
Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - SSU
Kataloget er opdateret udfra Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 26.10.2016

Oversigt over forslag til budgetændringer

1000 kr. i 2017 p/l 2017 2018 2019 2020

01 Øge borgernes egenbetaling på mad
(Social- og Sundhedsudvalget har reduceret 
besparelsen) 

-1.834
-1.278

-1.834
-1.278

-1.834
-1.278

-1.834
-1.278

04 Ændring af frekvens for rengøring hos borgere på 
plejecenter fra hver 2. til hver 3. uge
(Social- og Sundhedsudvalget har bortprioriteret
forslaget) 

-408-
0

-1.225
0

-1.225
0

-1.225
0

05 Ændring af frekvens for tøjvask hos borgere på 
plejecenter fra hver 2. til hver 3. uge
(Social- og Sundhedsudvalget har bortprioriteret
forslaget) 

-204
0

-613
0

-613
0

-613
0

06 Begrænset mulighed for at blive visiteret til 
ydelserne ”komme omkring ude” og ”komme 
omkring inde” 

-511 -1.532 -1.532 -1.532

07 Kriterier for at modtage ydelser til hjælp i fbm. eller 
indtage maden m.v. ændres fra at af-hænge af 
personlige ressourcer til at afhænge af hus-
standens ressourcer.

-357 -1.072 -1.072 -1.072

08 Investering i nye kompetencer på plejecentrene. -1.021 -1.021 -1.532 -1.532

09 Ophør af ”klippekort”-ordning -1.327 -1.327 -1.327 -1.327

10 Afskaffelse af kontanttilskud til betaling for 
udbringning af varer

-255 -255 -255 -255

11 Egenbetaling - Kørsel efter serviceloven til aktivitet 
og genoptræning

-244 -244 -244 -244

12 Nedlæggelse af investeringspulje
(Social- og Sundhedsudvalget har reduceret 
besparelsen) 

-635
-336

-635
-336

-635
-336

-635
-336

13 Styrket visitation og øget effekt af rehabilitering 
Forslaget indebærer at visitationen tilføres en ekstra
stilling, til at imødekomme de stigende krav der 
stilles til løbende revisitation. Investeringen skal ses 
i relation til at indfri de besparelser/servicereduk-
tioner der arbejdes med i forslagene 341-2 til 341-8

0 0 0 0

14 Investering i løbende faglig controlling af forholdet 
mellem visiterede og leverede ydelser (ekstra 
visitator ressourcer). Skal ses i sammenhæng med 
den økonomiske controlling der allerede foregår.  

-511 -511 -511 -511

17 Hjemtagelse af handleforpligtelsen på borgere og 
fokuseret revisitation (forudsætter, at borger 

-434 -868 -868 -868
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samtykker)

18 Yderligere reduktion af takster ift. KKR krav -511 -817 -1.225 -1.225

19 Bedre brug af boliger som led i kapacitetsanalyse -400 -1.021 -1.021 -1.021

20 ”Klubben” anvender mødestedets lokaler -408 -408 -408 -408

21 Fokuseret revisitation – særlige dyre enkeltsager -1.643 -3.165 -3.165 -3.165

22 Fra beskyttet til støttet beskæftigelse -204 -204 -204 -204

Besparelsesforslag i alt -10.907
-9.440

-16.752
-14.059

-17.671
-14.978

-16.671
-14.978
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Udvalg:
SSU

Nr: 
01

Rammenr.: 
341

Rammenavn: 
Sundhedsrammen

Udvalget har reduceret forslagetsUdvalget har reduceret forslagets
sparevirkningsparevirkning

Øge borgernes egenbetaling på mad

Den øgede egenbetaling vedr. mad vedrører såvel borger i eget hjem som borgere på plejecentre.

Øget takst vedr. vedr. madservice i eget hjem
Kommunen opkræver i dag borgerne for hhv. 34 kr., 35 kr. og 41 kr. pr. dag for en hovedret i lille, 
normal og stor portionsstørrelse. Kommunen må maksimalt opkræve 51 kr. for en hovedret pr. 
dag. I henhold til forslaget, jf. tabellen nedenfor, foreslås prisen fremover at være hhv. 49 kr., 50 
kr. og 51 kr. pr. dag for de tre portionsstørrelser. I henhold til forslaget, jf. tabellen nedenfor, 
foreslåes prisen fremover at være hhv. 42 kr., 43 kr. og 44 kr. pr. dag for de tre portionsstørrelser.

Den største prisstigning ligger altså for hovedrettens vedkommende på den lille og den normale 
portionsstørrelse, hvor priserne stiger med 15 kr. pr. dag, medens stigningen for den store 
portionsstørrelse er 10 kr. pr. dag hvor priserne stiger med 8 kr. pr. dag, medens stigningen for 
den store portionsstørrelse er 3 kr. pr. dag.

Langt størstedelen af borgerne efterspørger hovedretten i den lille og den normale portionsstør-
relse. De to portionsstørrelse udgør mere end 99% af de leverede hovedretter. Den månedlige 
udgift til den lille og normale hovedret vil således stige med 456,25 kr., medens den store hoved-
ret vil stige med 304 kr. pr. måned. På årsniveau vil madprisen stige med henholdsvis 5.475 kr. for
den lille og den normale portionsstørrelse og 3.650 kr. for den store portionsstørrelse.med 243,33 
kr., medens den store hovedret vil stige med 91,25 kr. pr. måned. På årsniveau vil madprisen 
stige med henholdsvis 2.920 kr. for den lille og den normale portionsstørrelse og 1.095 kr. for den 
store portionsstørrelse

Øges betalingen for den store hovedret til den maksimale betaling, og prisen for de øvrige retter 
som vist i tabellen nedenfor, vil kommunen årligt spare 1,0 mio. kr. 0,4 mio. kr. i kommunalt 
tilskud. 

