Omfattende indsatser på socialområdet
Der er tre hovedmålgrupper på socialområdet. Udsatte børn og unge, socialt udsatte voksne og
mennesker med handicap. Der er tale om meget sammensatte grupper. Nogle har brug for
hjælp til at håndtere en enkeltstående og velafgrænset udfordring, men lever i øvrigt et almindeligt liv med uddannelse, job, venner og familie. Andre har brug for omfattende og vedvarende
støtte på en række områder.
Mulighederne for hjælp og støtte omfatter en bred vifte af indsatser. Det kan fx være praktisk
hjælp, anbringelser, rehabiliterende støtte og misbrugsbehandling. De samlede serviceudgifter
til indsatserne udgjorde ca. 45 mia. kr. i 2015. Udgifterne til udsatte børn og unge udgjorde en
tredjedel, og indsatsen til de voksne målgrupper de resterende to tredjedele, jf. tabel 1.
Langt de fleste danskere modtager i løbet af livet offentlige serviceydelser og overførselsindkomster, fx pasning i dagtilbud, undervisning, sundhedsbehandling, SU eller folkepension. Hvilke ydelser den enkelte modtager er blandt andet behovsbestemt og aldersbetinget.
Målgrupperne på socialområdet har imidlertid i gennemsnit et væsentligt større samlet udgiftstræk end borgere uden et socialt problem eller en funktionsnedsættelse. Eksempelvis er udgiftstrækket for udsatte børn og unge i gennemsnit 360.000 kr. årligt, mens det er knap 100.000 kr.
for andre børn, jf. figur 1.
Det relativt høje udgiftstræk er blandt andet udtryk for, at mange velfærdsydelser er målrettet de
mest udsatte borgere. For voksne med et socialt problem eller et handicap spiller det også en
rolle, at mange i målgrupperne modtager offentlige overførselsindkomster, fordi arbejdsevnen er
midlertidig eller permanent nedsat.
Tabel 1

Figur 1

Sociale udgifter i 2015 (2016-pl.)

Udgiftstræk for forskellige grupper

Sociale udgifter
Sociale foranstaltninger
til børn og unge

15,3 mia. kr.

Indsatser til socialt

29,6 mia. kr.

udsatte voksne og personer med handicap
I alt

44,9 mia. kr.

Anm.: Udgifterne på det sociale område omfatter udgifter til den specialiserede socialindsats. ’Øvrige udgifter’ i figur 1 omfatter
serviceudgifter på fx uddannelses- og sundhedsområdet og overførselsindkomster (herunder dagpenge, kontanthjælp, førtidspension og folkepension).
Kilde: Socialpolitisk Redegørelse 2016.
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