børne- 

og ungeområdet (maj 2021). 

 

Mio. kr. - i årets priser 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 F2021

Budget Social og Velfærd Myndighed 

(Korrigeret Budget uden O/U)
152,5 165,5 164,0 166,0 167,1 164,1 167,7 170,4

Regnskab Social og Velfærd 

Myndighed
152,0 173,5 171,0 172,3 175,8 183,7 182,1 190,6

Regnskab Social og Velfærd 

Myndighed
-0,5 8,0 7,0 6,3 8,7 19,6 14,4 20,2

Note 3. (-) er et udtryk for overskud på området

Note 1. Budgetterne er ekskl. ældreboliger, forsørgelse og STU pulje til køb af pladser. Dermed bliver budgettet sammenligneligt.

Note 2. Der er korrigeret for organisationsændringerne igennem perioden.

Mio. kr. - i årets priser 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 F2021

Budget Familieafdelingen (Korrigeret 

Budget uden O/U) 84,6           83,0           82,0           82,7           80,3           78,7           78,8           77,7           

Regnskab Familieafdelingen 84,7           80,5           77,8           79,0           83,1           79,9           82,4           85,3           

Regnskab Familieafdelingen 0,0             -2,5           -4,2           -3,6           2,8             1,2             3,6             7,6             

Note 3. Budgetterne er ekskl. Tandplejen, Sundhedstjenesten, og PPR.

Note 1. Der er korrigeret for organisationsændringerne igennem perioden.

Note 2. (-) er et udtryk for overskud på området
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Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget er både i 2020 og 2021 løbende blevet ori-

enteret om de forventede merudgifter. Tilsvarende er Børn-, Kultur- og Fritudsudvalget løben-

de blevet orienteret igennem 2020 og 2021. 

 

Alt overvejende er serviceniveauet på børne- og voksenområdet blevet opretholdt overfor bor-

gerne. 

 

Over de senere år er det lykkedes at iværksætte udgiftsdæmpende initiativer, hvilket også kan 

konstateres, jf. nedenfor. 

 

Situationen i Middelfart Kommune er ikke enestående, men udtryk for en landsdækkende ten-

dens. KL har på vegne af kommunerne løftet et krav på 5,5 mia. kr. overfor regeringen i for-

handlingerne med regeringen om kommuneøkonomien for 2022. Omregnet vil det svare til 

34,6 mio. kr. i Middelfart Kommunes favør.  

 

Se i øvrigt bilag 1, der beskriver den nationale udfordring. 

 

Forklaringer på de stigende udgifter 

 

Mens udgifterne på børn- og ungeområdet i en årrække har været lave og relativt stabile, men 

altså nu stigende, har voksenområdet været kendetegnet ved årligt stigende merudgifter. 

 

På voksenområdet kan merudgifterne hovedsageligt forklares med: 

 

- Stigning i udgiftsniveau i eksisterende sager. 

- Stigning i meget tunge sager. 

- Gennemsnitslevealderen er stigende med baggrund i forlænget levetid. 

 

Yderligere forklaring kan findes i bilag 2, der beskriver årsagerne mere detaljeret.  

 

Efterfølgende figur viser udgiftsudviklingen fra regnskab 2015 til regnskab 2020 og med bud-

get 2021.  

 

Heraf fremgår det, at Middelfart Kommunes udgifter til området ligger under sammenlignings-

gruppen, hvad angår regnskabsresultatet for 2020 og budgetlægningen for 2021. Med andre 

ord, så er udgifterne på området steget mindre pr. 18-64 årig end i sammenlignelige kommu-

ner. 

 

Det fremgår også at både Middelfart Kommune og øvrige kommuner har haft optimistiske for-

ventninger til en udgiftsreduktion i budget 2021. En forventning, som ikke har kunnet realise-

res i Middelfart Kommune og forventeligt heller ikke i de fleste af landets øvrige kommuner.  
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Kilde: VIVE nøgletal 2015 til og med B2021 

 

På børne- og ungeområdet kan merudgifterne forklares med: 

 

- Flere komplekse og dyrere sager med børn og unge med handicap. 

- Øget pres på anbringelser af unge, der er i risiko for misbrug eller er kriminalitetstruet. 

Flere af disse sager er eskaleret udover det forventede pga. COVID-19 nedlukning. 

