
Overblik over budget for SSU-udvalget

Vejledning til farvekoder

Grøn = kan-opgaver Opgaver som kommunen i princippet kan lade være med at løse eller skære ned 
på. 

Gul    = skal-opgaver Opgaver hvor kommunen selv fastsætter serviceniveau.

Rød   = skal-opgaver Områder, hvor ydelsen tildeles efter faste objektive kriterier, og hvor der ikke er 
nogen mulighed for at fastlægge kommunalt serviceniveau (fx tildeling af 
boligstøtte). 
Røde er endvidere de områder, hvor kommunen er stramt bundet op af 
lovgivningen/praksis-afgørelser og derfor i praksis vil have meget svært ved at 
justere serviceniveauet.

Samlet oversigt over udvalgets opgaver

Beløb i 1.000 kr.

Grønne opgaver 3.425

Gule opgaver 550.977

Røde opgaver 347.009

Detaljeret gennemgang af udvalgets opgaver



Ramme/delramme
Opgave

Beskrivelse (målgruppe/ydelse) Lovgivning /
forpligtigelse 

Budget (tal i 1.000 
kr.)

340 Center for Social og Sundhed

34003 Center for Social og Sundhed - Myndighed

Myndighedsrammen Løn og administrationsudgifter 36.747

341 Sundhed

34101 Pleje og Træning

Pleje og praktisk hjælp på
centre

Budgettet på centrene indeholder foruden 
pleje og praktisk hjælp også faste 
centerydelser, aktivitet for udeborgere samt 
selvtræning

Servicelovens § 83: 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig 
og praktisk hjælp eller støtte  til personer, 
som på grund af midlertidigt eller varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
særlige sociale problemer ikke selv kan 
udføre disse opgaver.

Pr.1.1.15
Servicelovens § 83 og § 83a: 
Kommunalbestyrelsen skal forud for 
vurderingen af hjælp efter §83 vurdere om et 
korterevarende og tidsbegrænset 
rehabiliteringsforløb efter §83a ville kunne 
forbedre personens funktionsevne og dermed 
nedsætte behovet for hjælp efter §83.
Midlertidig hjælp ophæves. 

130.704  

Heraf:

Var. Centerudg.   117.033
Faste centerudg.   17.052
Dagcenter, ude-
borgere                   1.467
Selvtrænere               152

Midlertidige 
aflastningsophold
(Flexcenter)

Servicelovens § 84, stk. 2:
Kommunalbestyrelsen kan tilbyde 
midlertidigt ophold til personer, der i en 
periode har et særligt behov for omsorg og 
pleje

Der er tale om en kan-
bestemmelse. 
Kommunen har 
således ikke pligt til at
tilbyde borgere ophold
på midlertidige 
aflastningspladser.

Der er vedtaget 
kommunalt 
serviceniveau. Der 
henvises uddybende til
flg. kvalitetsstandarder
på kommunens 
hjemmeside:
Kvalitetsstandard for 
midlertidigt ophold

19.430  

Praktisk hjælp i hjemmet Servicelovens § 83: 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller
støtte til nødvendige praktiske opgaver i 
hjemmet til personer, som på grund af 
midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Pr.1.1.15
Servicelovens § 83 og § 83a: 

Der er tale om en skal-
opgave, men 
kommunen kan justere
serviceniveau. Der kan
justeres på både 
tildelingskriterier og 
frekvens/indhold.
Der er vedtaget 
kommunalt 
serviceniveau. Der 

10.559  



Ramme/delramme
Opgave

Beskrivelse (målgruppe/ydelse) Lovgivning /
forpligtigelse 

Budget (tal i 1.000 
kr.)

Kommunalbestyrelsen skal forud for 
vurderingen af hjælp efter §83 vurdere om et 
korterevarende og tidsbegrænset 
rehabiliteringsforløb efter §83a ville kunne 
forbedre personens funktionsevne og dermed 
nedsætte behovet for hjælp efter §83.
Midlertidig hjælp ophæves. 

henvises uddybende til
flg. kvalitetsstandarder
på kommunens 
hjemmeside:

Kvalitetsstandard for 
rengøring
Kvalitetsstandard for 
tøjvask
Kvalitetsstandard for 
indkøb
Kvalitetsstanddard for 
brændselshjælp

Pr.1.1.15
Kvalitetsstandard for 

rengøring
Kvalitetsstandard for 

tøjvask 
Kvalitetsstandard for 

indkøb
Kvalitetsstandard for 

brændselshjælp

Personlig hjælp og pleje i
hjemmet samt andre 
ældreydelser

Servicelovens § 83:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig 
hjælp og pleje til personer, som på grund af 
midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Pr.1.1.15
Servicelovens § 83 og § 83a: 
Kommunalbestyrelsen skal forud for 
vurderingen af hjælp efter §83 vurdere om et 
korterevarende og tidsbegrænset 
rehabiliteringsforløb efter §83a ville kunne 
forbedre personens funktionsevne og dermed 
nedsætte behovet for hjælp efter §83.

Midlertidig hjælp ophæves. 
Sundhedslovens § 138
Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der 
ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter 
lægehenvisning til personer med ophold i 
kommunen

Der er tale om en skal-
opgave, men 
kommunen kan justere
serviceniveau, jf. 
ovenfor.
Der er besluttet 
kommunalt 
serviceniveau. Der 
henvises uddybende til
flg. kvalitetsstandarder
på kommunens 
hjemmeside:

Kvalitetsstandard for 
personlig pleje

Kvalitetsstandard for 
tryghedsbesøg

Kvalitetsstandard for 
kompleks pleje

Pr.1.1.15
Kvalitetsstandard for 

personlig pleje
Kvalitetsstandard for 

tryghedsbesøg
Kvalitetsstandard for 

hverdagsrehabiliteri
ng

90.542  

Heraf:

Personlig pleje      69.307
Sygepleje              10.940
Boligindstilling:           77
Omsorgsbesøg og 
særlige behov:        8.703
Nødkald                     894

Demenskontakten      620

 

Respiratorborgere Regionens personale 
der har ansvaret for 
respiration, udfører 
også plejeopgaven og 

855  



Ramme/delramme
Opgave

Beskrivelse (målgruppe/ydelse) Lovgivning /
forpligtigelse 

Budget (tal i 1.000 
kr.)

modtager betaling 
herfor af Gribskov 
Kommune

Mellemkommunale køb 
og salg

Køb og salg af pladser i andre kommuner -1.143  
Heraf:

Køb:                      15.048
Salg:                    -24.033
Ellen Marie 
Hjemmet:                7.842

Sygeplejeartikler Servicelovens §122: Kommunalbestyrelsens 
kan, såfremt ydelsen ikke dækkes på anden 
vis, yde hjælp til sygeplejeartikler mv.

