
Høringssvar vedr. implementering af Budget 2015-18

I nedenstående skema fremgår de indkomne høringssvar til prioriteringskatalog for implementering af budget 2015-18. Følgende 
høringsparter har afgivet høringssvar:

• Handicaprådet
• Ældrerådet
• LU Center for Social og Sundhed (LU CSS)
• LU Gribskov Bo og Støtte (LU GBS)
• LU PlejeGribskov (LU PG)
• Voksenstøtte, ledelsen
• Voksenstøtte, medarbejdere
• LU Kobbel-husene
• LU Center for Arbejdsmarked (LU CA)
• FU Social, Sundhed og Arbejdsmarked (FU SSA)
• Frivilligcenter Helsinge
• En pårørende til beboer på Kobbel-husene
• Skovsminde Centerråd

Følgende har ikke afgivet høringssvar:
• Ældresagen
• Frivilligcenter Græsted
• Gribskov Seniorcenter
• Frivilligt Forum
• Centerråd (med undtagelse af Skovsminde)
• Bruger-/pårørenderåd

Temaerne fra prioriteringskataloget fremgår af nedenstående tabels venstre kolonne, mens høringsparternes høringssvar til hvert 
tema fremgår af tabellens højre kolonne.

Forslag Høringssvar

Ældre- og Sundhedsområdet

Nye veje



Øget rehabiliteringsindsats - 
implementering af §83 a

LU GBS:
LU tilslutter sig rehabiliteringsindsatsen, og forholder sig til at oplægget er baseret på en formodning 
om besparelse.

LU CSS:
Der forventes et øget arbejde for visitatorerne ifm (re)visitering til rehabilitering. Inden den fulde 
besparelse slår igennem skal der bruges tid på at omlægge arbejdsgange m.v.

LU PG:
Vi er enige i at øget rehabiliteringsindsats er en god idé, og ser
det som en langtidsinvestering.

Handicaprådet:
Rådet er enige i, at alle mennesker uanset handicap vil kunne klare  så meget som muligt selv, og at 
habilitering/rehabilitering derfor er vejen frem.

FU SSA:
FU bakker op om den øgede rehabiliteringsindsats som en rød tråd i at arbejde med nye veje og 
tilslutter sig de fleste punkter i prioriteringskataloget.

Velfærdsteknologi og bedre anvendelse af
hjælpemidler

LU GBS:
Som LU tolker oplægget – fremstår det som at der indføres endnu en administrativ opgave centralt – 
ved at der skal ansøges om velfærdsteknologiske hjælpemidler på lige fod som personlige hjælpemidler

LU CSS:
Det kan overvejes at se på kontrakten vedr. hjælpemidler ved kommende forhandling. Indførelse af 
velfærdsteknologi kræver endvidere kompetenceudvikling af medarbejdere ift korrekt anvendelse. 
Midlerne skal investeres klogt med fokus på at flest mulige borgere får glæde af dem og de er mest 
muligt besparende.

LU PG:
I forhold til borger- og medarbejdersikkerhed mener vi at det er et godt indsatsområde, derudover 
mener vi at det både kortsigtet og langsigtet er en god besparelse. Det vil give borgerne en øget 
livskvalitet og større frihed.

Handicaprådet:
Som det fremstår i forslaget om nedlæggelse af den velfærdsteknologiske pulje på socialrammen, 
skulle der ikke være konsekvenser af dette for borgerne, fordi velfærdsteknologi i botilbudene kan 
indregnes i taksterne. Betyder det, at borgere med handicap i eget hjem er udelukket fra 



velfærdsteknologiske løsninger, som kan betyde, at de bliver mere selvhjulpne? 
Handicaprådet påpeger, at brug af velfærdsteknologi også i eget hjem kan være en investering, som på
sigt medfører besparelser. 
Da rådet i april og maj 2014 blev hørt over forslag til brug af velfærdsteknologiske løsninger på 
socialområdet, anbefalede rådet

• at man brugte noget af ældrepuljen til velfærdsteknologiske projekter til et pilotprojekt på 
socialområdet med velfærdsteknologiske løsninger, der understøtter at borgere med psykiske 
lidelser i og udenfor botilbud kan mestre deres liv.

• at lignende kommunikationsteknologier afprøves overfor borgere med udviklingshæmning og 
autisme.

• at afprøve de teknologier, der hidtil er afprøvet på ældreområdet, overfor borgere med fysiske 
begrænsninger og handicaps i og udenfor botilbuddene. 

Rådet finder det bekymrende og i modsætning til det erklærede ønske om at styrke 
rehabiliteringsindsatsen, hvis denne type indsatser spares væk for borgere i eget hjem med handicap, 
herunder sindslidelse.  

Handicaprådet pointerer herunder vigtigheden af, at mennesker med handicap får lov at bevare deres 
værdighed.

Skovsminde Centerråd:
Centerrådet har sat ”X” i dette felt.

