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Voksenudvalget 
 

1. Udvalgets opgaveområder 
 
Voksenudvalget har ansvaret for ydelser og tilbud 
til borgere mellem 18 og 65 år: Drift af botilbud 
og dagtilbud, herunder aktivitets- og væresteder til 
borgere med handicap eller sindslidelse, støtte i 

eget hjem til handicappede, sindslidende eller 
borgere med sociale problemer, misbrugsbehand-
ling, tilskud til drift af sociale tilbud, handicap-
kompenserende ydelser og hjælpemidler mv. 
Voksenudvalget har også budgetansvaret for 
servicelovens § 100, tilskud til voksne handicap-
pede, som betegnes som overførselsudgifter.

 

 
 

2. Andel af driftsbudget  

    
 
 

 
 
  

Drift  serviceudgifter  
Budget 2017 

(1.000 kr.) 
Drift  overførselsudgifter 

Budget 2017 
(1.000 kr.) 

Handicap 356.415   

Psykiatri 87.700   

Misbrug 17.374   

Myndighed 205.093 Tilskud til voksne handicappede 3.046 

Øvrige 21.240   

Indtægter mellem kommunale -259.726   

Netto budget i alt 
                          

428.096  Netto budget i alt  
                            

3.046 
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3. Politiske mål og kommende 
udfordringer 
 
Voksenområdet står over for store udfordringer i 
de kommende år med at give tilbud til stadigt flere 
borgere inden for den 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 støtten og 
behandlingen, så den enkelte borger har nemmere 
ved at tage mest muligt ansvar for eget liv. Vi ar-
bejder ud fra borgerens behov og ressourcer med 
at træne kompetencer til at klare sig selv mest 
muligt. Samtidig er der fokus på at skabe de 
smidigst mulige overgange 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 væl-
ge, hvad det gode liv er. 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 2017 omfatter bl.a.: 

At fortsætte med at have fokus på en høj kva-
litet i de specialiserede tilbud. 
At styrke vores fokus på velfærdsteknologi og 
lade lokalt inspirerede ideer og initiativer fylde 
endnu mere. 
At satse på innovation som redskab til bl.a. at 
tage imod flere borgere inden for samme øko-
nomiske ramme. 
At udforske samskabelse som metode: De rig-
tige løsninger for den enkelte borger skal 
skabes i et samspil mellem borgeren, pårør-
ende, frivillige organisationer, kommunen mv.  

 At gøre mestring af eget liv til pejlemærke i 
indsatsen over for alle borgere. Den enkelte 
borgers egne ressourcer skal bringes mere i 
spil for at øge evnen til at tage ansvar for eget 
liv. 

 At styrke sundhedsindsatsen til længere og 
bedre liv for de særligt udsatte og sårbare grup-
per. Målet er at forebygge uhensigtsmæssige 
indlæggelser. 

 At arbejde på, at flere bliver tilknyttet arbejds-
markedet, da der er kommet skærpede krav til 
borgere om jobparathed. Derfor skal vi bl.a. 
udvikle et tværgående samarbejde med Jobcen-
tret om fælles borgere. 
 

 
 
 
De primære politiske og administrative udfordringer 
i 2017 omfatter bl.a.: 
 

 At tilpasse vores tilbud, når arbejdsmarkeds-
reformer ændrer vilkårene for dele af Vok-
senudvalgets målgruppe. 

 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 

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

hvad der virker og hvorfor.  
 At forankre innovation som metode til at 

tænke nyt og effektivisere, bl.a. ved at bruge 
innovationspuljen. 
 

Som en del af budgetforliget for 2016 er Voksen-
udvalget blevet tildelt midler på driften til fortsat 
finansiering af initiativer der tidligere har været 
finansieret af den sociale særtilskudspulje. Det 
betyder, at initiativerne vedrørende opsøgende 
socialt arbejde, socialsygeplejerske og ungepen-
sionat fortsætter. Herudover er der tildelt midler 
til udvalgets prioritering på i alt 2,0 mio. kr.  
 

I Vejle Kommune er der 6 døgncentre på 
handicap og 3 på psykiatri. Disse tilbud 
rummer i alt 481 normerede døgnpladser 
efter §108 samt 400 dagpladser. Herudover 
er der 364 ambulante pladser på misbrugs-
området. 

Handicapområdet leverer socialpædago-
gisk støtte, svarende til 750 pakker til 
borgere i eget hjem. På psykiatriområdet 
leveres i alt 442 pakker til borgere i eget 
hjem. 
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På anlæg er der afsat 5,0 mio. kr. til Velfærdstek-
nologi. Midlerne skal anvendes på hhv. voksen-, 
senior og sundhedsområdet. Herudover er der af-
sat 5,0 mio. kr. til anlæg af trådløst internet på alle 
institutioner på socialområdet, samt til opgrade-
ring og vedligehold af skolernes IT-netværk. 

 
 
 
 

 
 

4. Aktivitetsforudsætninger 
      

HANDICAP 

  Total antal  VK  Udenbys 

  pladser  pladser pladser 

Boliger med døgndækning  372  150 222 

Beskæftigelsesaktivitets- og samværstilbud  400  215 185 

Socialpædagogisk støttet § 85  750  738 12 
 
 

      
PSYKIATRI 

 Total antal  VK  Udenbys 
 pladser  pladser pladser 

Boliger med døgndækning  109  71 38 

Socialpædagogisk støtte § 85  442  442 0 
 
 

      
MISBRUG 

 Total antal  VK  Udenbys 

 pladser  pladser pladser 

§ 101 Stofmisbrugsbehandling  194  170 24 

§ 141 Alkoholbehandling  170  13 157 
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