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Kommunerne yder hjælp og støtte til mere end 180.000 børn, unge og voksne på 
det specialiserede socialområde. Det specialiserede socialområde er det enkeltstå-
ende område i kommunerne, som har haft den største udgiftsvækst korrigeret for 
demografi siden kommunalreformen i 2007. Kommunerne anvender mere end 50 
mia. kr. årligt til sociale indsatser, og har de seneste tre år prioriteret at løfte det 
specialiserede socialområde med 3 mia. kr. i budgetlægningen.  
 
Regeringen og KL er enige om, at rammerne for en sammenhængende og hel-
hedsorienteret indsats på det specialiserede socialområde forankres bedst i kom-
munerne. Kommunerne sikrer sammenhæng mellem de sociale indsatser og ind-
satserne på beskæftigelses-, undervisnings- og ældreområdet, en tydelig ansvars-
placering og fremmer forebyggende indsatser i borgerens nærmiljø. 
 
Regeringen og KL vil samarbejde om en række initiativer, der skal understøtte en 
større effekt i den sociale indsats, herunder bl.a.:

• Helhedsorienteret indsats. Målet med den kommende hovedlov er, at flere bliver i 
stand til at mestre eget liv og komme i beskæftigelse. Parterne er enige om et 
tæt samarbejde om implementeringsunderstøttelsen og evalueringen af loven.  

• Hjemløse. Parterne er enige om, at der er behov for at drøfte en grundlæggende 
omstilling af indsatsen på hjemløseområdet, så flere opnår egen bolig med den 
rette støtte, samt at der som led i omstillingen skal være adgang til flere billige 
boliger via nybyggeri og øget brug af kommunernes anvisningsret. 

• Forenkling af merudgiftsydelsen. Parterne er enige om at forenkle merudgiftsydel-
sen, herunder med henblik på at gøre ordningen mere gennemskuelig. Ord-
ningen udgør i dag ca. 20 pct. af klagerne til Ankestyrelsen inden for servicelo-
vens område.  

• Styrket retssikkerhed. Parterne er enige om, at det som led i det fælles arbejde for 
at styrke borgernes retssikkerhed er afgørende, at borgerne kan forstå reglerne 
samt deres egne rettigheder og muligheder. 

 

Tabel 1 
Udgiftsudvikling på det specialiserede socialområde 

Mia. kr., 21-PL og 
B21-opgaveniveau 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019 2020 2021 

Budget 49,8 50,0 49,1 48,1 47,7 47,6 47,1 46,5  47,6 48,5 49,8 50,9 

Regnskab 51,8 48,9 48,7 48,5 48,3 48,2 47,6 47,3  50,6 51,4 51,5 - 

 

 
Anm.: Der er korrigeret for meropgaver i medfør af DUT mv. til budget 2021-opgaveniveau samt ændrede pris- og 

lønforudsætninger til 2021-niveau. Der anvendes en ny opgørelsesmetode fra 2018. Udgifterne til det 
specialiserede socialområde i denne opgørelse for 2018 og frem kan ikke sammenlignes med tidligere år. Der er 
foretaget en skønsmæssig afgrænsning af udgifterne til ældre og personer med handicap mv. frem til og med 2017. I 
budget 2021 er udgifterne til det specialiserede socialområde afgrænset til 5.25.17, 5.28.20-5.28.25 og 5.38.38-
5.38.59.  

Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriets meropgaveopgørelse samt egne beregninger. 
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