Efter ændringen vil Gribskov Kommune fortsat betale ca. 1,05 mio. kr. ca. 1,65 mio. kr. i 
kommunalt tilskud til madserviceordningen.

Øget betaling for fuldkost på plejecenter
Forslaget indebærer at kommunen hæver taksten for fuldkost på plejecentrene og midlertidigt 
center til den maksimalt tilladte takst på 3.473 kr. pr. måned. I dag opkræver Gribskov Kommune 
borgerne 3.232 kr. pr. måned for fuld forplejning for borgere på plejecentrene og midlertidigt 
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center. 

Det svarer til at borgerne opkræves 241 kr. mere om måneden for maden. På årsbasis kan 
merudgiften for borgerne af takststigningen opgøres til 2.892 kr.

Ændringen vil giver kommunen en merindtægt på i alt ca. 0,8 kr.

Efter ændringen vil Gribskov kommune fortsat betale 0,5 mio. kr. i kommunalt tilskud til ordningen.

Evt. konsekvens på andre udvalg:     -

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Privatøkonomiske konsekvenser

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 3.769

.

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse -1.834
1.278

-1.834
1.278

-1.834
1.278

-1.834
1.278

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto -1.834
1.278

-1.834
1.278

-1.834
1.278

-1.834
1.278
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Udvalg:
SSU

Nr: 
04

Rammenr.: 
341

Rammenavn: 
Sundhedsrammen

Udvalget har bortprioriteret forslagetUdvalget har bortprioriteret forslaget
Ændring af frekvens for rengøring hos borgere på plejecenter fra hver 2. til hver 3. 
uge

Forslaget medfører, at borgere, der modtager hjælp til rengøring i sit hjem på plejecenter, 
fremover vil blive tilbudt rengøring hver 3. uge mod hver 2. uge i dag. 

Der kan være en udfordring i forhold til at gennemføre forslaget på plejecentrene, eftersom der i 
en plejebolig er behov for særlig rengøring, idet borgere på plejecentrene er mindre selvhjulpne, 
har større funktionsnedsættelser og derved har større behov for regelmæssig rengøring. Et andet 
parameter er, at der i plejeboligen ofte er flere hjælpemidler samt, at der færdes mere personale/ 
flere i boligen.

Det økonomiske potentiale ved forslaget er ca. 0,4 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. pr. år fra 2018. I 
2017 vil kun kunne opnås 1/3 af årseffekten på grund af procestiden (beslutning, varsling, 
implementering).

Evt. konsekvens på andre udvalg:     -

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Effekten følge direkte af forslagets ordlyd

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): Intet særskilt budget, da
det er en del af

plejeydelserne i dag.

.

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse -408
0

-1.225
0

-1.225
0

-1.225
0

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto -408
0

-1.225
0

-1.225
0

-1.225
0
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Udvalg:
SSU

Nr: 
05

Rammenr.: 
341

Rammenavn: 
Sundhedsrammen

Udvalget har bortprioriteret forslagetUdvalget har bortprioriteret forslaget
Ændring af frekvens for tøjvask hos borgere på plejecenter fra hver 2. til hver 3. 
uge

Forslaget medfører, at borgere, der modtager hjælp til tøjvask i sit hjem på plejecenter, fremover 
vil blive tilbudt tøjvask hver 3. uge mod hver 2. uge i dag. 

Der kan være en udfording i forhold til at gennemføre forslaget på plejecentrene, eftersom 
borgere på plejecentre generelt har et større behov for tøjvask, da de er mere plejekrævende, 
f.eks. mht. hyppigere skift af sengetøj, og tøj m.v. Konsekvensen kan bevirke, at borgeren 
potentielt set skal have ekstra meget tøj og sengetøj.

Endeligt vil opbevaringen af snavset tøj i 3 uger kunne betyde lugtgener i enten borgerens bolig 
eller på centeret generelt.

Det økonomiske potentiale ved forslaget er ca. 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. pr. år fra 2018. 
Der vil kun kunne opnås 1/3 af årseffekten i 2017 på grund af procestiden (beslutning, varsling, 
implementering).

Evt. konsekvens på andre udvalg:     -

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Effekten følge direkte af forslagets ordlyd

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): Intet særskilt budget, da
det er en del af budgettet

til plejeydelserne i dag.

.

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse -204
0

-613
0

-613
0

-613
0

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto -204
0

-613
0

-613
0

-613
0
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Udvalg:
SSU

Nr: 
06

Rammenr.: 
341

Rammenavn: 
Sundhedsrammen

Begrænset mulighed for at blive visiteret til ydelserne ”komme omkring ude” og 
”komme omkring inde”

Forslaget indebærer, at der ikke længere kan visiteres til ydelserne ”komme omkring ude” og 
”komme omkring inde”. I stedet arbejdes der rehabiliterende med målsætning om, at borgeren 
trænes til kunne færdes både inde og ude som en del af styrk hverdagen / 83a. Der investeres 
således i træningsindsatsen for at gøre borgeren mere selvhjulpen. 

Forslagets målgruppe er borgere i eget hjem. Kun for denne gruppe har det betydning for 
afregningen med leverandørerne, at der ikke længere visiteres til ”komme omkring ude” og 
”komme omkring inde”.

Tekniske forudsætninger 
Ændringen betyder, at pakkeafregningen, der er baseret på antal visiterede ydelser, vil falde. 
Beregninger på baggrund af data fra den såkaldte pakkeberegner indikerer, at ”fjernes” de to 
ydelser fra de aktuelt visiterede borgere, vil afregningen falde med ca. 1,5 mio. kr. årligt. Det 
forudsættes dog, at ændringen i praksis kun kan gennemføres for ca. ½ af borgerne.

Beregningen er meget teknisk, idet ændringen kun har betydning, når afregningen for en borger 
ændres fra en dyrere til en billigere pakke, når borgeren ikke længere skal have en eller begge af 
de to ”komme omkring” ydelser. Dette vil ske, når det antal ydelser, der optælles efter ændringen, 
udløser en lavere afregningspakke.

