
Socialudvalget 
Socialudvalget varetager indsatsen på det specialiserede socialområde. Fokus er på at understøtte borgere 
med særlige behov, så de i videst muligt omfang kan mestre eget liv. Udvalgets områder er følgende: 
 
Børnespecialområdet 
Pædagogisk og psykologisk rådgivning (under Folkeskoleloven), råd og vejledning, forebyggende 
foranstaltninger, anbringelser og andre indsatser i medfør af Serviceloven i relation til børn og unge, 
herunder specialpædagogisk bistand og indsatser for domsanbragte unge. Herudover udbydes 
specialiserede tilbud til børn og unge. 

Voksenspecialområdet 
Opgaveporteføljen på voksenspecialområdet indeholder følgende: Råd og vejledning, socialpædagogisk 
bistand, botilbud, aflastning, ledsagerordning, aktivitetstilbud samt særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 
til 18-29-årige med særlige behov. Området omfatter desuden misbrugsbehandling, forsorgshjælp, 
krisecentre og beskyttet beskæftigelse. Derudover udbydes der specialiserede tilbud til hele 
voksenspecialområdet. Området omfatter desuden boligydelse til pensionister og anden boligsikring, samt 
midler til frivilligt socialt arbejde, de såkaldte § 18-midler. 
 
Tabel 1 Budget fordelt på politikområder 
Politikområde R 2020 B 2021 BF 2022 BO 2023 BO 2024 BO 2025 
  ----------- i 2022-priser, mio. kr. ----------- 
Børnespecialområdet 192,8 190,7 192,3 192,1 192,1 192,1 
Voksenspecialområdet 520,4 512,8 526,2 525,5 520,5 518,3 
I alt 713,2 703,5 718,5 717,6 712,6 710,4 

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding  
 
Udviklingen i budgettet på Socialudvalgets politikområder fremgår af tabel 1 ovenfor. Det fremgår af 
tabellen, at der er et fald i udgifterne fra regnskab 2020 i forhold til oprindelige budget 2021. Forskellen 
skyldes blandt andet, at overførsler mellem årene ikke er inkluderet i det oprindelig budget 2021. 
Derudover forventes der ved BR2 i 2021 en budgetoverskridelse, som påvirker budget 2022. 
 
I det administrative budgetforslag for 2022 har det ikke været muligt at fremlægge et budget i balance. 
Udvalgets budget er derfor forhøjet for at sikre budgetoverholdelse i 2022. Budgetoverholdelse forudsætter 
en række politiske og administrative handleplaner, som skal reducere forbruget i perioden 2023-2025. I 
tabel 1 fremgår det derfor, at budget 2022 er ca. 5,3 mio. kr. højere end regnskab 2020. Herefter ses det, 
at budget 2023 til 2025 reduceres på grund af den forventede øgede effekt fra handleplaner. 
 
Børnespecialområdet 
Fra regnskab 2020 til budget 2021-2025 ligger det forventede udgiftsniveau stabilt på ca. 192 mio. kr. Et 
udgiftsniveau som forudsætter, at både administrative og politiske handleplaner formår at reducere 
forbruget i 2021 for ikke at skabe budgetoverskridelser i 2022 og frem. 
Det skal dog bemærkes, at der på ungeområdet ses stigende udgifter. Stigningen ses på antallet af unge 
på opholdssteder, samt modtagere af forebyggende foranstaltninger - modsat er der et fald i udgifterne til 
ophold hos plejefamilier. 
 
Voksenspecialområdet 
For regnskab 2020 og budget 2022 øges udgifterne på voksenspecialområdet. Det fremgår af tabellen, at 
budgettet fra 2021 til 2022 er forøget med ca. 13,4 mio. kr., hvilket er den primære årsag til at 
Socialudvalgets budgetramme 2022 er overskredet. Fra 2023 til 2025 reduceres budgettet under 
forudsætning af, at en række politiske og administrative handleplaner skal lykkes. 
 
Budgettet er sammensat af flere modsatrettede tendenser. 
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På ungeområdet forventes udgifterne ikke at stige i 2022; samtidig er der vedtaget en effektivisering, som 
reducerer budgettet i forhold til 2021. Effektiviseringen forventes at kunne reducere udgifterne på 
støttekontaktpersoner ved tæt opfølgning via timesedler fra borgere og leverandører. 
 
På voksenområdet for borgere primært over 30 år, er der i lighed med tidligere år en udfordring. I 2020 
var der et merforbrug på 13,2 mio. kr., som skyldes stigende borgerantal med større kompleksitet, samt 
øgede priser. På den baggrund blev der i forbindelse med budget 2021 tilført flere midler til budgettet. Det 
har dog ikke været muligt at bremse udgiftsudviklingen fra 2020 ind 2021. De indmeldte handleplaner har 
en stigende profil i overslagsårene, hvorfor budgettet reduceres igen fra 2023 til 2025. 
 
Figur 1 nedenforer er en illustration af tabel 1. Figuren viser udviklingen i budgettet på Socialudvalget som 
en graf. 

Figur 1 Budget (2022-priser, mio. kr.)  

 

Kilde: Holbæk Kommune 

Dannelse af budgettet 
Tabel 2 viser hvordan budget 2022-2025 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til 
de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af 
budgettet, som finder sted i oktober.   

Som udgangspunkt må rammeudmeldingen ikke overskrides. Undtaget herfra er ændringer som følge af: 
 Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi 
 Lovændringer 
 Udvikling i antallet af ældre, skolebørn og småbørn 
 Pris- og lønfremskrivning 
 Politiske beslutninger,  

o tilvalg fra direktionens anbefaling 
o politisk budgetaftale fra 2. behandlingen 
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o andre politiske beslutninger 

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget. 

