
Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: 

Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side] 
 
 

Budget/finansieringsforslag: Helhedsforvaltning for udsatte 

 

 

Fremsat af: Socialdemokratiet og Det konservative Folkeparti 

 
Formål og indhold  
 

Med forslaget ønsker vi at sikre bedre behandling af social udsatte 
 

I samarbejde med Københavns (og andre interesserede kommuner) oprettes en udsatteenhed.  
Målgruppen for den er de mest socialt udsatte borgere i den/de kommuner som ønsker at 

indgå. 
 
De skal have et fælles ansvar for hele borgerens liv gennem tværfaglige teams med både 
kommunale og regionale medarbejder, med de relevante faglige kompetencer til at varetage 

de nødvendige funktioner. 
 
Vi forestiller os en døgnfunktion, der kan koordinere med hospitaler, almen praksis, herberg 
mv. 

 
Forvaltningen skal kunne: 

- Fremskudt sagsbehandling 

- Udgående funktion af psykiatrisk og somatiske indsatser 

- Myndighedskompetencer på tværs 

 

Forvaltningen skal have en stærk socialrådgiver profil, samt socialsygeplejesker, men bør 
også kunne forankres i evt. social-overlæge funktion således, at det lægelige ansvar 
understøttes bedst muligt i forhold til behandling. 
 

 
Administrationens bemærkninger:  
 
Man ville kunne se på mulighederne for at etablere et tværsektorielt samarbejde om et 

pilotprojekt og afprøve modellen i samarbejde med én eller flere interesserede kommuner.  
 
Administrationen er bekendt med, at Socialforvaltningen i Københavns Kommune aktuelt 
arbejder på at afdække mulighederne for oprettelse af et pilotprojekt med en 

”udsatteenhed”/”helhedsforvaltning” på tværs af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen og med integration af 
somatiske og psykiatriske behandlingsindsatser fra Region Hovedstaden. 
 

Der vil indledningsvist være behov for en dybdegående juridisk vurdering af de 
lovgivningsmæssige muligheder for at etablere ”en enhed” på tværs af region og kommune og 
på tværs af forskellige lovgrundlag. 
 

Forslaget er også fremsat i social- og psykiatriudvalget. 



Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 
 2021 2022 2023 2024 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift     
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres  

 
Evt. uddybende beskrivelse: 

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes 

anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned. 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 
udvikling 2/3). 
                         

Sundhedskassen  

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 
Første udkast til tekst til selve budgetaftalen: 

 

Konkret forslag til tekst til budgetaftale indsættes først i forslaget til udvalgets 2. drøftelse af 
budgetinitiativer. 

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål: 

 

Administrationen udfylder dette afsnit når udvalget er færdig med de to udvalgsbehandlinger.  

 
 
 


