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Socialudvalget fire prioriterede indsatsområder

Indsatsområde 1: Vi vil genopfinde socialpolitikken

Vi vil bringe socialpolitikken højere op på den nationale dagsorden og igangsætte en debat om 

socialpolitikkens rolle i dagens Danmark.

Indsatsområde 2: Vi vil skabe bedre sammenhæng 

Vi sætter os i spidsen for en gentænkning af systemerne, så borgerne oplever at modtage en 

sammenhængende og helhedsorienteret indsats med afsæt i den enkeltes ressourcer og behov, 

hvis de får brug for støtte eller hjælp. 

Indsatsområde 3: Vi vil tidlig indsats

Vi vil understøtte en tidlig og rettidig indsats og derved forebygge, at den enkeltes udfordringer 

eskalerer og får endnu større menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser. 

Indsatsområde 4: Der skal være styr på det specialiserede socialområde 

Vi vil arbejde for, at kommunerne får bedre mulighed for hensigtsmæssig styring af det 

specialiserede socialområde. Vi skal kvalitetsmæssigt og økonomisk sikre kommunerne et 

stærkere vidensgrundlag for at tilrettelægge indsatserne sammen med borgerne.



Hvordan skal KL arbejde for, at Danmark får en socialpolitik, der både 

giver borgerne muligheder og mod på livet, og samtidig fastholder 

kommunens ansvar for fagligheden og giver mulighed for at styre 

økonomien og sikre retssikkerheden?

Spørgsmålet til debat:



”Vi oplever konstant, at de 

stigende udgifter på 

specialområdet udhuler kvaliteten  

på normalområdet. ”

”Grævlinge bider til det knaser i 

knoglerne. For at beskytte sig skal 

man putte koks i støvlerne. 

Socialpolitik er blevet erstattet af 

#grævlingepolitik & de fattige har 

ikke længere råd til koks”

”Tænk, hvis regering og folketing gik 

lige så meget op i vores sociale 

infrastruktur som den trafikale? Og 

investerede massivt og langsigtet på 

det sociale område... Det ville bidrage 

til et fællesskab, der hænger bedre 

sammen.”

”Vi har brug for at blive set af andre, regnet 

med, få lov til at høre til, og at have nogle at 

dele historie med. Men for nogle kan der 

være umådelig langt hen til fællesskabet”

”Stigning i antallet af 

psykiske diagnoser, må 

ikke betyde, at vi kun ser 

på diagnosen og 

glemmer mennesket bag, 

deres livssituation, deres 

drømme , behov og 

ønsker. Alt det der giver 

livskvalitet. Her skal vi 

også sætte ind.”

”Kommunerne bruger i 2019 flere penge på 

udsatteområdet end i 2018. Ikke markant 

flere, men dog et løft. Det er der sandelig 

brug for. Antallet af udsatte er stigende - der 

er lang vej igen...”



Tak for nu

Kommunalpolitisk Topmøde 2020 

afholdes den 19.-20. marts

Der er frokost uden for lokalet 