Andre forslag under temaet LU GBS:
LU har ingen bemærkninger

LU PG:
Nye veje kunne være at have en tættere kommunikation mellem leverandører og visitationen. 
Stærkere dialog, omkring borgernes behov. Vi ønsker bedre struktur og kommunikation, samt bedre 
fælles forståelse for hvilken indsats vores borgere har brug for. Der bruges meget administrativ tid på 
at søge og argumentere for ydelser. Effektivisere arbejdsgangene i forhold til fraflytning. I forhold
til plejecentrerene, så har vi ofte tomme boliger, frem for at pladserne hurtigere kan frigøres til næste 
borger. En hurtigere indflytning kunne mindske presset på de midlertidigeboliger, som i stedet for 
kunne bruges til indlagte borgere.

FU SSA:
For at ressourceoptimere bedst muligt, lægger FU vægt på, at der arbejdes med selvadministrerende 
teams med afsæt i den værdibaserede ledelse set i relation til Produktiv Velfærd.

Udskydelse af aktivitet



Akutpladser udskydes i 1 år LU GBS:
LU har ingen bemærkninger

LU CSS:
Forslaget bakkes op af LU, CSS.

LU PG:
Som billedet er lige nu ser det ud til at der er akutpladser nok. Belægningsprocenten på akutstuerne på
Toftebo har i gennemsnit været 56% i perioden juni 2014 til januar 2015.

FU SSA:
FU er enig i SSUs forslag om at udsætte etablering af akutpladser og gå i dialog med almen praksis om 
forebyggelse af indlæggelser og anvendelse af akuttilbud.

Undlade at anvende investeringspulje i 1 
år

LU GBS:
LU har ingen bemærkninger

LU CSS:
Det vurderes at det ikke kan nås administrativt at arbejde med puljen, hvorfor forslaget bakkes op af 
LU.

LU PG:
Vi er enige i forslaget om at undlade at anvende
investeringspulje i 1 år

Patientrettet forebyggelse udskydes i 1/2 
år, hvorved ½ midlerne spares i 2015

LU GBS:
LU undrer sig over dette forslag, da der i 2014 blev problematiseret omkring de mange 
indlæggelser/genindlæggelser af ældre med blandt andet dehydrering

LU CSS:
Forslaget bakkes op af LU, CSS.

LU PG:
Vi er enige i at forebyggelse er et forkert sted at spare. Vores oplevelse som LU er at vi har svært ved 
tage stilling til færre patientrettede forebyggelsestiltag i 2015 end ellers er forudsat i budgettet, da vi 
ikke kender de forebyggelsestiltag der er forudsat i budgettet. Her ville vi have ønsket forslag eller 
dybere forklaring.

Handicaprådet:
Rådet håber ikke, at det kommer til at betyde ekstra indlæggelser/genindlæggelser.



Andre forslag under temaet LU GBS:
LU har ingen bemærkninger

Ændring af serviceniveau

Nedlæggelse af velfærdsteknologipuljen LU GBS:
Med afsæt i dermografien  - undrer det LU at der er afsæt i ressourcebesparelser frem for den 
rehabiliterende tilgang til den enkelte borger.
LU er ikke enige i at der ikke kan rummes flere projekter omkring velfærdsteknologi.
LU bemærker at der ikke er kendskab til at Administrationen arbejder med at sikre velfærdsteknologi 
på de takstfinansierede tilbud, dette skal ses i relief med at der pt pågår et målrettet arbejde med 
kommende takstreduktion på de Sociale Tilbud. LU vurderer endvidere at der fremadrettet kunne være 
god gavn af velfærdsteknologi hos de ældre borgere i både bofællesskaberne og udeboende under 
GBS.

LU CSS:
Bør indlægges i taksterne på botilbuddene fremadrettet.

LU PG:
Vi kan tilslutte os forslaget om en nedlæggelse af velfærdsteknologipuljen.

Handicaprådet:
Som det fremstår i forslaget om nedlæggelse af den velfærdsteknologiske pulje på socialrammen, 
skulle der ikke være konsekvenser af dette for borgerne, fordi velfærdsteknologi i botilbudene kan 
indregnes i taksterne. Betyder det, at borgere med handicap i eget hjem er udelukket fra 
velfærdsteknologiske løsninger, som kan betyde, at de bliver mere selvhjulpne? 
Handicaprådet påpeger, at brug af velfærdsteknologi også i eget hjem kan være en investering, som på
sigt medfører besparelser. 
Da rådet i april og maj 2014 blev hørt over forslag til brug af velfærdsteknologiske løsninger på 
socialområdet, anbefalede rådet

at man brugte noget af ældrepuljen til velfærdsteknologiske projekter til et pilotprojekt på 
socialområdet med velfærdsteknologiske løsninger, der understøtter at borgere med psykiske 
lidelser i og udenfor botilbud kan mestre deres liv.

at lignende kommunikationsteknologier afprøves overfor borgere med udviklingshæmning og 
autisme.

at afprøve de teknologier, der hidtil er afprøvet på ældreområdet, overfor borgere med fysiske 
begrænsninger og handicaps i og udenfor botilbuddene. 

Rådet finder det bekymrende og i modsætning til det erklærede ønske om at styrke 
rehabiliteringsindsatsen, hvis denne type indsatser spares væk for borgere i eget hjem med handicap, 
herunder sindslidelse.  



Handicaprådet pointerer herunder vigtigheden af, at mennesker med handicap får lov at bevare deres 
værdighed.