718

Egne hjælpere Servicelovens § 84, stk. 1:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning 
eller aflastning til ægtefælle, forældre eller 
andre nære pårørende, der passer en person 
med nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne.

Der er tale om en skal-
opgave, men 
kommunen fastlægger 
selv serviceniveauet.

2.769

Genoptræning efter 
sundhedslovens § 140

Udført af regionen

§ 140, stk. 1:
Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri 
genoptræning til personer, der efter 
udskrivning fra sygehus har et lægefagligt 
begrundet behov for genoptræning.

Den specialiserede 
ambulante 
genoptræning foregår i
regionens regi, og 
visiteres af denne i 
tilfælde. Hvor det 
vurdres, at det ikke er 
tilstrækkeligt for 
borgeren at modtage 
almen ambulant 
genoptræning efter 
sundhedsloven, som 
udføres i kommunalt 
regi

1.735

Genoptræning efter 
sundheds-lovens § 140

Udført af kommunen

§ 140, stk. 1:
Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri 
genoptræning til personer, der efter 
udskrivning fra sygehus har et lægefagligt 
begrundet behov for genoptræning.

Der er tale om en skal-
opgave. 
Genoptræningen sker 
på baggrund af en af 
sygehuset udarbejdet 
genoptræningsplan, og
der kan ikke justeres 
på tildelingskriterier, 
men kommunen 
fastsætter 
serviceniveau for 
indhold og omfang af 
træning. 
Kvalitetsstandard for 
genoptræning efter 
sundhedsloven 

4.342

Genoptræning efter 
servicelovens § 86

Servicelovens § 86 stk. 1: 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 
genoptræning til afhjælpning af fysisk 
funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, 
der ikke behandles i tilknytning til en 

Der er tale om en skal-
opgave, som 
kommunen skal 
tilbyde, men 
kommunen fastlægger 

711



Ramme/delramme
Opgave

Beskrivelse (målgruppe/ydelse) Lovgivning /
forpligtigelse 

Budget (tal i 1.000 
kr.)

sygehusindlæggelse.
                               
Vedligeholdelsestræning §86, stk. 2 optræder 
ikke længere som selvstændig budgetpost - da
den er indbefattet i pleje og praktisk hjælp i 
ydelser

Men indgår i forbruget for 2014, da den nye 
kontrakt først trådte i kraft den 1.6.14

selv serviceniveau og 
kan justere på både 
tildelings- kriterier og 
frekvens/ indhold. 

Kvalitetsstandard for 
vedligeholdelsestræni
ng

Kvalitetsstandard for 
genoptræning

Hverdagsrehabilitering 
og forebyggelse mv.

Pr.1.1.15
Servicelovens § 83 og § 83a: 
Kommunalbestyrelsen skal forud for 
vurderingen af hjælp efter §83 vurdere om et 
korterevarende og tidsbegrænset 
rehabiliteringsforløb efter §83a ville kunne 
forbedre personens funktionsevne og dermed 
nedsætte behovet for hjælp efter §83.

2.903 

Heraf:
Hverdagsrehabili-
tering:                     2.400
Forebyggelse:            154
Rehab., KOL, 
diabetes, hjertekar mv 
(træningsforløb mv.): 350

Vederlagsfri fysioterapi 
efter sundhedslovens § 
140 A

Sundhedslovens § 140 a, stk. 1:
Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri 
behandling hos en fysioterapeut i 
praksissektoren efter lægehenvisning

Det er en skal-opgave,
hvor omfang defineres
ved lægernes 
henvisning.

6.779  

Ventedage Regionale somatiske- og psykiatriske 
ventedage.

Der er tale om en skal-
opgave, men 
kommunen kan i stort 
omfang påvirke 
antallet af ventedage 
igennem 
tilrettelæggelse af det 
nære sundhedsvæsen

569  

Pasning af døende i eget 
hjem § 119

Servicelovens § 119:
Personer, der passer en nærtstående, der 
ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning 
berettiget til plejevederlag. Det er en 
betingelse, at hospitalsbehandling efter en 
lægelig vurdering må anses for udsigtsløs.

Det er en skal-
bestemmelse. Såfremt 
der ansøges om 
plejevederlag, og der 
foreligger en
læge-erklæring, der 
dokumenterer, at 
hospitalsbehandling er
udsigtsløs, skal 
kommunen bevillige 
plejevederlag. 

1.250  

Hospice Sundhedslovens § 140
En person, der henvises af en læge til 
indlæggelse på et hospice, kan efter reglerne i
sundhedsloven, jf. § 86, vælge mellem de 
hospicer, som har driftsoverenskomst med et 
regionsråd. 

Der er, jf. teksten i 
kolonne ved siden af 
tale om en skal-
bestemmelse

758  

Uddannelse af SSH- og 
SSA elever

Gk er forpligtige til at  stille praktik og 
stidiepladser til rådighed for 
uddannelsesforløb jvnf. Lovbekendtgørelse 

9.147 
Heraf:



Ramme/delramme
Opgave

Beskrivelse (målgruppe/ydelse) Lovgivning /
forpligtigelse 

Budget (tal i 1.000 
kr.)

nr. 987 af 16. august 2010 om 
erhversgrunduddannelser m.v. og i medfør af 
Lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013 
om erhvervsuddannelser.

SSH:                       5.796
SSA:                       3.351

Demografipulje Området har en demografipulje, som skal 
finansiere det forventede udgiftspres grundet 
den demografiske udvikling i befolkningen.
Det er derfor forventeligt, at midlerne vil 
blive brugt til variable ældreydelser pga en 
stigning i antallet af borgere, som vil modtage
ydelser.

Der er tale om en kan-
bestemmelse, men 
puljen er med til at 
sikre 
budgetoverholdelse på
rammen for områder 
med stigning i forbrug
pga stigning i antal 
brugere.

5.268 

Pulje til 
velfærdsteknologi

SSU har tidligere prioriteret beløb til vel-tek. 
på socialområdet.

