
Overblik over løsninger på stigende priser og mængder, så budgetrammen overholdes hos Socialudvalget

Nr. Politikområde 2022 2023 2024 2025

AHLI SU 2-L Behovsændring fra SEL §85 til §83 Voksenspecial                           -1,0            -1,5            -1,5            -1,5 
AHLI SU 3a-L Procentreduktion på 1% point på alle takstinstitutioner Voksenspecial                           -1,3            -1,3            -1,3            -1,3 
AHLI SU 4-L Kvalitetsstandard på senhjerneskadeområdet Voksenspecial                           -0,5            -0,5            -0,5            -0,5 

AHLI SU 5-L Genforhandling eller opsigelse af rammeaftale med CSU Slagelse Voksenspecial                           -0,3            -0,3            -0,3            -0,3 

AHLI SU 6-L Administrationsbidrag på §96 Voksenspecial                           -0,5            -0,5            -0,5            -0,5 
AHLI SU 9-L Tilpasning af tilbudsviften, gruppeforløb, klippekort Voksenspecial                           -2,5            -4,0            -5,0            -5,0 

AHLI SU 10-L
Revisitation med fokus på progression og mulighed for mindre 
indgribende foranstaltning

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

LAER 1-L Ændring af afregning for weekendaflastningsdøgn Børnespecial -1,5                          -1,5           -1,5           -1,5           
LAER 2-L Revisitering af dyre enkeltsager til interne tilbud Børnespecial                           -1,5            -1,5            -1,5            -1,5 
LAER 4-L Støtte-kontakt mere uddannelsesrettede Børnespecial                           -0,5            -0,5            -0,5            -0,5 
LAER 5-L Memox og den sociale Investeringsfond Børnespecial                           -1,0            -1,0            -1,0            -1,0 

               -16,5    -23,2    -24,2    -24,2 I alt



Forslagets navn:

Forslagets nr.:
Nej

Politisk udvalg Politikområde Kontaktperson
Socialudvalget Voksenspecial Jette Nørrekær
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025
Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,0 -1,5 -1,5 -1,5
Resultat i mio. kr. -1,0 -1,5 -1,5 -1,5

Årsvæk

Nogle borgere og pårørende vil ifm implementeringen af principafgørelse opleve, at der sker ændringer i måde deres 
støtte er sammensat på. Udgangspunktet for principafgørelsen er, at den samlede indsats målrettes borgerens behov.  

Administrative konsekvenser 
Forslaget forudsætter et tæt samarbejde mellem de respektive myndigheder. På egne sociale tilbud skal det vurderes, 
om flere stillinger skal omlægges til Social- og Sundhedsassistenter. Tilsvarende kan der være behov for at styrke 
personalets kompetencer ift implementering af principafgørelsen.

Ankestyrelsens principafgørelse 10-19, som vedrører en helhedsorienteret visitation ift. udmåling af SEL §§ 83 og 85 
skal implementeres i myndighedsarbejdet. 

Borgerne på psykiatri og handicapområdet bliver fortsat ældre og får somatiske sygdomme, hvorved deres støttebehov 
ændrer sig. For at undgå overkompensation af borgerne, er det vigitgt at denne gruppe borgere revisiteres i 
samarbejde mellem de respektive myndigheder i henholdsvis Visitationen og Psykiatri og Handicap. 

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Løsning, så budgetrammen overholdes  - Budget 2022-2025

Behovsændring fra SEL §85 til §83
AHLI SU 2-L

Medfører forslaget serviceændringer?
Kerneområde

Aktiv Hele Livet



Forslagets navn:

Forslagets nr.:
Ja

Politisk udvalg Politikområde Kontaktperson

Socialudvalget Voksenspecial
Jette Nørrekær 
Lund

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025
Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,3 -1,3 -1,3 -1,3
Resultat i mio. kr. -1,3 -1,3 -1,3 -1,3

Årsvæk 4,0 4,0 4,0 4,0

Da den største andel af udgifterne på Holbæk Kommunes sociale institutioner er løn, vil det være 
lønbudgettet, som primært påvirkes af en generel PL reduktion. 
Det kan betyde, at der vil være færre personaler til at understøtte borgerne i dagligdagen.
  