Tabel 2 Dannelse af budget 

  BF2022 BO2023 BO2024 BO2025 

   ------- i 2022-priser, mio. kr. -------- 

Rammeudmelding 2022  706,7 706,4 706,4 706,4 

          

Dannelse af budget 31,8 31,8 31,8 31,8 

Børnespecialområdet 7,4 7,4 7,4 7,4 

Forventet nettotilvækst i 2022 (LAER) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Høj indflyvning fra 2021 til 2022 (BR2: 5,8 mio. 
kr. - LAER) 

6,9 6,9 6,9 6,9 

          

Voksenspecialområdet 24,4 24,4 24,4 24,4 

Forventet tilvækst i 2022 (AHLI):         

§102 - Personlig støtte og pasning af personer 
med handicap mv. 

0,0 0,0 0,0 0,0 

§103 Beskyttet beskæftigelse -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

§104 Aktivitets- og samværstilbud 0,7 0,7 0,7 0,7 

§107 Botilbud til midlertidigt ophold 6,2 6,2 6,2 6,2 

§108 Botilbud til længerevarende ophold 3,4 3,4 3,4 3,4 

§109 Botilbud for personer med særlige sociale 
problemer 2,3 2,3 2,3 2,3 

§110 Botilbud for personer med særlige sociale 
problemer -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 

§76a Plejefamilier 0,0 0,0 0,0 0,0 

§84 Forebyggende indsats samt 
aflastningstilbud -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

§85 05.30.27 - Pleje og omsorg mv. af primært 
ældre undtaget frit valg 

-0,6 -0,6 -0,6 -0,6 

§85 05.38.39 - Personlig støtte og pasning af 
personer med handicap mv. 

1,7 1,7 1,7 1,7 

§85 05.38.51 - Botilbudslignende tilbud 0,9 0,9 0,9 0,9 

§96 Personlig støtte og pasning af personer 
med handicap mv. (BPA) 

-2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Pris/-tyngdeændring på eksisterende borgere 1,6 1,6 1,6 1,6 

          

Forventede øgede udgifter til alkoholbehandling 
i 2022 (AHLI) 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Forventede øgede udgifter til Bostøtte handicap 
i 2022 (AHLI) 

1,5 1,5 1,5 1,5 

          

Høj indflyvning fra 2021 til 2022 (BR2: 12,5 
mio. kr. - AHLI) 

12,5 12,5 12,5 12,5 
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  BF2022 BO2023 BO2024 BO2025 

2 sager i ankestyrelsen hvor det forventes, at 
udgift overgår til anden kommune. Reduktion i 
høj indflyvning 

-2,7 -2,7 -2,7 -2,7 

          

Løsninger på stigende priser og mængder 
mv.  

-16,5 -23,2 -24,2 -24,2 

Børnespecialområdet -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 

 Ændring af afregning for weekendaflastningsdøgn  -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 

 Revisitering af dyre enkeltsager til interne tilbud  -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 

 Støtte-kontakt mere uddannelsesrettet -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

 Memox og den sociale Investeringsfond   -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Voksenspecialområdet -12,0 -18,7 -19,7 -19,7 

Revisitation med fokus på progression og 
mulighed for mindre indgribende foranstaltning 

-6,0 -10,7 -10,7 -10,7 

Administrationsbidrag på §96 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Tilpasning af tilbudsviften, gruppeforløb, 
klippekort -2,5 -4,0 -5,0 -5,0 

Behovsændring fra SEL §85 til §83 -1,0 -1,5 -1,5 -1,5 

Procentreduktion på 1% point på alle 
takstinstitutioner -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 

Kvalitetsstandard på senhjerneskadeområdet -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Genforhandling eller opsigelse af rammeaftale 
med CSU Slagelse 

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

          

Budgetramme inklusive udfordringer og 
løsninger 721,9 714,9 713,9 713,9 

          

Effektiviseringsstrategien -1,9 -2,2 -2,2 -2,2 

Børnespecialområdet -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

LAER 9-E Digitale underskrifter -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 

LAER 10-E Fremrykning af 
effektiviseringsforslaget om flere lokale tilbud til 
0-5 årige børn  

-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

TVÆR 1-E Mindske tidsforbrug grundet 
omlægning af fysiske møder (LAER og UAUN) 

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

TVÆR 2-E Sygefravær (LAER og UAUN) -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

          

Voksenspecialområdet -0,9 -1,2 -1,2 -1,2 

UAUN 2-E Timeseddel -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

AHLI 3-E2 Udbredelse af virtuelle borgerbesøg, 
borgermøder og understøttende indsatser 

-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

AHLI 4-E20 Øget brug af kendte hjælpemidler  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

AHLI 9-E Styrke forhandlingskompetence på det 
specialiserede område 

-0,5 -0,5 -0,5 -0,5 
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  BF2022 BO2023 BO2024 BO2025 

TVÆR 1-E Mindske tidsforbrug grundet 
omlægning af fysiske møder (AHLI og UAUN) 

-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

TVÆR 2-E Sygefravær (AHLI og UAUN) -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

          

Investering - til at hente effektiviseringer         

UAUN 2-E Timeseddel 0,2       

AHLI 4-E20 Øget brug af kendte hjælpemidler  0,1       

Flere effektiviseringer ift. måltal 0,4 0,4 0,4 0,4 

          

Lovgivning  0,7 0,7 0,7 0,7 

Voksenspecialområdet 0,7 0,7 0,7 0,7 

Sonderemedier -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Kvindekrisecenter 0,8 0,8 0,8 0,8 

          

Omplacering til/fra andre udvalg -1,8 -1,6 -1,6 -1,6 

Børnespecialområdet -0,42 -0,42 -0,42 -0,42 

Udviklingspulje flyttes til konto 6 - intern 
konsulentydelse (UAUN) 

-0,6 -0,6 -0,6 -0,6 

Omplacering fra Udvalget for Ældre og Sundhed 
til finansiering af Familiekursuscenter (BR 1) 
(LAER) 

0,2 0,2 0,2 0,2 

          