Følgende ydelser udløser følgende pakker:

1 ydelse        = P1 pakke
2 – 5 ydelser = P2 pakke
6 – 9 ydelser = P3 pakke
10+ ydelser   = P4 pakke

Har en borger, f.eks. 7 ydelser i udgangspunktet og bliver visiteret til både ”komme omkring inde” 
og  ”komme omkring ude” ydelserne, vil borgeren efter ændringen, hvor de to ydelser fjernes, gå 
fra at være visiteret til 7 ydelser til 5 ydelser, og dermed samtidig gå fra at være afregnet efter en 
P3 pakke til at være afregnet efter en P2 pakke.

Pr. 1. april modtog 33 borgere ”komme omkring inde”, 76 borgere modtog ydelsen ”komme 
omkring ude”, og 10 borgere modtog begge ydelser. I alt modtog i alt 99 borgere en af de to 
ydelser eller begge.

Beregningen viser, at afregningen reduceres for ca. 15 borgere (med en gns. virkning pr. borger 
på ca. 100.000 kr. om året). Det forudsættes dog, at ændringen i praksis kun kan gennemføres for
ca. ½ af borgerne.

Der kan kun opnås 1/3 af årseffekten i 2017 på grund af procestiden (beslutning, varsling, 
revisitation og implementering).

Der skal gennemføres individuelt og konkret revisitationsbesøg før ændringen af serviceniveauet 
kan gennemføres. 
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Evt. konsekvens på andre udvalg:     -

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Borgerne vil ikke længere kunne blive visiteret til 
ydelserne ”komme omkring ude og inde” - men det vil indgå som mål i den rehabiliterende indsats

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): Intet særskilt budget, da
det er en del af budgettet

til plejeydelserne i dag.

.

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse -511 -1.532 -1.532 -1.532

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto -511 -1.532 -1.532 -1.532

8



Udvalg:
SSU

Nr: 
07

Rammenr.: 
341

Rammenavn: 
Sundhedsrammen

Kriterier for at modtage ydelser til hjælp i fbm. tilberedning eller indtagelse af 
maden m.v. ændres fra at afhænge af personlige ressourcer til at afhænge af 
husstandens ressourcer

Forslaget indebærer, at der visiteres til madydelser (morgenmad, middagsmad, aftensmad, 
opvarme aftensmad og indtage maden), skal tildelingen vurderes ud fra hjemmets samlede 
ressourcer og ikke alene efter borgerens personlige ressourcer.

Madydelserne er i realiteten i praktisk hjælp-ydelse, men indgik i udbuddet personlig pleje- 
ydelseskataloget. Det er ikke muligt at flytte ydelsen til praktisk hjælp – idet der så skal oprettes 
en ny pakke, der ikke har været udbudt. Omvendt vurderes det muligt fortsat at lade 
madydelserne indgå sammen med personlige pleje ydelser, når afregningspakkerne skal 
beregnes, men altså blot lade ydelsen visitere efter et andet princip.

Ændringen forventes at betyde, at færre borgere vil blive visiteret til madydelserne, og dermed vil 
pakkeafregningen også falde for et antal borgere. Dette sker, når det antal ydelser, der optælles 
efter ændringen, udløser en lavere afregningspakke.

Tekniske forudsætninger:
Følgende ydelser udløser følgende pakker

1 ydelse        = P1 pakke
2 – 5 ydelser = P2 pakke
6 – 9 ydelser = P3 pakke
10+ ydelser   = P4 pakke

Har en borger f.eks. 7 ydelser i udgangspunktet og f.eks. 3 af disse ydelser er madydelser, vil 
borgeren efter ændringen, hvor madydelserne ikke længere ville blive visiteret, fordi hustandens 
samlede ressourcer ikke berettigede det, gå fra at være visiteret til 7 ydelser til kun 4 ydelser, og 
dermed samtidigt gå fra at være afregnet efter en P3 pakke til at være afregnet efter en P2 pakke.

Hvor mange borgere, der vil miste madydelserne, når der visiteres efter hustandens samlede 
ressourcer og ikke borgerens personlige ressourcer, vil først være kendt efter en konkret 
revisitation. 

Det skønnes at ca. 1/8-del af borgerne berøres, svarende til en helårsreduktion i udgifterne på ca.
1,0 mio. kr.

Ca. 250 borgere i alt modtager en eller flere madydelser, hvoraf 119 borgere modtager 
madservice, dvs. får maden leveret.
128 borgere får maden leveret i hjemmet, men modtager ingen madydelser. 

Der kan der kun opnås 1/3 af årseffekten i 2017 på grund af procestiden (beslutning, varsling, 
revisitation og implementering).

Der skal gennemføres individuelt og konkret revisitationsbesøg før ændringen af serviceniveauet 
kan gennemføres. 
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Evt. konsekvens på andre udvalg:       -

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Borger vil ikke længere blive visiteret til madydelse, hvis 
andre voksne i husstanden kan udføre opgaven 

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 7.500

.

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse -357 -1.072 -1.072 -1.072

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto -357 -1.072 -1.072 -1.072
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Udvalg:
SSU

Nr: 
08

Rammenr.: 
341

Rammenavn: 
Sundhedsrammen

Investering i nye kompetencer på plejecentrene.

Forslaget indebærer, at det nuværende tilbud til borgerne på plejecentrene omlægges således, at 
det bedre rummer de behov, en lille gruppe borgere har, som ikke i dag kan dækkes af den faste 
personalegruppe på et plejecenter, I dag udføres ydelsen særlige behov som oftest af 
timelønnede ansatte. 