Administrative konsekvenser 
Udførerenhederne ser ind i, at der er en ny takstbekendtgørelse på vej, hvor alle takster skal genberegnes til 2023, 
hvor de skal opdeles i hhv. en basistakst og supplerende ydelser. 

Reduktion af pris og lønfremskrivningen med 1 procentpoint på alle udførers driftbudgetter/drift-takster* under 
AHLI. 

Forslaget vil reducere enhedernes driftbudgetter med samlet 2,0 mio. kr.
Effekten hos egen myndighed svarer til 1,05 mio. kr. og 0,5 mio. kr. hos kommuner, der køber pladser på vores 
tilbud.  
Deruover vil overheadbetaling til den Centrale økonomiafdeling blive reduceret med 0,1 mio. kr..  Nettoeffekten for 
Holbæk Kommune vil såleds udgøre 0,95 mio. kr. 

Differencen mellem effekten af drifts- og betalingstakst skyldes, at det mindreforbrug der skal indregnes i taksten 
for 2022, er mindre end det der blev indreget i taksterne for 2021. Dermed vil betalingstaksten alt andet lige blive 
større i 2022. Det betyder, at selvom Holbæk Kommune reducerer drifttaksterne med 1 procentpoint, vil 
det medføre en reduceret effekt hos myndighed, da overførslerne ikke er lige store år efter år. 
  

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Løsning, så budgetrammen overholdes  - Budget 2022-2025

Procentreduktion på 1% point på alle takstinstitutioner

AHLI SU 3a-L
Medfører forslaget serviceændringer? 

Kerneområde

Aktiv hele livet



Forslagets navn:

Forslagets nr.:
Ja

Politisk udvalg Politikområde Kontaktperson
Socialudvalget og Udvalget for Ældre og 
Sundhed

Voksenspecial 
og Ældre

Jette Nørrekær 
Lund

Indhold i forslaget

2022 2023 2024 2025
Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Resultat i mio. kr. -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Årsvæk

Vil have større fokus på dialog med både sygehusene, som ordinerer genoptræningsforløb,  i forhold til at få 
specificeret behovet og varigheden.

Derudover skal i i forbindelse med visitation og opfølgning være større fokus på varigheden af og progression i 
forbindelse med forløbene. 

Holbæk Kommune har i dag ikke et beskrevet serviceniveau på senhjerneskadeområdet i en kvalitetsstandard. 
Det anbefales, at der fastlægges et serviceniveau. 

Andre af landets kommuner har beskrevet serviceniveauer ift, hvilke tilbud  der som udgangspunkt kan bevilges 
til borgere i den erhversaktive alder eller med tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover har disse kommuner 
også et større fokus på, hvilke dele af indsatserne, der med fordel kan leveres i borgerens eget hjem. Erfaringer 
viser, at borger med hjerneskade ofte profittere bedre af at træne og lære i sin vanlige omgivelser, ligesom 
borgerne ved ophør af døgnophold undgår at skulle omsætte viden og de tillærte færdigheder til brug i eget 
hjem. 

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser
Borgerne vil muligvis opleve ændringer i sammensætningen af deres indsats, og at forløbene i nogle tilfælde vil 
varer i en kortere periode. 
Pårørende vil i højere grad opleve, at borger fortsat har et behov for hjælp og støtte ved udskrivning, som så skal 
leveres i eget hjem. 

Administrative konsekvenser 

Aktiv hele livet

Løsning, så budgetrammen overholdes  - Budget 2022-2025

Kvalitetsstandard på senhjerneskadeområdet
AHLI SU 4-L

Medfører forslaget serviceændringer?
Kerneområde



Forslagets navn:

Forslagets nr.:
Ja

Politisk udvalg Politikområde Kontaktperson
Socialudvalget

Voksenspecial
Jette Nørrekær 
Lund

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025
Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Resultat i mio. kr. -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Årsværk

Kommunen er forpligtet til at levere genoptræning og rehabilitering på baggrund af lægeordination. Tidligere er 
en del af rehabiliteringen varetaget af eksterne aktører, hvor vi har indgået en række rammeaftaler. Borgerne kan 
opleve, at det er en anden leverandør, der fremover leverer ydelsen. 

