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Voksenudvalget 
 

1. Udvalgets opgaveområder 
 
Voksenudvalget har ansvaret for ydelser og tilbud 
til borgere mellem 18 og 65 år. Aktiviteterne og 
indsatserne ydes efter Serviceloven og omfatter 
bl.a.: Drift af botilbud med døgndækning og dag-
tilbud, herunder aktivitets- og væresteder til borg-
ere med handicap eller psykisk sårbare, støtte i 

eget hjem til borgere med handicap, psykisk sår-
bare og socialt udsatte, tilskud til drift af sociale 
tilbud, handicapkompenserende ydelser og hjæl-
pemidler mv.  
 
Voksenudvalget har også budgetansvaret for 
Servicelovens §100, tilskud til voksne handicap-
pede, som betegnes som overførselsudgifter. 

 
 

2. Andel af driftsbudget  

   
 

 

3. Kommende udfordringer og 
politiske mål  
Voksenområdet står over for store udfordringer i 
de kommende år med at give tilbud til flere borg-
ere inden for samme økonomiske ramme. 
 

De politiske mål tager udgangspunkt i den politi-
ske vision om at skabe en national førerposition 
inden for velfærdsudvikling.  
 
En grundlæggende præmis for indsatserne på 
Voksenudvalgets område er at tilrette tilbuddet, så 
den enkelte borger har nemmere ved at tage mest 

Drift  serviceudgifter  
Budget 2019 
(1.000 kr.) 

Drift  overførselsudgifter 
Budget 2019 
(1.000 kr.) 

Handicap 337.584   

Social/Psykiatri 63.620   

CSR 59.138   
Misbrug 20.192   

Myndighed  223.366 Tilskud til voksne handicappede 3.126 
Øvrige 19.552   

Indtægter mellem kommunale -282.805   
Budgetforlig 8.579   

Netto budget i alt 449.226 Netto budget i alt 3.126 
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muligt ansvar for eget liv. Vi arbejder ud fra borg-
erens behov og ressourcer med at træne kompe-
tencer til at klare sig selv mest muligt. Samtidig er 
der fokus på at skabe de smidigst mulige over-
gange mellem forskellige livsfaser og mellem 
forskellige sektorer og systemer.    
 
Nøgleord for indsatserne er inklusion, etik i mødet 
med borgeren og at inddrage borgerens netværk. 
Alle indsatser bygger grundlæggende på respekten 
for borgerens værdighed og retten til selv at vælge 
det gode liv. I mange situationer kan det være 
nødvendigt at afbalancere borgerens ret til selv at 
bestemme i forhold til omsorgen for det sårbare 
liv. Det stiller krav til etikken i arbejdet.  
 

 
 
Politiske mål for 2019 omfatter bl.a.: 

At fortsætte med at have fokus på en høj kvali-
tet i de specialiserede tilbud. 
At styrke implementering af velfærdsteknolo-
gi, så det bliver muligt at løse flere opgaver 
inden for samme økonomiske ramme.  
At udvikle innovative indsatser, der reducerer 
ensomhed og psykisk sårbarhed. 
At have fortsat fokus på udfordringen med 
flere borgere, der har behov for et kommunalt 
bo-, støtte- eller behandlingstilbud. 
At bruge samskabelse som metode: De rigtige 
løsninger for den enkelte borger skal skabes i 
et samspil mellem borgeren, pårørende, fri-
villige organisationer, kommunen mv.  
At sikre, at den enkelte har de nødvendige for-
udsætninger for at øge evne og kompetencer til 
at varetage mest muligt i eget liv. 
At styrke lighed i sundhed, så socialt udsatte 
og sårbare grupper får et længere og bedre liv. 
Målet er bl.a. at forebygge uhensigtsmæssige 
indlæggelser. 
At udvikle tilbud og indsatser, der styrker mad 
og måltider. Dette skal ske sammen med andre 
aktører, bl.a. private og frivillige. 
At arbejde på, at flere bliver helt eller delvist 
tilknyttet arbejdsmarkedet. De skærpede krav 

til jobparathed kræver, at vi udvikler og styrker 
det eksisterende tværgående samarbejde med 
Jobcentret om fælles borgere. 
 

 
 
De primære politiske og administrative udfordringer 
i de kommende år omfatter bl.a.: 

 At tilpasse vores tilbud til arbejdsmarkedsre-
formens ændrede vilkår for dele af Voksenud-
valgets målgruppe. 

 At tilpasse og udvikle vores specialiserede 
tilbud fagligt som fysisk til målgruppens stig-
ende kompleksitet.  

 At have en stram økonomistyring fortsat. 
 At have fokus på gode overgange fra unge- til 

voksenområdet og mellem systemerne. 
 At udmønte den nye sundhedsaftale for Psykia-

triområdet. 
 At have øget fokus på evidens og viden om, 

hvad der virker og hvorfor.  
 At udvikle LæringsCenter Brejning til Læ-

ringsCenterVelfærd for at styrke Velfærdsfor-
valtningens kompetenceudvikling på det speci-
aliserede socialområde. 

 At udvikle eksisterende botilbud, så de også 
kan imødekomme fremtidens behov - også i 
forhold til meget specialiserede indsatser.  

 At udvikle nye indsatser på §85-området, så 
det bl.a. bliver muligt at give virtuel bostøtte. 

 At lave botilbud til borgere med de mest kom-
plekse udfordringer på Psykiatriområdet.   

 At udvikle gruppetilbud, der tilgodeser en fag-
lig indsats og netværksskabelse - både på mis-
brugs- og psykiatriområdet. 

 At fortsætte sundhedsindsatsen, så borgere 
med en psykiatrisk lidelse får flere gode leveår. 

 At fortsætte med at udvikle innovative indsat-
ser til gavn for både de nuværende borgere og 
de borgere, der kommer til. 
 

Budgetforlig 2019 
Som en del af budgetforliget for 2019 er Voksen-
udvalget tildelt 9,0 mio. kr. til udvalgets indsats 
for svage og udsatte grupper. Der er ligeledes af-
sat ekstra 0,5 mio. kr. til § 18-midler.  
 

I Vejle Kommune er der seks døgncentre 
på Handicapområdet og tre på Psykiatri-
området. Disse tilbud rummer i alt 485 
normerede døgnpladser samt 393 dag-
pladser. Herudover er der 390 ambulante 
pladser på Misbrugsområdet. 

Voksenområdet leverer socialpædagogisk 
støtte - svarende til 1.327 pakker til borgere 
i eget hjem.  
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Samtidig skal der udmøntes moderniserings- og 
effektiviseringsprogram på i alt -0,9 mio. kr. 

 

 
 

4. Aktivitetsforudsætninger 
 
 

HANDICAP 
       

 Total antal  VK  Udenbys- 

 pladser  pladser  pladser 
      

Boliger med døgndækning 
 

366  142  224 
      

Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud 
 

393  210  183 
      

 
PSYKIATRI 

       
 Total antal  VK  Udenbys- 

 pladser  pladser  pladser 
      

Boliger med døgndækning 
 

119  78  41 
      

Socialpædagogisk støtte § 85 
 

1.327  1.315  12 

 
 

MISBRUG 
       

 Total antal  VK  Udenbys- 

 pladser  pladser  pladser 
      

§ 101 Stofmisbrugsbehandling 
 

230  *  * 
      

§ 141 Alkoholbehandling 
 

160  *  * 
*Pladserne på behandling for stofmisbrug og alkohol opgøres ikke som Vejle- og udenbys pladser, da borgeren har frit valg og anonymitet. 
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