Omlægning af mad til levering 1 gang 
ugentligt + hjælp til opvarmning

LU GBS:
LU har ingen bemærkninger

LU CSS:
Mange borgere er utilfredse med den nuværende leveringskadence allerede, hvorfor der forventes flere 
henvendelser til administrationen hvis serviceniveauet nedsættes yderligere.

LU PG:
I forbindelse med sundhed og livskvalitet synes vi ikke at det er fagligt forsvarligt. Færre besøg i 
hjemmet øger utryghed. Man risikerer at lægge udgifterne et andet sted. Vi ser nødigt at vores 
kommune skal levere den ringeste kvalitet af mad i landet. Nedbrydning af vitaminer øges med det 
dobbelte jo flere dage maden gemmes.

Handicaprådet:
Rådet bemærker, at man skal være opmærksom på muligheden for dårlig ernæring og en deraf 
følgende risiko for hospitalsindlæggelser.

Hjælpemidler – optimering af 
kørselsdisponering, Kvikservice m.v.

LU GBS:
LU tilslutter sig at visitationen ligger hos rådgiver

LU CSS:
Det kræver personaleressourcer at omlægge området, men det forventes at den forventede besparelse 
derefter vil kunne opnås.

LU PG:
Vi mener at man med bedre struktur og planlægning inden for dette område kan spare penge.
Derfor kan vi godt tilslutte os en optimering af kørselsdisponering, Kvikservice m.v.

FU SSA:
FU er enig med SSU i forhold til hjælpemidlerne, og FU understreger vigtigheden af at der investeres 
klogt og at der trækkes på erfaringer fra andre kommuner. FU ser et stort potentiale i at anvende 
hjælpemidlerne smartere og bedre.

Andre forslag under temaet LU GBS:
LU har ingen bemærkninger



LU CSS:
Der ses på området for tryksårsmadrasser, idet den nuværende brug ikke har den ønskede effekt. Der 
skal samarbejdes med sygeplejen vedr. dette, men der forventes en omlægning og effektivisering og 
besparelse på området.

LU PG:
At leverandørerne og visitationen i samarbejde bliver bedre til at koordinere bestilling af de nødvendige
hjælpemidler til borgerne. Når borgere afgår ved døden kan vi se at en hurtigere afhentning af 
hjælpemidler, ville spare penge.

Handicaprådet:
Vedr. omlægning af rengøringsfrekvens:
Rådet er opmærksom på, at Social- og Sundhedsudvalget har trukket disse forslag tilbage, men vil 
alligevel påpege, at også dårlig hygiejne kan medføre øget risiko for hospitalsindlæggelser.

FU SSA:
FU understreger påpeger at de foreslåede ændringer (i serviceniveau) koster tid og ressourcer at 
implementere. Dels handler det på nogle områder om betydelige ændringer i måden hjælpen ydes på 
som kræver at der arbejdes med kultur, dels kræver ændringerne at der formuleres nye 
kvalitetsstandarder og servicebeskrivelser. Dertil kommer at der skal afsættes ressourcer til at 
gennemføre et stort antal revisitationer på kort tid. Dvs der anvendes flere ressourcer inden man kan 
ændre på de konkrete indsatser og før at besparelser på indsatserne kan mærkes.

Socialområdet

Nye veje

Socialpædagogisk støtte – korte 
ressourcefremmende forløb, gruppetilbud 
og visiteret/åbent støttetilbud

LU GBS:
LU bifalder, at der i oplægget er en langt større sammenhæng mellem pakkestørrelse og 
afregningspriser end tidligere

Voksenstøtte, ledelsen:
Ledelsen har været med i processen vedr. udarbejdelse af de nye tiltag.
Omlægning af nuværende forløb vil foranledige at ca. 110 borgere tilknyttet Voksenstøtte skal 
revisiteres og dette skal gå forud/parallelt ift omlægning af støtten.

En ledelsesmæssig vurdering ift tidsperspektiv for omlægning vil være ultimo 2015.

For ny visiterede unge vil gruppetilbud og eller korte intensive forløb være hensigtsmæssigt.
For en stor gruppe ca 75% af de borgere der i en årrække har været tilknyttet Støtte og Kontakt vil 



gruppetilbud og eller koret intensive forløb ikke være relevant. 

Åbent støtte tilbud vil kunne nå ud til den målgruppe der ikke ønsker at blive klientgjort. 

Voksenstøtte, medarbejdere:
Korte forløb og gruppeforløb kan have deres berettigelse, under forudsætning af at borgeren fra 
indsatsens start er i besiddelse af betydelige sociale kompetencer og ikke mindst sygdomserkendelse.  
Det kan være svært at vurdere disse kompetencer og den erkendelse i forbindelse med en VUM 
udredning. Mange har et anstrengt forhold til myndigheder i det hele taget eller kan være såkaldte 
pleasere. Det tager tid at opbygge kontakt og få tillid, for at afdække det egentlige behov. I forhold til 
dem som er skrøbelige er der ofte kun et skud i bøssen. Beskæmmes deres tillid, behøver støtten ikke 
at komme igen. Borgerens problemer er dermed ikke  forsvundet. 