Forslaget tænkes at ske ved at supplere de eksisterende kompetencer på centrene med nye 
kompetencer, f.eks. socialpædagogiske kompetencer, der sikrer en bredere og mere tværfaglig 
tilgang samt til fokuseret kompetenceudvikling af personalet omkring målgruppen. Det vil være en
omlægning, der tager tid, hvorfor det forudsættes, det kan tage to år. 

Eksempelvis vil en udafreagerende borger med demens kunne håndteres ud fra en mere 
demensfaglig socialpædagogisk tilgang som kan være med til at reducere behovet for særlige 
behov (fast vagt). 

Trods ovenstående indsats vil der fortsat være behov for kortvarige og akutte indsatser til borgere
med særligt behov, der ikke kan dækkes af den faste personalenormering. 

Det forudsættes, at udgifterne til særlige behov på plejecentrene kan nedbringes 1,5 mio. kr. 
årligt. I 2015 blev der anvendt 6,4 mio. kr. til formålet. Herfra skal modregnes, at der investeres 
0,5 mio. kr. i kompetenceudvikling i 2017 og 2018.

Evt. konsekvens på andre udvalg:       -

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: 

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 7.507

.

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse -1.532 -1.532 -1.532 -1.532

Evt. nødvendige 
investeringer

511 511 0 0

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto -1.021 -1.021 -1.532 -1.532
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Udvalg:
SSU

Nr: 
09

Rammenr.: 
341

Rammenavn: 
Sundhedsrammen

Ophør af ”klippekort”-ordning

Forslaget indebærer, at en gruppe af borgere med begrænsede ressourcer og nedsat 
funktionsniveau ikke længere vil blive tilbudt et klippekort med muligheder for frit at vælge ydelser 
fra hjemmeplejen. I alt 21 borgere har benyttet af klippekortet i perioden fra januar til august 2015

Ordningen blev introduceret med halvårsvirkning i 2015. I 2015 og 2016 modtog/modtager 
Gribskov Kommune henholdsvis 0,8 og 1,6 mio. kr. i direkte tilskud fra staten til dækning af 
kommunens udgifter til klippekortet.

Fra 2017 og frem er beløbet indarbejdet i kommunens bloktilskud

Besparelsen ved at fjerne klippekortet udgør ca. 1,3 mio. kr. om året

Varsling af ændringen forventes at kunne ske så hurtigt at ændringen får fuld virkning allerede fra 
2017. 

Evt. konsekvens på andre udvalg:       -

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: ”svage” borgere vil ikke længere kunne tildeles klippekort 
med mulighed for valg af ekstraydelser

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 1.327

.

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse -1.327 -1.327 -1.327 -1.327

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto -1.327 -1.327 -1.327 -1.327
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Udvalg:
SSU

Nr: 
10

Rammenr.: 
341

Rammenavn: 
Sundhedsrammen

Afskaffelse af kontanttilskud til betaling for udbringning af varer

Forslaget indebærer, at der ikke længere visiteres til kontanttilskud til betaling for udbringning af 
varer.

Borgere kan i dag visiteres til et kontanttilskud på 140 kr. om måneden, som anvendes til at betale
lokal supermarked eller købmand for varer. 

Forslagets budgetvirkning vurderes til ca. 250.000 kr. I 2015 blev der udbetalt ca. 280.000 kr. i 
kontant tilskud.

Evt. konsekvens på andre udvalg:       -

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Privatøkonomiske konsekvenser

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 255

.

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse -255 -255 -255 -255

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto -255 -255 -255 -255
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Udvalg:
SSU

Nr: 
11

Rammenr.: 
341

Rammenavn: 
Sundhedsrammen

Egenbetaling – kørsel efter serviceloven til aktivitet og genoptræning

Forslaget indebærer, at borgerens egenbetaling til kørsel til aktivitet og genoptræning øges. I 
forslaget er der regnet med en fordobling af egenbetalingen.

Borgere, der er visiteret til tilbud om kommunal træning og/eller dagcenter, kan opkræves de 
faktiske udgifter for kørslen. 
I dag (2016) opkræver kommunen 159,- kr. pr. borger pr. måned for kørsel. Der er ca. 125 borgere
visiteret, hvilket svarer til 19.875 kr. pr. måned.
De faktiske kørselsudgifter til ovenstående for kommunen er derimod mellem 180.000-195.000 kr.
pr. måned. Det vil sige, at borgernes egenbetaling udgør ca. 10% af de faktiske udgifter. 
Der er mulighed for at opkræve borgerne yderligere 90%, svarende til i alt ca. 1.500 kr. pr. måned 
pr. borger i egenbetaling. 

Kørselsbudgettet ligger på det tekniske område, men det er CSS, der opkræver egenbetalingen 
fra borgerne.

Forslaget her bevirker, at taksten fordobles og sættes op fra 159 kr. om måneden pr. borger til 318
kr. om måneden pr. borger (2016-priser).

Evt. konsekvens på andre udvalg:       -

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Privatøkonomiske konsekvenser

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):  2.010

.

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse -244 -244 -244 -244

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto -244 -244 -244 -244

.
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Udvalg:
SSU

Nr: 
12

Rammenr.: 
341

Rammenavn: 
Sundhedsrammen

Udvalget har reduceret forslagetsUdvalget har reduceret forslagets
sparevirkningsparevirkning

Nedlæggelse af investeringspulje

Investeringspuljen blev dannet til B13. Eksisterende puljemidler blev beskåret med 50% og de 
resterende midler blev lagt i én pulje fremadrettet, nemlig Investeringspuljen. Der er afsat 0,7 mio.
kr. i puljen årligt. 
Det er besluttet, at finansiere ”sundhedssporet” i frikommune forsøget med 0,1 mio. kr. årligt fra 
puljen i årene 2017-2020. Det er muligt at beskære investeringspuljen med de resterende midler.