Voksenspecialområdet -1,4 -1,2 -1,2 -1,2 

Nye veje - ekstra "hænder" i Myndighed 
voksenspecialområdet og Børneindsatsen 

-1,5 -1,5 -1,5 -1,5 

Midler til ekstra sagsbehandler vedr. handleplan 
§ 109 & §110 

-0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

 Investering UAUN 2-E Timeseddel til 
økonomiudvalget 

-0,2       

Omplacering vedr. Organisationsændring 2021 0,7 0,7 0,7 0,7 

Omplacering på takstområdet vedr. 
kontaktperson- og ledsagerordning (BR2) 

0,2 0,2 0,2 0,2 

          

Direktionens anbefaling  3,2 9,4 5,4 3,2 

Voksenspecialområdet 3,2 9,4 5,4 3,2 

Tilpasning af tilbudsviften, gruppeforløb, 
klippekort 

1,5 3,0 2,5 1,5 

Revisitation med fokus på progression og 
mulighed for mindre indgribende foranstaltning 

1,7 6,4 2,9 1,7 

          

Pris- og lønfremskrivning  -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 

          

I alt  718,4 717,5 712,6 710,4 
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding – Beløb under 50.000 kr. er registreret som 0 
 
Effektiviseringsstrategi 
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Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviseringsstrategien hvert år skal skabe politisk 
råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. I år er der samlet set indarbejdet 
effektiviseringer for 18,6 mio. kr.  
 
Der er fundet effektiviseringer på Socialudvalgets område for 1,9 mio. kr. i 2022.  

Politikområde: Børnespecialområdet  
Budgettet fra 2021 til 2022 er reduceret med 1,6 mio. kr. Beløbet er sammensat af stigende og faldende 
udgifter under forskelige aktiviter. De primære forklaringer på at budgetteret er reduceret skyldes 
effektiviseringer, samt en forventning om flere indtægter fra ”Den centrale refusionsordningen” og faldende 
udgifter til de mest indgribende foranstaltninger - modsat forventes der øgede udgifter til de forebyggende 
foranstaltninger.  

Nedenstående tabel 3a viser budget fordelt på aktiviteter. 

Tabel 3a Budgettet fordelt på aktiviter på politikområde Børnespecialområdet 

Aktivitet  
R 
2020 

B 
2021 

BF 
2022 

BO 
2023 

BO 
2024 

BO 
2025 

    --------------- i 2022-priser, mio. kr. ---------------  
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 15,2 17,6 17,0 17,0 17,0 17,0 

Kommunale specialskoler og interne skoler -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kommunal sundhedstjeneste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Indtægter fra den centrale refusionsordning -5,1 -7,1 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 

Opholdssteder mv. for børn 41,8 34,2 32,3 32,3 32,3 32,3 
Forebyggende foranstaltninger 68,1 69,0 71,2 71,3 71,3 71,3 
Plejefamilier 38,8 41,5 40,8 40,8 40,8 40,8 
Døgninstitutioner for børn og unge 3,9 5,4 9,1 9,1 9,1 9,1 

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2,9 3,9 3,0 3,0 3,0 3,0 

Særlige dagtilbud og særlige klubber 9,1 9,4 9,6 9,4 9,4 9,4 
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet 1,2 1,3 0,4 0,4 0,4 0,4 
Sociale formål 17,0 15,4 16,9 16,9 16,9 16,9 
I alt 192,8 190,7 192,3 192,1 192,1 192,1 

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding 
 
Væsentlige ændringer: 

Indtægter fra ”Den centrale refusionsordning” er steget fra 2021 til 2022, hvilket er afledt af en enkelt dyr 
døgnanbringelse, samt ændret lovgivning på området, som betyder øgede refusionsindtægter.  

Budgettet på Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) er blevet øget med budgetaftalen 2021, hvor der 
er tilført midler til 2 nye årsværk. 

Budgettet til ”Opholdssteder mv. for børn” er reduceret, hvilket skal ses i sammenhæng med stigningen 
på ”Forebyggende foranstaltninger for børn og unge og Plejefamilier”. Budgetændringen foretages, da 
Børnespecialområdet har formået at flytte flere børn fra mere indgribende tilbud til de forebyggende tilbud. 

Udgifterne til ”Plejefamilier” er reduceret, da der er færre børn i ordningen. Modsat er der flere anbragte 
på opholdssteder og flere modtagere af forebyggende foranstaltninger. Der forventes få domsanbragte i 
2022. 

Budget pr. personer mellem 0-17 år 
Figur 2 viser regnskab 2020 og budget 2021-25 pr. 0-17-årige. Figuren viser, at udgifterne var 13.105 kr. 
pr. 0-17 årige borgere i 2020. Herefter stiger  budgettet frem mod 2025 med 209 kr. pr. borger, svarende 
til 13.314 kr. pr 0-17 årige borgere i 2025. 
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Figur 2 Budget pr. 0-17 årig (2022-priser, kr.) 

 

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger 

Befolkningsprognose 

I figur 3 nedenfor ses udviklingen i antallet af de 0-17-årige i perioden 2020 til 2025. Det fremgår af 
figuren, at der forventes et jævnt fald i hele perioden, svarende til 411 borgere færre borgere i 2025. Dette 
fald i børnetallet kan umiddelbart ikke aflæses i budgettet, hvilket er årsagen til, at figur 2 viser en øget 
prioritering af børnespecialområdet på 206 kr. pr. 0-17 årige borgere. En uændret prioritering fra 2020 til 
2025 ville betyde, at budgettet i 2025 skulle reduceres med med 5,4 mio. kr. 

En del af forklaringen på det stigende udgiftspres er blandt andet en stigende andel af børn og unge, som 
får konstateret en psykiatrisk diagnose. Andelen er på landsplan fordoblet siden 2010. 

Figur 3 Udviklingen i antal 0-17 årige  

 

 Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 
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Nyt i budget 2022 

Organisationsændring 

På børneområdet ændres indsatsen for nye borgere i 2022 i forhold til tidligere år. Dette gøres for at 
imødegå det stigende udgiftspres. Der satses fremadrettet på en hurtigere forebyggende tilgang, som med 
succes har været anvendt på ungeområdet. Denne indsats bredes ud og skal nu omfatte hele det 
specialiserede område i form af Den Sociale Indgang, der bliver en hurtig og forbyggende indsats for hele 
det sociale område. 