- Et mindre antal (3), men økonomisk dyre enkeltsager med alvorligt syge / handicappede 

børn, der passes hjemme af medarbejdere ansat af Familieafdelingen. 

 

Yderligere forklaring kan findes i bilag 2, der beskriver årsagerne mere detaljeret.  

 

Efterfølgende figur viser udgiftsniveauet til børn og unge med særlige behov for regnskab 2015 

til regnskab 2020 med budget 2021 (2021 priser). 

 

 
Kilde: VIVE – Børn og unge med særlige behov. 
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Alt andet lige må vi påregne, at det udgiftsniveau, der er på områderne i 2021, fortsætter ind i 

2022 og efterfølgende år. Desuden må yderligere udgiftsstigninger forventes i de kommende 

år alene som følge af den demografiske udvikling. Stigningerne vil kunne afdæmpes, jf. efter-

følgende. 

 

Initiativer der kan bidrage til en opbremsning i udgifterne 

 

På børne- og ungeområdet forventes der til en vis grad en ”normalisering” af udgiftsniveau-

et efter Covid19 – det vurderes med andre ord, at udgifterne falder efter et par år på et højere 

niveau.  

 

Blandt øvrige initiativer, som forventes at bidrage til en opbremsning i udgifterne skal nævnes  

 

 Der er fortsat potentiale i samarbejdet mellem Familieafdelingens forvisitation, Den akutte 

og anonyme rådgivning (AAR) samt projektet ”Ungeliv”. Der er et tæt samarbejde mellem 

de tre initiativer og det er tydeligt, at de mere forbyggende tiltag er med til at nedbringe 

antallet tungere sociale sager.  

 Familieafdelingen er i samarbejde med socialstyrelsens Taskforce i gang med at udviklings-

forløb, der skal sikre større flow i de sociale sager og dermed en hurtigere indsats i famili-

erne. 

 Brohusets udvidelse og renovering er forventes færdig efteråret 2021. Dette styrker Fami-

lie og Forebyggelse strategi for selvforsyning på anbringelsesområdet.  

 Familieafdelingen har opbygget de nødvendige kompetencer til at bruge tvangsadoptioner, 

når det er socialfagligt forsvarligt. Middelfart Kommune ligger markant over landsgennem-

snittet i anvendelsen af den foranstaltning. 

 Den koordinerede ungeindsats (KUI) bliver stadigt mere velfungerende. Det er med til, at 

forbedre prognosen for hvor længe de unge har en social sag. 

 Satspuljeprojektet ”én familie én indgang” – hvor der afprøves nye metoder til at koordine-

re de mest komplekse handicapsager, viser meget lovende resultater (ekstern evaluator) i 

forhold til kvalitet, forældretilfredshed samt økonomi. 

 Gennem udfører-delens brug af journaliserings- og dokumentationssystemet Journal Digital 

er der en betydelig opmærksomhed på progression i behandlingen samt effektiviteten i be-

handlingen.  

På voksenområdet forventes der alt andet lige fortsat en vækst i udgifterne, som vil kunne 

afdæmpes ved iværksættelse udgiftsdæmpende initiativer. 

 

Blandt de initiativer, som forventes at bidrage til en opbremsning i udgifterne skal nævnes: 

 

 Fortsat gennemførelse af de initiativer, der er anvist i BDO rapporten fra ultimo oktober 

2020. 

 

 Fortsat stabilisering og sikring af kontinuitet i opgaveløsning og tilbud. 

 

 Omlægning af opgaveløsninger og tilpasning af serviceniveauer. 

 

 Nyorganisering af og fortsat styrket fokus på myndighedsindsatsen. 

 

 Tilpasning af serviceniveauer i tilbud. 

 

 Etablering af såkaldt ”skæve boliger”, der vil kunne afdæmpe udgifterne til forsorgshjem. 
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 Øvrige administrative tilpasninger. 

 

Både for børne- og ungeområdet og voksenområdet gør det sig gældende, at der vil være 

behov for en flerårig genopretnings-, handlings- og indsatsplan for at bringe budgettet i 

balance. Handlings- og indsatsplanen vil skulle indeholde ovenstående initiativer samt ikke 

mindst et tæt samspil mellem de ansvarlige udvalg, forvaltningen og borgerne/pårørende. På 

tværs af udvalgene vil der især skulle arbejdes med overgangen fra ung til voksen. Da der jf. 

ovenfor ikke er en afgang af voksne i samme omfang som tilgang af unge, er der iboende en 

demografisk vækst i udgifterne på voksenområdet. 