Udvalget har ændret forslaget således, at puljen ikke bortspares helt, men alene reduceres med Udvalget har ændret forslaget således, at puljen ikke bortspares helt, men alene reduceres med 
336.000 kr. Således at 499.000 kr. (inkl. 0,1 mio. kr. til frikommuneforsøg) stadigt henstår i puljen.336.000 kr. Således at 499.000 kr. (inkl. 0,1 mio. kr. til frikommuneforsøg) stadigt henstår i puljen.

Evt. konsekvens på andre udvalg:    -

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:  -

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 735

.

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse -635
-336

-635
-336

-635
-336

-635
-336

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto -635
-336

-635
-336

-635
-336

-635
-336
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Udvalg:
SSU

Nr: 
13

Rammenr.: 
341

Rammenavn: 
Sundhedsrammen

Styrket visitation og øget effekt af rehabilitering

Forslaget indebærer, at visitationen tilføres en ekstra stilling for at kunne imødekomme de 
stigende krav, der stilles til løbende revisitation. Investeringen kan betragtes som en investering i 
forhold til at indfri de besparelser, der arbejdes med i forbindelse med de foreslåede 
servicereduktioner i forslagene 341-2 til 341-8

Der har igennem nogen tid været arbejdet med at frigøre ressourcer til visitationens 
myndighedsarbejde i forhold til borgerne igennem projektet ”visitationsprocessen”. Det er 
vurderingen, at visitationen har vanskeligt ved at nå de stillede opgaver med de aktuelle 
medarbejderressourcer og den aktuelle arbejdsorganisering.

I forhold til det grundlag, der blev taget udgangspunkt i, i projektet vedr. ”visitationsprocessen” er 
kravet til løbende revisitation øget – dels som konsekvens af effektuering af de foreslåede 
sparekrav, men også led i et ønske om hyppigere revisitation, der kan medvirke til at holde 
udgiftsniveauet på ældre- og sundhedsniveauet nede, fordi de visiterede ydelser hurtigere 
tilpasses til positive ændringer i funktionsniveau hos en større gruppe borgere.

Finansieringen til den ekstra stilling kan ud over de besparelser, der følger af punkterne 341-2 til 
341-8, finansieres af øget udgiftsreduktion af udgifterne til hjemmepleje, som konsekvens af ”styrk
hverdagen” indsatsen. Med de positive tal der i øjeblikket kan konstateres vedr. udviklingen i 
udgifterne til hjemmepleje, findes det forsvarligt at øge forventningerne til gevinsterne ved ”styrk 
hverdagen” med 0,5 mio. kr. årligt.

Evt. konsekvens på andre udvalg:    I   -

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: 

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):

.

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse -511 -511 -511 -511

Evt. nødvendige 
investeringer

511 511 511 511

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 0 0 0 0
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Udvalg:
SSU

Nr: 
14

Rammenr.: 
341

Rammenavn: 
Sundhedsrammen

Investering i løbende faglig controlling (visitator ressourcer) af forholdet mellem 
visiterede og leverede ydelser - sammentænkes med økonomisk controlling 

Baseret på den indsats, der foregik i efteråret, mhp. at gennemgå forholdet mellem visiterede og 
udførte ydelser, og den effekt denne controlling havde på udgifterne, synes der at være en god 
business case i at gøre denne indsats permanent.

Udgifterne forventes at kunne blive reduceret med 1 mio. kr. årligt ved løbende at gennemføre 
controlling af forholdet mellem de ydelser, der visiteres af visitationen og de ydelser, der udføres 
af leverandørerne. 

I langt de fleste tilfælde, hvor leverandøren ikke længere leverer det, der oprindeligt blev visiteret, 
har det vist sig, at det skyldes, at borgeren funktionsniveau er blevet bedre og, at borgeren derfor 
ikke længere har behov for alle ydelser. 

Indsatsen med at tilpasse de visiterede ydelser til borgernes faktiske behov og dermed afregne 
leverandørerne det, de faktisk leverer, vurderes at koste en ekstra visitatorstilling til løbende faglig
controlling. 

Den ekstra visitator stilling vil koste ca. 0,5 mio. kr. p.a.

Ved en investering på 0,5 mio. kr. i en ekstra visitatorstilling, forventes det, at der kan spares 1,0 
mio. kr. på controlling.

Evt. konsekvens på andre udvalg:      -

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:    -

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):

.

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse -1.022 -1.000 -1.000 -1.000

Evt. nødvendige 
investeringer

511 511 511 511

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto -511 -511 -511 -511
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Udvalg:
SSU

Nr: 
17

Rammenr.: 
342

Rammenavn: 
Socialrammen

Hjemtagelse af handleforpligtelsen på borgere og fokuseret revisitation

Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslag 21 og omhandler de 8,5 mio. kr. i merudgift 
sammenlignet med øvrige kommuner i Region Hovedstaden, som der ikke kan arbejdes med, da 
Gribskov Kommune ikke er handlekommune på sagerne.

På ca. en tredjedel   af alle udgifterne, fordelt på i alt 161 borgere, til det specialiserede 
socialområde er Gribskov Kommune ikke handlekommune på de underliggende borgersager. Det 
betyder, at det er en anden kommune, der træffer afgørelser overfor borgeren i forhold til fx 
botilbud og andre ydelser, og dermed også hvilken udgift Gribskov Kommune skal afholde. Disse 
afgørelser træffes alene af handlekommunen og skal ikke godkendes af betalingskommunen. En 
hjemtagelse af handleforpligtelsen på evt. udvalgte borgersager vil give mulighed for at arbejde 
konkret med sagerne, træffe egne afgørelser og forventes at skabe bedre sammenhæng mellem 
borgerens behov og ydelsens indhold, og samlet set skabe en mere optimal  incitamentsstruktur. 
Bemærkningen om incitamentsstrukturen bunder i en formodning om, at der ikke arbejdes ligeså 
intensivt med at nedbringe udgiften på borgere, når handlekommune og betalingskommune ikke 
er den samme.