Der er tale om en kan-
bestemmelse. 

OBS indgår i forslag 
til udmøntning af 
budget 2015-2018

570 

Dyre enkeltsager Pleje- og træningsområdets andel af indtægter
vedr. borgere med særligt høje udgiftter

-1.400 

34102 Hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler
§112

Serviceloven §112:

Kommunalbestyrelsen
skal yde støtte til
hjælpemidler til personer
med varigt nedsat fysisk
eller psykisk
funktionsevne

Serviceloven §112:

Det er en skal-opgave,
men kommunen 
fastlægger 
serviceniveau.
Det vurderes, at der er 
meget ringe mulighed 
for at justere 
nuværende 
serviceniveau, da 
niveauet i meget høj 
grad fastlægges 
gennem
lovgivning/vejledning
er og praksis-
afgørelser, som 
kommunen skal følge. 

kvalitetsstandard for 
kropsbårne 
hjælpemidler

14.629 

Fordelt på:
Optiske hjælpemid:   470
Proteser:                  3.822
Inkontinens:            6.480
Diabetes:                 1.906
Andre hjælpemidl.: 1.950

§17 støtte til 
individuel 
befordring                    17

Ikke-kropsbårne 
hjælpemidler, inkl. 
genbrugshjælpemidler 
§112

Serviceloven §112:

Kommunalbestyrelsen
skal yde støtte til
hjælpemidler til personer
med varigt nedsat fysisk
eller psykisk
funktionsevne

Serviceloven §112:

Det er en skal-opgave,
men kommunen 
fastlægger 
serviceniveau.
Det vurderes, at der er 
meget ringe mulighed 
for at justere 
nuværende 
serviceniveau, da 
niveauet i meget høj 

9.937 

Fordelt på:
IT-hjælpemidler:     1.436
Genbrugshjælpe-
midler:                    8.290
Special rådgivning:      13
Øv. forbrugsgoder:    198



Ramme/delramme
Opgave

Beskrivelse (målgruppe/ydelse) Lovgivning /
forpligtigelse 

Budget (tal i 1.000 
kr.)

grad fastlægges 
gennem
lovgivning/vejledning
er og praksis-
afgørelser, som 
kommunen skal følge. 

Støtte til
handicapbil § 114

Servicelovens § 114:

Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til bil til
personer med varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad 
forringer evnen til at færdes eller i væsentlig 
grad vanskeliggør muligheden for at opnå 
eller fastholde et arbejde eller gennemføre en
uddannelse uden brug af bil.

Servicelovens § 114:

Det er en skal-opgave,
men kommunen 
fastlægger 
serviceniveau.
Der vurderes i praksis 
ikke at være mulighed 
for at justere 
nuværende 
serviceniveau, der 
følger
detaljeret 
lovgivning/vejledning 
på området og
praksisafgørelser, der 
dels fastlægger
tildelingskriterier og 
ydelsens indhold.

1.586 

Boligindretning §
116

Servicelovens § 116:

Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til 
indretning af bolig til personer med varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når 
indretning er nødvendig for at gøre boligen 
bedre egnet som
opholdssted for den pågældende.

Servicelovens § 116:

Det er en skal-opgave,
men kommunen 
fastlægger 
serviceniveau.

Det vurderes, at der er 
ringe mulighed for at 
justere nuværende 
serviceniveau, da 
niveauet i meget høj 
grad fastlægges 
gennem 
lovgivningen/vejledni
nger og praksis-
afgørelser, som 
kommunen skal følge.

Kvalitetsstandard for 
boligindretning

2.386 

34103 Sygehusydelser

Somatiske og 
psykiatriske 
sygehusudgifter samt 
sygesikringsudgifter.

Målgruppen er alle kommunens borgere. Sundhedsloven.
Der er tale om en skal-
bestemmelse. 
Kommunen visiterer 
ikke til ydelserne, men
har alene en 
betalingsforpligtelse.

                            158.990
Budgettet forventes 
reduceret ved BO2 til ca. 
154,2 mio. kr.

34104 Sundhedsfremme og tilskud

FC Helsinge tilskud Frivilligcenter Helsinge Servicelovens § 18: 371



Ramme/delramme
Opgave

Beskrivelse (målgruppe/ydelse) Lovgivning /
forpligtigelse 

Budget (tal i 1.000 
kr.)

Samarbejde med og 
økonomisk støtte til 
frivillig sociale 
organisationer 

Servicelovens § 18: Kommunalbestyrelsen 
skal samarbejde med frivillige sociale 
organisationer og foreninger.
Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et 
beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. 
Rammerne for samarbejdet fastlægges af den 
enkelte
kommunalbestyrelse.

Det er en skal-opgave,
og kommunen 
modtager
bloktilskud fra staten 
til området. 
Kommunen
fastlægger dog selv, 
hvor stort et beløb, der
skal
afsættes til opgaven.

FC Græsted tilskud

Samarbejde med og 
økonomisk støtte til 
frivillig sociale 
organisationer 

Frivilligcenter Græsted

Servicelovens § 18:
Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med 
frivillige sociale organisationer og foreninger.
Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et 
beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. 
Rammerne for samarbejdet fastlægges af den 
enkelte
kommunalbestyrelse.

Servicelovens § 18:
Der er tale om en skal-
opgave. Kommunen
fastlægger dog selv, 
hvor stort et beløb, der
skal
afsættes til opgaven.

371

§18-pulje

Samarbejde med og 
økonomisk støtte til 
frivillig sociale 
organisationer 

Frivillighedspolitikken er opdelt i 4 puljer:
Pulje 1 Igangsættelse af nye aktiviteter, 
herunder éngangsaktiviteter.
Pulje 2: Drift af eksisterende aktiviteter.
Pulje 3: Lokalt forankrede sociale og 
humanitære aktiviteter, som ikke kan dækkes 
af kriterierne for tilskud i den 
fælleskommunale pulje.
Den fælleskommunale pulje: Etableret i 2007 
som et samarbejde mellem otte 
nordsjællandske kommuner: Allerød, 
Hørsholm, Halsnæs, Fredensborg, 
Frederikssund, Hillerød og Helsingør. 
Formålet er at støtte frivillige sociale 
foreninger, der laver aktiviteter på tværs af 
flere kommuner. Hver kommune indbetaler 
ca. 1 kr. pr. borger årligt.