Administrative konsekvenser 
Det er en administrativ opgave at afdække, hvordan og hvem der bruger rammeaftalerne i dag. Samtidig er det 
vigtigt at inddrage alle relevante aktører i kommunen, så det sikres, at der kan leveres et helhedsorienteret og 
koordineret tilbud til borgerne.  Myndighedsafdelinger og hjerneskadekoordinatorer kan opleve at skulle have 
nye samarbejdsparter, ligesom der måske skal arbejdes på at udvide nogle af de kommunale tilbud. 

Sammenlignet med andre kommuner har Holbæk Kommune høje udgifter til rådgivningsydelser mv. 

Der afholdes hvert år udgifter til følgende rammeaftaler: 
- CSU Slagelse om voksenspecialundervisning mv. på 4,2 mio. kr. 
- CSU Holbæk om kommunikation senhjerneskadede og dysleksi på 0,2 mio. kr.
- CSU Slagelse syns- og hørehandicap (aftale fra 2019, der løber indtil ultimo 2021) på 0,1 mio. kr. 
- Center for døve, konsulentordning Døvblinde på 0,04 mio. kr. 

Det anbefales, at de nuværende abonnementsordninger vurderes ift. nødvendige og økonomisk fordelagtighed.

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Løsning, så budgetrammen overholdes  - Budget 2022-2025

Genforhandling eller opsigelse af rammeaftale med CSU 
Slagelse
AHLI SU 5-L

Medfører forslaget serviceændringer?
Kerneområde
Aktiv hele livet



Forslagets navn:

Forslagets nr.:
Nej

Politisk udvalg Politikområde Kontaktperson

Socialudvalget Voksenspecial Jette Nørrekær 
Lund

Indhold i forslaget

2022 2023 2024 2025
Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Resultat i mio. kr. -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Årsvæk
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser
En ændring i administrationsbidraget vil ikke får betydning for borgerens bevilling. Ønskes der provenu i 2021 skal der 
politisk træffes beslutning om, at der ikke gennemføres en høring af borgerne. 

Administrative konsekvenser 

Aktiv Hele Livet

Administrationsbidraget for BPA-ordningen dækker over den sats der betales til et arbejdsgiverfirma pr. udmålte BPA-
time ift. en borgers BPA-ordning. Det er borgerne, der træffer beslutning om at overlade deres arbejdsgiveransvar til et 
BPA-firma.

Hvis der skal ses en effekt i 2021 skal ændring af administrationsbidraget indfases uden høring af borgerne. Det er ikke 
et forvaltningsmæssigt krav af gennemføre en høring, da ændringen i satsen ikke er en ændring i borgers udmåling af 
BPA-timer.  

Løsning, så budgetrammen overholdes  - Budget 2022-2025

Administrationsbidrag på §96
AHLI SU 6-L

Medfører forslaget serviceændringer?
Er forslaget digitalisering? 

Kerneområde



Forslagets navn:

Forslagets nr.:
Nej

Politisk udvalg Politikområde Kontaktperson
Socialudvalget

Voksenspecial
Jette Nørrekær 
Lund

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025
Økonomisk potentiale i mio. kr. -2,5 -4,0 -5,0 -5,0
Resultat i mio. kr. -2,5 -4,0 -5,0 -5,0

Årsværk

Der skal arbejdes med prioritering af indsatser og fokus på tilbudsviften i Social Rehabilitering.

Vi skal arbejde med at udvide tilbudsviften og styrke indsatserne på det specialiserede voksenområde, herunder med 
særligt fokus på  at styrke brugen af tidlige og mindre indgribende indsatser. Herunder skal bl.a styrket arbejdet med:   
- Gruppeforløb                                                                                                                                                                               
- Virtuelt støtte                                                                                                                                                                               
- Klippekort
                                                                                                                                                                     
Idag tilbydes noget støtte som gruppeforløb, men der er behov for flere forskellige forløb så flere borgere sammen 
deltager i eks. praktiske træningsforløb som indkøb, rengøring, trafik m.v. I egne tilbud er det forsøgt med  Virtuel kontakt 
i gruppe. Der er opnået positive resultater hvilket peger i retning af, at det også er en vej at gå ift. gruppeforløb.  Virtuel 
bostøtte kan også i højere grad anvendes som suplement til 1:1 bostøtten således at der frigives tid i rammerne. 