Forudsætninger 
Som grundlag for besparelsen er indlagt en forudsætning om, at andelen af udgifterne i sager, 
hvor Gribskov Kommune ikke er handlekommune kan halveres, således at udgiftsandelen falder 
til 16 %. Der kan være faglige og økonomiske årsager til, at en given sag bør forblive på andre 
kommuners hænder i forhold til handleforpligtelsen.
Der er indlagt den samme forventning som i forslag 21 i forhold til nedbringelse af merudgiften, 
dvs. 10 % i 2017 og 20 % i 2018-2020.

Opmærksomhedspunkt 
Det er en forudsætning, at borgeren på tilbudet samtykker i, at handleforpligtelsen overgår til 
betalingskommunen (Gribskov). Der er derfor en stor usikkerhed forbundet med 
besparelsespotientialet, idet nogle borgere måske vil foretrække at bibeholde den sagsbehandler, 
som de har haft i handlekommunen. 

Forslaget vil kræve en investering i ekstra rådgiverressourcer og her er en sammenhæng med 
forslag nr. 21, hvor investeringen fremgår. Samlet er vurderingen, at der forventes at skulle 
investeres  svarende 1 årsværk.

Evt. konsekvens på andre udvalg:      -

Evt. konsekvens/effekt for borgere:    Konsekvensen er svær at vurdere. Målsætningen er at 
opretholde serviceniveauet for borgeren, dvs. der arbejdes på at tilbyde borgeren et lignende 
tilbud, men til en lavere takst. Da dette kræver de omfattede borgeres samtykke for at kunne 
realiseres, vurderes det ikke at have negative konsekvenser for borgerne.

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): Kan ikke angives

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse -434 -868 -868 -868

Evt. nødvendige 
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investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto -434 -868 -868 -868
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Udvalg:
SSU

Nr: 
18

Rammenr.: 
342

Rammenavn: 
Socialrammen

Yderligere reduktion af takster ift. KKR krav

I forbindelse med rammeaftalen for 2017 er det besluttet at sigte efter en takstreduktion på 2 % i 
perioden 2014-2018 for kommunerne i Region Hovedstaden under ét. For Gribskov Kommune 
betyder det, at taksterne skal sænkes med 1,2 % i perioden 2016-2018, idet Gribskov Kommune i
perioden 2014-2016 har præsteret en takstreduktion på 0,8 %. En reduktion i taksterne vil 
medføre en besparelse på Gribskov borgerne i egne tilbud. 

Gribskov kommunes borgere udgør pt. 34 % af alle pladser. Når der arbejdes med økonomien i 
kommunens sociale tilbud tilgår hovedparten af besparelsen således andre kommuner. 

Forslaget går på at hæve reduktionskravet på 1,2 %, som Gribskov skal opnå for at kunne leve op
til rammeaftalen for 2017. Konkret foreslås yderligere 1 % således, at der sigtes efter en samlet 
reduktion på 2,2 %. Der er i forslaget indlagt en forventning om takstreduktion på 1 % i 2017 og 
2,2 % i 2018-2020.

Som led i forslaget skal der etableres ydelsesbeskrivelser/kvalitetsstandarder på tværs af tilbud 
for derigennem at skabe et nødvendigt beslutningsgrundlag og et egentligt fyldestgørende 
takstgrundlag. Derudover er fokus på omlægninger af arbejdsgange, muligheder for at 
sammenlægge i forbindelse med kapacitetsanalyse og effektivisering på tværs af det sociale 
tilbudsområde.

Evt. konsekvens på andre udvalg:  En takstreduktion vil medføre en lavere indtægt på 
overhead. Denne indtægt er placeret under Økonomiudvalget. Der pålægges overhead for både 
Gribskov borgere og borgere fra andre kommuner. Et takstfald på 1 % svarer til en mindreindtægt 
på ØU på ca. 75.000 kr., og et takstfald på 2,2 % svarer til ca. 165.000 kr.

Evt. konsekvens/effekt for borgere:    Der forventes ingen konsekvenser for borgerne, idet der 
fortsat vil blive leveret støtte svarende til ydelsesbeskrivelsen for de enkelte tilbud.

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 27.000

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse -511 -817 -1.225 -1.225

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto -511 -817 -1.225 -1.225
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Udvalg:
SSU

Nr: 
19

Rammenr.: 
342

Rammenavn: 
Socialrammen

Bedre brug af boliger som led i kapacitetstilpasning 

Forslaget er en del af del samlede kapacitetsanalyse, der skal foretages i Gribskov Kommune, 
som går på dels bedre anvendelse af eksisterende boliger og dels evt. opførelse af nye boliger.

For så vidt angår social- og sundhedsområdet er der to områder, hvor bedre brug af boliger kan 
have udgiftsdæmpende effekt: Tomgangshusleje og ungdomsboliger, som forebyggende alternativ
til midlertidige botilbud. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en vurdering af behov for evt. 
nybyggeri og evt. økonomiske konsekvenser af dette afhængig af boligtype. Dette vil indgå i den 
samlede kapacitetsanalyse. Der indgår således ikke en investeringsvurdering i dette forslag.

Tomgangshusleje
Tomgangshusleje opstår når en plads på et socialt tilbud ikke kan besættes af en borger. De 
første tre måneders tomgangshusleje betales af tilbuddet og de efterfølgende måneder betales af 
delrammen ”Borgere med handicap”. Der er pt. 11 tomme boliger på tværs af tilbudene, heraf 3 på
Søfryd.

Udgifterne tænkes at kunne reduceres ved en bredere anvendelse af pladser inden for rammerne 
af målgruppen for det enkelte tilbud, enten ved at visitere nye borgere ind til egne tilbud eller ved 
at placere borgere på venteliste i andre tilbud på ledige pladser på tilbud uden venteliste.
Hvis ingen af førnævnte muligheder kan gennemføres bør der foretages en tilpasning af 
kapaciteten eller alternativ anvendelse af boligerne. 
Der vil kunne forekomme hindringer i form af huslejebetingelser og anvendelse generelt der 
besværliggør arbejdet med dette.