Ungeområdet er ikke længere et selvstændigt område, men vil indgå i den samlede indsats på henholdsvis 
Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet. 

Forbrugsreducerende tiltag 

Under Børneindsatsen er der i budget 2022 forsat fokus på tidlige indsatser, der skal sikre, at familier får 
så tidlig hjælp som muligt. Samtidig har Børneindsatsen fokus på opfølgningsaktiviteter i alle sager, samt 
på prisforhandlinger.  Derudover er der vedtaget en række handleplaner som betyder, at der i 2022 vil 
være en ændring i måden hvorpå Holbæk Kommune bevilliger aflastningsdøgn på. Den nye måde betyder, 
at weekendaflastning er fra kl. 16 fredag til kl. 16 søndag. Herudover skal Sikkerhedsplanteamet medvirke 
til at nedbringe antallet af anbringelser. Sikkerhedsplanteamet har været ramt af Covid-19, hvilket har 
begrænset effekten af det arbejde, som kunne udføres. I 2022 forventes det, at teamet har samme 
arbejdsbetingelser som før Covid-19, og dermed kan realisere de indlagte forventninger i forhold til at 
nedbringe udgifterne til anbringelser. 

 

Specifikke forudsætninger for budgettet 
I det omfang det er muligt, viser tabel 3b hvor mange årspersoner, der forventes på de forskellige 
aktiviteter og gennemsnitsprisen pr. årsperson. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret. 

Tabel 3b Pris x mængde  

Aktivitet  
Mængde 
(helårs 

personer) 

Gns. pris 
 BF 2022  (i 1.000 

kr.) 
         

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.     17,0 
PPR samt tale/hørekonsulenter     17,0 
        

Indtægter fra den centrale refusionsordning     -8,0 
Refusion vedr. funktion 5.28.20     -5,8 
Refusion vedr. funktion 5.28.21     -0,1 
Refusion vedr. funktion 5.28.23     -2,0 
Uddannelse til alle unge     -0,1 

        
Opholdssteder mv. for børn     32,3 

Opholdssteder 26,0 1159 30,1 
Efterskoler 5,0 103 0,5 
Egne værelser 6,0 260 1,6 
Advokatbistand     0,5 
Refusion vedrørende advokatbistand     -0,2 
Betaling (§§ 159 og 160)     -0,2 

        
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge     71,2 
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Aktivitet  
Mængde 
(helårs 

personer) 

Gns. pris 
 BF 2022  (i 1.000 

kr.) 
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge     2,6 
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet     0,8 
Dagbehandling 50,0 259 13,0 
Familiebehandling 12,0 133 1,6 
Aflastningordning 73,0 256 18,7 
Vederlag til plejefamilier     0,0 
Fast kontaktperson for barnet eller den unge 56,0 98 5,5 
Formidling af praktikophold     0,0 
Anden hjælp     0,2 

Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren     2,2 

Støtteperson til forældremyndighedsindehaver     1,3 
Rådgivning, vejledning og behandling mv.     8,6 
Forebyggende indsatser mv. (§11, stk. 3,4 og 6)     1,1 
Ledelse og administration     1,6 
Familiehuset     12,0 
En god start     2,2 
        

Plejefamilier     40,8 
Netværksplejefamilier 11,4 206 2,3 
Socialttilsyn, objektiv finansiering     1,0 
Almene plejefamilier 55,7 430 24,0 
Forstærkede plejefamilier 20,8 476 9,9 
Vederlag til forstærkede plejefamilier 21,0 43 0,9 
Specialiserede plejefamilier, ekskl. Vederlag 6,0 505 3,0 
Betaling (§§ 159 og 160)     -0,3 
        

Døgninstitutioner for børn og unge     9,1 
Døgnpladser personer med varig nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne 
2,0 1.718 3,1 

Døgnpladser personer med sociale adfærdsproblemer 4,0 957 3,9 

Undløse skole- og behandlingshjem     -0,4 
Børnespecialcenter      -0,3 
Ramme     2,4 
Ejendomme     1,0 
Betaling (pgf. 159 og 160)     -0,1 
100 pct. refusion til uledsagede flygtninge     -0,6 

        
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge     3,0 

Objektiv finansiering     1,9 
Sikrede døgninstitutioner 0,8 1.467 1,1 

        
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 
36) 

    9,6 

SL §32 - Børnehave 19,0 503 9,6 
        

Afgørelser efter lov om bekæmpelse af 
ungdomskriminalitet     0,4 
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Aktivitet  
Mængde 
(helårs 

personer) 

Gns. pris 
 BF 2022  (i 1.000 

kr.) 
Sociale formål     16,9 

Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn     0,1 
Merudgift forsørgelse af børn med nedsat funktion     8,2 
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste     23,7 
Refusion af udgifter til sociale formål     -15,1 

        
I alt     192,3 

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding 

Opgaver og organisering 
Opgaverne omfatter såvel tidlige forebyggende indsatser som indgribende foranstaltninger, såsom 
anbringelse af børn uden for hjemmet.  

Der er fokus på at flytte og udvikle flere indsatser hen imod tidlig forebyggelse, og dermed understøtte 
børns læring og trivsel på et tidligere tidspunkt i barnets opvækst. Det tværprofessionelle samarbejde 
mellem f.eks. sundhedspleje, dagtilbud og rådgiver kan være afgørende for de mindste børns muligheder 
for at få et godt afsæt i livet, ligesom den koordinerede indsats mellem skole, PPR og rådgiver kan være 
afgørende for det skolebarn, der har en vanskelig opvækst. 