Servicelovens § 18:
Der er tale om en skal-
opgave. Kommunen
fastlægger dog selv, 
hvor stort et beløb, der
skal
afsættes til opgaven.

399 

fordelt på
§18 pulje1:                   59
§18 pulje 2:                248
§18 pulje 3:                  48
§18 Fælleskommunal 
pulje (GK andel).:        44

§18
Frivillig fredag

Frivillig fredag afholdes en gang årligt Servicelovens § 18:
Der er tale om en skal-
opgave. Kommunen
fastlægger dog selv, 
hvor stort et beløb, der
skal
afsættes til opgaven.

14 

   

§18
Frivilligprisen

Frivillig prisen opdeles en gang årligt Servicelovens § 18:
Der er tale om en skal-
opgave. Kommunen
fastlægger dog selv, 
hvor stort et beløb, der
skal
afsættes til opgaven.

10  

Heraf:
- Prisen                          5
- Prisuddelingen            5
   

Øget fokus på frivillighed I budget 2014 blev der givet en 2-årig 
bevilling på 450 tkr. om året til at skabe øget 
fokus på frivillighed.
Midlerne tænkes anvendt til en 
tovholderfunktion til understøttelse af 

Servicelovens § 18:
Der er tale om en skal-
opgave. Kommunen
fastlægger dog selv, 
hvor stort et beløb, der

                                  450

OBS bevillingen 
bortfalder fra 2016



Ramme/delramme
Opgave

Beskrivelse (målgruppe/ydelse) Lovgivning /
forpligtigelse 

Budget (tal i 1.000 
kr.)

frivilligt arbejde m.v. skal
afsættes til opgaven.

Gribskov Seniorcenter Servicelovens § 79:
Der er tale om en kan-
bestemmelse, og 
kommunen bestemmer
selv omfang og beløb.

919  

Seniorcenter Gilleleje Servicelovens § 79:
Der er tale om en kan-
bestemmelse, og 
kommunen bestemmer
selv omfang og beløb.

200  

Tilskud til frivillige, 
ældre

Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller 
give tilskud til generelle tilbud med 
aktiverende eller forebyggende sigte

Målgruppe: Ingen fast målgruppe – kan 
potentielt omfatte alle kommunens borgere. 
Der kan således være fokus på etablering af 
tilbud til ældre.

Servicelovens § 79:
Der er tale om en kan-
bestemmelse, og 
kommunen bestemmer
selv omfang og beløb.

- Pensionistforenin-
   ger og klubber        359
- Ældresagen               42
- Centerråd                 107
- Motionsfremme       167
- Sommerudflugt       154
- Seniorprisen              10
- Ældremesse               10
- Handicapprisen           5
I alt                            854

Ældrerådet §§ 30 og 31 i lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område

 

Der er tale om en skal 
bestemmelse 
kommunalbestyrelsen 
§ 31, Stk. 2. 
Kommunalbestyrelsen
betaler udgifterne ved 
ældrerådets 
virksomhed og stiller 
sekretariatsbistand til 
rådighed, hvis rådet 
ønsker dette.

352  
Heraf:
- Honorar                     75
- aktivitetsmidler         40

- Til opsparing           
   mellem årene          237

Der afholdes ældreråds-
valg hver 4. år

Handicap Råd § 37, Retssikkerheds-
loven
Der er tale om en skal-
bestemmelse, 
kommunen skal 
medvirke til at et 
handicapråd vælges

                                    62 

Investeringspulje Oprettet i 2013 til projekter vedrørende øget 
udvikling af det nære sundhedsvæsen

§ 119, stk. 1 og 2 i 
sundhedsloven

700

Der er prioriteret 100 tkr. 
Til fælles medicinkort

De resterende 600 tkr. 
indgår i udvalgets 
prioriteringskatalog 

Alkoholkampagne § 119, stk. 1 og 2 i 
sundhedsloven

10  

Kommunalt lægeligt 
udvalg (KLU)

Med den nye overenskomst om almen praksis
pr. 1. april 2011, er det blevet fastsat, at der i 
alle kommuner skal etableres et kommunalt 
lægeligt udvalg (KLU). 
Jf. overenskomsten § 104, stk. 3 er det 

§ 119, stk. 1 og 2 i 
sundhedsloven

52  



Ramme/delramme
Opgave

Beskrivelse (målgruppe/ydelse) Lovgivning /
forpligtigelse 

Budget (tal i 1.000 
kr.)

kommunen, der skal honorere de deltagende 
læger for deltagelse i KLU.

Mobil sundhedstilbud 
(sundhedscafé)

§ 119, stk. 1 og 2 i 
sundhedsloven

40  

Gang i Gribskov § 119, stk. 1 og 2 i 
sundhedsloven

60  

Aktive borger i 
bevægelse (grib livet)

I budget 2014 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 
2014, 1 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 
til at styrke 

 § 119 stk. 1. og 2 i 
sundhedsloven

1.000  

Center for sundhed og 
trivsel:

Beløbet er afsat i henhold til budgetaftale 
2015, som et 1-årigt beløb. Beløbet er afsat 
med det formål, at ….

§ 119 stk. 1. og 2 i 
sundhedsloven

500  

Patientrettet forebyggelse
(pulje afsat i 2015) 

Beløb er afsat i henhold til økonomiaftalen 
mellem stat og kommuner for 2015. Og er 
afsat til at nå en række konkrete mål i 
sundhedsaftalerne

§ 119 stk. 1. og 2 i 
sundhedsloven

2.450 
OBS!
I 2015 igangsættes 
aktiviteterne først fra 1.7.
Halvdelen af det afsatte 
beløb (1.225 tkr.) indgår 
således som et-årig 
besparelse i 
prioriteringskataloget

Rehabiliterings af 
kræftpatienter (Kræftplan
III)

Styrket indsats på kræftområdet; Hurtigere 
diagnostik, bedre efterforløb, øget overlevelse

239  

Statens Pulje til ”Løft af 
ældreområdet i 2015” 
(Ældre-milliarden) 

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration 
og Socialeforhold har i 2015 afsat en pulje til 
løft af ældreområdet

Skal-opgave, som er 
prioriteret til 
investering i
afprøvning af 
velfærdsteknologi. 