 

Konklusion 

 

Sammen med en flerårig genopretnings-, handlings- og indsatsplan indarbejder Direktionen de 

økonomiske udfordringer inden for en ramme af 27,8 mio.kr. i budgetforslaget efter sommer-

ferien, hvor kommuneaftalen også er kendt. Kommuneaftalen antages i betydeligt omfang at 

adressere udfordringerne på området. 
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Bilag 1 - Den nationale udvikling på de specialiserede socialområder 

 

Den nationale udvikling på de specialiserede velfærdsområder 

Middelfart kommune er ikke denne eneste kommune i landet, der oplever stigende udgifter på 

de specialiserede socialområder. Derfor vender vi blikket mod den nationale udvikling og resul-

taterne af KLs partnerskab med 30 kommuner samt resultaterne fra undersøgelse gennemført 

af Indenrigs- og Boligministeriets benchmarkingenhed (tidligere Social- og Indenrigsministeri-

ets).  

Det specialiserede voksenområde (Social og Velfærd) 

Det specialiserede voksenområde udfordrer kommunerne økonomisk og styringsmæssigt, og 

udgifterne er på landsplan steget kraftigt i de senere år1. I perioden 2012 til 2017 steg udgif-

terne til det specialiserede voksenområde med ca. 1,8 mia. kr. Dette har betydet at en stor 

andel af kommunerne har flyttet ressourcer fra almenområderne til det specialiserede voksen-

område, Når der flyttes ressourcer fra almenområderne bliver det vanskeligere at arbejde fo-

rebyggende og overholde de økonomiske rammer på længere sigt.  

I 2020 har det vist sig at kommunerne under ét havde en stor overskridelse af budgettet på 

det specialiserede voksenområde. Området har generelt i de seneste år har været betydeligt 

underbudgetteret. 71 kommuner overskred budgettet i 2020. Samlet set overskred kommu-

nerne budgettet for 2020 med 986 mio. kr.2  

KL indgik i slutningen af 2018 et partnerskab med 30 kommuner, heriblandt Middelfart Kom-

mune, for at skabe større klarhed over årsagerne til det store pres på udgifterne. Var det et 

stigende antal borgere med psykiske diagnoser? Eller skyldes det dyrere botilbud? Eller noget 

helt tredje? 

Partnerskabet kom ved brug af registerdata fra deltagende kommuner frem til at de stigende 

udgifter blev drevet af en kraftig vækst i antallet af personer, der modtager en social indsats 

og at der er en række faktorer der er med til at drive aktivitetsstigningen.  

- Et stigende antal psykiatriske diagnoser 

- Positiv udvikling i funktionshæmmedes levealder 

- Beskæftigelsesreformer medfører en voksende målgruppe 

 

Antallet af personer med en psykiatrisk diagnose er særligt steget blandt unge, og det er først 

og fremmest diagnoser som ADHD, angst og autisme, der er i vækst. I modsætning er hertil er 

væksten mere afdæmpet blandt diagnoser så som skizofreni, personlighedsforstyrrelser og 

bipolare lidelser. Det er værd, at bemærke at der ikke er en 1:1 sammenhæng mellem at få en 

diagnose og blive visiteret til det specialiserede socialområde. 

Stigningen i antallet af personer med psykiatriske diagnoser udgør ca. 80 pct. af den samlede 

aktivitetsstigning på det specialiserede voksenområde, hvilket skal ses i lyset af at borgere 

med psykiatriske diagnoser i udgangspunktet ‘kun’ udgjorde ca. halvdelen af alle indsatsmod-

tagere på socialområdet. 

