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Indsatsen til udsatte unge med komplekse problemer koster mere 

Indsatsen over for udsatte børn og unge afhænger af den enkeltes problemer og behov. Nogle 

indsatser igangsættes, fordi forældrene ikke kan varetage omsorgen for barnet, fx på grund af 

et misbrug eller psykiske vanskeligheder. Andre indsatser er iværksat, fordi den unges udvikling 

er truet, eksempelvis på grund af højt fravær i skolen, kriminalitet eller psykiske vanskeligheder.  

 

Udgifterne til indsatsen hænger sammen med kompleksiteten af problemerne. Indsatsen til ud-

satte børn og unge med indikation på flere problemfelter er typisk væsentlig dyrere end indsat-

sen til øvrige udsatte børn og unge. Det kan være børn og unge med psykiske vanskeligheder, 

hvor forældrene samtidig er socialt udsatte. 

 

De højere udgifter til børn og unge med komplekse problemer skal ses i lyset af, at væsentlig 

flere er anbragt uden for hjemmet, og at anbringelser er dyrere end forebyggende foranstaltnin-

ger. Børn og unge, der har indikation på flere problemfelter, får en indsats, som i gennemsnit 

koster omkring 310.000 kr. om året. For de resterende er den gennemsnitlige udgift omkring 

220.000 kr. om året, jf. figur 1.  

 

Sammenhængen mellem omfanget af komplekse problemer og udgifterne til indsatsen ses og-

så på kommunalt niveau. I de 20 kommuner, hvor flest udsatte børn og unge har indikation på 

flere problemfelter, er de årlige udgifter til indsatsen i gennemsnit 340.000 kr. pr. modtager. I de 

20 kommuner, hvor færrest udsatte børn og unge har indikationer på komplekse problemer, er 

tallet knap 220.000 kr., jf. figur 2. 

 

Figur 1 

Udgifterne til indsatsen blandt udsatte børn og un-

ge med og uden flere problemfelter 

 

Figur 2  

Omfanget af komplekse problemer og udgifterne til 

indsatsen i udvalgte kommuner 

 

Anm.: ”Flere problemfelter” er fastlagt på baggrund af en række indikatorer. Se kapitel 2 i Socialpolitisk Redegørelse 2016.  

Kilde: Socialpolitisk Redegørelse 2016. 

 

 

 