 0  (netto budget)

Tilskud: 8.748
Udgifter: 8.748

Innovationspartnerskab Midlerne er afsat til ekstern 
sekretariatsbistand til partnerskabet. 3 tilbud 
er hentet hjem – og vinder udpeges primo 
marts 2015

Sekretariatsbistanden følger af de indgåede 
kontrakter

Her kan henvises til 
kommunalfuldmagten,
dvs. styrelseslovens 
generelle regler

400 

34106 Madydelser

Tilskud til madservice på 
centre

Servicelovens § 83:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 
madservice til personer, som på grund af 
midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.
Kommunalbestyrelsen
skal efter bekendtgørelse om betaling for 
generelle tilbud efter serviceloven træffe 
beslutning om betaling for madservice.

(BEK 343/2013)

Der er tal om en skal-
bestemmelse, men 
kommunen fastlægger 
selv serviceniveau 
vedr. både 
egenbetaling og 
leverancen. 
Kommunen skal 
tilbyde at lave og 
levere mad, men ikke 
er forpligtiget til at 
ude tilskud.

Borgere på 
plejecentre:
Taksten i Gribskov 

1.376  

Madportioner:      13.057 
Egenbetaling:      -11.681



Ramme/delramme
Opgave

Beskrivelse (målgruppe/ydelse) Lovgivning /
forpligtigelse 

Budget (tal i 1.000 
kr.)

Kommune er 3.232 kr.
pr. md. i 2015. Efter 
bekendtgørelsen kan 
der i 2015 max. 
fastsættes en takst på 
kr. 3.374 pr. md.

Kvalitetsstandard for 
kost på centre

Tilskud til madservice i 
eget hjem 

Servicelovens § 83:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 
madservice til personer, som på grund af 
midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.
Kommunalbestyrelsen skal efter 
bekendtgørelse om betaling for generelle 
tilbud efter serviceloven træffe beslutning om
betaling for madservice.

(BEK 343/2013)

Der er tal om en skal-
bestemmelse, men 
kommunen fastlægger 
selv serviceniveau 
vedr. både 
egenbetaling og 
leverancen. 
Kommunen skal 
tilbyde at lave og 
levere mad, men ikke 
er forpligtiget til at 
ude tilskud.

Borgere i eget hjem:
Det fremgår af 
bekendtgørelsen, at 
borgere i eget hjem 
skal tilbydes mindst ét
dagligt måltid i form 
af en hovedret til max 
48 kr. (2014-tal). 
Gribskov Kommunes 
takst for en stor 
hovedret er 41 kr. i 
2015.
Borgere kan vælge 
om, de vil modtage 
mad 2 gange ugentligt 
(kolde leverancer) 
eller hver dag (varme 
leverancer).

Kvalitetsstandard for 
tilberedning og 
udbringning af mad

2.291  

Heraf:

Madportioner:         3.575
Udbringning:          1.837
Egenbetaling:        -3.120
  

342 Social

34201 Borgere med handicap

Børn med handicap

Familieorienteret
rådgivning

Kommunalbestyrelsen
skal sørge for, at
forældre med børn og
unge eller andre, der
faktisk sørger for et barn
eller en ung, kan få en
gratis familieorienteret

Serviceloven §11 stk. 
1
Der er tale om en skal-
bestemmelse, men 
kommunen fastlægger 
serviceniveau.

0



Ramme/delramme
Opgave

Beskrivelse (målgruppe/ydelse) Lovgivning /
forpligtigelse 

Budget (tal i 1.000 
kr.)

rådgivning til løsning af
vanskeligheder i familien.
Kommunalbestyrelsen er
forpligtet til ved
opsøgende arbejde at
tilbyde denne rådgivning
til enhver, som på grund
af særlige forhold må
antages at have behov
for det. Tilbuddet om
rådgivning skal også
omfatte vordende
forældre.

Rådgivning til
personer med
nedsat psykisk eller
fysisk funktionsevne
eller særligt sociale
problemer

Kommunalbestyrelsen
skal sørge for tilbud om
gratis rådgivning til
personer med nedsat
fysisk eller psykisk
funktionsevne eller med
særlige sociale
problemer. Tilbuddet om
rådgivning skal også
omfatte opsøgende
arbejde

Serviceloven § 12 stk. 
1.
Der er tale om en skal-
bestemmelse, men 
kommunen fastlægger 
serviceniveau.

0

Hjælp og støtte til
børn med betydelig
og/eller varig
funktionsnedsættelse

Behov for hjælp eller
særlig støtte, herunder
særlige dagtilbud og
hjemmetræning.
Kommunalbestyrelsen
træffer afgørelse om
hjælp til børn, der på
grund af betydelig og
varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne
har behov for særlig
hjælp og støtte.

Serviceloven § 32
Der er tale om en skal-
bestemmelse, men 
kommunen fastlægger 
serviceniveau.
Det bemærkes, at SSU
alene visiterer efter § 
32, stk. 6-8 hvor 
forældrene udfører 
hjælpen i hjemmet
Dagtilbud og 
klubtilbud hører under
BØR.

389

Særlige klubtilbud Kommunalbestyrelsen
skal sørge for, at der er
det nødvendige antal
pladser i særlige
klubtilbud til større børn
og unge, der på grund af
betydelig og varigt
nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne
har et særligt behov for
støtte, behandling m.v.,
der ikke kan dækkes
gennem deltagelse i et af
de tilbud, der er nævnt i
§§ 65 og 66 i
dagtilbudsloven.

Serviceloven § 36.
Der er tale om en skal-
bestemmelse, men 
kommunen fastlægger 
serviceniveauet

2.056

Merudgifter Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af 
nødvendige merudgifter ved forsørgelse i 
hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Serviceloven § 41
Der er tale om en skal-
bestemmelse

1.700



Ramme/delramme
Opgave

Beskrivelse (målgruppe/ydelse) Lovgivning /
forpligtigelse 

Budget (tal i 1.000 
kr.)

og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller indgribende kronisk eller 
langvarig lidelse.

Der vurderes i praksis 
ikke at være mulighed 
for at justere 
nuværende 
serviceniveau, der 
følger detaljeret 
lovgivning/vejledning 
på området og 
praksisafgørelser, der 
dels fastlægger 
tildelingskriterier og 
ydelsens indhold.

Tabt arbejdsfortjeneste Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til
dækning af tabt
arbejdsfortjeneste til
personer, der i hjemmet
forsørger et barn under
18 år med betydeligt og
varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne
eller indgribende kronisk
eller langvarig lidelse.

