
Overblik over budget og serviceområder på Social- og Sundhedsudvalgets område

Vejledning til at læse skemaet:

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

Gul = skal-opgaver, men 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 (fx merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste).

Det skal bemærkes, at Gribskov Kommune alene har handlemuligheder i forhold til de borgersager, hvor kommunen er både handle- og 
betalingskommune. Gribskov Kommune er betalingskommune - men ikke handle-kommune - for en række borgere, der bor i botilbud i andre 
kommuner. Gribskov Kommune har ikke mulighed for at justere i ydelser/serviceniveau i forhold til disse borgere.

Delramme (5-cifre) Beskrivelse (målgruppe/ydelse) Lovgivning/forpligtelse -
serviceniveau/mulighed for at
ændre/omlægge

Økonomi/sparemekanisme

341 Sundhed

34101 Pleje og Træning

Pleje og praktisk hjælp på 
centre

Servicelovens § 83: 

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 

Budget i 2015 i alt: 106.953.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr. i 2014: 
99.412.000 kr.

Nedenfor vises gennemsnitligt antal 
brugere og udgift pr. brugere pr. md.
og pr. år i 2014.

Der skal dog her gøres opmærksom 
på, at området ikke er norm- og 
mængde-reguleret.

Gnst. 
Antal 

Gnst. 
Udgift

Gnst. 
Udgift 
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om et korterevarende og tidsbegrænset 
rehabiliteringsforløb efter §83a ville 
kunne forbedre personens funktionsevne 
og dermed nedsætte behovet for hjælp 
efter §83.
Midlertidig hjælp ophæves. 

brugere
pr. md

pr. md
pr. 
bruger

pr. år pr.
bruger

Center-
borgere

292 37.443 449.319

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: 
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. 

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 henvises uddybende 
til flg. kvalitetsstandarder på 
kommunens hjemmeside:

• Kvalitetsstandard for rengøring

• Kvalitetsstandard for tøjvask 

• Kvalitetsstandard for indkøb

• Kvalitetsstandard for brændselshjælp

Pr.1.1.15

• Kvalitetsstandard for rengøring

• Kvalitetsstandard for tøjvask 

• Kvalitetsstandard for indkøb

• Kvalitetsstandard for brændselshjælp

• Kvalitetsstandard for 
hverdagsrehabilitering

Budget i 2015 i alt: 9.792.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr. i 2014: 
8.102.000 kr.

Nedenfor vises gennemsnitligt antal 
brugere og udgift pr. brugere pr. md.
og pr. år i 2014.
Der skal dog her gøres opmærksom 
på, at området ikke er norm- og 
mængde-reguleret.

Gnst. 
Antal 
brugere
pr. md

Gnst. 
Udgift 
pr. md 
pr. 
bruger

Gnst. 
Udgift 
pr. år 
pr. 
bruger

Ren- 
gøring

935 707 8.484

Tøj-
vask

291 689 8.268

Indkøb 50 331 3.972

Brænd-
sels-
hjælp 
(Vinter
-mdr.)

20 382 2.290

Personlig hjælp og pleje i 
hjemmet

Servicelovens § 83:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 

Der er tale om en skal-opgave, men 
kommunen kan justere serviceniveau, jf.

Budget i alt: 86.081.000.kr.

• Personlig pleje: 78.397.000
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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. 

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 
hverdagsrehabilitering

kr. 

• Omsorgsbesøg, nødkald og 
særlige behov mv.: 
5.497.000 kr. kr.

• Sygepleje: 12.692.000 kr.

• Demenskontakten: 
1.013.000 kr.

• Respiratorborgere: 
1.174.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr. i 2014: 
69.106.000 kr.

• Personlig pleje: 61.443.000
kr.

• Omsorgsbesøg, nødkald og 
særlige behov mv.: 
6.777.000 kr.

• Demenskontakten: 438.000
kr.

• Respiratorborgere: 448.000
kr.