Ungdomsboliger
Der ses flere unge med forskellige social problemer (fx mixbrug), som er boligløse og som ikke 
kan betale en hvilken som helst husleje. Dette indikerer et behov for billige ungdomsboliger 
målrettet unge boligløse. Mangel på bolig er ikke nødvendigvis den unges primære udfordring, 
men en bolig ses som en forudsætning for at kunne arbejde med støtte til den unge og dermed 
undgå, at problemerne vokser sig så store for den unge, at et midlertidigt botilbud bliver eneste 
reelle mulighed og dermed en væsentlig højere udgift for kommunen end fx socialpædagogisk 
støtte i eget hjem. 
Opsporing, boligplacering evt. fulgt op af korterevarende intensiv socialpædagogisk støtte 
forventes at have den effekt, at færre unge socialt udsatte får behov for et midlertidigt botilbud.

Unge udsatte i midlertidigt botilbud koster i gennemsnit 455.000 kr. pr. år. For hver modtager hvor 
kommunen kan undgå ophold i et midlertidigt botilbud og i stedet for tilbyde intensiv § 85 støtte i 
eget hjem i form af f.eks. en z-pakke, vil der kunne spares ca. 400.000 kr. Det forventes, at dette 
kan undgås for ca. 2 socialt udsatte unge årligt. Det er en forudsætning for forslaget, at de udsatte
unge selv kan betale huslejen, der selvsagt ikke må være for høj. 

Det bemærkes, at der altid vil være unge, som har brug for et midlertidigt botilbud uanset, at der 
er ungdomsboliger.

Der er samtidig en målgruppe, som handler om unge, der ikke har behov for botilbud, men som 
ikke kan profitere af de sociale indsatser/ STU mv, fordi de ikke kan finde en prisbillig bolig. Der 
efterspørges opgangsfællesskaber, som er billige, så hjælpen kan ydes før den unge bliver så 
udsat, at botilbud kommer i spil . En konkret gennemgang i foråret 2015 viste et behov for 5-6 
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boliger/værelser opgangsfællesskaber. 

Opmærksomhedspunkter 
Man skal visiteres til såvel botilbud som støtte efter § 85 og skal være omfattet af personkredsen 
for dette. Hjælp ved en støttekontaktperson er en mindre indgribende foranstaltning end fx et 
botilbud. 
Hvis de er omfattet af personkredsen for hjælp efter § 85, er det svært at tilbyde hjælpen, hvis de 
ikke har en permanent bolig. Samtidig med at de mangler bolig, udvikler problemerne sig ofte, og 
de bliver langsomt dårligere og dårligere, og på et tidspunkt bliver de så dårlige, at de får behov 
for  et botilbud. 
Indsatsen har således også karakter af at kunne forebygge, at nogle unge bliver så dårlige, at de 
til sidst får brug for et botilbud. 

Det er vigtigt at huske, at der er mange unge, som mangler en bolig – og at udgangspunktet er, at
det ikke er kommunens opgave at finde boliger til folk, som er boligløse. Der kan være særlige 
sociale forhold, som kan begrunde, at kommunen skal stille fx en anvisningsbolig til rådighed. 
Det er derfor vigtigt, at vi er opmærksomme på, at det er et tilbud, der tænkes sammen med støtte
– fx et opgangsfællesskab med støtte eller en lejlighed, der deles, og hvor der kommer støtte ind. 
Fx unge på eget værelse.

Det forudsættes, at den unge selv kan betale huslejen – også på fx SU eller lav kontanthjælp, 
hvilket indebærer, at man også bør tænke i alternativer til almennyttigt byggeri, hvor huslejen ofte 
er relativt høj.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Der må forventes positive konsekvenser for 
Arbejdsmarkedsudvalget, hvis flere unge gennemfører et støtteforløb og/eller uddannelse. 

Evt. konsekvens/effekt for borgere:  Den tidlige målrettede hjælp i egen bolig har til formål at 
undgå, at situationen udvikler sig så ugunstigt, at den eneste mulighed reelt er ophold i et 
midlertidigt botilbud. På lang sigt er det fordelagtigt for kommunen at undgå denne 
institutionalisering af borgere. 

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): -

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse -400 -1.021 -1.021 -1.021

Evt. nødvendige 
investeringer

? ? ? ?

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto -400 -1.021 -1.021 -1.021
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dvalg:
SSU

Nr: 
20

Rammenr.: 
342

Rammenavn: 
Socialrammen

”Klubben” anvender mødestedets lokaler

”Klubben” er et aktivitets- og samværstilbud under GBS. Klubben anvendte Aktivitetshuset på 
Haragergård, inden lejemålet blev opsagt d. 1/8-2016. Besparelsespotentialet består i sparede 
udgifter til den relativt høje huslejeudgift, der var/er på Aktivitetshuset. 

En afdækning af brugerne af Klubben har vist et stadigt behov for at bevare Klubben som 
aktivitets- og samværstilbud, og der er et antal borgere, der specifikt er visiteret til Klubben. En 
lukning af Klubben vil derfor afføde alternative tilbud til pågældende borger, hvilket vil kunne fjerne
besparelsespotentialet.

Der arbejdes derfor med en model, der anvender mødestedets lokaler. Mødestedet er et 
aktivitets- og samværstilbud under Voksenstøtte. Det skønnes imidlertid, at brugerne af Klubben 
ikke vil kunne indgå sammen med Mødestedets brugere, dvs. at den eksisterende åbningstid for 
Mødestedet umiddelbart ikke vil kunne anvendes. Der vil således også fortsat være behov for at 
afsætte specifikke medarbejderressourcer til Klubben fremadrettet, da der skal være særskilte 
åbningstider for Klubben.