Serviceloven § 42
Der er tale om en skal-
bestemmelse
Der vurderes i praksis 
ikke at være mulighed 
for at justere 
nuværende 
serviceniveau, der 
følger
detaljeret 
lovgivning/vejledning 
på området og 
praksisafgørelser, der 
dels fastlægger
tildelingskriterier og 
ydelsens indhold.

5.200

Supplerende ydelse
ved ledighed til
modtagere af tabt
arbejdsfortjeneste

I tilfælde af ledighed skal
kommunalbestyrelsen
give en særlig
supplerende ydelse til
personer, der modtager
hjælp efter § 42, i op til
3 måneder efter
udgangen af den måned,
hvor ledigheden
indtræffer. Betingelserne
for udbetaling af ydelsen
er, at personen er
arbejdsløshedsforsikret

Serviceloven § 43, 
stk.1
Der er tale om en skal-
bestemmelse.
Det vurderes i praksis 
ikke at være muligt at
justere, idet der følger 
detaljeret
lovgivning/vejledning 
på området og
parksisafgørelser, der 
dels fastlægger
tildelingskriterier og 
ydelsens indhold.

0

Ledsagelse Kommunalbestyrelsen
skal tilbyde 15 timers
ledsagelse om måneden
til unge mellem 12 og 18
år, som ikke kan færdes
alene pga. betydelig og
varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne

Serviceloven § 45
Der er tale om en skal-
bestemmelse
Kommunen har ikke 
mulighed for at 
fastlægge eget
serviceniveau i 
forhold til indholdet af
ydelsen.

0

Anbringende og 
forebyggende 
foranstaltninger til børn

Omhandler
foranstaltninger til børn
bl.a. støtte i hjemmet, aflastning, døgnophold 
og
anbringelse uden for

Serviceloven § 52.
Der er tale om en skal-
bestemmelse, men 
kommunen fastlægger 
serviceniveau.

14.282
heraf:
Døgninstitutioner: 3.389
Efterværn: 816
Aflastning: 4.763



Ramme/delramme
Opgave

Beskrivelse (målgruppe/ydelse) Lovgivning /
forpligtigelse 

Budget (tal i 1.000 
kr.)

hjemmet. Anden hjælp: 842
Døgnophold: 1.372
Familiebehandling: 482
Fast kontaktperson: 81
Praktikophold: 2.537

Støtteperson til
forældre i
forbindelse med
anbringelse

Kommunalbestyrelsen
skal tilbyde
forældremyndighedens
indehaver en
støtteperson i forbindelse
med barnets eller den
unges anbringelse uden
for hjemmet, jf. § 52,
stk. 3, nr. 7.

Serviceloven § 54
Der er tale om en skal-
bestemmelse, men 
kommunen fastlægger 
serviceniveauet.

Der forventes en 
stigning i antal 
bevillinger i 2015 som
følge af stigning i 
antal anbringelser 
uden for hjemmet. I 
2014 én bevilling.

40

Voksne med handicap

Afløsning/aflastning Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning 
eller aflastning til ægtefælle, forældre eller 
andre nære pårørende, der passer en person 
med nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne.

Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold 
til personer, der i en periode har et særligt 
behov for omsorg og pleje.

Servicelovens § 84:
Det er en skal-opgave.
Kommunen fastsætter 
serviceniveau inden 
for lovens rammer og 
kan justere på 
tildelingskriterier og 
tilbuddets indhold.

1.459

Socialpædagogisk
støtte

Kommunalbestyrelsen
skal tilbyde hjælp,
omsorg eller støtte samt
optræning og hjælp til
udvikling af færdigheder
til personer, der har
behov herfor på grund af
betydelig nedsat fysisk
eller psykisk
funktionsevne eller
særlige sociale
problemer.

Servicelovens § 85
Der er tale om en skal-
opgave. Kommunen
fastsætter 
serviceniveau. Der kan
justeres på både 
tildelingskriterier og 
frekvens/indhold.
Der er vedtaget 
kommunalt 
serviceniveau. For 
uddybning henvises til
kvalitetsstandarden.

48.636

heraf støtte i § 105 bolig:
24.600

heraf støtte i eget hjem:

24.036

Tilskud til personlig og 
praktisk hjælp (§ 95) og 
tilskud til ansættelse af 
hjælpere BPA (§ 96)

Omhandler reglerne
for kontant tilskud og
hjælperordning til
personer med betydelig
og varigt nedsat
funktionsevne.

Servicelovens §§ 
95,96 
Der er tale om en skal-
opgave. Kommunen 
fastlægger 
serviceniveau. Der kan
justeres på 
tildelingskriterier og 
indhold.
Link til 
kvalitetsstandarder på 
kommunens 
hjemmeside:

8.809

heraf
§95: 1.226
§96: 7.583



Ramme/delramme
Opgave

Beskrivelse (målgruppe/ydelse) Lovgivning /
forpligtigelse 

Budget (tal i 1.000 
kr.)

Ledsagelse Kommunalbestyrelsen
skal tilbyde 15 timers
ledsagelse om måneden
til personer under 67 år, der ikke kan færdes
alene på grund af
betydelig og varigt
nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne.

Serviceloven § 97
Der er tale om en skal-
bestemmelse
Kommunen har ikke 
mulighed for at 
fastlægge eget 
serviceniveau i 
forhold til indholdet af
ydelsen.

2.624

Støtte- og
kontaktpersonordningen

Kommunen sørger for
tilbud om støtte- og
kontaktperson til person
er med sindslidelser, til
personer med stof- eller
alkholmisbrug til
personer med særlige
sociale problemer, som
ikke har eller kan
opholde sig i egen bolig.

Serviceloven § 99
Der er tale om en skal-
opgave, men 
kommunen
fastlægger selv 
serviceniveauet. Der 
er tale om
ikke-visiteret hjælp.

390

Dækning af
nødvendige
merudgifter

Kommunalbestyrelsen
skal yde dækning af
nødvendige merudgifter
ved den daglige
livsførelse til personer
mellem 18 år og
folkepensionsalderen
med varigt nedsat fysisk
eller psykisk
funktionsevne.

Serviceloven § 100
Der er tale om en skal-
bestemmelse.
Der vurderes i praksis 
ikke at være mulighed 
for at justere 
nuværende 
serviceniveau der, der 
følger detaljeret 
lovgivning/vejledning 
på området og 
praksisafgørelser, der 
dels fastlægger 
tildelingskriterier og 
ydelsens indhold. 
Nuværende niveau 
vurderes at ligge på 
det laveste lovlige 
niveau.

