
Social og Sundhedsudvalg

1. Resultat regnskab 2016

Samlet set viser social- og Sundhedsudvalgets regnskab for 2016 et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. i
forhold til korrigeret budget. 
I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 5,0 mio. kr. svarende til en afvigelse 
på 0,6%. 
Det var forventet ved BO4, at området ville søge overførser svarende til 16,5 mio. kr. I forbindelse 
med regnskabet søges om 18,0 mio. kr. overført.

Som det ses af nedenstående tabel skyldes mindreforbruget stort set delrammen Sundhedsfremme 
og tilskud. Forklaringen er, at en væsentlig del af puljeaktiviterne under denne delramme, herunder 
værdighedspolitikken, ikke nåede at få afløb i 2016. Det var imidlertid forventet, da der i det 
korrigerede budget er indregnet en forventning om, at 11,9 mio. kr. skulle overføres til 2017. I alt 
søges overført 11,3 mio. kr. til delrammen incl. 0,3 mio. kr. udforbrugte midler under ØU vedr. det 
tidligere forebyggelsesudvalg. 
Under virksomhedsrammen er mindreforbruget på 4,5 mio. kr., som søges overført. Ved BO4 var 
det forventet, at 2,8 mio. kr. ville blive søgt overført. Af mindreforbruget vedrører 3,4 mio. kr. de 
sociale tilbud, som overordnet skyldes færre løn- og vikarudgifter end antaget ved BO4. En del af 
overførslerne vedr. de sociale tilbud vil medvirke til takstnedsættelse til 2018. 
Der er procentuelt store merforbrug på delrammerne Hjælpemidler og Socialt udsatte ift. korrigeret 
budget. For delrammen Hjælpemidler skyldes merforbruget overordnet set langt flere omkostninger 
til køb af handicapbiler samt akltivitetstigning end forventet, mens det skyldes større aktivitet end 
forventet for delrammen Social udsatte. Aktiviteten på delrammen er generelt svær at forudsige 
nærmere, da kommunen på flere af udgiftsområderne ikke visiterer til ydelserne, og ofte meget sent 
får kendskab til den konkrete aktivitet.
Endelig er der mindre afvigelser på de øvrige rammer, som ikke her gennemgås i detaljer.   

Regnskab 2016 i 1.000 kr.

Ramme Vedtaget 
Budget

Korrigeret 
Budget

Regnskab Afvigelser til 
korr. budget

340 Administration 35.554 36.091 36.026 -65

341 Sundhed 521.368 509.457 499.651 -9.806

34101 Pleje og træning 295.997 293.335 293.017 -318

34102 Hjælpemidler 28.919 27.815 30.674 2.859

34103 Sygehuse 177.626 166.598 165.883 -715

34104 Sundhedsfremme og tilskud 15.127 18.407 6.959 -11.449

34106 Madydelser 3.698 3.301 3.118 -183

342 Social 390.788 399.463 402.358 2.895

34201 Borgere med handicap 190.635 198.305 199.324 1.019

34202 Forsørgelse og boligstøtte 167.234 160.010 159.629 -381

34203 Socialt udsatte 19.173 20.790 22.139 1.349

34204 Flygtninge 13.745 20.357 21.266 909

344 Virksomheder -1.210 1.878 -2.671 -4.549



34401 PlejeGribskov 0 2.896 -1.762 -1.134

34420 Sociale tilbud -1.210 -1.018 -4.433 -3.415

SSU i alt 946.500 946.889 935.365 -11.525

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2016

Dette afsnit skal beskrive den endelige opfølgning af bilag 1 fra budgetopfølgningerne.

Tekst

Aktivitet Handling Økonomi
(i 1.000 
kr.)

Effekt

Tema 1:
Gillelej Aktivitetshus

Aktivitetshus Gilleleje åbnede den 3.5.2016. 
Før sommer var der åbent 3 dage om ugen. 
Efter sommer er der åbent 4 dage om ugen.

800 Aktivitetshuset skal 
sikre rammerne for et 
aktivt seniorliv i  
Gilleleje. 

Tema 2:
Center for sundhed og trivsel

Processen er godkendt af SSU, og opgaven har 
udviklet sig til en kortlægning af, hvilke
borgernære sundhedstilbud der eksisterer i 
Gribskov Kommune. Endelig afrapportering 
inkl. anbefaling var forelagt FOU i august og 
SSU i september 2016.

