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Indledning 
 
Området administreres af Social- og Arbejdsmarked og omfatter f.eks. opgaver vedrørende 
kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som Byrådet har ind-
gået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og arbejdsmar-
kedslovgivningen og som ikke er henlagt til andre udvalg. 
 
Budget 
 
 
Beløb i hele 1.000 kr., netto 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

Socialpolitik:     
Ungdomsuddannelser mv. 57.040 56.978 56.917 56.917 

Tilbud til børn og unge med særlige be-
hov 35.301 35.301 35.301 35.301 
Tilbud til voksne med særlige behov 500.559 496.256 492.293 487.982 
Arbejdsmarkedsforanstaltninger 7.804 7.984 8.164 8.164 
Kommunale fleksjobpulje 18.623 18.535 18.235 18.235 
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvri-
ge sociale formål 6.918 6.918 6.918 6.918 
I alt 626.245 621.972 617.828 613.517 
 
Bemærkninger 2023-2026, Socialpolitik 
 
Ungdomsuddannelser mv. 
 
Specialundervisning for unge og voksne er et tilbud til personer med fysiske eller psykiske 
handicap. Tilbuddene indeholder både undervisning og specialpædagogisk bistand, herunder 
rådgivning til deltageren og dennes pårørende. Det skal give deltageren nye muligheder for et 
mere aktivt liv og deltagelse i samfundslivet. 
 
Specialundervisning for voksne er en planlagt, tidsbegrænset, fremadskridende og målrettet 
aktivitet, der har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap. Dette kan 
bestå i, at deltageren opnår strategier og metoder, der gør, at han/hun i videst muligt omfang 
kan deltage i samfundslivet på samme vilkår som mennesker uden handicap. 
 
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) står for at vejlede elever i folkeskolen, at vejlede 
unge om valg af uddannelse og erhverv, at vejlede unge med særlige behov og at vejlede un-
ge op til 25 år, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse. 
 
Den Forberedende grunduddannelse (FGU), er en uddannelse til unge under 25 år. Formålet 
med FGU er at forberede den unge til at starte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial ud-
dannelse eller at komme i job. Det er et fleksibelt tilrettelagt uddannelsestilbud, som tilbyder 
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plads til forskellige unges individuelle kompetencer og behov og hjælper den unge med at få 
overblik, motivation og retning. Opkrævningen sker forskudt, så budget 2023 er betaling for 
2022. 
 
Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) er en individuelt tilrettelagt uddannelse, som består af 
elementer af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder, 
med henblik på at styrke personlige, sociale og faglige kompetencer, så man er bedre rustet til 
at deltage i voksenlivet og eventuelt kan påbegynde en uddannelse eller komme i beskæftigel-
se. 
 
Tilbud til børn og unge med særlige behov 
 
Socialfagligt Center er for unge, der er gået ud af grundskolen og har brug for særlig støtte til 
at komme videre i livet. Målgruppen omfatter både udsatte unge og unge med handicap.  
Området består af Ungerådgivningen med myndighedsopgaver og Styrket Ungeindsats, som er 
en vifte at tilbud til unge borgere, som har det svært og har brug for særlig støtte.  
 
Forebyggelse og tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre, at udsatte unge får sam-
me muligheder som deres jævnaldrende. Udgifterne fordeles hovedsagelig på tilbud om prak-
tisk og pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold, aflastningsordninger, 
økonomisk støtte til efterskoleophold, fast kontaktperson eller anden økonomisk hjælp, der 
kan medvirke til forebyggelse af en anbringelse. 
 
Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, f.eks. anbringelser i plejefamilier, socialpæda-
gogiske opholdssteder, kost-/efterskoler eller på eget værelse, døgninstitution mv., sker når 
det må anses for at være af væsentlig betydning for hensynet til den unges særlige behov for 
støtte.  
 
Tilbud til voksne med særlige behov 
 
Området består af et myndighedsområde samt en bred vifte at tilbud.  
 