For at sikre individuelle og fleksible indsatsforløb til de borgere, der modtager støtte efter § 85 indføres en 
klippekortordning. Formålet med klippekortet er, at borgere ved afslutning af et af et § 85 forløb kan bevilges et antal klip, 
som giver borgeren mulighed for at opnå kontakt og evt. kortvarig støtte uden at skulle visiteres på ny. 

Derudover skal der være fokus på at overføre erfaringer fra psykiatriområdet ift. indsatser efter § 82  til handicapområdet. 
Disse indsatser øger muligheden for forebyggende og målrettede indsatser.

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Borgerne vil opleve at få hurtigere og mere målrettet støtte. 

Klippekortordningen vurderes at kunne give borgerne større tryghed ved afslutning af et forløb.                                                                                                                             

Administrative konsekvenser 

Aktiv hele livet

Løsning, så budgetrammen overholdes  - Budget 2022-2025

Tilpasning af tilbudsviften, gruppeforløb, klippekort
AHLI SU 9-L

Medfører forslaget serviceændringer?
Kerneområde



Forslagets navn:

Forslagets nr.:
ja

Politisk udvalg Politikområde Kontaktperson

Socialudvalget Voksenspecial Jette Nørrekær 
Lund

Indhold i forslaget

 
2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr.
-6,0 -10,7 -10,7 -10,7

Resultat i mio. kr. -6,0 -10,7 -10,7 -10,7

Årsværk

Forslaget kan medføre et større antal klager og evt. omgørelser, da ændringer i støtteform og niveau kan opleves negativt for 
borgere og værger.

Administrative konsekvenser 
Forslaget vil kræve, at der afsættes ressource i myndighedsafdelingen til revisiterring af borgerne, og hermed at der foretages 
de nødvendige prioriteringer ift. andre opgaver.

                                                                    
I en stor del af sagerne har der ikke været en kontinuerlig opfølgning gennem flere år, ligesom der i de fleste sager mangler en 
aktuel udredning jf Voksenudredningsmetoden (VUM). Det forudsætter, at der i forbindelse med opfølgning/revisitering skal 
udarbejdes en helt ny VUM i mange sager. 
Alle botilbudssager sager skal gennemgås i forhold til principperne i BIT-modellen, som myndighedsafdelingen har fået 
kompetenceudvikling i.  

Da der er opsigelsesvarsler og i nogle tilfælde behov for at finde bolig eller andet tilbud, må der forventes en periode på 
minimum 3 måneder, før det får økonomisk effekt. 
 
Midlertidige botilbud Serviceloven § 107 (aktuelt 123 borgere)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
I forhold til § 107 vil der være borgere  hvor funktionsniveauet er væsentlig nedsat. Her vil fokus være på vedligeholdelse og 
borgere vil i nogle tilfælde skulle visiteres til et længerevarende tilbud jfr. § 108 eller § 105/85.  Der er borgere som kan 
hjemtages til opgangsfællesskaberne. Andre vil pga. alder og plejebehov kunne visiteres til en ældre- eller plejebolig. Det 
forventes at nogle borgere kan flytte i egen bolig med støtte efter §§ 83/85.  

En væsentlig forudsætning for at kunne realisere forslaget er, at der er 1-2 værelses boliger til rådighed. Der vil være et behov 
for boliger, som ligger i nogenlunde samme område for at kunne danne netværk, boliger som kan rumme borgere med 
forskellige sociale og funktionelle udfordringer. 

Længerevarende botilbud Serviceloven § 108 samt ABL § 105/85 (aktuelt 140 borgere)
For længerevarende tilbud jf. serviceloven § 108 samt almenboligsloven § 105 med støtte jf. serviceloven § 85 er det ikke 
lovgivningsmæssigt muligt at flytte borger, medmindre borgeren og/eller værge kan motiveres til det, eller det nuværende 
tilbud anses for uegnet til at varetage borgerens behov. Det betyder, at der er tale om væsentlig længere 
sagsbehandlingsforløb, såfremt en borger skal flytte til et andet botilbud. For borgere som ikke selv kan give udtryk for deres 
ønske mv., vil der være behov for at søge Familieretshuset om lov til at flytte borger jf. serviceloven § 129. Praksis er sådan, at 
der skal være tungtvejende faglige hensyn, for at flytning uden samtykke godkendes.  For de borgere som pga. sin 
funktionsnedsættelse tager ophold i længerevarende botilbud jfr ABL§105/85 og § 108 er der også behov for at udarbejde en 
ny VUM udredning, denne vil ligeledes danner grundlag for en forhandling.         