Nedenfor vises gennemsnitligt antal 
brugere og udgift pr. brugere pr. md.
og pr. år i 2014 vedr. plejen.
Der skal dog her gøres opmærksom 
på, at området ikke er norm- og 
mængde-reguleret.

Gnst. 
Antal 
brugere
pr. md

Gnst. 
Udgift 
pr. md 
pr. 
bruger

Gnst. 
Udgift 
pr. år 
pr. 
bruger

Pleje 
dag

595 6.007 72.084

Pleje 357 5.647 67.764
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aften

Pleje 
nat

72 2.375 28.500

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

Budget i alt: 12.692.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr. i 2014:      
9.707.000 kr.

Mellemkommunale køb og 
salg

Budget i alt: -6.418.000 kr.

• Køb: 11.861.000 kr.

• Salg: -26.059.000 kr.

• Ellen Marie Hjemmet: 
7.780.000 kr.

 
Forbrug efter 10 mdr. i 2014: 
-1.478.000 kr.

• Køb: 11.918.000 kr.

• Salg: -20.929.000 kr.

• Ellen Marie Hjemmet: 
7.534.000 kr.

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

Budget i alt: 1.597.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr. i 2014: 
607.500 kr.

Midlertidig hjælp 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: 

Budget i alt: - kr.

Forbrug efter 10 mdr. i 2014: 
-46.500 kr.
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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. 

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.

Budget i alt: 3.055.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr. i 2014: 
2.378.000 kr.

Nedenfor vises gennemsnitligt antal 
brugere og udgift pr. brugere pr. år i 
2014.
Der skal dog her gøres opmærksom 
på, at området ikke er norm- og 
mængde-reguleret.

Gnst. 
Antal 
brugere pr.
år

Gnst. 
Udgift pr. 
år pr. 
bruger

Egne 
hjælpere

18 154.500

Midlertidige 
aflastningsophold

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 

Budget i alt: 18.362.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr. i 2014: 
16.350.000 kr.

Nedenfor vises gennemsnitligt antal 
brugere og udgift pr. brugere pr. md.
og pr. år i 2014.
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kommunens hjemmeside:
Kvalitetsstandard for midlertidigt 
ophold

(Bemærk: Der er ikke tale om de 
kvalitets-standarder, der trådte i kraft 
med det nye
udbud).

Der skal dog her gøres opmærksom 
på, at området ikke er norm- og 
mængde-reguleret.

Gnst. 
Antal 
brugere
pr. md

Gnst. 
Udgift 
pr. md 
pr. 
bruger

Gnst. 
Udgift 
pr. år pr.
bruger

Midl. 
ophold

58 16.760 201.000

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 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

Der er tale om en skal-opgave, som 
kommunen skal tilbyde, men kommunen
fastlægger selv serviceniveau og kan 
justere på både tildelings- kriterier og 
frekvens/indhold. 

• Kvalitetsstandard for 
vedligeholdelsestræning

• Kvalitetsstandard for genoptræning

Budget i alt: 915.000 kr.

Priser m.v. har ændret sig så meget, 
at det ikke giver mening at bruge 
forbrugstal for 2014

Genoptræning efter 
sundheds-lovens § 140

§ 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 
(Bemærk: Der er ikke tale om de 

Budget i alt: 915.000 kr.

Priser m.v. har ændret sig så meget, 
at det ikke giver mening at bruge 
forbrugstal for 2014
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kvalitets-standarder, der trådte i kraft 
med det nye
udbud).

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.

Budget i alt: 496.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr. i 2014: 
295.000 kr.

Nedenfor vises gennemsnitligt antal 
brugere og udgift pr. brugere pr. md.
og pr. år i 2014.

Der skal dog her gøres opmærksom 
på, at området ikke er norm- og 
mængde-reguleret.

Gnst. 
Antal 
brugere
pr. md

Gnst. 
Udgift 
pr. md 
pr. 
bruger

Gnst. 
Udgift 
pr. år pr.
bruger

I alt 31 20.017 240.200

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.

Budget i alt: 2.084.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr. i 2014: 
2.041.000 kr.

Nedenfor vises gennemsnitligt antal 
brugere og udgift pr. brugere pr. md.
og pr. år i 2014.

Der skal dog her gøres opmærksom 
på, at området ikke er norm- og 
mængde-reguleret.
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Gnst. 
Antal 
brugere
pr. md

Gnst. 
Udgift 
pr. md 
pr. 
bruger

Gnst. 
Udgift 
pr. år 
pr. 
bruger

Veder-
lagsfri 
§140a

123 781 9.372

Pasning af nærtstående med
handicap eller alvorlig 
sygdom i indtil 6 mdr. 
servicelovens § 118

Servicelovens § 118:
En person med tilknytning til 
arbejdsmarkedet, der ønsker at passe 
nærtstående med betydelig og varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
eller indgribende kronisk eller langvarig,
herunder uhelbredelig lidelse i hjemmet, 
skal ansættes af kommunalbestyrelsen, 
når alternativ til pasning i hjemmet er 
døgnophold uden for hjemmet eller, 
plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde.

Der er tale om en skal-bestemmelse.
Der vurderes i praksis ikke at være 
mulighed for at justere serviceniveau, 
der følger detaljeret 
lovgivning/vejledning på området.

Ventedage Budget i alt: 1.057.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr. i 2014: 
426.000 kr.

Pasning af døende § 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. 

Budget i alt: 1.410.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr. i 2014: 
947.000 kr.

Nedenfor vises gennemsnitligt antal 
brugere og udgift pr. brugere pr. md.
og pr. år i 2014.

Der skal dog her gøres opmærksom 
på, at området ikke er norm- og 
mængde-reguleret.
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Gnst. 
Antal 
brugere pr.
år

Gnst. 
Udgift pr. 
år pr. 
bruger

Psning af 
døende

39 28.955

Hospice Budget i alt: 535.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr. i 2014: 
617.000 kr.

Uddannelse af SSH- og 
SSA elever

Gk er forpligtige til at  stille praktik og 
studiepladser til rådighed for 
uddannelsesforløb jvnf. 
Lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 
2010 om erhversgrunduddannelser m.v. 
og i medfør af  Lovbekendtgørelse nr. 
439 af 29. april 2013 om 
erhvervsuddannelser.

Budget i alt: 9.127.000 kr.

• SSH: 5.776.000 kr.

• SSA: 3.351.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr. i 2014: 
7.661.000 kr.

• SSH: 5.308.000 kr.

• SSA: 2.352.000 kr.

Puljer Demografipulje til uforudsete 
udgifter/stigninger i forbrug, Ældrepulje 
herunder sommerudflugt samt 
velfærdsteknologi samt Projekt 
Fornyelsesfond

Der er tale om en kan-bestemmelse. Budget i alt: 11.261.000 kr.

• Demografipulje: 
10.519.000 kr.

• Ældrepulje: 742.000 kr.

• Projekt Fornyelsesfond: 0 
kr.

Forbrug efter 10 mdr. i 2014: 
2.416.000 kr.

• Ældrepulje: 150.000 kr.

• Projekt Fornyelsesfond: 
2.266.000 kr.

34102 Hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Serviceloven §112: Det er en skal-opgave, men kommunen Budget 2015 i alt: 14.628.852 kr.
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§112 Kommunalbestyrelsen
skal yde støtte til
hjælpemidler til personer
med varigt nedsat fysisk
eller psykisk
funktionsevne

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

kvalitetsstandard for kropsbårne 
hjælpemidler

(Bemærk: Der er ikke tale om de 
kvalitets- standarder, der trådte i kraft 
med det nye 
udbud).

heraf  §17 støtte til individuel 
befordring på kr. 16.766 kr.

• Optiske hjælpemid: 
267.428 kr.

• Høreapparat: 203.016 kr.

• Proteser: 3.822.128 kr.

• Inkontinens: 6.479.813 kr.

• Diabetes: 1.906.314 kr.

• Andre hjælpemidl.: 
1.950.153 kr.

Forbrug efter 10 mdr. i 2014: 
11.609.518 kr.

• Optiske hjælpemid: 
266.193 kr.

• Høreapparat: -1.492 kr.

• Proteser: 107.565 kr.

• Inkontinens: 5.034.610 kr.

• Diabetes: 1.593.547 kr.

• Andre hjælpemidl.: 
1.826.771 kr.

Ikke-kropsbårne 
hjælpemidler §112

Serviceloven §112:
Kommunalbestyrelsen
skal yde støtte til
hjælpemidler til personer
med varigt nedsat fysisk
eller psykisk
funktionsevne

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/vejledninger og praksis-
afgørelser, som kommunen skal følge. 

kvalitetsstandard for kropsbårne 
hjælpemidler

(Bemærk: Der er ikke tale om de 

Budget 2015 i alt: 1.646.781 kr.

• IT- hjælpemidler: 
1.435.664 kr.

• Specialrådgivning: 13.095 
kr. 

• Øvr. Forbrugsgoder: 
198.022 kr.

 Forbrug efter 10 mdr. i 2014: 
998.667 kr.

• IT- hjælpemidler: 
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kvalitets- standarder, der trådte i kraft 
med det nye 
udbud).

• kørestole

• rolatorer

• lifte

• møbler

• kaldeanlæg

• IT-hjælpemidler og 

• o.lign.

770.511kr.

• Specialrådgivning: 0 kr.

• Øvr. Forbrugsgoder: 
228.156 kr. 

Genbrugshjælpemidler § 
112

Servicelovens § 112 
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til 
hjælpemidler til personer med varigt 
nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne.

Det er en skal-opgave. Men kommunen 
fastsætter serviceniveau og kan justere 
på tildelingskriterier og indhold.

 Kvalitetsstandard for hjælpemidler 

(Bemærk: Der er ikke tale om de 
kvalitetsstandarder, der trådte i kraft 
med det nye udbud).

Budget 2015 i alt: 8.390.386 kr.

Forbrug frem til mdr. 10 i 2014: 
6.509.191 kr.

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.

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.

Nogle borgere kan have ret til både 
handicapbil og befordring. Der vil finde 
en gennemgang af disse sager sted, så 
det sikres, at der ikke 
dobbeltkompenseres

Budget  2015 i alt: 1.586.227 kr. 

• Handicapbil Køb: 
2.654.756 kr.

• Tilbagebetaling af støtte: 
-1.903.508 kr.

• Handicapbil hjælp til: 
834.979 kr.

Forbrug frem til mdr. 10 i 2014: 
883.743 kr. 

• Handicapbil Køb: 
1.774.717 kr.

• Tilbagebetaling af støtte: 
-991.751 kr.
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• Handicapbil hjælp til: 
100.777 kr.

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.

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/vejledninger og 
praksis-afgørelser, som kommunen skal 
følge.
Dog kan opgaven sendes i udbud med 
henblik på rammeaftale, da GK ikke har 
fast aftale med en håndværker/-
entreprenør.
Endvidere kan afsøges nye 
muligheder, hvor færdige moduler 
kan kobles på en bygning i stedet for 
at lave en  egentlig tilbygning eller 
indvendig boligændring. Dette vil 
kræve ændring af kvalitetsstandarden

Kvalitetsstandard for boligindretning

(Bemærk: Der er ikke tale om de 
kvalitetsstandarder, der træde i kraft 
med det nye
udbud).

Budget 2015 i alt: 2.385.461 kr.

• Dyre boligsager: 1.513.708
kr.

• Øvr. Boligsager: 871.753 
kr.

Forbrug frem til mdr. 10 i 2014: 

• Dyre boligsager: 3.610 kr.

• Øvr. Boligsager: 708.650 
kr.

34103 Sygehusydelser

Sygehus
medfinansiering og
sygesikring

Kommunen er forpligtiget til at betale 
efter objektive kriterier afhængig af træk
på sygehusvæsen og sygesikring.
Dog kan kommunen gøre en indsats i 
det nære
sundhedsvæsen for at undgå 
genindlæggelser,
hvorved udgiftsudviklingen kan 

Budget  2015 i alt : 158.990.000 kr.

Fordelt på 

• Bahandling Somatisk 
sygehus kr. 81.690 kr.

• Ambulant Somatisk kr. 
55.124

• Genoptræning under 
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bremses. indlæggelse kr. 1.771

• Behandling på psykiatrisk 
sygehus kr. 2.341

• Ambulant psykiatrisk 
behandling kr. 15.512

34104 Sundhedsfremme
og tilskud

Budget 2015 i alt: 10.070.000 kr.
Forbrug i alt 2014: -3.092.847

Tilskud til aktiverende og 
forebyggende tilbud efter § 
79

Servicelovens § 79:
Kommunalbestyrelsen kan iværksætte 
eller give
tilskud til generelle tilbud med 
aktiverende eller
forebyggende sigte

Det er en kan-bestemmelse Budget 2015 i alt: 2.676.089 kr.

Ældreråd: 355.867 kr.
Handicapråd: 61.823 kr.

Selvtrænere (egenbetaling): 0 kr.
Pensionistforening: 359.410 kr.
Ældresagen: 41.914 kr.
Centerråd: 106.880 kr.
Sommerudflugt: 0 kr.
Motionsfremme: 166.607 kr.
Fokus på frivillighed, botilbud: 
464.561 kr.

Gribskov Seniorcenter: 919.027 kr.
Seniorcenter Gilleleje: 200.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr. i 2014 
1.502.129 kr.

Ældreråd: 77.183 kr.
Handicapråd: 27.586 kr.

Selvtrænere(egenbetaling): -2.651 
kr.
Pensionistforening: 329.564 kr.
Ældresagen: 40.000 kr.
Centerråd: 99.896 kr.
Sommerudflugt: 98.830 kr.
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Motionsfremme: 103.576 kr.
Fokus på frivillighed, botilbud: 0 kr.

Gribskov Seniorcenter: 718.815 kr.
Seniorcenter Gilleleje: 0 kr.

Samarbejde med og 
økonomisk støtte til 
frivillig sociale 
organisationer § 18

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.

Budget 2015 i alt: 1.140.955 kr.

FC Helsinge tilskud: 370.864 kr.
FC Græsted tilskud: 370.864 kr.

§18 pulje1: 58.680 kr.
§18 pulje 2: 248.338 kr.
§18 pulje 3: 48.200 kr.
§18 Midler fælleskom.: 44.009 kr.
§18 budget 2015 i alt 399.227 kr.

Forbrug efter 10 mdr. i 2014: 
1.568.000 kr.

FC Helsinge tilskud: -245.317 kr.
FC Helsinge, drift: 857.240
Integration FC Helsinge: 13.791
Naturprojekt FCH: 28.000
FC Helsinge i alt: 653.714

FC Græsted tilskud:-428.273 kr.
FC Græsted Drift: 1.214.867
Lydavis FCG.: 8.504
Frivilligt Forum FCG: 148 kr.
Selvhjælp FCG: 40.710,00
Velfærdspenge FCG: 237.838
kr.
Projekt familier FCG: 54.660
Livsmod: 0 kr.
FC Græsted i alt: 1.128.452,68
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§18 pulje1: 46.560
§18 pulje 2: 234.304
§18 pulje 3: 42.971
§18 Midler, fællespulje: 35.831
§18 budget 2015 i alt 359.665
 kr.

Forebyggelsesrammen Gribskov Kommune har i 
sundhedsaftalen for 2011-2014 tilsluttet 
sig et forpligtende samarbejde med 
Region H og praktiserende læger samt 
løbende implementering af 
forløbsprogrammer. I 2012 tog Social- 
og Sundhedsudvalget principiel stilling 
om tiltrædelse af alle 
forløbsprogrammer, udarbejdet på dette 
tidspunkt (Lænderyg-, hjerte-/kar-, 
Cancer og tidl. KOL- og Diabetes II).
Diabetes II og KOL har været i drift 
længe. Cancer har været afprøvet i 
pilotprojekt og evalueres pt. Hjerte-/kar-
og Lændeyg er i implementeringsfasen 
via tværsektorielt samarbejde med 
Hillerød hospital, Almen praksis og 
øvrige kommuner i planområde
nord.
Forebyggelsesprojekter herunder 
sundhedscafe og opfølgende besøg er 
kan-opgaver.

Budget 2015 i alt: 3.382.578 kr.

Sundhedsfrem.tiltag: 760.915 kr. 
Investeringspulje: 760.915 kr.

Kapacitetsopbygning: 83.302 kr.
Vidensopbygning: 20.318 kr.
Kommunalt lægeligt udvalg: 62.985 
kr.
Borger i centrum: 11.174 kr.

Borgerret. Forebyg.: 1.652.234 kr.
Sundhedscafé: 119.876 kr.
Aktive borger i bevægelse (grib 
livet): 1.032.358 kr.
Center for sundhed og trivsel: 
500.000 kr.

Patientrettet forbyg.: 3.316.127 kr.
KOL-rehabilitering: 257.285 kr.
(skal overføres til driftsbudget)
Forløbsprogramprojekt: 628.842 kr. 
(skal overføres til driftsbudget)
Patientrettet forebyggelse (pulje 
afsat i 2015) 2.450.000 kr.

Forbrug efter mdr. 10 i 2014: 
201.450 kr.

Sundhedsfrem.tiltag: 24.785 kr. 
Investeringspulje: 148,31 kr.
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Borger i centrum: 0 kr.

Kapacitetsopbygning: 23.525 kr.
Vidensopbygning: 15.026 kr.
Kommunalt lægeligt udvalg: 8.499 
kr.

Borgerret. Forebyg.: 119.167  kr.
Mobile sundhedstiltag: 7.943 kr.
Styrkelse af hjerneskade indsats: 
111.224 kr.
Aktive borger i bevægelse (grib 
livet) – forbrug registres på konto 
xxxx under ældreområdet: 0 kr.

Patientrettet forbyg.: 33.973 kr.
KOL-rehabilitering: 0 kr.
Opfølg. Hjemmebesøg: 8.670 kr.
Forløbsprogramprojekt: 11.552  kr.
Forebyg. Af indlæg: 13.751 kr.

Ældre-milliarden (TP har 
ændret farven til rød, da der
ikke kan laves besparelser 
på ældremilliarden, da der 
er tale om satspuljemidler).

Kan-opgave, som er prioriteret til 
investering i
afprøvning af velfærdsteknologi. Det 
sker fx i regi af 
Udviklingspartnerskabet, som er en 
kontraktlig forpligtelse.

Budget i alt i 2015: 0 kr. ( i prisme 
budgetterede udgifter 8.826.000 kr
Budgetterede indtægter 8.826.000 
kr. 

34106 Madservice

Tilskud til madservice 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 

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:

Budget i alt: 3.668.000 kr.

• Mad på centre: 936.000 kr.

• Mad i eget hjem: 1.030.000
kr.

• Udbringning: 1.702.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr. i 2014: 

16



kan
udføre disse opgaver. 
Kommunalbestyrelsen
skal efter bekendtgørelse om betaling for
generelle tilbud efter serviceloven træffe 
beslutning om betaling for madservice.

(BEK 343/2013)

Taksten i Gribskov 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.

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 kost på centre
Kvalitetsstandard for tilberedning og 
udbringning af mad

• Mad på centre: 1.744.627

• Mad i eget hjem: -618.289

• Udbringning: 1.414.277

Nedenfor vises gennemsnitligt antal 
brugere og udgift pr. brugere pr. md.
og pr. år i 2014.

Der skal dog her gøres opmærksom 
på, at området ikke er norm- og 
mængde-reguleret.

Gnst. 
Antal 
brugere
pr. md

Gnst. 
Udgift 
pr. md 
pr. 
bruger

Gnst. 
Udgift 
pr. år 
pr. 
bruger

Centre 342 3.140 37.680

Eget 
hjem

287 995 11.940

Kold 
udbring
-ning

122 286 3.432

Varm 
udbring
-ning

126 948 11.376

342 Socialområdet

34201 Borgere med 

handicap 

Børn

Familieorienteret Serviceloven §11 stk. 1 Der er tale om en skal-bestemmelse, men Budget 2015: Ikke budgetangivet
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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

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.

kommunen fastlægger serviceniveau. Forbrug efter 10 mdr.: 9.000 kr.

Rådgivning til

personer med

nedsat psykisk eller

fysisk funktionsevne

eller særligt sociale

problemer

Serviceloven § 12 stk. 1.

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

Der er tale om en skal-bestemmelse, men 

kommunen fastlægger serviceniveau.

Budget 2015: Ikke budgetangivet

Forbrug efter 10 mdr.: 0 kr.

Hjælp og støtte til

børn med betydelig

og/eller varig

funktionsnedsættelse

Behov for hjælp eller

særlig støtte, herunder

særlige dagtilbud og

hjemmetræning,

serviceloven § 32

Kommunalbestyrelsen

træffer afgørelse om

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.

Budget 2015: 389.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr.: 289.000 kr.

Forv.

modta

-gere

2015

Gns.

udgift

pr

måned

Gns.

udgift

pr år
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hjælp til børn, der på

grund af betydelig og

varigt nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne

har behov for særlig

hjælp og støtte.

Hjemme-

træning 

og 

særlige 

dagtilbud

2 16.208 194.500

Særlige klubtilbud Serviceloven § 36.

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.

Der er tale om en skal-bestemmelse, men 

kommunen fastlægger serviceniveauet

Budget 2015: 2.056.000

Forbrug efter 10 mdr.: 1.455.000 kr.

Forv.

modta-

gere

2015

Gns.

udgift

pr

måned

Gns.

udgift pr

år

Klub-

tilbud
8 21.413 256.960

Merudgifter Serviceloven § 41

Kommunalbestyrelsen

skal yde dækning af

nødvendige merudgifter

ved forsørgelse i

hjemmet af et barn

under 18 år med

betydelig og varigt

nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne

eller indgribende kronisk

eller langvarig lidelse.

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.

Budget 2015: 1.700.000 kr. 

(brutto: 50 % statsrefusion)

Forbrug efter 10 mdr.:  1.476.000 kr.

Forv.

modta-

gere

2015

Gns.

udgift

pr

måned

Gns.

udgift

pr år

Merud-

gifter

85 1.666 20.000

Tabt arbejdsfortjeneste Serviceloven § 42:

Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til

dækning af tabt

arbejdsfortjeneste til

Der er tale om en skal-bestemmelse

Der vurderes i praksis ikke at være mulighed 

for at justere nuværende serviceniveau, der 

følger

Budget 2015: 5.200.000 kr. 

(brutto: 50 % statsrefusion)

Forbrug efter 10 mdr.: 4.561.000 kr.
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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.

detaljeret lovgivning/vejledning på området 

og praksisafgørelser, der dels fastlægger

tildelingskriterier og ydelsens indhold.

Forv.

modta-

gere

2015

Gns.

udgift

pr

måned

Gns.

udgift

pr år

I alt 56 7.738 92.857

Supplerende ydelse

ved ledighed til

modtagere af tabt

arbejdsfortjeneste

Serviceloven § 43, stk.

1:

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

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.

Budget 2015: Ikke budgetangivet

Forbrug indeholdt i ovenstående 

Ledsagelse Serviceloven § 45:

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

Der er tale om en skal-bestemmelse

Kommunen har ikke mulighed for at 

fastlægge eget

serviceniveau i forhold til indholdet af 

ydelsen.

Budget 2015: Ikke budgetangivet

Forbrug efter 10 mdr.: 0 kr.

Anbringende og forebyggende

foranstaltninger til børn

Serviceloven § 52:

Omhandler

foranstaltninger til børn

bl.a. støtte i hjemmet, aflastning, 

døgnophold og

anbringelse uden for

hjemmet.

Der er tale om en skal-bestemmelse, men 

kommunen fastlægger serviceniveau.

Budget 2015: 14.282.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr.: 8.621.000 kr.

Forventet forbrug 2015: 17.368.000 kr.

Forv.

modta

Gns.

udgift

Gns.

udgift pr
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-gere

2015

pr

måned

år

Døgn-

inst./

døgnoph

5 128.456 1,5 mio.

Aflast-

ning
16 24.805 297.658

Anden 

hjælp
3 23.400 280.807

Efter-

værn
2 33.990 407.888

Praktik-

ophold
5 42.285 507.423

Støtteperson til

forældre i

forbindelse med

anbringelse

Serviceloven § 54:

Kommunalbestyrelsen

skal tilbyde

forældremyndighedens

indehaver en

støtteperson i forbindelse

med barnets eller den

unges anbringelse uden

for hjemmet, jf. § 52,

stk. 3, nr. 7.

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.

Budget 2015: 40.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr.: 0 kr.

Voksne borgere med 

handicap

Afløsning/aflastning Servicelovens § 84:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning 

eller aflastning til ægtefælle, forældre eller 

andre nære pårørende, der passer en person 

med nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne.

Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt 

Det er en skal-opgave. Kommunen 

fastsætter serviceniveau inden for lovens 

rammer og kan justere på tildelingskriterier 

og tilbuddets indhold.

Budget 2015: 1.459.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr.: 958.808 kr.

Forv.

modta-

gere

2015

Gns.

udgift

pr

måned

Gns.

udgift

pr år
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ophold til personer, der i en periode har et 

særligt behov for omsorg og pleje.

§ 84 6 20.258 243.101

Socialpædagogisk

støtte

Servicelovens § 85:

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.

Der er tale om en skal-opgave. Kommunen

fastsætter serviceniveau. Der kan justeres på

både tildelingskriterier og frekvens/indhold.

Der er vedtaget kommunalt serviceniveau. 

Der henvises uddybende til flg. 

kvalitetsstandarder:

Budget 2015: 48.636.000 kr.

heraf støtte i § 105 bolig: 24.636.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr.: 32.999.000 kr.

OBSEn del udgifter udestår idet de først 

afregnes umiddelbart inden 

regnskabsafslutning.

Forventet forbrug 2015: 49.756.000 kr.

Forv.

modta-

gere

2015

Gns.

udgift

pr

måned

Gns.

udgift pr

år

§ 105 

bolig i 

GK

43 47.745 572.940

Hj.vejl. 

og 

støtte 

kontakt

76 2.507 30.085

Øvrige 36 52.854 634.256

Øvrige dækker over borgere i det 

forhenværende PG handicapstøtte samt

borgere udenfor kommunen.

Handlekommune:

Udgift i kr.
GK handle-

kommune

GK ikke

handle-

kommune

§ 105 17.130.910 7.253.645

Øvrige 18.301.720 6.161.505
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Gns.pris pr.

år

GK handle-

kommune

GK ikke

handle-

kommune

§ 105 552.610 659.422

Øvrige 703.912 560.137

På i alt 11 borgere under § 105 og 11 

borgere under øvrige er GK ikke 

handlekommune.

Tilskud til personlig og praktisk

hjælp (§ 95) og tilskud til 

ansættelse af hjælpere BPA (§ 

96)

Servicelovens §§ 95 og

96 omhandler reglerne

for kontant tilskud og

hjælperordning til

personer med betydelig

og varigt nedsat

funktionsevne.

Der er tale om en skal-opgave. