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Voksenudvalget 
 

1. Udvalgets opgaveområder 
 
Udvalget beskæftiger sig med sager om voksne, 
der har sindslidelser eller nedsat fysisk funktions-
evne. Voksenudvalget har ansvaret for ydelser og 
tilbud til borgere mellem 18 og 65 år.  
 
Udvalgets opgaver falder inden for 4 områder: 
 
Handicap: Botilbud med døgndækning og til-
knyttet dags- og aktivitetstilbud samt handicap-
kompenserende ydelser.  
 
Social & Psykiatri: Botilbud og akuttilbud til 
sindslidende, behandling til stof- og alkoholmis-

brugere, støtte i eget hjem, uvisiteret aktivitets- og 
værestedstilbud og herberg til hjemløse. 
 
Myndighed: Rådgiver, vejleder og visiterer jf. 
Serviceloven. Myndighed visiterer også de særlige 
psykiatripladser, jf. Sundhedsloven. 
 
Øvrige: Beregning og opkrævning af refusioner 
og indtægter fra andre kommuner, Foreningernes 
Hus Vejle, krisecentre og betaling til Kofoeds-
minde m.m. 
 
Aktiviteter og indsatser ydes primært efter Ser-
viceloven. Voksenudvalget har også budgetan-
svaret for Servicelovens § 100, tilskud til voksne 
handicappede, som betegnes som overførselsud-
gifter. 

 

2. Andel af driftsbudget  

 

3. Politiske mål og fokusområder 
 
Voksenområdet står over for store udfordringer i 
disse år med at give tilbud til flere borgere inden 
for samme økonomiske ramme. De politiske mål 
tager udgangspunkt i den politiske vision om at 
skabe en national førerposition inden for velfærds-
udvikling o
og psykiatri i Vejle Kommune 2019-

-

på Voksenudvalgets område er at tilrette tilbudde-
ne, så den enkelte borger har nemmere ved at tage 
mest muligt ansvar for eget liv. Vi arbejder ud fra 
borgerens behov og ressourcer med at træne kom-
petencer til at klare sig selv mest muligt. Samtidig 

er der fokus på at skabe smidige overgange mel-
lem forskellige livsfaser og mellem forskellige 
sektorer og systemer.    
 
Nøgleord for indsatserne er inklusion, etik i mødet 
med borgeren og inddragelse af borgerens net-
værk. Alle indsatser bygger grundlæggende på re-
spekten 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. Dette stiller krav til etikken i arbejdet. 

Drift  serviceudgifter  
Budget 2021 
(1.000 kr.) 

Drift  overførselsudgifter 
Budget 2021 
(1.000 kr.) 

Handicap 345.110   

Social/Psykiatri 158.220   

Myndighed  222.024 Tilskud til voksne handicappede 3.223 

Øvrige, herunder indtægter fra 
andre kommuner. 

-249.009   

Netto budget i alt 476.345 Netto budget i alt 3.223 
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Politiske mål for 2021 omfatter bl.a., at: 

 borgerne lever længere, sundere og bedre 
liv. 

 borgerne bliver mere aktive deltagere i 
eget liv. 

 borgerne får flere relationer og bedre 
netværk. 

 borgerne får plads på arbejdsmarkedet 
eller kommer i uddannelse. 

 der forsat er fokus på en høj kvalitet i de 
specialiserede tilbud. 

 

 
 
De primære politiske og administrative fokus-
områder i de kommende år omfatter bl.a., at: 

 have fortsat fokus på udfordringen med 
flere borgere, der har behov for kommu-
nalt bostøtte eller et behandlingstilbud. 

 tilpasse vores tilbud til arbejdsmarkedsre-
formens ændrede vilkår for Voksenudval-
gets målgruppe. 

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

til voksenområdet og mellem systemerne 
 udmønte den nye sundhedsaftale for Psy-

kiatriområdet. 
 have øget fokus på evidens og viden om, 

hvad der virker og hvorfor. 
 udvikle LæringsCenter Brejning til at 

styrke Velfærdsforvaltningens kompeten-
ceudvikling. 

 udvikle eksisterende indsatser. 
 fortsætte sundhedsindsatsen, så borgere 

med en psykiatrisk lidelse får flere gode 
leveår. 

 fortsætte med at udvikle innovative ind-
satser til gavn for både de nuværende 
borgere og de borgere, der kommer til. 

 
Budgetforlig 2021 
Som en del af budgetforlig 2021 er Voksenudval-
get tilført 9 mio. kr. til myndighedsområdet. 
Beløbet er givet for, at skabe balance på de særli-
ge psykiatripladser, Kofoedsminde samt på myn-
dighedsområdet. 
 
Nationalt er det vurderet, at der kan spares på rum 
til velfærdsprioriteringer og på brugen af eksterne 
konsulenter, hvorfor budgettet er reduceret med 
1,592 mio. kr.  
 
Der er på anlæg afsat 0,1 mio. kr. til undersøgelse 
af fremtidigt behov for om- og tilbygning på Ting-
høj.

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I Vejle Kommune er der seks centre på 
Handicapområdet og tre på Psykiatriom-
rådet. Disse tilbud rummer i alt 489 norme-
rede døgnpladser og 373 dagpladser. 
Herudover er der 390 ambulante pladser på 
misbrugsområdet og et herberg med 10 
pladser. 

 
Voksenområdet leverer socialpædagogisk 
støtte i eget hjem til ca. 1.200 borgere i løbet 
af et år. 
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4. Aktivitetsforudsætninger 
 

HANDICAP 
       

 Total antal  VK   Udenbys- 

 pladser  pladser  pladser 
      

Boliger med døgndækning  370   153  217 
      

Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud  373  187  186 
      

 
PSYKIATRI 

       
 Total antal  VK   Udenbys- 

 pladser  pladser    pladser 
      

Boliger med døgndækning  119  77    42 
      

Socialpædagogisk støtte § 85 (moderate pakker pr. 
31.12.2020)  1.374  1.362  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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