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Aktiv hele livet

Løsning, så budgetrammen overholdes  - Budget 2022-2025

Revisitation med fokus på progression og mulighed for mindre indgribende 
foranstaltning
AHLI 1-BR2

Medfører forslaget serviceændringer? 
Kerneområde



Forslagets navn:

Forslagets nr.:
Ja

Politisk udvalg Politikområde Kontaktperson
Socialudvalg Børnespecialområde Birgitte Randrup-

Thomsen
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025
Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,5 -1,5 -1,5 -1,5
Resultat i mio. kr. -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Årsvæk

Administrative konsekvenser 
Det vil derudover betyde en betydelig arbejdsopgave ind i Børneindsatsen, myndighed, da der skal træffes konkret og 
indviduelle afgørelser i alle sager.

Forældrene vil opleve et fald i serviceniveau, idet det nu er påkrævet at børnene skal hentes inden kl. 12 om søndagen. 
Konsekvensen ville sandsynligvis være, at der ville være familier, hvor der ville være (lang) ventetid på et nyt 
aflastningssted. Det ville betyde en del utilfredse borgere, og formodentlig også en række klager til ankestyrelsen over den 
oplevede forringelse af serviceniveauet.

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Læring og Trivsel

Der er et besluttet serviceniveau på weekendaflastning i Holbæk Kommune på 2 døgn pr. weekend. Aflastningsdøgn 
afregnes som hoteldøgn fra kl. 12.00 – 12.00. Det har den konsekvens at forældre skal hente deres børn søndag kl. 12.00, 
hvilket for mange forældre betyder at de ikke oplever den fulde effekt af aflastning fredag (mange børn er i skole/SFO) og 
samtidig oplever de ikke at blive aflastes om søndagen, da der ofte også er transport, og de derfor er afsted fra 
formiddagen.

Arbejdet med at rekruttere plejefamilier til denne opgave blev opstartet umiddelbart inden COVID-19 peioden. Det har 
derfor været en udfordring at abejde målretet på dette det seneste år. Med genåbningen vil det igen være muligt at 
prioritere opgaven, og der vil blive taget initiativ til at søge løsninger i samarbejde med skoler, dagtilbud og 
sundhedsområdet, hvor personalegrpperne her er potentielle plejefamilier. Udfordringen ved ikke at have et tilstrækkelig 
stort korps på dette område er at vi ofte må anvende dyrere institutionstilbud. 

Der ses tillige en tendens til at det både for plejefamilier og institutioner gælder, at det kan være en udfordring at indgå 
aftaler under en pris for 3 døgn, uagtet mange børn afhentes søndag eftermiddag. Holbæk Kommune betaler således et 
døgns pris for ca. 4-5 timer.

I fald vi traf nye afgørelser i alle sager hvor familier der i dag får hvad der betalingsmæssigt set svarer til 3 døgn til 2 døgn 
med virkning fra 01.8 2021 (svarende til ca. 300 døgn) ville der kunne hentes ca. 1 mio kroner i 2021.  Der igangsættes en 
forstærket indsats ifor at rekruttere plejefamilier til opgaven. Det er Holbæk Kommune selv der godkender plejefamilier til 
aflastning. kommunikationen med dagtilbud, skoler og Børnespecialcenteret genoptages således at ledelserne på området 
aktivt kan medvirke til at rekruttere nye aflastningsfamilier.

Løsning, så budgetrammen overholdes  - Budget 2022-2025

Ændring af afregning for weekendaflastningsdøgn
LAER1-L

Medfører forslaget serviceændringer?
Kerneområde



Forslagets navn:

Forslagets nr.:
Ja

Politisk udvalg Politikområde Kontaktperson
Socialudvalg Børnespecialområde Birgitte Randrup-

Thomsen
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025
Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,5 -1,5 -1,5 -1,5
Resultat i mio. kr. -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Årsvæk

Administrative konsekvenser 
Der skulle i samarbejde med Undløse skole- og behandlinsghjem udvikles tilbud der kan matche børnenes 
behandlingsbehov. Dette ville betyde en indsats på Undløse Skole-og behandlingshjem, eventueltsuppleret med indsatser 
fra familiehusets medarbejdere, der grundet andre økonomiske handleplaner ( minimeret brug af eksterne leverandører) 
er hårdt spændt for.