0 Projektet skal udvikle 
og beskrive modeller, 
der skal styrke de 
borgernære 
sundhedstilbud på 
tværs af aldersgrupper
fra børn til unge, 
voksen og seniorliv.

Tema 3:
Akutteam/akutpladser

Det har på nuværende tidspunkt ikke været 
muligt at finde plads til oprettelsen af flere
akutpladser på Toftebo. Der er arbejdet med at 
finde en anden placering til de unge som er på
Toftebos unge tilbud, men det har indtil videre 
ikke været muligt.
Med hensyn til udbygning af det eksisterende 
akutteam, er der indhentet erfaringer fra andre
kommuner, og forventningen er, at den 
konkrete proces starter op ultimo 2016/ primo 
2017.

1.000 Oprettelse af 
akutpladser skal 
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.

Tema 4:
Sundhedsaftale III

Der er fremlagt sag med status på arbejdet med
Sundhedsaftale III på SSUs møde 17. august 
2016. Her er redegjort for igangværende og 
kommende initiativer.

0

Tema 5:
Fokus på øget frivillighed

Der er oprettet en to-årig tovholder-funktion, 
der skal understøtte det frivillige arbejde
og bygge videre på den fremdrift og energi, 
som findes i Gribskov Kommune.
Stillingen som frivilligkoordinator var vakant 
frem til 1.10.16. Frivilligkoordinatoren har 
skiftet organisatorisk ophæng fra CSS til 
CKFT. Tidligere har frivilligkoordinatoren 
været projektleder for arbejdet med det 

482 For at styrke 
samarbejdet med 
Frivilligområdet og 
udviklingen af 
velfærden skal 
projektet sikre, at 
engagerede borgere i 
lokalsamfundet 
inviteres med til at 



frivillige charter i Gribskov Kommune. Lokal 
forankring af det nationale frivillige charter 
sker i samspil med Frivillig Forum. Chartret er 
udarbejdet og er offentliggjort i fbm 
dialogmøde mellem SSU og frivillige den 17.5.
Videre udbredelse af chartret sker i efteråret/ 
vinter 2016/2017.

skabe endnu bedre 
forhold for vores 
ældre og borgere, som
bor på vores
botilbud, plejecentre 
m.v.

Tema 6:
Indsats for unge med psykiske 
lidelser

Udredningsteamet har haft en vanskelig start, 
da sagerne er komplekse og det er en ny
arbejdsmetode der er under udvikling. I 4. 
kvartal 2015 blev der udvalgt 15 konkrete 
sager, der arbejdes med. Sagerne omhandler 
unge over 18 år med psykisk lidelse, som har 
multikomplekse problemstillinger, som rækker 
ind over flere forskellige fagområder.
Udredningsteamet skal sikre koordinerede 
sammenhængende forløb med en helheds-
orienteret tilgang. Der er indledt samarbejde 
med både interne og eksterne samarbejds-
partnere for at iværksætte håndholdte forløb 
med fokus på både sociale,  beskæftigelses-
mæssige og sundhedsmæssige udfordringer for 
målgruppen.
Eksternt samarbejdes med firmaet Sherpa, som 
arbejder med et koncept, der matcher
udredningsteamet målgruppe og målsætningen 
med arbejdet. Centralt i Sherpas indsatser er, at
sikre, at den unge får tilknytning til enten 
uddannelse eller beskæftigelse. Sherpa har, 
udover at matche ovenstående tilgang, en 
evidens- og effektorienteret tilgang og 
metodik. Samarbejdet med Sherpa skal, udover
at sikre effekt for borgeren, også bidrage til at 
kompetenceløfte medarbejderne omkring 
borgerne. I november 2015 blev der igangsat 8 
forløb i regi af Sherpa.
Forløbene med Sherpa er som udgangspunkt 
etårige og rækker ind i 2016. Indsatsen med
Udredningsteamet forlænges derfor til 
udgangen af 2016. Dette for at sikre, at alle 
forløbene er gennemført, så der kan foretages 
en samlet vurdering af effekten. De foreløbige 
effekter viser, at det lykkes at få flere i 
målgruppen i uddannelse.

1.200 En styrket indsats 
over for unge, 
herunder
unge over 25 år med 
diagnosticerede og 
ikke diagnosticerede 
psykiske lidelser, lavt
uddannelsesniveau, 
svagt netværk, svag 
arbejdsmarkedstilknyt
ning etc. skal styrke 
den enkeltes mulighed
for at fastholde 
arbejde eller 
gennemføre en
uddannelse. 

