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I dag:

1. Motivation: Hvorfor et Ekspertudvalg på Socialområdet?
- Historisk udgiftsudvikling, forventninger til fremtidige udfordringer, mv.   

2. Hvad går opgaven ud på?
- komplekse problemer, mange interessenter, mange beslutningstagere 

3. Udviklingen i udgifterne 2018-2021: De første indsigter 

4. Centrale udfordringer 

5. Afrunding: Ekspertudvalgets ambitioner



Motivation 
Hvorfor et Ekspertudvalg på Socialområdet?

➢ Kommunerne oplever et stigende udgiftspres på socialområdet

➢ Udgiftspresset forventes også fremover at betyde vanskelige prioriteringer
ikke mindst i forhold til de øvrige velfærdsområder.

=> Spørgsmål: Hvordan sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på 
socialområdet?

=> Regeringen og KL nedsætter et uafhængigt ekspertudvalg, som skal komme 
med anbefalinger, der kan understøtte størst mulig effekt af de over 50 mia. kr. 
som kommunerne hvert år bruger på det specialiserede socialområde.



Her voksenområdet:
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Stærkt stigende udgifter 
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En stigning på 2,4 mia. kr. på 3 år 
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Motivation 
Hvorfor et Ekspertudvalg på Socialområdet?

➢ Kommunerne oplever et stigende udgiftspres på socialområdet.

➢ Udgiftspresset forventes også fremover at betyde vanskelige
prioriteringer ikke mindst i forhold til de øvrige velfærdsområder.

=> Spørgsmål: Hvordan sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på 
socialområdet?

Regeringen og KL => nedsætter uafhængigt ekspertudvalg til at komme med 
anbefalinger, der kan understøtte størst mulig effekt af de over 50 mia. kr. som 
kommunerne hvert år bruger på det specialiserede socialområde.



Opgaven kræver analyser
hele vejen rundt … 
Ekspertudvalget skal belyse og analysere følgende 5 emner:

1. Vi skal vide, hvad der driver udviklingen i udgifterne og borgernes 
indsatser

2. Vi skal vide hvilken forebyggelse, der kan hjælpe borgeren, før 
problemerne vokser

3. Fokus på kerneopgaven

4. Vi skal gøre det, der virker

5. Progression for borgeren

jf. kommissoriet for ekspertudvalget



…og opgaven kræver  
ekspertise hele vejen rundt
• Ekspertudvalg: 

• Prof.: Torben Tranæs (VIVE), Jakob Kjellberg (VIVE), Jon Kvist (RUC), Mette Gørtz (KU)

• Det offentlige: Lise Plougmann Willer, direktør, Esbjerg Kommune; Trine Stokholm, tilsynschef 
ved Socialtilsyn Øst; Jakob Bigum Lundberg, landsformand for Foreningen af Kommunale 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD)

• Organisationer: Ann-Sofie Bech von Hielmcrone, generalsekretær for KFUK’s Sociale Arbejde; 
Mogens Lindhard, formand for Det Centrale Handicapråd

• Følgegruppe: Repræsentanter fra de centrale interessenter på området

• Styregruppe og arbejdsgruppe (relevante ministerier og KL)   



Udviklingen i udgifterne 2018-2021

De første indsigter



Voksenområdet: Stigning på 2,4 mia. kr. fra 2018 til 2021, svarende til 7%
Børne- og ungeområdet: Stiger 0,5 mia. kr. fra 17,3 til 17,8 mia. kr. fra 2018 
til 2021, svarende til en stigning på 3%  
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Baggrunden for projektet:

Stærkt stigende udgifter på voksenområdet
2022-pl



Antallet af modtagere er stagneret
på landsplan efter 2018
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Botilbuddene driver udviklingen i udgifterne 
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Udviklingen i udgifterne 2018-2021

De første indsigter. Hvad ligger bag stigningen på de 2,4 mia. kr.?

1. Udgifterne til botilbud stiger med 1,7 mia., - dvs. den primære kilde

2. Udgifter til herberger, forsorgshjem og krisecentre stiger med 0,5 mia. 

3. Væksten i udgifter kan primært (82%) henføres til øgede udgifter til køb af 
sociale tilbud og indsatser hos private og selvejende leverandører   

4. Hypotese: udgiftsvæksten skyldes primært at flere af modtagerne af tilbud har 
komplekse problemer
- indikation: prisstigningen har været størst på de dyreste sager, som også tegner sig for den 
største del af den samlede stigning  



Centrale udfordringer

Typer af dilemmaer:

1. Kombination af fri etableringsret og selvmøderprincippet på 
området for forsorgshjem, herberger og kvindekrisecentre

2. Lovgivning og konventioner handler om at opfylde menneskelige 
‘behov’. Hvordan håndteres dette i en ramme med givne 
budgetter?      



Afrunding:
Ekspertudvalgets ambitioner
• Forstå hvad der driver stigningen i udgifterne 

• Forstå hvordan det eksisterende institutionelle set-up giver incitamenter 
til at sikre løbende kvalitets- og produktivitetsudvikling

• Anbefalingerne skal forholde sig til de lovgivningsmæssige, 
styringsmæssige og økonomiske rammer, som kommunerne er 
underlagt.
• Fx ved at anbefale ændringer i disse, som vil kunne styrke den løbende kvalitets-

og produktivitetsudvikling

• Anbefalingerne skal i udgangspunktet være neutrale for de offentlige 
finanser på lang sigt, og de skal udformes på en måde, der understøtter 
en stabil økonomisk ramme fremadrettet.



Tak