Gruppeforløb kan være med til at øge muligheden for netværksdannelse. Gruppetilbud kræver 
motivation. Erfaringer som Støtte og Kontakt på nuværende har gjort os, viser at tilslutningen er 
forholdsvis begrænset og svingende. For nogles vedkommende er deres deltagelse afhængig af, at de 
bliver transporteret frem og tilbage. De har brug for individuel støtte for at bearbejde oplevelsen med 
gruppeforløb og i fastholdelses øjemed. 

Gruppetilbud er noget man kan arbejde hen imod at ende et socialpædagogisk individuel støtteforløb 
med, ikke starte. Hvis de påtænkte målgrupper have ressourcerne og behovet, vil de være at finde i de
frivillige tilbud eller i de aktivitetsmæssige tilbud, som lokalsamfundene byder på. 
Det frygtes at det primært vil være de mere stille eksistenser, uden netværk som taler deres sag, som 
kommer til at falde mellem de forskellige stole. Eksempelvis dem med depressioner og 
sygdomsbilleder, der afstedkommer angst og isolation. Erfaringer fra vores arbejdsmæssige hverdag 
viser at selv en begrænset individuel indsats i forhold til disse mennesker, betyder en verden til forskel 
i forhold til det liv de magter at leve, under de forhold deres sygdom byder dem. 
Desuden mangler medarbejderne i Støtte og Kontakt den fornødne (lovede)uddannelse og oplæring, til 
at kunne levere en kvalificeret indsats i forhold til grupper. 
Et spørgsmål som også melder sig er, hvordan man som medarbejder agerer i forhold til de borgere 
som starter på og efterfølgende fravælger et gruppeforløb de er visiteret til. Er de blevet raske?

Kortere ressourcefremmende forløb, gruppetilbud eller hvilket navn der nu hæftes på, kan selvfølgelig i 
deres form have deres eksistens og vil for enkelte borgere være ”nok” og derfor hensigtsmæssigt at 
kigge på metoderne for om denne form har sin berettigelse for endnu flere og i så fald hvordan den kan
optimeres uden dette er ensbetydende med tabe de borgere på gulvet som ikke  er motiverede/parate 
til denne form og erkende dette. Vi har alle i Voksenstøtte et stort ansvar for vores fælles 
arbejdsopgave(kerneopgave) og kommunikation frem for information er kimen til succes, denne størst 
når vi gør tingene sammen, i stedet for dem.



§ 85 gruppe-arbejdet i Voksenstøtte glorificeres måske en anelse?!. Adspurgt svarer borgerne, at de 
ønsker den individuelle støtte og blot ser gruppeforløbene som et muligt 'tilskud'. Erfaringen har vist, at
det kan være svært at samle borgerne i grupper, nogle arbejder, andre har svært ved at transportere 
sig selv til aktiviteten blot for at nævne nogle forhindringer. Når den individuelle støtte fratages eller 
reduceres, vil borgerens pårørende helt naturligt skulle mere 'på banen' - og hvordan forestiller "man" 
sig, at nogle af de mere intime/fortrolige samtaler og forhold skal varetages i en gruppe?
Erfaringen viser endvidere, at det sindslidende medmenneske ofte har svært ved at indgå i sociale 
sammenhænge, hvilket modsvarer forestillingen om, at "DET vurderes, at selv borgere med svære 
problemer kan profitere af tilbud, hvor de møder ligestillede". Prioriteringskataloget s. 18.

Omlægning af nuværende forløb vil foranledige at ca. 110 borgere tilknyttet Voksenstøtte skal 
revisiteres. 
Der kan opstå forværring af borgernes tilstande og kan øge antallet af hospitalsindlæggelser.

LU Kobbel-husene:
Punktet er drøftet på LU på Kobbel-Husene d. 26/2 2015, og det anses ikke muligt at
indtænke besparelsesforslag på disse områder, idet Kobbel-Husenes særlige støtteforløb er
visiteret af andre handle- og betalingskommuner.

LU CSS:
LU er bekymrede for reduktionen i pakken, idet den halveres med forslaget. LU frygter at det på sigt vil
give flere udgifter idet der skæres på forebyggelsen. Der er endvidere bekymring for visitatorernes 
brug af tid til revisiteringer, samt reduktionen af det udførende personale. Der bør afsættes ressourcer 
til evaluering og og opfølgning på evt. reduktion for at vurdere de langsigtede effekter, både ift 
personalet og ift borgerne. Gruppetilbud kan være et udmærket til nogle borgere. Det vil kræve 
personaleressourcer at omlægge og beskrive nye arbejdsgange.

LU PG:
Vi opfordrer til en investering i forebyggelse på dette området. I sær i forhold til §85 i eget hjem.
I forbindelse med at regeringen har sat mere ind på det psykiske område går dette den modsatte vej.
For visse borger kan det være godt med gruppetilbud, men det er også vigtigt med mulighed for ”en til 
en” indsats. Man hører i medierne om at psykisk syge, bliver sendt (for)tidligt hjem fra hospitalerne. I 
disse situationer er det vigtigt at der er nogen hjemme i kommunerne der kan gribe dem.