Personer med nedsat funktionsevne eller sociale problemer kan få socialpædagogisk støtte i 
eget hjem. Formålet er, at borgeren bliver bedre i stand til at tage ansvar for og mestre hver-
dagslivet og samtidig opnår størst mulig indflydelse på eget liv med henblik på, at forbedre 
borgerens sociale og personlige funktionsniveau samt udviklingsmuligheder. Støtten har et 
pædagogisk sigte. Indsatsen tager udgangspunkt i at udvikle, træne og fastholde borgeren i at 
bruge sine egne ressourcer. 
 
Efter serviceloven skal kommunen ligeledes tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden. Ledsa-
gelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne. 
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Et botilbud er et tilbud for voksne mennesker, der af en eller anden grund ikke magter at bo 
alene, eller som har behov for støtte til de daglige funktioner. Når en borger visiteres til et bo-
tilbud, skal ikke kun botilbuddets fysiske rammer, men også støtten i tilbuddet matche borge-
rens behov. Borgere med behov for et midlertidigt botilbud kan derfor ikke visiteres til et læn-
gerevarende botilbud. 
 
Midlertidige botilbud retter sig mod borgere, der i en periode har behov for omfattende hjælp, 
for eksempel i forbindelse med genoptræning eller anden udvikling af færdigheder. Formålet 
med et ophold i et midlertidigt botilbud er at gøre borgeren i stand til at klare sig i eget hjem, 
eventuelt med støtte. Der kan også være tale om situationer, hvor borgere i en kort periode 
visiteres til et midlertidigt botilbud for at få udredt behov og for at finde frem til det rette frem-
tidige botilbud. 
 
Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for det midlertidige ophold. Det afgørende 
for, at det midlertidige ophold kan afbrydes er enten, at formålet med borgerens ophold er 
opfyldt, eller at borgeren har et varigt behov for en boform efter den sociale lovgivning eller 
boliglovgivningen og visiteres hertil. 
 
Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som f.eks. hjemløse, sindslidende og 
misbrugere. Der er tale om mennesker, som ikke kan få eller fastholde almindeligt arbejde 
eller tilbud efter beskæftigelsesloven, og som normalt modtager social pension eller kontant-
hjælp. 
 
Aktivitets- og samværstilbud skal tilbydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personli-
ge færdigheder eller af livsvilkårene. Aktivitets- og samværstilbud har til formål at øge den 
enkeltes livskvalitet i dagligdagen og retter sig især mod borgere med behov for socialt 
samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet kan medvirke til, at de forskellige målgrupper, 
som tilbuddet retter sig mod, kan udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fælles-
skab. Aktivitets- og samværstilbud kan også have en vigtig funktion som et fristed, der kan 
give gode betingelser for personlig udvikling. 
 
Den socialfaglige indsats inden for behandling af alkohol- og stofmisbrug tilbydes i form af en-
ten ambulant, dag- eller døgnbehandling til borgere med et alkohol- eller stofmisbrug. Beslut-
ningen om den konkrete behandlingsindsats bygger på en helhedsvurdering af borgerens be-
hov og samlede livssituation. 
 
Arbejdsmarkedsforanstaltninger 
 
Arbejdsmarkedsforanstaltninger er udgifter der retter sig mod den kommunale beskæftigelses-
indsats, og som hovedsagelig vedrører udgifter til lægeerklæringer samt diverse puljer. 
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Endvidere afholdes der udgifter til den kommunale fleksjobpulje. 
 
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 
 
Der afsættes årligt et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet 
fastlægges af kommunen, og hensigten er at styrke samspillet mellem kommunen og de orga-
nisationer, som yder det frivillige sociale arbejde. 
 
Udover at der gives et årligt tilskud til en række frivillige organisationer, er der afsat en pulje, 
som ikke er øremærket til bestemte frivillige organisationer, hvorfra der kan ydes økonomisk 
støtte. 
 
 


