
 Social- og Sundhedsudvalget

1. Resultat regnskab 2014

Generelt
Samlet set viser Social- og Sundhedsudvalgets regnskab 2014 et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i 
forhold til korrigeret budget, som her ved regnskabsopgørelsen er inkl. overført budget fra 2013 til 
anvendelse i 2015. Mindreforbruget svarer til 0,48 % af det korrigerede budget.

På de enkelte delrammer er der få store, men hovedsageligt mindre afvigelser, i forhold til det 
korrigerede budget som var resultatet af de tillægsbevillinger, der blev givet i forbindelse med BO4.
Der er mindreforbrug på alle rammer med undtagelse af Sundhed. De procentvise afvigelser i 
forhold til budgettet for Administrations-, Sundheds-, Socialrammen er henholdsvis på 1,3 %, 0,1 %
og 0,7 %. Virksomhedsrammen består af decentrale enheder med nulbudgetter, dvs. at 
virksomhedernes driftsudgifter i princippet skal balancere med deres indtægter. Der beregnes derfor
ikke en procentvis afvigelse for virksomhederne.

Regnskab 2014 i 1.000 kr.

Ramme
Beløb 1.000 kr.

Vedtaget
Budget 2014

Korrigeret
Budget 2014

Regnskab
2014

Mer-/mindre
forbrug 2014

Overførsel
til 2015

340 Administration 38.026 38.423 37.913 -510 0

341 Sundhed 470.994 482.520 482.928 408 3.995

342 Social 376.172 373.205 370.643 -2.562 600

344 Virksomheder 0 7.582 5.877 -1.705 4.664

Udvalget i alt 885.192 901.730 897.361 -4.369 9.259

De væsentligste afvigelser i regnskabet
Der er to elementer, der isoleret set forklarer stort set hele afvigelsen på 4,4 mio. kr. i forhold til
korrigeret budget. Begge elementer indgik af forskellige årsager ikke i de bagvedliggende
forudsætningerne til vurderingerne ved BO4. Hvis der ses bort fra disse elementer, er den samlede
afvigelse for udvalget på blot 0,07 %, hvilket betyder, at der har vist sig en klar sammenhæng
mellem forventningen ved BO4 og det endelige regnskab.

Væsentlige afvigelser i regnskabet, mio. kr.
Sociale tilbud – overførsel fra 2013 til 2015 1,8

Berigtigelse på forsørgelse og boligstøtte og 
merudgifter 3,2

I alt 5,0

Sociale tilbud
I forbindelse med regnskab 2013 blev der på de sociale tilbud overført budgetmidler til 2015. Disse 
budgetkroner er udeladt af BO'erne i 2014, da de ikke repræsenterer en styringsmæssig udfordring. 
Dog optræder de her ved regnskabsaflæggelsen og skaber derfor et forudset, men ikke adresseret 
mindreforbrug, idet det korrigerede budget nu indeholder de 1,8 mio. kr. 
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Berigtigelser på forsørgelse og boligstøtte
I forbindelse med BDO's gennemgang af refusionerne i Gribskov Kommune i slutningen af 2014 
blev der registreret en manglende hjemtagelse af statsrefusion vedrørende forsørgelse og boligstøtte 
og på § 41 merudgifter. De blev umiddelbart inden regnskabsaflæggelsen hjemtaget som 
berigtigelser, og betragtes som et uforudset ekstraordinær indtægt.

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2014
I tabellen nedenfor er udmøntninger af budgetaftalen for 2014 gennemgået.

Aktivitet Handling/status
Økonomi 
(i 1.000 kr.)

Tema 1:
Forebyggelsesindsats: borgere i bevægelse

Der er oprettet en tværgående 
programorganisering under titlen 
”Grib livet” på tværs af fagudvalgene 
SSU, ARB, BØR og KIU og tilhørende
fagcentre. Der arbejdes med en 
nærmiljøtilgang, som overordnet 
tager afsæt i:

•    Kommunens konkrete møde
   , med borgerne i Pyramiden

, Uddannelsescenteret
   botilbuddet Fabianhus samt

  daginstitutionerne Boager og
.Ramsager

 

• Sundhedsudfordringer fx vedr.
kost, bevægelse, rygning, 
mental sundhed, alkohol og 
rusmidler

•    Indsatser tilrettelægges ud
 fra bedst tilgængelige viden 

og ved opstilling af effektmål

• At tænke sundhedsfremme og
forebyggelse ind i løsningen af
kerneydelsen  gøre ”det sunde
valg, det lette valg”

•    Brugerinddragelse og lokalt
engagement

500

Tema 2:
Seniorcenter i Gilleleje

Afventer politisk beslutning om 
konkret placering af seniorcentret.

400
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Tema 3:
Fokus på øget frivillighed

Tovholder er ansat per 1/5-2014 og 
arbejder på en styrkelse af 
samarbejdet mellem kommune og 
frivillige. 

Dette ved bl.a.:
• Facilitering af møder og 

oplysning af muligheder inden 
for det frivilligeområde ift. de 
to frivilligcentre. 

• Indtager en brobyggerfunktion
ved at understøtte 
netværksmøder mellem 
kommune og frivillige inden for
f.eks. integration med 
socialrådigere og frivillige for 
at afklare relavante temaer.

• Opstart af frivillig 
demensmotion

• Udbredelse af viden til 
borgerne om frivilligeområdet 
via lokale nyhedsmedier

• Hjælp til at spotte mulige 
samarbejdspartnere på det 
frivillige område..

