
Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Social- og Sundhedsudvalget

Tema 1:
Udvidet åbningstid på demensdagcenter 

Chefansvarlig:
mdamg

Direktøransvarlig:
mebie

Budget :
0,8

Demensdagcenteret Holbohave åbnede i 2017. Da mange sociale aktiviteter foregår udenfor 
almindelig arbejdstid og i weekenden, er der derfor et stort forebyggelsespotentiale i at udvide 
dagcenterets nuværende åbningstid til også at holde åbent f.eks. om aftenen eller i weekenden. 
Der afsættes midler til udvidet åbningstid og aflastning til pårørende m.v. Aftaleparterne er 
indstillet på at udbygge demenscenteret, som behovet udvikler sig. 

(Budgetaftale 2017 – aftalen løber fra 2017 og frem). 

2. budgetopfølgning 2017:

Efter en undersøgelse blandt brugerne og pårørende og dialog med leverandøren er det besluttet,
at der holdes åbent hver onsdag fra  kl. 17.00 til kl. 21.00 samt en lørdag om måneden i 
tidsrummet 10.00 – 14.00. Disse udvidede åbningstider har været i luften fra 8. marts 2017.
Der er aftalt en evaluering af åbningstiderne senere på året.  

3. budgetopfølgning 2017:

SSU har på deres møde d. 30.5.17 fået forelagt forbruget af de udvidet åbningstider. Forbruget 
har været minimalt i den korte tid hvorefter perioden udvides og der gennemføres en evaluering 
hos pårørende. Ubrugte midler anvendes til kørsel for ikke visiterede borgere , der ønsker at 
anvende de udvidede åbningstider samt 20.000 kr til at forbedre haven samt et hønsehus. 

4. budgetopfølgning 2017:

De udvidede åbningstider hver onsdag fra  kl. 17.00 til kl. 21.00 samt en lørdag om måneden i 
tidsrummet 10.00 – 14.00, kører nu som et fast tilbud.

Tema 2:
Videreførsel af psykologisk demensfaglig
konsulentstilling  

Chefansvarlig:
mdamg

Direktøransvarlig:
mebie

Budget :
0,15

Der afsættes midler til videreførelse af psykologisk demensfaglig konsulent med 0,15 mio. kr. i 
2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 og resten af budgetperioden. Den psykologisk demensfaglige 
konsulent skal fortsætte arbejdet på tværs af administration, plejecentre, hjemmepleje, borgere og
pårørende og dermed øge kommunens indsats på demensområdet, bl.a. ved at styrke det 
tværgående samarbejde om borgere med demens og øge kompetenceniveauet hos 
plejepersonalet.

(Budgetaftale 2017 – aftalen løber fra 2017 til og med 2020). 

2. budgetopfølgning 2017:

Den psykologisk demensfaglige konsulent videreføres som planlagt med fastansættelse pr. 
01.01.17 og finansieres delvist af SSU, delvist af Partnerskabet.

3. budgetopfølgning 2017:

Som 2. budgetopfølgning.

4. budgetopfølgning 2017:

Som 2. budgetopfølgning.



Tema 3:
Forbedrede forhold til 
pensionistforeninger 

Chefansvarlig:
mdamg

Direktøransvarlig:
mebie

Budget :
0,1

Gribskov Kommunes pensionister yder en stor indsats i kommunen, og for at give dem de bedste 
rammer herfor, afsættes der midler til øget tilskud til pensionistforeninger til aktiviteter, der skaber 
livsglæde og fælles oplevelser og dermed forebygger ensomhed.

(Budgetaftale 2017 – aftalen løber i budgetperioden 2017-2020). 

2. budgetopfølgning 2017:

De afsatte 100.000 kr. er i marts 2017 fordelt sammen med de eksisterende midler, der tildeles 
via § 79 til pensionistforeninger og klubber. 

3. budgetopfølgning 2017:

Som 2. budgetopfølgning.

4. budgetopfølgning 2017:

Som 2. budgetopfølgning.