På børnespecialområdet er der mange unge, hvis komplekse sociale og personlige udfordringer står i vejen 
for de unges start på og gennemførsel af en uddannelse. Dette på trods af, at der er stor fokus på den 
unges skolegang og ungdomsuddannelse, hvor arbejdet med den unges sociale handleplan altid følges af 
en opdateret uddannelsesplan. 

Nedenstående liste viser forskellige foranstaltninger på børnespecialområdet: 

 Forebyggende foranstaltninger 

 Anbringelser 

 Domsanbragte unge 

Nedenstående tabel viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud, samt giver en kort 
beskrivelse af hvilken målgruppe tilbuddet omfatter. 

Tabel 3c Organisering og tilbud 

Hoved- og underområder og tilbud 

Særlige tilbud til børn, unge og familier 
Børn, Unge og Famile 

- Vejleder og yder råd til og om udsatte børn, unge og deres familier. Ligeledes ydes der råd og 
vejledning til ledere og medarbejdere i kommunens børnehuse og skoler 

- Borgerens kontakt med Børn, Unge og Familie sker primært igennem skolen, sundhedsplejen, 
daginstitutionen og ungdomsområdet, eller efter henvisning fra Den Sociale Indgang 

- Bevilger via visitation foranstaltninger og tilbud efter Serviceloven samt Særlig Tilrettelagt 
Uddannelse for Unge. Ydelserne leveres af en række leverandører, private såvel som offentlige 

- Medvirker til kvalificering af visitation til specialundervisning 
- Familiebehandling er et tilbud til børnefamilier, som har et særligt behov for støtte, dvs. hvor der 

er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt 
- En God Start er et forebyggende tilbud til kvinder/familier, der under graviditet, fødsel og i tiden 

efter fødsel har behov for en særlig indsats 
- Projekt psykisk sårbare børn og unge består af en ekstraordinær forebyggende indsats i forhold til 

psykisk sårbare børn og unge i alderen 6-16 år, for at nedbringe andelen af unge med 
selvskadende adfærd. 

Skovvejens Skole 

Undløse Skole – og Behandlingshjem 
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Skole, Bo- og behandlingstilbud for børn i alderen 7-16 år med psykosociale og/eller 
indlæringsmæssige vanskeligheder med behov for et struktureret og sammenhængende 
behandlingstilbud. 

 

 

Politikområde: Voksenspecialområdet 
Tabel 4a viser udviklingen i budgettet fordelt på aktiviteter på voksenspecialområdet. Tabellen viser, at 
udgifterne fra regnskab 2020 til budget 2022 er stigende. Det skal dog bemærkes, at der inden for området 
er både stigende og faldende aktiviter. De primære ændringer ses under ”Indtægter fra den centrale 
refusionsordning”, hvor indtægterne fra 2020 til 2022 er øget grundet ændret lovgivning. Det fremgår 
desuden af tabellen, at der er et større fald i udgifterne til ”Botilbudslignende tilbud”. Denne ændring 
skyldes primært ændret konteringspraksis og derfor ses en stigning i udgifterne til ”Personlig støtte og 
pasning af personer med handicap mv. ” 
 
Tabel 4a Budgettet fordelt på aktiviteter på politikområde Voksenspecialområdet 

Aktivitet  
R 

2020 
B 

2021 
BF 

2022 
BO 

2023 
BO 

2024 
BO 

2025 
    --------------- i 2022-priser, mio. kr. ---------------  

Folkeskoler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Specialpædagogisk bistand til voksne 9,3 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 
Ungdomsuddannelse unge m. særlige behov 25,1 24,9 26,1 26,1 26,1 26,1 
Sundhedsfremme og forebyggelse 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Indtægter fra den centrale refusionsordning -13,0 -20,0 -20,4 -20,4 -20,4 -20,4 
Opholdssteder - Efterværn 8,0 10,4 8,1 8,1 8,1 8,1 
Forebyggende foranstaltninger - Efterværn 4,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 
Plejefamilier - Efterværn 3,8 1,5 3,9 3,9 3,9 3,9 
Døgninstitutioner - Efterværn 0,1 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 
Pleje og omsorg mv. 12,8 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 
Hjemmesygepleje 3,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud 2,7 3,4 3,1 3,1 3,1 3,1 
Hjælpemidler, boligindretning og befordring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Personlig støtte og pasning af personer 98,8 99,0 120,0 119,5 114,5 112,3 
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
Botilbud personer/særlige sociale problemer 10,1 9,5 10,3 10,3 10,3 10,3 
Alkoholbehandling 6,9 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 
Behandling af stofmisbrugere 11,2 10,3 10,2 10,2 10,2 10,2 
Botilbud til længerevarende ophold 36,0 37,3 35,5 35,5 35,5 35,5 
Botilbudslignende tilbud 75,3 70,6 65,4 65,3 65,3 65,3 
Botilbud til midlertidigt ophold 92,3 96,2 95,3 95,3 95,3 95,3 
Kontaktperson- og ledsageordninger 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling 3,1 3,9 3,6 3,6 3,6 3,6 
Beskyttet beskæftigelse 11,4 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 
Aktivitets- og samværstilbud 36,0 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 
Sociale formål 0,8 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 
Boligydelse til pensionister 35,5 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 
Boligsikring 31,8 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 
Driftsudgifter til den kommunale 
beskæftigelsesindsats 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Frivilligt socialt arbejde og sociale formål 1,4 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 
Sekretariat og forvaltninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Budget 2022-2025 
 
 
 

Løn- og barselspuljer 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tjenestemandspension 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 
Tjenestemandspension 520,4 512,8 526,2 525,5 520,5 518,3 

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding – områder med budget under 50.000 kr. er registreret som 0 
 
Væsentlige ændringer: 

På voksenområdet ses der især stigende udgifter til ”Personlig støtte og pasning af personer med handicap 
m.m.” Årsagen til de stigende udgifter er en øget kompleksitet i borgernes støttebehov, samt en stigende 
tilgang i antal borgere.   
 