                                           
1
 https://www.kl.dk/nyheder/os/raaderum/nr-189-januar-2020/hvad-driver-udgifter-paa-det-specialiserede-

socialomraade/ 
2
 https://www.nb-okonomi.dk/2021/04/29/71-kommuner-overskrider-voksenhandicap-

budgettet/?utm_source=Dagens%20Nyheder%20-%20NB%20%C3%98konomi&utm_campaign=c4cebd0740-

EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_29_11_35&utm_medium=email&utm_term=0_1156cf5c6d-c4cebd0740-71645671 
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I perioden fra 2013 til 2018 steg antallet af personer med en psykiatrisk diagnose mellem 0-17 

årige med 27 pct. og 22 pct. for de 18+ årige 

 

Kilde: https://www.kl.dk/nyheder/os/raaderum/nr-189-januar-2020/hvad-driver-udgifter-paa-det-specialiserede-

socialomraade 

En anden årsag til de stigende udgifter er, at levealderen blandt borgere med handicap er sti-

gende. Det er en sundhedsfaglig og socialpolitisk succeshistorie at borgerne lever længere. 

Men for kommunerne har det haft en naturlig udgiftsdrivende konsekvens, når en gruppe af 

borgere har brug for hjælp over en længere årrække end tidligere. Det har ikke muligt for KL 

igennem deres partnerskab, at vurdere den eksakte økonomiske konsekvens af den stigende 

levealder. 

Endelig er der i de seneste år er gennemført en række reformer på beskæftigelsesområdet 

med det formål at inkludere en større del af befolkningen på arbejdsmarkedet. Reformerne har 

dog bevirket, at der samtidig tildeles hjælp til flere personer på socialområdet. 

Den underliggende mekanisme er, at et bredere udsnit af befolkningen skal have en aktiv be-

skæftigelsesindsats. Mange af disse borgere har imidlertidig en omfattende social problemstil-

ling, som det er nødvendigt at tage hånd om, før beskæftigelsesindsatsen kan få effekt. Antal-

let af modtagere af bostøtte og botilbud, der samtidig modtager kontanthjælp, er således på 

landsplan steget med ca. 35 pct. fra 2015 til 2018. 

KL og partnerskabskommunerne har peget på en række fokusområder, der kan være med til 

at reducere presset på området: 

- Forebyggende og midlertidige indsatser: Tilgangen til bostøtte og botilbud kan bremses ved 

at etablere fremskudt rådgivning og vejledning med fokus på tidsmæssigt afgrænsede §82 

forløb.  Her skal borgernes problemstillinger håndteres inden de udvikler sig og borgerne 

får behov for mere omfattende indsatser.  

- Fokus på at støttebehovet ændres med alderen: Levealderen er stigende blandt borgere 

med funktionsnedsættelse, og det medfører et nyt opmærksomhedspunkt for kommuner-

ne. Ofte vil støttebehovet ændre sig med alderen, da behovet og lysten til aktivering og 

udvikling mindskes, mens behovet for pleje og omsorg stiger.  

https://www.kl.dk/nyheder/os/raaderum/nr-189-januar-2020/hvad-driver-udgifter-paa-det-specialiserede-socialomraade
https://www.kl.dk/nyheder/os/raaderum/nr-189-januar-2020/hvad-driver-udgifter-paa-det-specialiserede-socialomraade
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- Kobling mellem indsatsen på unge- og voksenområdet: en betydelig del af indsatsmodta-

gerne har været i kontakt med kommunerne i ungdomsårene. Det peger på vigtigheden af 

et tæt samarbejde på tværs af organisatoriske skel. 

- Fokus på effektiv drift af botilbud: Botilbud udgør 17,8 mia. kr. af de samlede udgifter og 

der foreligger gode erfaringer og analyser på området. Mange kommunerne har dog sta-

digvæk svært ved at implementere effektive løsninger på botilbuddene.  

- Incitamenter til progression: Hvis et botilbud lykkes med at skabe progression for borger-

ne, mindskes støtte-behovet og taksten skal derfor sættes ned. Botilbuddene bliver med 

andre ord ”straffet” økonomisk for, at opnå de ønskede resultater.  

I Middelfart Kommune har Social og Velfærdsområdet arbejdet med ovenstående fokusområ-

der ved f.eks. at etablere 4Kløveren, som specifikt fungerer som en fremskudt rådgivning og 

vejledning. 4Kløveren arbejder med udgangspunkt i b.la. §82 a og b forløb. Derudover har 

Social og Velfærd styrket myndighedsområdet i forhold til opfølgningen i sagerne, vurderingen 

af den enkelte borgeres støttebehov og fokus på at behovet følger borgerens alder. Et andet 

fokusområde i de senere år har været at arbejde på at etablere et tættere samarbejde mellem 

unge- og voksenområdet, så der er fokus på overgangen allerede ved det 16 år. Derudover 

har der pågået et arbejde med de decentrale enheder i løbet af 2020-2021 om at sikre en op-

timal botilbudsdrift. Således at alle kommunens decentrale enheder overholder deres budget-

rammer fra 2021.  

