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”Der er rigtig mange  
penge at hente ved at gøre  

tingene anderledes og tænke  
i en helt anden forebyggende  

og socialt ansvarlig indsats
Lars Krarup, borgmester  

i Herning

Luk op for …
Flere i arbejde

Tidligere hjælp til udsatte

Sund økonomi 
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Kære kandidat

Tak fordi vi må låne lidt af din tid midt i de travle forberedelser til KV17. I denne folder giver vi dig konkrete bud på, hvordan 
du kan få bedre velfærd til borgerne, bedre arbejdsmiljø blandt medarbejderne og bedre økonomi i kommunen til at gå op i 
en højere enhed.

Rundt om i landet vælger flere og flere kommuner – røde som blå – i øjeblikket at tackle udfordringen fra blandt andet refusi-
onsreformen og effektiviseringsbidraget ved at investere i velfærd. På mange måder er kommunerne blevet de sociale inve-
steringers fortrop. 

På de følgende sider finder du eksempler fra tre kommuners investeringer i beskæftigelse, børn og unge samt voksne ud-
satte, som alle peger i samme retning. Investeringer betaler sig både menneskeligt og økonomisk – det viser kommunernes 
egne tal, forskning og vores erfaringer fra arbejdet med ledige og udsatte børn og voksne.

Derfor håber vi, at du på de følgende sider finder inspiration til din valgkamp og dit fremtidige arbejde i byrådet. Du er des-
uden meget velkommen til at kontakte os. I Dansk Socialrådgiverforening er de bedste løsninger i arbejdet med udsatte bor-
gere en faglig hjertesag, og vi står parat med sparring, viden, råd og vejledning. Du finder kontaktinformation på vores rele-
vante fagmedarbejdere inde i folderen.

God valgkamp!

Majbrit Berlau 
Formand, Dansk Socialrådgiverforening
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I 2013 sætter Herning Kommune gang i et nyt projekt. Efter svensk forbillede vil byrådet bruge otte milli-
oner kroner over fire år på at ansætte flere socialrådgivere til at arbejde på en ny måde med udsatte børn og 
unge. Socialrådgiverne rykker i højere grad end tidligere væk fra skrivebordet og ud til f.eks. institutioner og 
skoler for at møde børnene der, hvor de færdes til daglig. Arbejdet foregår i et særligt, tværfagligt team med 
blandt andre psykologer og sundhedsplejersker, der samarbejder med pædagoger og lærere om at give bør-
nene et så almindeligt liv som muligt. Samtidig inddrages familier og netværk meget systematisk i arbejdet 
med børnene.  

Efter planen skulle projektet løbe frem til 2017, men resultaterne har været så gode, at Herning rullede model-
len ud i hele kommunen allerede sidste år – et år før tid.

” Herning har vist, at den tidligere forebyggende indsats i sin 
reneste form er en klog og rigtig måde at arbejde på

 Karen Ellemann, tidligere socialminister

Modellen fra Herning
BØRN OG UNGE



Hvad har kommunen g jort?
❚	ANTALLET AF SAGER per socialrådgiver 

er halveret – fra 50 til 25

❚	TEAM MED PSYKOLOGER, sundheds
plejersker og socialrådgivere samarbejder 
med forældre, lærere og pædagoger om 
det enkelte barn

❚	EN UDVIDELSE AF VIFTEN af tilbud i  
arbejdet med udsatte børn og unge 1 Slutevaluering af Herning Kommunes Sverigesprogram. KORA, april 2017
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»

Resultat i 20151:
❚	80 % FÆRRE ANBRINGELSER 

af børn og unge på institution

❚	DOBBELT SÅ MANGE opfølgen
de samtaler med børnene 

❚	6,7 MILLIONER kroner mere  
i kommunekassen

»

Vil du vide mere?
Kontakt afdelingsleder Henrik Egelund Nielsen: hen@socialraadgiverne.dk, 
33 38 61 70. Læs vores uddybende notat om investeringer i børne- og  
unge området: www.socialraadgiverne.dk/KV17

Målsætning: 
Færre tunge anbring
elser og en besparelse  
på tre millioner kron
er i 2015

» 
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Efter år med stigende ledighed og årlige overskridelser af budgetterne beslutter Aabenraa Kommune i 
2013 at gå nye veje. I stedet for at spare sig til bedre budgetter vælger kommunen at investere i indsatsen for 
kontanthjælpsmodtagere.

Efter vellykkede projekter med de jobparate kommer turen i 2016 til de aktivitetsparate, der typisk har psyki-
ske, fysiske eller sociale udfordringer. Kommunen sætter 68 millioner af over tre år, heraf 17 millioner i 2016. 
Pengene går til flere medarbejdere, især socialrådgivere, i jobcentret og nye indsatser for borgere, der kæm-
per med for eksempel misbrug, angst eller smerter. Jobcentrets medarbejdere får dermed bedre tid til den 
enkelte borger og mulighed for at arbejde sammen med andre fagpersoner om en samlet indsats, der tager 
hånd om borgerens forskellige problemer. 