1.000

Tilbud af
behandlingsmæssig
karakter

Kommunalbestyrelsen
kan ud over tilbud efter
§85 give tilbud af
behandlingsmæssig
karakter til borgere med
betydelig og varigt
nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne
eller med særlige sociale
problemer. Tilbuddet
gives, når dette er
nødvendigt med henblik på at bevare eller
forbedre borgerens
fysiske, psykiske eller
sociale funktioner, og når
dette ikke kan opnås
gennem de
behandlingstilbud, der
kan tilbydes efter anden
lovgivning.

Serviceloven § 102
Der er tale om en kan-
bestemmelse, og 
kommunen har således
ikke pligt til at tilbyde 
borgere behandling

25



Ramme/delramme
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Beskrivelse (målgruppe/ydelse) Lovgivning /
forpligtigelse 

Budget (tal i 1.000 
kr.)

Beskyttet
beskæftigelse

Kommunalbestyrelsen
skal tilbyde beskyttet
beskæftigelse til
personer under 65 år
som på grund af
betydelig nedsat fysisk
eller psykisk
funktionsevne eller
særlige sociale problemer
ikke kan opnå eller
fastholde beskæftigelse
på normale vilkår på
arbejdsmarkedet, og
som ikke kan benytte
tilbud efter anden
lovgivning.

Serviceloven § 103
Det er en skal-opgave.
Kommunen fastsætter 
serviceniveau inden 
for lovens rammer og 
kan justere på 
tildelingskriterier og 
tilbuddets indhold.

7.653

Aktivitets- og
samværstilbud

Kommunalbestyrelsen
skal tilbyde aktivitets-og
samværstilbud til
personer med betydelig
nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne
eller særlige sociale
problemer til
opretholdelse eller
forbedring af personlige
færdigheder eller af
livsvilkårene.

Serviceloven § 104
Det er en skal-opgave.
Kommunen fastsætter 
serviceniveau inden 
for lovens rammer og 
kan justere på 
tildelingskriterier og 
tilbuddets indhold.

16.393

Botilbud -
midlertidigt ophold

Kommunalbestyrelsen
skal tilbyde midlertidigt
ophold
til personer med betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne, der har behov for 
omfattende hjælp til alm. daglige funktioner 
eller for pleje, eller som i en periode har 
behov for særlig behandlingsmæssig tilbud, 
og
til personer med nedsat psykisk 
funktionsevne eller med særlige sociale 
problemer, der har behov for pleje eller 
behandling, og som på grund af disse 
vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Serviceloven § 107
Der er tale om en skal-
bestemmelse. 
Kommunen fastlægger
serviceniveauet i 
overensstemmelse 
med loven og praksis-
afgørelser ift. 
visitation til tilbud.

Der er tale om et 
område hvor der i stor 
udstrækning sker køb 
eksternt.

32.000

Længerevarende botilbud Kommunalbestyrelsen
skal tilbyde ophold i
boformer, der er egnet til
længerevarende ophold,
til personer, som på
grund af betydelig og
varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne
har behov for
omfattende hjælp til alm.
daglige funktioner eller pleje, omsorg eller
behandling, og som ikke

Serviceloven § 108
Der er tale om en skal-
bestemmelse. 
Kommunen fastlægger
serviceniveauet i 
overensstemmelse 
med loven og praksis-
afgørelser ift. 
visitation til tilbud.

Der er tale om et 
område hvor der i stor 

47.426
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Budget (tal i 1.000 
kr.)

kan få dækket disse
behov på anden vis.

udstrækning sker køb 
eksternt.

Særlig tilrettelagt
ungdomsuddannelse
(STU)

Lov om
ungdomsuddannelse for
unge med særligt behov
Unge der er i
målgruppen for STU har
retskrav på et 3-årigt
forløb med en aktivitet
der svarer til
fuldtidsundervisning
Målgruppen omfatter
unge med udviklingshæmning
og andre unge
med særlige behov i
alderen 16 - 25. Det er
ikke kun den unges
funktionsnedsættelser
eller evt. diagnose, som
er afgørende for, om han
eller hun tilhører
målgruppen. Det skal
afdækkes om den unge
er i stand til at gennemføre
et andet ungdomsuddannelsestilbud,
f.eks.
med faglig, personlig
og/eller specialpædagogisk
støtte.

Der er tale om en skal-
bestemmelse, men 
kommunen fastlægger 
serviceniveau.

4.269

Specialundervisning
for voksne

Lov om specialundervisning
for voksne
Kommunalbestyrelsen
skal sørge for, at
personer med fysiske
eller psykiske handicap,
der bor eller
længerevarende
opholder sig i
kommunen, efter
undervisningspligtens
ophør kan få
undervisning og
specialpædagogisk
bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller
begrænse virkningerne
af disse handicap
(kompenserende
specialundervisning). I
tilknytning hertil kan der
etableres undervisning,
som er tilrettelagt under
hensyntagen til
deltagernes handicap.
Undervisningen kan
indrettes i kostskoleform.

Der er tale om en skal-
bestemmelse, men 
kommunen fastlægger 
serviceniveau.

2.800

Statsrefusion Statsrefusion vedrørende særligt dyre 
enkeltudgifter, kontante ydelser og udgifter til
handicappede flygtninge.

Beregnes ud fra 
objektive kriterier.

-17.040
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34202 Forsørgelse og boligstøtte

Personlige tillæg Lov om social 
pension.
Der er tale om en skal-
bestemmelse, som 
kommunen har pligt til
at yde. Der kan ikke 
fastlægges 
serviceniveau.

3.503

Førtidspension Lov om social pension
Der er tale om en skal-
bestemmelse, som 
kommunen har pligt til
at yde. Der kan ikke 
fastlægges 
serviceniveau.

139.184

Ydelse efter 
sygesikringsloven

Omfatter begravelseshjælp og hjælp til 
befordringsgodtgørelse

Sundhedsloven.
Der er tale om en skal-
bestemmelse, som 
kommunen har pligt til
at yde. Der kan ikke 
fastlægges 
serviceniveau.

1.605

Boligstøtte Omfatter boligydelse til folkepensionister og 
førtidspensionister samt boligsikring til 
øvrige borgere der opfylder kriterierne.