Det specialiserede børneområde (Familieafdelingen) 

Udviklingen på det specialiserede børneområde har ikke fulgt samme udgiftsudvikling som det 

specialiserede voksenområde. Partnerskabet mellem KL og 30 kommuner viste dog, at der var 

en kraftig stigning i udviklingen af børn og unge mellem 0 og 17 år som har fået en psykiatrisk 

diagnose. Udviklingen har ikke i samme grad medført stigende udgifter på det specialiserede 

børneområde i Middelfart Kommune, se figur 2.  

Figur 2. Udgiftsniveau, børn og unge med særlige behov 2015-2021 (2021 priser) 

 
Kilde: VIVE – Børn og unge med særlige behov 8.62 
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Figur 2 viser, at udviklingen på landsplan, regionen, sammenligningsgruppen og Middelfart 

Kommune følger omtrent samme udvikling. Udgiftsniveauet i Middelfart Kommune ligger dog 

på et væsentligt lavere niveau og er de sidste 4 år reduceret mere end i sammenligningskom-

muner, region og land.  

Ifølge nøgletallene fra VIVE, så er det beregnede udgiftsbehov for Middelfart kommune på in-

deks 102,9 i forhold til landsgennemsnittet, mens udgiftsniveauet i budget 2021 er på indeks 

73,6. Hvis der kontrolleres for udgiftsbehov, så er indekset for udgiftsniveauet i budget 2021 

for Middelfart Kommune på 71,5. Middelfart Kommunes budgetterede udgifter til det speciali-

serede børn og ungeområde er således cirka ¾ af de udgifter, som man ifølge VIVEs beregnin-

ger ville forvente ud fra kommunens socioøkonomiske sammensætning. Forskellen mellem 

Middelfart Kommunes og sammenligningskommunerne svarer i budget 2021 til 25,6 mio. kr., 

og i regnskab 2020 til 25,7 mio. kr. 

En analyse udført af VIVE har kortlagt de områder, hvor kommunerne især oplever udfordrin-

ger i deres arbejde med sociale indsatser for børn og unge: 

 Psykisk sårbare børn og unge 

 Børn og unge med autisme, ADHD eller lignende vanskeligheder 

 Skoleelever med højt fravær 

 Unge med komplekse problemstillinger 

En analyse, foretaget af Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed, viser at der er 

stor forskel på kommunernes udgifter til anbringelsesområdet pr. 0-22 årig og der er ligeledes 

en stor forskel på, hvor mange helårsanbragte kommunerne har pr. 1.000 0-22 årig. Derud-

over havde næsten lige mange kommuner stigende som faldende udgifter til anbringelsesom-

rådet pr. 0-22 årig fra 2013 til 2019. Der findes ikke nogen generel sammenhæng mellem 

kommunernes udgangspunkt i 2013 og udgiftsudviklingen3. 

Udgifterne til forebyggende foranstaltninger er på landsplan steget med 33 pct. i perioden fra 

2013 til 2019, mens udgifterne til anbragte i samme periode er faldet med 5 pct. Udgifterne til 

området for udsatte børn og unge er samlet set steget med 7 pct. fra 2013 til 2019. I Middel-

fart Kommune er udgifterne samlet set faldet 11 pct. fra 2013 til 2019.   

                                           
3
 https://simb.dk/media/38329/hovedrapport-udvikling-i-udgifter-og-aktivitet-paa-anbringelsesomraadet.pdf 
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Bilag 2 - yderligere dokumentation til forklaringsårsagerne til de sti-

gende udgifter på de specialiserede socialområder 

 

Det specialiserede voksenområde: 

 

På voksenområdet kan merudgifterne forklares med: 

 

- Stigning i udgiftsniveau i eksisterende sager. 

- Stigning i meget tunge sager. 

- Gennemsnitslevealderen er stigende med baggrund i forlænget levetid. 