Familierne vil sandsynligvis blive utilfredse og anke sagerne til ankestyrelsen. Det er uvist, hvordan ankestyrelsen ville se 
på sagen.

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Læring og Trivsel

Der er i Børneindsatsen - Myndighed en række dyre enkeltsager, som den nyansatte prisforhandler pt. er ved at kigge 
igennem. Det kan konstateres at nogle af dem har ophold på samme opholdssted. Såfremt disse børn blev revisiteret til 
vores eget døgnbehandlingssted, Undløse Skole- og behandlingshjem, ville dette med føre en besparelse på 600.000 
kroner for døgndelen og 300.000 kr. på dagbehandling, idet børn anbragt på Undløse Skole Behandlings hjem undervises 
på deres interne skole, som er en 100% specialundervisningsfinansieret udgift.

Løsning, så budgetrammen overholdes  - Budget 2022-2025

Revisitering af dyre enkeltsager til interne tilbud
LAER2-L

Medfører forslaget serviceændringer?
Kerneområde



Forslagets navn:

Forslagets nr.:
Ja

Politisk udvalg Politikområde Kontaktperson
Socialudvalg Børnespecialområde Birgitte Randrup-

Thomsen

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025
Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Resultat i mio. kr. -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Årsvæk

Administrative konsekvenser 
udvikling af nye former, gennemgang af sager er ressourcekrævende og der vil derfor i efteråret skulle nedprioriteres andre 
opgaver i Børneindsatsen

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Læring og Trivsel

Støtte kontakt personer anvendes når børn/unge har brug for en støtte i hverdagen. Der har hid.til været arbejdet med 
relationer og relationsopbygning. Børneindsatsen vil kigge støtte-kontakt opgaverne igennem for at sikre at der også er et 
uddannelsesfokus. Dette med baggrund i forskningens entydelige konklusioner om at en god skolegang/uddannelse er den 
mest beskyttende faktor for børn og unge i udsatte positioner. Det ændrede fokus forventes at give kortere forløb
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Støtte-kontakt mere uddannelsesrettede 
LAER4-L

Medfører forslaget serviceændringer?
Kerneområde



Forslagets navn:

Forslagets nr.:
Ja

Politisk udvalg Politikområde Kontaktperson
Socialudvalg Børnespecialområde Birgitte Randrup-

Thomsen
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025
Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Resultat i mio. kr. -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Årsvæk

Administrative konsekvenser 

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Læring og Trivsel

Børneindsatsen er ved at undersøge muligheden for at indgå i et samarbejde med Memox og Den Sociale Investeringsfond om 
nogle af de familier, der igennem længere tid har kæmpet med skolevægring og svære psykiatriske problemstillinger som f.eks. 
autismespektrumforstyrrelse kombineret med en spiseforstyrrelse. 
Disse familier ender ofte som meget dyre enkeltsager, da familierne har brug for meget specialiseret og især massiv og hurtig 
hjælp. Noget der kan være svært at tilbyde familierne rettidigt. Får familierne ikke dette, manifesteres udfordringerne 
yderligere i familien, hvilket gør forløbende længere og dyrere for os. 
Ved at samarbejde med Memox og DSI omkring disse familier, får vi mulighed for at tilbyde den hurtige, massive og 
specialiseret hjælp til familierne. Samarbejdet mellem Memox og DSI er konstrueret således, at vi først skal betale for indsatsen, 
når man kan se virkningen af den. Dvs. virker indsatsen som Memox igangsætte ikke, skal vi ikke betale. Virker den derimod skal 
vi betale for den, men så har vi også lykkes med at hjælpe en familie i gang med tilværelsen igen, hvilket gerne skulle give os en 
økonomisk gevinst på relativt kort sigt, da vi så ikke skal foranstalte yderligere tiltag i familien. 
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Memox og den sociale Investeringsfond 
LAER5-L

Medfører forslaget serviceændringer?
Kerneområde


