
Pulje til afprøvning af ny velfærdsteknologi

Forslag til model

Baggrund
Ifølge Forebyggelsesudvalgets kommissorium er én af udvalgets opgaver at arbejde 
med udvikling af alternative muligheder på forebyggelsesområdet bl.a. ved brug af 
velfærdsteknologi. 

Den 11. august 2016 besluttede udvalget at iværksætte et pilotprojekt på en skole 
omkring brug af robotter i arbejdet med inklusion. Dertil besluttede udvalget følgende 
omkring velfærdsteknologi: 

”Udvalget ønsker desuden, at administrationen går et spadestik dybere og 
kommer med oplæg til et tiltag for en anden specifik målgruppe af borgere, der 
kan få flere valgmuligheder for teknologiske hjælpemidler ift. livsduelighed 
(mental sundhed), og at øge muligheden for at leve så selvstændigt som 
muligt”.

Dette ønske udmøntes i form af en pulje til afprøvning af ny velfærdsteknologi, som 
borgere med et handicap kan søge om midler fra. I det følgende udfoldes ideen.

Formål med puljen
Formålet med puljen er at få erfaringer med nye velfærdsteknologiske løsninger, som 
kan øge borgerens livskvalitet og især uafhængighed af andre – løsninger, der i højere
grad kan gøre borgeren i stand til at klare sig selv.

Hvad kan der søges til?
Der er følgende krav knyttet til puljen:

• Et formål med den ansøgte teknologi skal være at øge borgerens livsduelighed 
dvs. trivsel og uafhængighed 

• Et yderligere formål med den ansøgte teknologi skal være at støtte borgeren til 
at komme i uddannelse eller job

• Der skal være tale om ny teknologi, som ikke i forvejen tilbydes i kommunen – 
eller om teknologi, der i dag anvendes inden for andre områder/til andre 
målgrupper. 

• Det er en forudsætning, at Gribskov Kommune må følge borgerens erfaringer 
med teknologien dvs. må effektevaluere på selve teknologien og på 
implementeringen af denne.

Hvem kan søge?
Enkeltpersoner med funktionsnedsættelse bosiddende i Gribskov Kommune. Der er 
tale om borgere på under 30 år, der i forvejen modtager en eller flere ydelser efter 
Serviceloven og/eller Sundhedsloven.

Ved at målrette puljen unge mennesker sættes fokus på tidlig indsats.

Ansøgningsfrist
6. februar 2017.



Økonomi
Der er 500.000 kr. i puljen i alt.

Tidsplan
Der er følgende tidsplan for udmøntning af puljen:

Tidspunkt Aktivitet

1. december 2016 Forebyggelsesudvalget træffer beslutning om udmøntning af pulje

December Forberede:
• Annoncering og PM + hvor annoncere?
• Ansøgningsskema/-former + hjemmeside??
• Inddrage/orientere Handicaprådet

4. januar 2017 Orientering i Handicaprådet

10. januar 2017 Puljen offentliggøres

6. februar 2017 Ansøgningsfrist

23. februar 2017 Forebyggelsesudvalget træffer beslutning om tilskud fra puljen

27. februar 2017 Besked til ansøgere

Marts 2017 Indkøb af bevilgede teknologier samt udarbejdelse af 
evalueringsmodeller

Marts – September 
2017

Afprøvning af teknologier

August – september 
2017

Udarbejdelse af evalueringer

5. oktober 2017 Fletning af dagsorden til FOU

12. oktober 2017 Forebyggelsesudvalget forelægges erfaringerne med teknologierne og 
træffer beslutning om anbefaling til fagudvalg