LU CA:
Der udtrykkes bekymring for, at en besparelse på dette område vil medføre øgede udgifter på 
Arbejdsmarkedsudvalgets område – mentorer. Allerede i dag opleves det som vanskeligt, at få støtte, 
en yderligere reduktion vil vanskeliggøre dette yderligere. Med forslaget må det forventes, at presset 



på mentorer i Jobcenteret øges og dermed vil give budget udfordringer på Arbejdsmarkedsudvalgets 
område. I en periode hvor mentor rammen også er under pres og vil komme det yderligere i de 
kommende år. Spørgsmålet er således om der reelt set spares penge ud fra en koncernperspektiv?

Handicaprådet:
7. Socialpædagogisk støtte - korte ressourcefremmende forløb, gruppetilbud og visiteret/åbent 
støttetilbud + Socialpædagogisk støtte - ændring af serviceniveau + Omlægning af tilbudsviften - 
nedlukning af Søfryd + Aktivitets- og samværstilbud - Klubben + Aktivitets- og samværstilbud - 
Mødestedet 
Også her finder rådet, at at habilitering/rehabilitering og ressourcetilgangen er vejen frem. Når tilbud 
ikke bruges i så vidt omfang som tidligere, må det være fordi der er behov for noget andet. 
Handicaprådet finder derfor, at det giver god mening at omlægge/ændre tilbud, hvis det viser sig, at de
ikke længere svarer til det, der efterspørges af borgerne eller af de kommuner, der køber pladser af 
Gribskov Kommune.

Andre forslag under temaet LU GBS:
LU har ingen bemærkninger

LU Kobbel-husene:
Nej.

Voksenstøtte, medarbejdere:
Ved nye forløb visiteres til 'Startpakke' i tæt dialog med borger, pårørende, myndigheden og andre 
samarbejdspartnere(åben dialog) for på kvalificeret vis at afdække behovet og målrette indsatsen. 
Overveje opgradering af § 99 når en borgers udfordringer skønnes at være af en sådan karakter, at 
ovenstående ikke kan komme på tale.

Ændring af serviceniveau

Socialpædagogisk støtte – ændring af 
serviceniveau

LU GBS:
LU tilslutter sig under forudsætning af at Myndighed ved revistitation af borgere, er konkrete og 
specifikke i klar overensstemmelse med pakkestørrelse og borgerbehov.

Voksenstøtte, ledelsen:
Ændring af service niveau vil stille større krav til afstemning af mål og indsatser mellem borger, 
rådgiver og støtteperson.

LU Kobbel-husene:
Kobbel-Husenes beboere har alle et funktionsniveau fra ½ år – ca. 5 år, og vil derfor ikke
kunne klare sig mere selvstændigt end med den visiterede støtte på Botilbudet



LU PG:
Vi opfordrer til en investering i forebyggelse på dette området. I sær i forhold til §85 i eget hjem.

Voksenstøtte, medarbejdere:
For en del af de visiterede borgere er indsatsen tidsmæssigt allerede skåret ned til det absolutte 
minimum.(en time om ugen) Det er svært at forestille sig, at kunne levere en værdig, respektfuld og 
kvalificeret socialpædagogisk indsats med fokus på recovery, på mindre end en time om ugen. 
Vi operer med gynger og karrusel begrebet. Dette fordrer at begge i et vist omfang er tilstede og at 
også gyngen er af en vis kvalitetsmæssig beskaffenhed.  
De forslåede nedjusteringer af serviceniveauet hos borgere med svære problemer og store 
udfordringer, forekommer voldsomme og urealistiske, særlig i recovery perspektiv. Borgere med 
behandlingsdom, borgere med manglende sygdomserkendelse og deraf svingende medicinering, 
borgere med udad reagerende eller selvskadende adfærd, borgere som på grund af deres sygdom er 
styret af impulser og borgere som kæmper for at opretholde et familieliv på trods af komplekse og 
kontinuerlige problemstillinger. 
Forslagene devaluerer i den grad fagligheden i gældende visitationer og vurderinger.  Det handler ikke 
om at udføre en aktivitet. Det handler for nogles vedkommende om, at kunne holde ud at være til. 

Socialpædagogisk støtte (§ 85) - omlægning og ændring af serviceniveau, med Borgeren i 
centrum.
Det er ikke uventet at det er økonomien som vægtes mest. At papir er taknemmeligt materiale og der 
helt mangler mellemregningen når fokus er på recovery & rehabilitering, hvilken tilgang iøvrigt har 
været benyttet i socialpsykiatri GGK & GK i flere år.

Det er fuldstændigt rigtigt, at opmærksomheden i mange år har været på det ændrede syn ifb. med en
sindslidelse, nemlig at sygdommen ikke længere opfattes som uhelbredelig, at borgeren er en aktiv 
medspiller, som ønsker at tage ansvar for eget liv etc. Faldgruppen er, at der let fokuseres for meget 
på kontrol og målbarhed, samt i denne forbindelse glemmes, at ingen kan recovery eller rehabilitere 
nogen. Dette er en personlig proces, som udelukket borgeren selv bestemmer omfanget og 
tidsperspektivet af, hvilket er i strid modvind til forestillingen om stadig progression i små/korte 
intensive forløb.