Investering får flere i job

” Med de nye resultater har vi formået at sætte Aabenraa på Dan-
markskortet som en kommune, der gør en forskel på dette område

 Thomas Andresen, borgmester i Aabenraa

BESKÆFTIGELSE
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Hvad har kommunen g jort?
❚	ANTALLET AF SAGER per socialrådgiver 

er nedbragt fra 80+ til 45

❚	 INDIVIDUELLE PLANER for de ledige 
med f.eks. psykologbehandling, fysiotera
pi og opkvalificering

❚	MERE TID TIL SAMTALER med borgeren 
og opfølgning på indsatsen

»

Resultat efter første år1:
❚	HALVERING I ANTALLET af aktivi

tetsparate borgere på kontanthjælp

❚	HVER ANDEN af de tidligere aktivi
tetsparate er nu selvforsørgende 

❚	6,4 MILLIONER kroner mere  
i kommunekassen

»

Målsætning: 
Halvering af antallet  
af aktivitetsparate  
borgere på kontant
hjælp efter tre år

Vil du vide mere?
Kontakt konsulent Mette Laurberg Jensen: mlj@socialraadgiverne.dk,  
33 38 61 61. Læs vores uddybende notat om investeringer  
i beskæftigelsesområdet: www.socialraadgiverne.dk/KV17

» 

1  Aabenraa Kommunes KIK-projekt
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Antallet af borgere med behov for støtte på grund af handicap eller sociale problemer har i mange år 
været stigende – og det samme har udgifterne. De gode erfaringer fra andre kommuner med investeringer 
i indsatsen for udsatte børn og ledige får i 2014 Holstebro til at forsøge samme strategi på socialområdet for 
voksne med funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer. Kommunen ansætter flere socialrådgi-
vere, som skal sætte tidligere ind med støtte målrettet hver enkelt borger.  Investeringen betyder, at social-
rådgiverne får færre sager og bedre mulighed for at arbejde tættere sammen med blandt andre kommunens 
jobcenter, andre fagpersoner og borgeren selv. Samtidig udvikler kommunen tilbud, der hjælper borgerne til 
selv og i fællesskab med andre at kunne klare en del af deres udfordringer.

” Investeringer i tidlig, målrettet støtte og hjælp til borgere med 
fysiske, psykiske eller sociale udfordringer er den helt rigtige 
vej at gå, også på andre dele af socialområdet.

 Susanne Funch, medlem af Social og Sundhedsudvalget, Holstebro

Borgernes udvikling, 
kommunens styrke

UDSATTE VOKSNE
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Hvad har kommunen g jort?
❚	ANTALLET AF SAGER per socialrådgiver 

er nedbragt fra 120 til 72 

❚	PRIORITERING AF handleplaner og op
følgning i dialog med borgerne

❚	OPKVALIFICERING af sagsbehandler
nes kompetencer. 

»

Resultat i 20151:
❚	HANDLEPLAN med konkrete mål og  

hyppig opfølgning til alle borgere med 
behov for støtte på grund af handicap 
eller sociale problemer

❚	FÆRRE BORGERE i midlertidige bo
tilbud og individuel støtte til borgerne

❚	FIRE – FEM MILLIONER kroner mere  
i kommunekassen 

»

Vil du vide mere?
Kontakt konsulent Mette Grostøl: meg@socialraadgiverne.dk, 33 38 61 37
Læs vores uddybende notat om investeringer i socialområdet for voksne: 
www.socialraadgiverne.dk/KV17

1  Budgetopfølgning september 2016, Social- og Sundhedsudvalget i Holstebro.
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”For bare to år siden 
tvivlede de fleste på, at man 
kunne beregne, om sociale 

indsatser ikke bare var en udgift, 
men en investering. Nu er flere 

og flere kommuner i gang
Jacob Arendt Nielsen, 

professor, KORA

”De fleste sagsbehandlere 
tjente deres løn hjem igen, så nu 
er hele kommunen omfattet af 
den nye måde at arbejde fore-
byggende på. Den måde kan 
andre kommuner også bruge

Marianne Jelved, socialordfører,  
Radikale Venstre
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”Vi skal lære af de gode  
eksempler på socialområdet. Hvis 
nogle kommuner har lavet noget 
godt, der fungerer, så skal andre 

kommuner kunne bruge det
Karin Nødgaard, socialordfører,  

Dansk Folkeparti

”Hvis jeg skal være  
storladen, så er det her en af de 
største forandringer længe. Det 

her kan være med til at skabe 
en kæmpe positiv forandring i 
sårbare menneskers tilværelse

Pernille Rosenkrantz-Theil,  
socialordfører, Socialdemokratiet

”Vi skal betragte  
de sociale indsatser som  

sociale investeringer. Men det 
kræver, at kommunerne tør pri-
oritere og ændre på den måde, 

budgetterne lægges
Thomas Adelskov, formand for KL’s  

Social- og Sundhedsudvalg 11
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