I budget 2022 forventes der en netto stigning i budgettet på 13,4 mio. kr. Det skyldes en forventning om 
flere borgere, men også at borgernes tyngde stiger hurtigere end prisudviklingen. Herudover er der særligt 
indmeldt en opdrift på Rusmiddelindsatsen, samt en korrigering af budgettet på Bostøtte Handicap, der 
fremover skal løfte flere neuro-pædagogiske opgaver (dialogbaseret støtte og vejledning).  
 
I budgettet for 2022 forventes der en høj indflyvning.  
 
Budget pr. person fra 18-67 år 
Figur 4 viser regnskab 2020 og budgettet for perioden 2021-2025 pr. 18-67-årige. Figuren viser, at der 
blev prioriteret 11.743 kr. pr. 18-67 årige borgere  i 2020. Herefter falder de budgetterede udgifter med  
327 kr. pr. 18-67 årige borgere til 11.417 kr. i 2025. 

De færre udgifter pr. borger skyldes til dels, at budgettet falder i overslagsårene, da det forudsættes at 
flere handleplaner vil reducere forbruget fra 2023 og frem, dels at flere borgere kommer ind i kategorien 
18-67 årige i de kommende år, hvilket også fremgå af figur 5 nedenfor.  

Figur 4 Budget pr. 18-67 årig (2022-priser, kr.)  

 

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger 
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I figur 5 nedenfor ses udviklingen i antallet af de 18-67-årige. Det fremgår af figuren, at der forventes en 
jævn stigning i hele perioden frem mod 2025, svarende til 653 borgere flere borgere i 2025 end i 2020. 
Denne stigning i borgerkategorien ses umiddelbart ikke i budgettet, hvilket er årsagen til, at figur 4 viser 
et reduceret budget på 327 kr. pr. 18-67 årige borgere i 2025.  

En uændret prioritering fra 2020 til 2025 ville betyde, at budgettet i 2025 skulle øges med med 7,7 mio. 
kr. på Voksenspecialområdet. 

 

Figur 5 Udviklingen i antal 18-67 årige 

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose  

 
Nyt i budget 2022 
Organisationsændring 

Indsatsen på det specialiserede voksenområde ændres for nye borgere fra 2022, for at imødegå det 
stigende udgiftspres. Der satses bl.a. på en hurtigere forebyggende tilgang, som med succes har været 
anvendt på ungeområdet. Denne indsats bredes ud og skal nu omfatte hele det specialiserede område i 
form af ”Den Sociale Indgang”, der bliver en hurtig og forbyggende indsats for hele det sociale område. 

Ungeområdet bliver ikke længere et selvstændigt område, men vil indgå i den samlede indsats på 
henholdsvis Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet. 

Forbrugsreducerende tiltag 

I 2022 vil der blive arbejdet videre med digitalisering og automatisering af administrative arbejdsgange. 
Det forventes at budgettet holder, også med en indlagt effektivisering på støttekontaktpersoner. Her 
forventes der at blive hentet 0,4 mio. kr. ved dokumenteret og tæt opfølning på de leverede ydelser. 

På voksenspecialområdet er der indmeldt en opdrift på 24,4 mio. kr. Hertil er der fundet løsninger for 8,8 
mio. kr. som har til hensigt at reducere forbruget og dermed mindske udgiftsstigningen på området. Der 
er vedtaget en række tiltag, hvor det væsentligste tiltag er, at man gennem arbejdet med revisitation og 
fokus på progression hos borgerne fremmer brugen af mindre indgribende foranstaltninger. 
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Udover den indmeldte opdrift er det ligeledes forudsat, at der administrativt arbejdes med at reducere 
udgifterne for at sikre budgetoverholdelse i form af handleplaner i 2021, 2022 og frem. Her er det fortsatte 
arbejde med ”Nye veje”, som blev besluttet i budget 2021 et vigtigt element. 
 

Specifikke forudsætninger for budgettet 
I det omfang det er muligt, viser tabel 4b hvor mange årspersoner der forventes på de forskellige aktiviteter 
og gennemsnitsprisen pr. årsperson. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret.  
 
Tabel 4b Pris x mængde 
 

Aktivitet  
Mængde 
(helårs 

personer) 

Gns. pris 
BF 2022 (i 1.000 

kr.) 
         

Specialpædagogisk bistand til voksne      8,4 
CSU     0,4 
Objektiv finansiering af specialiserede tilbud     0,4 
Køb af pladser     7,7 
        

Ungdomsuddannelse unge særlige behov  103,5 252 26,1 
        

Sundhedsfremme og forebyggelse      0,8 
        

Indtægter fra den centrale refusionsordning      -20,4 
        
Efterværn     15,6 

Opholdssteder      8,1 
Forebyggende foranstaltninger     3,6 
Plejefamilier      3,9 
Døgninstitutioner     0,1 

        
Pleje og omsorg mv.     12,1 

§ 83 (Kildehaven)     5,1 
§ 85 11 641 7,1 

        
Hjemmesygepleje      2,7 
        
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud 19,2 160 3,1 
        
Personlig støtte og pasning af personer med handicap 
mv.   

    120,0 

Hjerneskade indsats § 102 0,5 354 0,2 
BPA-ordning § 96 19 1566 29,8 
Støttekontaktperson § 85 490 165 80,8 
Direktionens anbefaling     4,3 
Tidsbegrænset støtte § 82     4,0 
Ejendomme     4,8 
Refusioner     -3,8 

        
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner       8,0 
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Aktivitet  
Mængde 
(helårs 

personer) 

Gns. pris 
BF 2022 (i 1.000 

kr.) 