Der kan med fordel henvises til litteratur og evidensbaseret viden i Alain Topors bøger, specielt bogen 
"At komme sig (a) " og "Vendepunkter". Videnscenter for socialpsykiatri 2002. Pernille Jensens 
afhandling som blev til bogen "En helt anden hjælp - recovery i bruger- og pårørende perspektiv". 
Akademisk Forlag 2006, samt "Recovery på dansk - at overvinde psykosociale handicap". Systime 
Academic 2004. 
Alle bøger hvor borgerne fortæller hvad der har hjulpet og hvad der skal til for "at komme sig". 



Bøgerne viser bl.a også den støtte i form af relationsarbejdet til fagprofessionelle der skal til. Dette er 
IKKE små korte forløb. Det handler om at tage et skridt ad gangen, hvad der undertiden kommer i 
konflikt med kravene fra omgivelserne. (Se Topor (a), 2002, s. 65). Endvidere er der brugbar viden at 
hente i sociolog Agnete Neidels' Ph.d. afhandling fra 2011. "Kritiske analyser af recovery-orienteringen 
af det socialpsykiatriske arbejde. 
Sideløbende kan bogen "Etik i offentlig ledelse" af Mette Madsen & Christina Busk anbefales med den 
netop igangsatte proces ETIKOS in mente.

Når der på s. 16 skrives om forslagets indhold: "Endvidere fordrer det nye måder at arbejde sammen 
med borgeren på... Der betones et yderligere fokus på egne og netværkets ressourcer, job- og 
uddannelsesmæssigt sigte..." Må der henvises til den netop udsendte tilsynsrapport hvor bl.a. 
Ahornstien opnår høj score på Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgerens sociale kompetencer og 
selvstændighed. Der lægges vægt på, at borgerne er en del af lokalsamfundet og benytter tilbud her. 
Borgeren har kontakt til familie, venner og netværk som de ønsker og har behov for. Medarbejderne 
støtter borgerne i samarbejdet med pårørende. Socialtilsynet vægter desuden, at tilbuddet opstiller mål
for indsatsen".

Handicaprådet:
7. Socialpædagogisk støtte - korte ressourcefremmende forløb, gruppetilbud og visiteret/åbent 
støttetilbud + Socialpædagogisk støtte - ændring af serviceniveau + Omlægning af tilbudsviften - 
nedlukning af Søfryd + Aktivitets- og samværstilbud - Klubben + Aktivitets- og samværstilbud - 
Mødestedet 
Også her finder rådet, at at habilitering/rehabilitering og ressourcetilgangen er vejen frem. Når tilbud 
ikke bruges i så vidt omfang som tidligere, må det være fordi der er behov for noget andet. 
Handicaprådet finder derfor, at det giver god mening at omlægge/ændre tilbud, hvis det viser sig, at de
ikke længere svarer til det, der efterspørges af borgerne eller af de kommuner, der køber pladser af 
Gribskov Kommune.

FU SSA:
FU tilsluttede sig ændringerne fsva. kortere og intensive forløb og ændringerne i de mindste forløb. FU 
udtrykte bekymring i forhold til halvering af indsatstypen. Særligt på reduktionerne på mest 
omfattende forløb af den social pædagogiske støtte. Dels er der en bekymring om hjælpen vil være 
tilstrækkelig når den halveres. Dels er der en bekymring om der vil være afledte konsekvenser i form af
pres på arbejdsmarkedsområdet. 

Aktivitets- og samværstilbud – Klubben LU GBS:
LU tilslutter sig oplægget udfra den forudsætning at der peges supplerende med aktiviteter af 
oplevelsesmæssig karakter. LU tænker at visitering til Klubben indeholder konkret beskrivelse af 
målsætningen for visitationen til dette tilbud



LU Kobbel-husene:
Ikke relevant for Kobbel-husene.

LU CSS:
Der er bekymring for de svageste borgere ifm reduktion.

LU PG:
Vi tilslutter os forslaget om omlægning til mere oplevelsesbaseret aktivitets- og samværstilbud.

Handicaprådet:
7. Socialpædagogisk støtte - korte ressourcefremmende forløb, gruppetilbud og visiteret/åbent 
støttetilbud + Socialpædagogisk støtte - ændring af serviceniveau + Omlægning af tilbudsviften - 
nedlukning af Søfryd + Aktivitets- og samværstilbud - Klubben + Aktivitets- og samværstilbud - 
Mødestedet 
Også her finder rådet, at at habilitering/rehabilitering og ressourcetilgangen er vejen frem. Når tilbud 
ikke bruges i så vidt omfang som tidligere, må det være fordi der er behov for noget andet. 
Handicaprådet finder derfor, at det giver god mening at omlægge/ændre tilbud, hvis det viser sig, at de
ikke længere svarer til det, der efterspørges af borgerne eller af de kommuner, der køber pladser af 
Gribskov Kommune.

Aktivitets- og samværstilbud – 
Mødestedet

LU GBS:
LU har ingen bemærkninger

Voksenstøtte, ledelsen:
Koordinator af Mødestedet har været med i udarbejdelse af forslaget.
Umiddelbart kan der leveres den samme kvalitet i Mødestedet efter omlægning.  

LU Kobbel-husene:
Ikke relevant for Kobbel-husene.

LU CSS:
Det er de tungeste borgere der rammes på servicen, da det er en samlet reduktion af socialpsykiatrien 
der indgår i forslaget hvilket betyder at der bør afsættes ressourcer til evaluering og og opfølgning på 
evt. reduktion for at vurdere de langsigtede effekter, både ift personalet og ift borgerne.

LU PG:
Vi ser positivt på forslaget om at ændre personaledækket åbningstid til mere brugerdreven åbningstid.



Handicaprådet:
7. Socialpædagogisk støtte - korte ressourcefremmende forløb, gruppetilbud og visiteret/åbent 
støttetilbud + Socialpædagogisk støtte - ændring af serviceniveau + Omlægning af tilbudsviften - 
nedlukning af Søfryd + Aktivitets- og samværstilbud - Klubben + Aktivitets- og samværstilbud - 
Mødestedet 
Også her finder rådet, at at habilitering/rehabilitering og ressourcetilgangen er vejen frem. Når tilbud 
ikke bruges i så vidt omfang som tidligere, må det være fordi der er behov for noget andet. 
Handicaprådet finder derfor, at det giver god mening at omlægge/ændre tilbud, hvis det viser sig, at de
ikke længere svarer til det, der efterspørges af borgerne eller af de kommuner, der køber pladser af 
Gribskov Kommune.

Flygtninge – justere niveau i 
velkomstpakke og tildeling af første bolig

LU GBS:
LU har ingen bemærkninger

LU Kobbel-husene:
Ikke relevant for Kobbel-husene.

LU CSS:
Trækket på de personalemæssige ressourcer forventes at overstige den forventede besparelse.

LU PG:
Vi tilslutter os til forslag om optimering af indkøb.

LU CA:
Der enighed i, at det er muligt at lave en besparelse på området. Opmærksomheden henledes dog på, 
at for kraftige besparelse sandsynligvis vil medføre en øget ud udgift til etablering/enkeltydelser iht. 
integrationsloven/aktivloven. Der ud over gøres opmærksom på, at indhentning af tilbud m.v. på 
velkomstpakker vil være fornuftigt at få gennemgået og optimeret – men at arbejdet med dette må 
henlægges fortsat i virksomhedsdrift. Det fremgår ikke at spareforslaget om hvem der skal lave dette 
arbejde og det vil ikke være  muligt, at udføre for sagsbehandlerne og ej heller fornuftigt set i relation 
til hvad en sagsbehandler skal bruge sin tid på.

Frivilligcenter Helsinge:
Side 26 - 27 reduktion af velkomstpakke på 20 procent virker urimelig. Side 27 øverst, vi mener ikke, 
at man kan inddrage frivillige i besparelser. Frivillige arbejder af lyst ikke af pligt.

Skovsminde Centerråd:
Centerrådet har sat ”X” i dette felt.



FU SSA:
FU tilslutter sig, at der skal foretages besparelser på modtagepakkerne til flygtninge, men har det 
opmærksomhedspunkt, at det kan have afsmittende effekt, hvis ikke det gøres på en klog måde.  For 
kraftige besparelser vil sandsynligvis medføre en øget udgift til etablering/enkeltydelser iht. 
integrationsloven/aktivloven. Derud over gør FU opmærksom på, at indhentning af tilbud m.v. på 
velkomstpakker vil være fornuftigt at få gennemgået og optimeret.

Børn med aflastning LU GBS:
LU har ingen bemærkninger

LU Kobbel-husene:
Ikke relevant for Kobbel-husene.

LU CSS:
Området kan gennemgås og der kan formentlig spares lidt, men de langsigtede konsekvenser og 
udgifter skal altid overvejes.

LU PG:
Vi er enige om at vi ikke ønsker besparelser på dette område.

Handicaprådet:
Råbet går ud fra, at man altid er opmærksom på, hvad der er nødvendigt - og derfor bevilger det 
nødvendige og ikke mere end det.

Andre forslag under temaet LU GBS:
LU har ingen bemærkninger

LU Kobbel-husene:
Nej.

LU CSS:
LU bakker op om at der ikke reduceres i serviceniveauet vedr. rengøring af hensyn til hygiejne og 
sundhed hos borgerne. Frivillighedsområdet vil gerne drive bl.a. sundhedscafeer m.v. og vil gerne 
indgå forpligtende aftaler om varetagelse af diverse tilbud, hvilket bør overvejes i alle sammenhænge 
med henblik på mulige besparelser. 

Voksenstøtte, medarbejdere:
1) At benytte Søfryd til akutpladser, når borgerne udskrives fra psykiatrisk afdeling til eget hjem 
(indimellem lidt vel tidligt). - At borgerne kan flytte ind kortvarigt med kontakt til personalet efter 
behov.



2) At benytte Søfryd til afklaringsforløb i tæt samarbejde med alle involverede partnere. Med tanke på 
Åben dialog, som metode (Se. bla. litteratur af Jaakkoo Seikkula)

Når der i Social- og Sundhedsudvalgets prioriteringsskema på s. 19 omtales Metoden Faglig 
Kvalitetsoplysning (KFO), hvilken Gribskov kommune har været med til at udvikle i samarbejde med 5 
kommuner etc, som påtænkes indført som dokumentationsredskab for at understøtte 
implementeringen af den rehabiliterende tilgang, skal lyde en slutbemærkning, dog mest for at vise 
områdets kompleksitet, - med er en henvisning til kronikken fra 20. februar 2015:  Mere Forskning - 
tak! skrevet af Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred og formand for KL's Social- og 
Sundhedsudvalg, hvor Thomas Adelskov henviser til en artikel i Mandag Morgen hvori vicedirektør 
Steffen Bohni skrev, at Socialstyrelsen vurderede, at blot 10 % af de godt 40 milliarder kr, der bruges 
på socialområdet, bruges på evidensbaserede metoder. 