Tema 7:
Mere frivillighed

Sammenhæng med punktet fokus på øget 
frivillighed – se status herunder..

250 Visionen har og er 
fortsat at have et 
forstærket fokus på 
udviklingen af 
velfærden gennem 
samarbejde med
engagerede borgere i 
lokalsamfundet. Der 
er en ambition om og 
en forventning til, at 
frivillige og
civilsamfund også 
fremadrettet fortsat 
skal spille en vigtig 
rolle i at skabe nye 
veje til velfærd på
tværs af områder.



Tema 8:
Tilskud til huslejenedsættelse, 
Frivilligcentrene

Beløbet til at dække nedsættelsen af huslejen er
udmøntet til frivillighedscentrene igennem det 
tilskud, de modtager fra kommunen.

100 Huslejenedsættelsen 
frigiver frivilligheds-
centrene råderum til 
yderligere indsatser på
frivillighedsområdet.

Tema 9:
Pulje til forebyggelse

Det tidligere forebyggelsesudvalg har under 
udvalgets vidensopbygning bedt 
administrationen udarbejde business cases på 
seks områder. Disse blev forlagt forebyggelses-
udvalget d. 11. august 2016. Fire områder blev 
besluttet implementeret og finansieret af denne 
pulje. Efter ét år evalueres tiltagene mhp. 
anbefalinger til relevante fagudvalg om 
videreførelse. På mødet d. 11. august  
besluttede Forebyggelsesudvalget ligeledes at 
anvende midler fra puljen til at oprette en pulje 
til afprøvning af velfærdsteknologi, som kan
søges af borgere. 
SSU træffer den 11.01.2017 beslutning om 
ikke at arbejde videre med puljen til 
velfærdsteknologi. 

FOU har ligeledes arbejdet med opstarten på en
formulering af en ny Sundhedspolitik i 2017. 
Processen for denne er udmøntet i SSU 
beslutning den 11.01.2017, processen til 
sundhedspolitik skal ligeledes finansieres af 
denne pulje.

400 Målet med en 
ambitiøs tværgående 
sundhedspolitik, der
sætter ramme og 
retning for Gribskov-
borgernes sundhed 
over de næste 10 år, 
er, at borgere i 
Gribskov kommune 
skal få et godt, sundt, 
langt og indholdsrigt 
liv.

Tema 10:
Grib livet

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 blev 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 blev nærmiljøerne evalueret 
endeligt med anbefalinger omkring udrulning. 
Projekterne skal resultere i udvikling af 
prototyper for, hvordan andre kan implemen-
tere samme tilgang i lignende nærmiljøer.
Der arbejdes tillige med andre tiltag under 
programmet, og i maj godkendte SSU 
følgende:

• App'en Grib livet - 50.000 kr.
• Julekalender for medarbejdere - 

20.000 kr.
• Medlemskab af Sundby Netværket - 

42.000 kr.
• 60+ Festival - 25.000 kr.
• Studentermedhjælp i 6 måneder - 

47.000 kr.
• Fortsat ressourcer til programledelse 

af Grib livet, svarende til et årsværk - 
500.000 kr.

1.320 Målet med projektt er,
at der etableres
vidensbaserede 
indsatser og tilbud, 
der forebygger, at 
borgere udvikler 
livstilssygdomme.



App'en Grib livet blev lanceret i september og 
har fået en god modtagelse.
60 + festivallen er udsat til foråret 2017, idet 
der var meget få tilmeldte stande
Julekalender for medarbejderene har haft fokus
på de små indsatser, den enkelte kan gøre i 
løbet af sin arbejdsdag for at fremme egen 
sundhed. Julekalenderen har været godt 
modtaget og benyttet blandt medarbejderne. 

Manglende udmøntning

 

3. 3 udvalgte fokuspunkter
Herunder er en kort gennemgang af de områder, der i særlig grad repræsenterer en udfordring for Social- og
sundhedsområdet.

Stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi
Der er igennem de sidste år set et stigning i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi og det må forventes at 
stigningen fortsætter i 2017.

Kommunal medfinansiering
Der er kommet ny lovgivning vedr. kommunal medfinansiering. Der vil blive arbejdet med at implementere 
konsekvensen af den nye lovgivning i budget 2018-2021.