• Udarbejdelse af  information 
om frivilligkoordinatrer og 
hvad man kan få hjælp til

• Udarbejdelse af rammer for 
det frivillige arbejde  f.eks. 
forsikringsafklaring

• Hjælp til frivillige foreninger 
vedr. finansiering mm. Fx 
Vennetjenesten 

450

Tema 4:
Prisreduktion - Mad ude

De foreslåede priser på madydelser 
er trådt i kraft. Der er samtidig indført 
alternativer til den tidligere 
madpakkestørrelse -
både med hensyn til at reducere 
størrelsen på madpakken, såvel som 
mulighed for at øge
størrelsen ved tilkøb til madpakken.

750

Tema 5:
Forebyggelsesindsats (økonomiaftalen)

Der er iværksat fokus på tidlig
opsporing og forebyggelse ved brug 
af specifikke værktøjer i plejen. Der er
etableret en præ- og post hospital 
indsats omkring de midlertidige 
pladser og akutpladserne. Den 
udvidede akutfunktionen er startet op.
Der er  iværksat kompetenceudvikling
af sygefaglige kompetencer. Der er 
iværksat det tværsektorielle arbejde 

2.200
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omkring opbygning af en subakut 
ambulant enhed.

Tema 6:
Indsats for unge med psykiske lidelser

Endeligt forslag til udmøntning af 
budgetmidlerne forelagt Social- og 
Sundhedsudvalget den
10.09.2014, i form af pilotafprøvning 
af målrettet intensiv indsats for unge 
med psykisk lidelse, hvor der 
arbejdes med en opsøgende og 
udgående indsats, der indeholder
skræddersyede tilbud bygget op 
omkring den enkelte unge.
Konkrete indsatsen iværksæt fra 
ultimo november 2014 løbende frem 
til 4. kvartal 2015. Hvert enkelt forløb 
vil blive evalueret med afsæt i de 
individuelle mål for forløbet, og 
ekstrakt heraf forelægges udvalget, 
når afprøvningen er færdig m.h.p. at 
påvise, hvad der virker og de 
fremadrettede anbefalinger som følge
heraf.
Der er afsat 600.000 kr. under SSU i 
henholdsvis 2014 og 2015, hvoraf 
langt størstedelen af
beløbet udmøntes i 2015.

600

3. Andre fokuspunkter
Herunder en kort gennemgang af de områder der i særlig grad repræsenterer en udfordring for
Social- og Sundhedsudvalget.

Sygehusydelser
Delrammen sygehusydelser er isoleret set årsag til hele budgetoverskridelsen på Social- og
Sundhedsudvalgets område i 2014, og fortsætter med at være en udfordring for udvalget. 
Administrationen udarbejdede i efteråret 2014 en analyse, der påviste en markant meraktivitet
på det somatiske sygehusområde i de kommuner, der ligger i optageområde nord, og som har
Hospitalerne i Nordsjælland som optagehospital. Ydermere kunne det påvises, at Hospitalerne i 
Nordsjælland var et af de hospitaler med størst aktivitetsvækst i hele Region Hovedstaden. På
baggrund af analysen og møder i samordningsudvalget, har Region Hovedstaden indvilget i at 
foretage en undersøgelse af denne tendens.

Specialiserede område
Det specialiserede område, som dækker børn og voksne med handicap, vedbliver at være en 
udfordring for udvalget. Dette til trods for en markant omkostningsreducering på ydelser i eget 
hjem leveret af kommunes egne tilbud på hele 28 % i perioden 2009 til 2014. 
En hindring i bestræbelserne på at styre udgifterne er, at 37 % af de samlede udgifter på delrammen 
borgere med handicap vedrører borgere hvor Gribskov kun er betalingskommune. Gribskov har 
således ikke handlemulighed på disse borgere.
En anden udfordring er overgangssager fra børneområdet til voksenområdet, hvor stigende antal 
underretninger og deraf følgende iværksatte foranstaltninger på børneområdet antages på sigt at 
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ville belaste voksenområdet.

Ældreområdet
Plejerammen er hidtil blevet kompenseret for den demografiske udvikling af befolkningen med en 
årlig stigning af budgettet. Denne stigning ophører dog efter 2016, og herefter tilfalder der ikke 
yderligere midler til området som kompensation for det stigende antal ældre borgere i befolkningen.
På trods af at ældrebefolkningen forventes at klare sig uden plejeydelser i længere tid end tidligere 
generationer har, er det alligevel forventeligt, at området udsættes for et massivt udgiftspres netop 
fordi, antallet af ældre borgere vil være væsentligt stigende i de kommende år.

Flygtninge
Oprindeligt var landstallet af flygtninge i 2015 sat til 4.000, men er senere blevet opskrevet til 
12.000. Dette bevirker, at Gribskovs kvote af flygtninge i 2015 forventes at stige tilsvarende.
Samlet set er der nu afsat 325 mio. kr. på landsplan til kommunerne. Kriterierne for fordeling 
mellem kommunerne er fastlagte, men selve fordelingen er ikke beregnet endnu. Der er meldt en 
foreløbig flygtningekvote ud, men den endelige kvote bliver først udmeldt til april.
Vi kender således ikke antal eller finansiering, og kan derfor ikke beregne den forventede 
økonomiske konsekvens. Området vil dog blive fulgt tæt i budgetopfølgningerne i 2014.

Der arbejdes løbende med at få foldet ovenstående udfordringer mere ud, og få iværksat handlinger,
således at SSU løbende kan iværksætte korrigerende indsatser mhp. at sikre budgetoverholdelse. 
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