
Styrkelse af socialområdet i Aarhus  
Socialområdet er en af velfærdssamfundets grundpiller, og over årene er der udviklet en lang række 
velfungerende sociale indsatser, som hjælper og støtter familier og borgere til at opnå trivsel og forbedring 
i deres livssituation på trods af udsathed, handicap eller psykiske lidelser. Det handler fx om at sikre 
handicappede medborgeres rettigheder, yde omsorg for voksne med lavt funktionsniveau og at holde 
hånden under familier, der er ved at miste fodfæstet.  
Desværre er socialområdet stærkt presset økonomisk – i Aarhus og i hele Danmark. Trods ansvarlighed og 
kontinuerlige indsatser for at rette op. Det økonomiske pres på området er nemlig en konsekvens af, at et 
stadigt stigende antal borgere i Aarhus har brug for og krav på støtte og hjælp fra kommunen. Derudover 
har flere og flere borgere et sammensat støttebehov. Det gælder for udsatte borgere, borgere med 
psykiske lidelser og borgere med et fysisk eller psykisk handicap. Samtidig opleves det også, at der er en 
række ustyrbare udgifter samt stigende priser, når der købes sociale tilbud på markedsvilkår. Prognoser 
peger derfor på, at der i 2022 er et merforbrug for det specialiserede socialområde på mere end 170 
millioner kroner stigende til ca. 280 millioner kroner i 2025.  
Over de seneste år har Byrådet og MSB igangsat en lang række initiativer, som på sigt forventes at sikre 
bedre forebyggelse og tidligere indsats i samarbejde med både offentlige aktører, civilsamfund og 
virksomheder. Samtidig har forligspartierne bag budget 2022 bedt Rådmanden for Sociale Forhold og 
Beskæftigelse om at drøfte med partier og interessenter på området, hvordan man kan nytænke, udvikle 
og innovere i MSB.  
Men på trods af igangsatte initiativer og igangværende drøftelser om udvikling, så er der stadig et behov 
for at vægte socialområdet økonomisk.  
 
Forslag  
Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre foreslår på den baggrund, at socialområdet i forbindelse med 
vedtagelsen af budgettet for 2023 tilføres et økonomisk løft, der gør det muligt at sikre et forbedret 
grundlag for, at alle aarhusianere med behov kan opnå den helt nødvendige og vigtige hjælp.  
Socialdemokratiet foreslår, at:  
1) Socialområdet tilføres et rammeløft, sådan at vi kan imødegå den stigende efterspørgsel efter 
socialområdets indsatser.  
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