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Virkning i periode 2022-2025 (i mio. kr.)
2022
0,000

Budget ændring

2023
0,000

2024
-3,260

2025
-3,700

(’-’ = budgetreduktion / ’+’ = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)
Der forventes forsat et øget udgiftspres på det specialiserede socialområde de
kommende år, men med et investeringsprojekt er det muligt at sænke udgiftspresset.
Der er behov for en konkretisering af indholdet i projektet ved budgetlægningen for
2023-2026.

Beskrivelse
Som trykprøvningen i tilgangen på Voksenhandicapområdet viser, så er der forsat tilgang
på det specialiserede socialområde.
Nedenstående figur viser udgiftsudviklingen og en prognose:
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Erfaringer fra tidligere projekter som f.eks. ”Styrket Borgerkontakt” viser, at det er muligt at
sænke udgiftsudviklingen med den rette indsats. Derfor vil der være mulighed for et
rationale via et investeringsprojekt, som kan være med til at sænke den forventede
udgiftsstigning. Dette er illustreret med den grønne graf i ovenstående.
Indholdet i et kommende investeringsprojekt på det specialiserede socialområde skal
konkretiseres yderligere, men af mulige håndtag kan nævnes hjemtagelse af borgere i
eksterne tilbud og øget kapacitet af Hjørrings Kommunes egne tilbud, så borgere ikke skal
flyttes ud af kommunen.
Af den grund forslås det, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 skal
forelægge og vedtages en konkret beskrivelse af indsatsen. Dertil skal der fastlægges en
baseline, som gør det muligt at følge op på effekten af indsatsen, for at sikre at indsatsen
reelt nedbringer udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde med det forventede
rationale.