Lov om individuel 
boligstøtte
Der er tale om en skal-
bestemmelse, som 
kommunen har pligt til
at yde. Der kan ikke 
fastlægges 
serviceniveau.

24.675

Enkeltudgifter Lov om aktiv 
socialpolitik
Der er tale om en skal-
bestemmelse, som 
kommunen har pligt til
at yde. Der kan ikke 
fastlægges 
serviceniveau.

2.813

34203 Socialt udsatte

Midlertidigt botilbud til 
personer med særlige 
sociale problemer

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde 
midlertidigt ophold i boformer til personer, 
som på grund af betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer har behov for det.

Serviceloven § 107. 

Der er tale om en skal-
bestemmelse, men 
kommunen fastlægger 
serviceniveau.

6.285

Længerevarende/Varige 
botilbud

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i 
boformer, der er egnet til længerevarende 
ophold, til personer, som på grund af 
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne har behov for omfattende 
hjælp til almindelige, daglige funktioner eller 
pleje, omsorg eller behandling, og som ikke 
kan få dækket disse behov på anden vis.

Serviceloven § 108 
længerevarende 
botilbud.

Der er tale om en skal-
bestemmelse, men 
kommunen fastlægger 
serviceniveau.

870



Ramme/delramme
Opgave

Beskrivelse (målgruppe/ydelse) Lovgivning /
forpligtigelse 

Budget (tal i 1.000 
kr.)

Socialpædagogisk støtte Kommunalbestyrelsen
skal tilbyde hjælp,
omsorg eller støtte samt
optræning og hjælp til
udvikling af færdigheder
til personer, der har
behov herfor på grund af
betydelig nedsat fysisk
eller psykisk
funktionsevne eller
særlige sociale
problemer.

Servicelovens § 85
Der er tale om en skal-
opgave. Kommunen
fastsætter 
serviceniveau. Der kan
justeres på både 
tildelingskriterier og 
frekvens/indhold.
Der er vedtaget 
kommunalt 
serviceniveau. 

2.213

Kvindekrisecenter Serviceloven § 109:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 
midlertidigt ophold i boformer til kvinder, 
som har været udsat for vold, trusler om vold 
eller tilsvarende krise i relation til familie- 
eller samlivsforhold

Serviceloven § 109:

En  skal-bestemmelse.

Optagelse i disse 
boformer sker ved 
borgerens egen 
henvendelse til 
krisecenteret. 
Kommunen visiterer 
således ikke, men er 
forpligtiget til at betale
takst for borgerens 
ophold.

Der er ikke mulighed 
for at justere 
serviceniveauet.

370 (netto)

Forsorgshjem Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 
midlertidigt ophold i boformer til personer 
med særlige sociale problemer, som ikke har 
eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og 
som har behov for botilbud og for tilbud om 
aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende 
hjælp.

Serviceloven § 110:

En skal-bestemmelse.

Optagelse i disse 
boformer sker ved 
borgerens egen 
henvendelse til 
forsorgshjemmet. 
Kommunen visiterer 
således ikke men er 
forpligtiget til at betale
takst for borgerens 
ophold.

Der er ikke mulighed 
for at justere 
serviceniveauet.

1.679 (netto)

Alkoholbehandling – 
ambulant

Kommunalbestyrelsen tilbyder vederslagsfri 
behandling til alkoholmisbrugere.

Sundhedsloven § 141, 
stk. 1:

Der er tale om en skal-
bestemmelse. Borgere 

4.393



Ramme/delramme
Opgave

Beskrivelse (målgruppe/ydelse) Lovgivning /
forpligtigelse 

Budget (tal i 1.000 
kr.)

kan henvende sig frit 
og uden visitation til 
ambulant 
alkoholbehandling.

Kvalitetsstandard for 
behandling for 
alkoholmisbrug.

Gribskov 
Misbrugsbehandling 
er kommunens eget 
behandlingstilbud, 
med tilbud om 
alkoholbehandling, 
substitutions-
behandling samt 
behandling for 
hashmisbrug. 
Rammebudget 2015: 
2.868.000 kr.

Alkoholbehandling – 
dag- og døgnbehandling

Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri 
behandling til alkoholmisbrugere

Sundhedsloven § 141, 
stk. 1:

Kommunen er ikke 
forpligtiget til at 
tilbyde dag- og 
døgnbehandling.

Kvalitetsstandard for 
behandling for 
alkoholmisbrug

300

Stofmisbrugsbehandling 
Servicelovens § 101,    
Sundhedslovens § 142

Servicelovens § 101:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 
behandling af stofmisbrugere.

Sundhedslovens § 142: 
Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri 
lægelig behandling med 
afhængighedsskabende lægemidler til 
stofmisbrugere

Servicelovens § 101:
Sundhedslovens § 
142: 

En skal-bestemmelse, 
men kommunen 
fastlægger 
serviceniveau.

Kvalitetsstandard for 
social behandling for 
stofmisbrug.

3.430

34204 Flygtninge

Kontanthjælp Borgere der har fået opholdstilladelse og 
opholder sig i Gribskov Kommune under den 
3-årige integrationsperiode har ret til 
kontanthjælp.

Lov om aktiv 
socialpolitik.
Der er tale om en skal-
bestemmelse, som 
kommunen har pligt til
at yde. Der kan ikke 
fastlægges 
serviceniveau.

4.495 (netto)

Hjælp i særlige tilfælde Borgere der har fået opholdstilladelse og Integrationsloven. 377 (netto)



Ramme/delramme
Opgave

Beskrivelse (målgruppe/ydelse) Lovgivning /
forpligtigelse 

Budget (tal i 1.000 
kr.)

opholder sig i Gribskov Kommune under den 
3-årige integrationsperiode har mulighed for 
at få hjælp til rimeligt begrundede 
enkeltudgifter.

Der er tale om en skal-
bestemmelse, men 
kommunen fastlægger 
serviceniveauet.

Administration ifm. 
modtagelse af flygtninge

Udgifterne forekommer i forbindelse med 
modtagelsen af flygtninge og omfatter 
udgifter til midlertidig boligplacering, 
sundhedsscreening, transport og tolkning.

Der er tale om en skal-
bestemmelse, men 
kommunen fastlægger 
serviceniveauet.

525

Repatriering Borgere der ønsker hjælp til repatriering Der er tale om en kan-
bestemmelse som er 
100 % 
refusionsdækket

0 (netto)