Botilbud for personer med særlige sociale problemer      10,3 

§ 110 Forsorgshjem 10,9 1118 12,2 
§ 109 Kvindekrisecentre 8 1005 8,0 
Refusioner     -8,9 
Beboeres betaling     -0,8 
Institutioner     -0,3 

        
Alkoholbehandling     6,5 
        
Behandling af stofmisbrugere       10,2 
        
Botilbud til længerevarende ophold       35,5 

§ 108 25 1426 35,7 
Beboerbetaling     -1,2 
Institutioner     1,0 

        
Botilbudslignende tilbud       65,4 

§ 85 80 517 41,4 
§ 85     26,3 
Beboerbetaling     -1,4 
Institutioner      -0,9 

        
Botilbud til midlertidigt ophold       95,3 

§ 107 126 805 101,1 
Refusioner     -2,5 
Beboerbetaling     -4,6 

Institutioner                   
-    

-0,3 

Ejendomme     1,6 
        
Kontaktperson- og ledsageordninger   66,3 60 4,0 
        
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling   2,5 1426 3,6 

        
Beskyttet beskæftigelse       11,8 
        
Aktivitets- og samværstilbud      35,7 

§ 104 107,8 250 27,0 
Institutioner     7,2 
Vækst og Bæredygtighed     1,4 

        
Sociale formål      1,1 
        
Boligydelse til pensionister     35,8 
        
Boligsikring     32,1 
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Aktivitet  
Mængde 
(helårs 

personer) 

Gns. pris 
BF 2022 (i 1.000 

kr.) 

Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål      2,1 

        
Tjenestemandspension     0,3 
        
I alt      526,2 

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding  
 

Opgaver og organisering 
Tilbuddene under Voksenspecialområdet løser opgaver, som vedrører borgere fra 18 år med moderate, 
svære eller fuldstændige problemer, som kræver specialiserede indsatser grundet borgernes nedsatte 
fysiske og/eller psykiske funktionsevne, samt voksne der har alvorlige og særlige sociale og personlige 
problemer. Herudover varetager området rusmiddelbehandling indenfor stof- og alkoholbehandling til 
borgere fra 15 år og opefter, og området skal sikre koordinerende indsatser overfor borgere på 
Forsorgshjem og Kvindekrisecentre, herunder sikre bomuligheder til hjemløse.  
 
Nedenstående liste viser forskellige tilbud på Voksenspecialområdet: 

 Objektiv finansiering, som omfatter tilbud indenfor syn, hørelse, tale, psykisk sårbarhed og 
senhjerneskader efter voksenspecialundervisningslovgivningen, samt de særlige pladser på 
psykiatrisk afdeling (Sundhedslovens § 238 a) 

 Særlig tilrettelagt Uddannelse (STU) 
 Hjerneskadeindsats 
 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 96) 
 Efterværn – hjælp til unge, der har været anbragt 
 Botilbud for personer med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer 
 Botilbudslignende tilbud, støttekontaktperson, længerevarende- og midlertidige botilbud, samt 

friplejeboliger 
 Personlige hjælpeordninger, herunder kontaktperson- og ledsagerordning 
 Aflastning med socialpædagogisk sigte 
 Beskyttet beskæftigelse, samt aktivitets- og samværstilbud 
 Andre merudgifter til voksne med særlige behov, f.eks. særlig dyr medicin 
 Boligydelse til pensionister og boligsikring 
 Frivillighed på det sociale område (§ 18-midler) 
 Rusmiddelbehandling 
 Forsorgshjælp og krisecentre 
 Akutindsatser (Servicelovens §§ 82 a-c og §99) 
 Skæve boliger – Almenboliglovens § 105 

 
Tabel 4c viser organiseringen på Voksenspecialområdet og de primære tilbud, og giver en kort beskrivelse 
af hvilken målgruppe tilbuddet henvender sig til. 
 
Tabel 4c Organisering og tilbud 

Hoved- og underområder og tilbud 

Myndighed 
Bevilger foranstaltninger efter Serviceloven, Sundhedsloven og Lov om Voksenspecialundervisning 
Den Sociale Indgang: 
En ’fremskudt’ enhed, der opfanger, afklarer og håndterer nye/genoptagede socialsager og 
henvendelser fra borgere, samt sikrer tidlig, hurtig og relevant opfølgning, råd og vejledning til 
kommunens borgere, uanset om det drejer sig om børn, unge, familier eller voksne. 
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Hoved- og underområder og tilbud 

Den Sociale Indgang igangsætter en hurtig forebyggende indsats, hvor myndighed og tilbud/udfører 
samarbejder tværfagligt om og med borger. Formålet er at forebygge lange og omkostningstunge 
myndighedssager. De forebyggende indsatser/afklarende forløb forventes at have en varighed  
på 4-8 måneder. 
 
Akutindsats og udvidet akutindsats (Udfører) 
Tilbuddet er for alle Holbækborgere fra 18 år. Der er tale om telefon- og udgående rådgivning samt 
forebyggende indsatser til borgere, som er i akut psykisk krise. Tilbuddet er drevet efter Servicelovens 
§ 82 a-c samt § 99. 
Udfører 
Udbyder og driver tilbud 

 

Center for Specialundervisning (CSU) 
CSU tilbyder specialundervisning og andre specialpædagogiske ydelser til unge og voksne 
Herunder: 
 Kommunikationscenter: tale, hjerneskade, informations- og kommunikationsteknologi, samt 

læseteknisk undervisning 
 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 
 Fritidsklub – socialpædagogisk tilbud 
 Bo-afdeling/Studiegården – unge kan leje et værelse med bo-træning, støtte mv. 
 Mentorordning 

 

Rusmiddelindsats: 
Rusmiddelcenter Holbæk tilbyder dagbehandlingstilbud til unge fra 15-26 år (72 pladser) og 
dagbehandling til voksne fra 27 år og op (24 pladser). Ambulant behandling tilbydes borgere 
med alkoholproblemer og borgere med stofmisbrug. Der er 122 pladser til borgere med 
alkoholproblemer og 88 pladser til borgere med stofmisbrug. Borgere kan derudover visiteres til 
døgnbehandling. Indsatserne er reguleret via Sundhedslovens §141 og Servicelovens § 101. 