Tema 4:
Forebyggelsespulje 

Chefansvarlig:
mdamg

Direktøransvarlig:
mebie

Budget :
0,1

Der ønskes at sætte en tydelig retning for Gribskov-borgeres sundhed og trivsel – for alle borgere
uanset alder og evne. Under temaet ”Sundhed og Velfærd” udarbejdes en ambitiøs tværgående 
sundhedspolitik, der sætter ramme og retning for Gribskov-borgernes sundheds over de næste 10
år. Der afsættes midler til at understøtte forskellige initiativer inden for forebyggelsesområdet. 
Før 2017 var projektet forankret under det dertil oprettede Forebyggelsesudvalg. Fra 2017 er 
projektet forankret under SSU. Midlerne fra den tilhørende pulje, som løb til og med 2017, 
omfordeles sådan, at der afsættes 0,1 mio. kr. hvert år fra 2017 og frem til og med 2020.

(Budgetaftale 2016 og Budgetaftale 2017– aftalen løber frem til og med 2020)

2. budgetopfølgning 2017:

Forebyggelsesudvalget bevilgede i 2016 midler til følgende pilotprojekter:

Pilotprojekter Bevilget økonomi
Sundhedsidræt 675.000 kr.
Robot til inklusion 83.156 kr.
Prævention 53.040 kr.
Familieindsats 100.000 kr.

Projektet om robotterne er siden faldet bort, idet robotterne viste sig ubrugelige til målgruppen. 
Midlerne til Prævention og Familieindsats er overført til BØR med beslutning i SSU i januar 2017. 

Uforbrugte midler til Sundhedsidræt overføres mellem årene, da projektet er 3-årigt.

I 2017 er der afsat et budget på 0,1 mio. kr., mens der er overført knap 0,5 mio. kr. fra 2016 dels 
fra selve puljen, dels fra Forebyggelsesudvalget fra 2016. I forbindelse med overførselssagen fik 
Børneudvalget overført midler direkte til projekterne Prævention og Familieindsats.



Af 2017-midlerne er der alene afsat 60.000 kr. til udarbejdelse af ny Sundhedspolitik.

3. budgetopfølgning 2017:

Som 2. budgetopfølgning. 

4. budgetopfølgning 2017:

Som 2. budgetopfølgning.

Tema 5:
Frivillighedscentre, delvis fritagelse for 
husleje

Chefansvarlig:
mdamg

Direktøransvarlig:
mebie

Budget :
0,1

Frivillighedscentrene yder en stor indsats i frivillighedsarbejdet og har en væsentlig betydning for 
at visionen på området kan indfries. Der afsættes midler til delvis fritagelse af husleje for de to 
frivillighedscentre.

(Budgetaftale 2016 – aftalen løber frem til og med 2019)

2. budgetopfølgning 2017:

Der ydes et tilskud på 50.000 kr. til hver af de to frivillighedscentre til finansiering af husleje. 
Midlerne er lagt ind som forøgelse af centrenes tilskud.

3. budgetopfølgning 2017:

Som 2. budgetopfølgning. 

4. budgetopfølgning 2017:

Som 2. budgetopfølgning.

Tema 6:
Akutteam/akutpladser

Chefansvarlig:
mdamg

Direktøransvarlig:
mebie

Budget :
1,0 mio. kr.

Forligspartierne har med budgetaftalen afsat 1,0 mio. kr. i 2019 og 2020 til akutpladser, hvorved 
den ene mio. kr. der allerede var afsat i budgettet til akutpladser frem til og med 2018 forlænges 
med 2 år til slutningen af den aktuelle budgetperiode.

Formålet med akutpladserne er at forebygge og afkorte (gen-) indlæggelser på sygehusene. 
Akutpladserne skal skabe tryghed for borgere, som har brug for observation, pleje og behandling 
hele døgnet, men som ikke har brug for specialiseret behandling på sygehusene. 

I forhold til Kapacitet er det CBEE, der har ansvaret og i forhold til indholdsdelen, er det CSS

(Budgetaftale 2015 og 2017 – aftale løber frem til og med 2020)

2. budgetopfølgning 2017:

Planlægningen af akutpladserne har indtil for nylig afventet fraflytningen af de 4 værelser/rum, der
indtil nu har været anvendt som ungdomsboliger, men er nu sat i gang. Ud over de fire tidligere 
ungdomsboliger er der udpeget yderligere fire rum, som kan anvendes til 
akutstuerneer/midlertidige pladser. Renoveringsarbejdet forventes igangsat i løbet af foråret, og 
udgifterne hertil dækkes delvist af midler fra værdighedspuljen (rehabiliteringspladser) og af 



midler fra kommunens centrale anlægsbudget.

3. budgetopfølgning 2017:
Fraflytningen er pågået, og renoveringen af de 4 + 4 rum er påbegyndt, pladserne forventes 
færdige til drift i begyndelsen af november 2017. Der vil inden ibrugtagning af pladserne, være en 
sagsfremstilling på SSU med henblik på anvisning af driftsmidler.

4. budgetopfølgning 2017:

Renoveringen er i fuld gang, og forventes færdige medio november. Der arbejdes sidløbende 
med en beskrivelse af anvendelsen af pladserne samt drift. 

Tema 7:
Frivillighed 

Chefansvarlig:
kfran

Direktøransvarlig:
mebie/ sbohn

Budget: 
0,5

Frivillighedsområdet skal have et forstærket fokus på udvikling af velfærden gennem samarbejdet
med engagerede borgere i lokalsamfundet. Der oprettes en tovholderfunktion, hvor denne 
(Frivillighedskoordinator) skal understøtte det frivillige arbejde og udvikle nye samarbejdsformer. 
Frivillige og civilsamfund skal fortsat spille en vigtig rolle i at skabe nye veje til velfærd på tværs af
områder.

(Budgetaftale 2014 og 2016 – aftalen løber frem til og med 2018)

2. budgetopfølgning 2017:

Frivilligkoordinatoren arbejder ind i samspillet mellem administration og frivillige. Bl.a. har 
vedkommende ansvaret for deling af midler i regi af § 18 samt implementering af kommunens 
frivilligcharter. Frivilligkoordinatoren er ansat med ophæng i Center for Kultur, Fritid og Turisme, 
men midlerne er afsat under SSUs ramme. 

3. budgetopfølgning 2017:

Som 2. budgetopfølgning. 

4. budgetopfølgning 2017:

Som 2. budgetopfølgning.

Tema 8:
Grib Livet 

Chefansvarlig:
mdamg 

Direktøransvarlig:
mebie

Budget: 
1,0

Gribskov Kommune skal lykkes med at sætte en stærk og effektfuld forebyggelsesdagsorden. Det
kræver fokus og politisk prioritering af den borgerrettede forebyggelse at sikre, at der etableres
vidensbaserede indsatser og tilbud, der forebygger, at borgere udvikler livstilssygdomme. Derfor
skal den nuværende programorganisering vedr. den borgerrettede forebyggelse og
sundhedsfremme under navnet ”Grib Livet – hold dig på toppen”, som går på tværs af de store
velfærdsområder og kultur- og fritidsområdet, fortsætte.

(Budgetaftale 2014 og Budgetaftale 2016 – aftalen løber frem til og med 2018.)

2. budgetopfølgning 2017:

Grib Livet har i 2015 og 2016 fokuseret på at implementere sundhedsfremme og forebyggelse,
som en integreret del af arbejdsmetoderne i fire nærmiljøer – et på børneområdet, et på
arbejdsmarkedsområdet, et på socialområdet og et på kulturområdet. Projekterne er



midtvejsevalueret i første kvartal af 2016 med lovende resultater. På baggrund af rapporten
besluttede SSU på deres majmøde at bevilge 100.000 kr. til hvert nærmiljø i 2016 (400.000 kr. i
alt) til videre aktiviteter samt 150.000 kr. til kompetenceudvikling af forandringsagenter.
Sidst i 2016 evalueres nærmiljøerne endeligt med anbefalinger omkring udrulning. Projekterne
skal resultere i udvikling af prototyper for, hvordan andre kan implementere samme tilgang i
lignende nærmiljøer. Den endelige evaluering fremlægges på SSU den 25.4-17.
Der arbejdes tillige med andre tiltag under programmet – besluttet af SSU den 7.2-17: 
Medarbejderrettet indsats: 20.000,- kr
Medlemskab af Sundby Netværket. 42.000,- kr.
60+ Festival: 25.000 ,- kr.
Boblberg: 76.000,- kr.
Netværksmøder for sundhedsfremmeambassadører: 10.000 ,- kr.
Ressourcer til programledelse: 500.000,- kr.

3. budgetopfølgning 2017:

Som 2. budgetopfølgning. 

4. budgetopfølgning 2017:

Som 2. budgetopfølgning.