 

Desværre er data fra før ibrugtagningen af NEXUS / KMD Insight medio 2019 ikke sammenlig-

nelig med data efter implementeringen. Hvorfor at det ikke har været muligt at skaffe valide 

data på tværs af perioden. 

 

 
 

 

Stigning i udgiftsniveau i eksisterende sager: 

 

Opgørelsen viser, at der har været et stigende udgiftsniveau i eksisterende sager illustreret 

ved en markant stigning i de tilbageværende sagers gennemsnitsudgift over periode. Udviklin-

gen intensiveres af, at det hovedsageligt har været sager med lidt støtte og lille udgiftstyngde, 

som er blevet afsluttet/udvisiteret. 

 

Stigning i meget tunge sager: 

 

Der opleves en stigning i gennemsnitsudgiften på sagerne bl.a. som følge af at en del borgere 

håndteres i de uvisiterede tilbud. Men derudover opleves at en del af de tungere sager har haft 

stigning i udgiftstyngden hen over årene.  

 

Gennemsnitslevealderen er stigende med baggrund i forlænget levetid 

 

Over hele landet opleves forlænget levetid for borgere med foranstaltninger inden for det spe-

cialiserede socialområde. Dette medfører at udgifter til foranstaltninger skal betales i flere år 

end tidligere.  

 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 F2021

Antal sager 641 685 683 641 642 634 604 530

Gnst.udgift pr. sag     237.129     253.285     250.366     268.799     273.832     289.789     301.490     357.170 
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Det specialiserede Børne- og Ungeområde: 

 

På børne- og ungeområdet kan merudgifterne forklares med: 

 

- Flere komplekse og dyrere sager med børn og unge med handicap. 

- Øget pres på anbringelser af unge, der er i risiko for misbrug eller er kriminalitetstruet. 

Flere af disse sager er eskaleret udover det forventede pga. COVID-19 nedlukning. 

- Et mindre antal (3), men økonomisk dyre enkeltsager med alvorligt syge / handicappede 

børn, der passes hjemme af medarbejdere ansat af Familieafdelingen. 

 

Indikatorer og data på ”flere komplekse og dyrere sager med børn og unge med 

handicap”: 

 

 I slutningen af 2019 var to børn med handicap anbragt til en årlig udgift på mere end 

1.000.000 kr. I 2021 er fire anbragt. 

 Fire børn med handicap er derudover på Familieafdelingens risikoliste over fremtidige 

anbringelser. Alle fire forventes at blive til en udgift på over 1.000.000 kr. årligt så-

fremt de anbringes 

 Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste samt aflastning af børn og unge med handicap er 

ved 2. BO 2021 ca. 600.000 kroner højere end ved regnskab 2020 

Indikatorer og data på ”Øget pres på anbringelser af unge, der er i risiko for misbrug 

eller er kriminalitetstruet. Flere af disse sager er eskaleret udover det forventede 

pga. COVID-19 nedlukning”: 

 

 I 2019 indførte regering en lov om at unge der havde begået kriminalitet skulle have 

deres sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN): 

o I 2019 havde MFK 3 sager til behandling i UKN 

o I 2020 havde MFK 4 sager til behandling i UKN 

o I 2021 – til og med maj mdr. har MFK haft 5 sager til behandling i UKN 

 Derudover havde MFK 1 sag der blev afgjort ved domstolene i 2019 som endte i en 

ungdomssanktion. Ingen i 2020. I maj 2021 er tre sager på vej til dom ift. ungdoms-

sanktion og tre er på vej. 

 Ungehuset, Ungdomsskolen og SSP har under hele Covid19 perioden konstateret en 

væsentlig øgning i unge der oplever sig isoleret, ensomme, uden normale tilhørsforhold 

og bange. Disse unge er i betydelig risiko for at søge eller blive indlemmet i netværk 

båret af misbrug og evt., kriminalitet. 

Data på ”Et mindre antal (3), men økonomisk dyre enkeltsager med alvorligt syge / 

handicappede børn, der passes hjemme af medarbejdere ansat af Familieafdelin-

gen”: 

 

 Nettoudgift i 2020 barn 1: 2,7 mio. kr. 

 Nettoudgift i 2020 barn 2: 0,6 mio. kr. 

 Nettoudgift i 2020 barn 3: 1,6 mio. kr. 

 