 

Handicapområdet: 
Udbyder og driver primært tilbud til voksne fra 18 år – for såvel Holbækborgere som borgere fra 
andre kommuner. Tilbuddene henvender sig til voksne, som har fysiske, kognitive, mentale, 
psykiske eller andre alvorlige sociale problemer og som derfor har brug for støtte i hverdagen. 
Der er således følgende udfører-tilbud: 

 Søbæk Have 

 

Søbæk Have ligger i Jyderup og blev taget i brug i 2016, og er målrettet udviklingshæmmede 
borgere, som har brug for moderat til omfattende støtte. Der er plads til 49 borgere, der 
visiteres efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §§ 85 & 108. Der er etableret et 
aktivitetscenter efter Servicelovens §104 med plads til 35 brugere med behov for moderat til 
omfattende støtte. 

 Tåstrup Have og Tåstrup Stræde 

 

Tåstrup Have er et bosted målrettet voksne, mentalt udviklingshæmmede. Der er plads til 22 
beboere; der visiteres efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §85. 
Tåstrup Stræde er et bosted for voksne med mental udviklingshæmning, der har forskellige 
former for handicap. Der er plads til 12 borgere; der visiteres efter Almenboliglovens §105 og 
Servicelovens §85 

 Bostøtte, Bofællesskaber 

 

Bostøtte handicap består af socialpædagogisk uddannede hjemmevejledere, som yder støtte til 
borgere i egen bolig. Bevilling af støtte udmøntes i 4 pakker indenfor Servicelovens §85 
afhængig af behov og funktionsnedsættelse 
 
Banehuset 
Aktivitets- og samværstilbud i Jyderup målrettet voksne udviklingshæmmede, som samtidig er 
visiteret til Servicelovens §85 støtte i egen bolig.  
 
Bostøtte Opgangsfællesskaber 
Bostøtte opgangsfællesskaber handicap har i alt 34 pladser, og er drevet efter almenboliglovens 
§105 og SEL §85. De er beliggende på fire adresser: Konsul Beyers Allé 6 med 13 pladser; 
Lundestræde 15 med 8 pladser og Kløverstien 47 & 93 med 13 pladser. 
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Hoved- og underområder og tilbud 

Der er personale tilknyttet i dagtimerne hele året (Det samlede timetal varierer fra adresse til 
adresse).  

 Jobbasen, Solgården og Kig Ind 

 

Jobbasen er rammen for Holbæk Kommunes tilbud om beskyttet beskæftigelse. I Jobbasen kan 
man arbejde i Værkstedscenter Holbæk eller Kommunekram. Borgere visiteres til Jobbasen efter 
Servicelovens §103. 
Solgården er et aktivitets- og samværstilbud beliggende i Holbæk by, primært rettet mod 
udviklingshæmmede, som har fået tilkendt førtidspension. Der er plads til 58 brugere i 
aldersgruppen 18-75 år. Alle er visiteret efter Servicelovens §104. 
Kig Ind er et klubtilbud efter Servicelovens §104, målrettet voksne udviklingshæmmede. Holbæk 
kommunes borgere kan anvende Kig Ind uden forudgående visitation, hvorimod borgere fra 
andre kommuner skal visiteres. 

 Psykiatriområdet: 

 Hybenvang 

 

Hybenvang er et botilbud med døgndækning. Hybenvangs tilbud er til voksne fra 30 år og op 
med kroniske sindslidelser. Der er 30 pladser, som er drevet efter Almenboliglovens §105 og der 
ydes støtte efter Servicelovens §85. Desuden findes 2 akutboliger, der i dag er drevet som 
afdækningsboliger med støtte efter Servicelovens §107.   

 Iduns have 

 
Botilbuddet Iduns Have er etableret ultimo 2020. Målgruppen er voksne mellem 30-85 år med 
komplekse psykiatriske lidelser kombineret med misbrug og behov for lettere pleje/omsorg. Der 
er 12 pladser drevet efter Servicelovens § 107. 

 Opgangsbofællesskaber Psykiatri 

 

Har i alt 51 pladser fordelt på 4 adresser. Målgruppen for 3 af de 4 opgangsbofællesskaber er 
voksne fra 18 år. Det sidste er et seniorbofællesskab med i alt 16 boliger til voksne 50+ med 
behov for støtte efter Servicelovens §§ 83 og 85. I 3 af boligerne ydes der støtte efter 
Servicelovens § 85. Alle 51 pladser er drevet efter Almenboligloven.   

 Støtte og kontaktpersonordning 

 
Støtte og kontaktpersonordningen skaber kontakt og udøver opsøgende arbejde over for de 
mest isolerede borgere med dobbelte diagnoser (psykiatri og misbrug). Tilbud ydes efter 
Servicelovens §99. 

 Aktivitets- og samværstilbud 

 
Holbæk Kommune har 2 aktivitets- og samværstilbud i hhv. Holbæk By og Jyderup, i alt 150 
pladser, som er drevet efter Servicelovens §104. Der er tale om selvfremmøde tilbud, hvor 
tilbuddet selv visiterer. 

 Bostøtte psykiatri:  

 
Visiteret tilbud til borgere fra 18 år – som skal sikre pædagogisk vejledning og støtte i relation til 
dagligdagen for borgere i egen bolig. Ydelserne leveres indenfor 4 pakker – afhængig af behov 
og funktionsnedsættelse efter Servicelovens §85 

 Forsorgshjemmet Karlsvognen 

 
Døgntilbud til særligt socialt udsatte med både hjemløshed og andre alvorlige sociale problemer. 
Tilbuddet bliver drevet efter Servicelovens §110 og rummer i alt 14 pladser. Optagelse og 
indskrivning foretages af tilbuddet.  

 Skæve boliger 

 
Der er etableret 4 skæve boliger efter Almenboliglovens §105. Tilbuddet retter sig mod de mest 
udsatte borgere, som ikke kan bo i andre lejemål eller profitere af ophold på døgninstitution. I 
relation til tilbuddet modtages statstilskud til Social Vicevært – svarende til 15 timer om ugen.   

 