Thomas Adelskov skriver bl.a. " Vi skal således væk fra synsninger og i langt højere grad bruge 
indsatser, som har en dokumenteret effekt... Videre " Man kunne lidt drisk starte et andet sted, nemlig 
med ny lovgivning, som må formodes at blive lavet for borgernes skyld. Her bør der vel også være 
evidens for, at de nye regler har en virkning for borgerne. Det synes dog ikke at være tilfældet. Oftest 
sidder vi i hvert fald i kommunerne med en fornemmelse af, at de nye regler er lavet for at kunne måle
og kontrollere, om kommunerne gør deres arbejde. Det er også en vigtig pointe, men ikke nok. Love og
regler skal primært sikre, at der sker en udvikling for den enkelte borger.             

Andre forslag/input generelt LU GBS:
GBS har erfaring med selvadministrerende team og medledelse udfra en værdibaseret ledelsestilgang. 
LU forslår med afsæt i Produktiv Velfærd og afbureaukratisering at der arbejdes med en udvikling af 
strategier hen imod større grad af medledelse og selvadministrerende team i hele Gribskov Kommune.

LU Kobbel-husene:
Kobbel-Husene har siden 2007 løbende været i gang med besparelses tiltag.

Voksenstøtte, medarbejdere:
Langsomt at udvande eller omtænke den eksisterende BUM model og muligheden for et større,stærkere
og tættere samarbejde mellem leverandør og myndighed eventuelt fra samme hus . I borgerperspektiv 
mere troværdighed og nemmere navigation (færre indgange) og mindre angst provokerende for en del.
Det er den fælles motivation der danner den bedste innovation og skal vi lykkedes med vores 
kerneopgave kræver det at vores virkemidler for dette eks. Faglighed opgraderes når det skønnes 
nødvendigt for nye og velkendte faktorer.



Nedbringelse af time priser for § 85 indsats ved at øge face to face tid og minimere 
dokumentationskrav og myndigheds andelen. Opgradere det direkte samarbejde mellem myndighed og
leverandør, ved at opbløde BUM modellen.

Conny Frost, pårørende til beboer på Kobbel-husene:
Jeg protester mod de nedskæringer I foreslår. De har længe sparet - så længe at de er skåret helt ind 
til benene. Der kan ikke spares mere. De kommer ikke engang på ferie . Hvor er den pose penge 
regeringen er kommet med? Der er borgere, der har boet på institutionen hele livet. Så I må finde 
andre veje at spare på.

Handicaprådet:
Handicaprådets opgave er at forsvare interesserne for en relativt lille og ikke så synlig gruppe af 
borgere, som er brugere af alle kommunens ydelser og alle kommunens opgaveområder. 
Handicaprådet finder det jf. lovgivningen om handicapråd uden for rådets opgave at komme med 
anbefalinger om, hvad der bør prioriteres fremfor andet. Rådet kommer derfor med anbefalinger til 
Social- og Sundhedsudvalget, mhp. at udvalget prioriterer. 

FU SSA:
FU understreger vigtigheden af, at der er stort fokus på kommunikationen og øge samarbejdet mellem 
myndighedsfunktionerne og virksomhederne for at kunne ressourceoptimere bedst muligt. Det kræver, 
at der arbejdes med at være skarpere på både formål med indsatser, beskrivelse af konkrete 
aktiviteter og opfølgning.

FU påpeger, at det er vigtigt at have et tættere samarbejde med de frivillige samarbejdspartnere for at 
optimere indsatserne i stedet for at udbyde indsatser parallelt. Vi skal være åbne overfor at Frivillige 
aktører kan nå længere ud blandt borgerne. 

Ældrerådet:
Ældrerådet kan ikke støtte ændring af serviceniveu vedr.  levering af mad  og ændring af 
rengøringsfrekvensen. Der kan her og nu ikke spares yderligere på serviceniveauet  inden for 
ældreområdet.

Det er Ældrerådets vurdering, at prioriteringskataloget afleder opmærksomheden fra langt større 
underliggende udfordringer:

- omkostninger til hospitalsindlæggelser skal nedbringes – derfor bør der fokuseres på bedre kontrol 
med indlæggelser og bedre opfølgning.

- vedligeholdelsestræningen er ophørt. Det vil inden for forholdsvis kort tid give en større udgift – 



derfor skal der indføres vedligeholdelsestræning igen. Det vil dermed være en del af den forbyggende 
indsats, og dette vil give færre udgifter på langt sigt.

- kvalitetsstandarder for såvel hjemmepleje som plejehjemsdrift må kræves opfyldt i henhold til de 
indgåede kontrakter. Dette gælder også PlejeGribskov (PG).