Den reelle besparelse opstår således ved sparet husleje, og forudsætter altså at Mødestedets 
lokaler kan anvendes. Hvis Mødestedets lokaler ikke kan anvendes, vil der komme en udgift på 
husleje til alternative lokaler, som skal modregnes i besparelsesforslaget.

Potentialet er estimeret til 400.000 kr. årligt. I takstgrundlaget for Klubben ligger der en husleje på 
700.000 kr. Besparelsespotentialet er ikke de fulde 700.000 kr. fordi, der skal afsættes 300.000 kr.
til årlige afdrag på restgælden i Aktivitetshuset, som Gribskov Kommune hæfter for. Ved årligt 
afdrag på 300.000 kr. vil restgælden være betalt ud efter 14 år, hvorefter den fulde besparelse vil 
kunne realiseres.  De årlige afdrag håndteres som en budgetændring, som rulles tilbage efter 14 
år.

Evt. konsekvens på andre udvalg:      -

Evt. konsekvens/effekt for borgere:    -

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse -408 -408 -408 -408

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto -408 -408 -408 -408
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Udvalg:
SSU

Nr: 
21

Rammenr.: 
342

Rammenavn: 
Socialrammen

Fokuseret revisitation

En benchmark af området ”voksne med særlige behov” mellem kommunerne i Region 
Hovedstaden viser, at Gribskov har en merudgift svarende til 26,5 mio. kr. i forhold til 
gennemsnittet. Hvis man antager, at det gennemsnitlige funktionsniveau for ydelsesmodtagerne i 
Gribskov ikke adskiller sig fra gennemsnittet i Region Hovedstaden, betyder det, at Gribskov 
kommunes merudgift ikke bunder i en relativt mere funktionsnedsat borgergruppe, men i et 
serviceniveau, der ligger relativt højt sammenlignet med de øvrige kommuner i Region 
Hovedstaden. 
 
En grundig gennemgang af sagerne har til formål at skabe sammenhæng mellem borgernes 
nuværende behov/funktionsniveau og borgerens nuværende tilbud. Hvis der afdækkes en 
diskrepans mellem borgerens behov, og det behov, der ligger i ydelsen, bør der handles evt. med 
hjemtagelse, alternativ placering eller prisforhandling med det konkrete tilbud, evt. med et 
differentieret takstgrundlag som argumentation. Det bemærkes dog, at et af principperne i KKR 
styringsaftalen på det specialiserede socialområde, er, at taksten i udgangspunktet ikke er til 
forhandling.

Tekniske forudsætninger (uden konkret gennemgang af sagerne ) 
Merudgiften på 26,5 mio. kr. dækker over en gennemsnitlig merudgift pr. helårsperson på ca. 11 
%. Gribskov Kommune handler dog kun på 68 % af udgifterne, hvilket betyder, at det kun er 18 
mio. kr. der umiddelbart kan indgå i beregningen af det økonomiske potentiale. De resterende 8,5 
mio. kr. indgår i forslag 342-1 og kræver hjemtagelse af handleforpligtelsen på borgeren.

Der er i forslaget indlagt en forventning om at kunne nedbringe merudgiften med 12 % i 2017 og 
til 20 % i 2018-2020. Den økonomiske effekt kan have længere gennemslagstid, hvis der skal 
forhandles med opholdskommunen undervejs. 

Det bemærkes, at i de sager hvor, der skal træffes nye afgørelser, vil disse kunne påklages til 
Ankestyrelsen.

Der vil skulle opnormeres for at øvelsen kan realiseres. Der er indlagt udgift til ansættelse af en 
sagsbehandler.

Evt. konsekvens på andre udvalg:      -

Evt. konsekvens/effekt for borgere:    En konsekvens af faldende udgifter vil fra borgernes 
perspektiv kunne opfattes som en forringelse af serviceniveauet. Dette trods det faktum, at 
øvelsen handler om harmonisering af serviceniveau mellem kommunerne i Region Hovedstaden.

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse -2.154 -3.676 -3.676 -3.676

Evt. nødvendige 
investeringer

511 511 511 511

Evt. afledte 
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konsekvenser for 
andre udvalg

Netto -1.643 -3.165 -3.165 -3.165
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Udvalg:
SSU

Nr: 
22

Rammenr.: 
342

Rammenavn: 
Socialrammen

Fra beskyttet til støttet beskæftigelse

Dette forslag har tværgående karakter, idet løsningen på problematikken ikke kan løses alene af 
Center for Social og Sundhed. 
Der har længe været et ønske i Center for Social og Sundhed om at kunne placere borgere i 
stillinger med løntilskud frem for i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud. Dette 
er særligt væsentligt ift. unge med eks. lettere mental retardering, der afslutter et særligt 
tilrettelagt ungdomstilbud. Imidlertid kræver det en fælles indsats på tværs, idet eneste mulighed 
Center for Social og Sundhed er visitation til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og 
samværstilbud. Der er derfor brug for et tættere samarbejde om disse borgere mellem Center for 
Social og Sundhed og Center for Arbejdsmarked, så den bredest mulige ydelsesvifte kan komme i
spil.

Da indsatsen kræver øget arbejde med løntilskudsstillinger, kræver forslaget en investering på 
arbejdsmarkedsområdet. Der er derfor indlagt en opnormering på 1 årsværk.

Evt. konsekvens på andre udvalg:   Forslaget vil medføre stigende udgifter for 
arbejdsmarkedsudvalget til ansættelse af virksomhedskonsulent, hvilket er indlagt som nødvendig
investering. Derudover vil udgifterne til løntilskud øges med forslaget.

Evt. konsekvens/effekt for borgere:    Det forventes at have en positiv effekt på de borgere, 
som kommer i løntilskud frem for i beskyttet beskæftigelse, da der skabes en tilknytning til 
arbejdsmarkedet.

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse -715 -715 -715 -715

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

511 511 511 511

Netto -204 -204 -204 -204
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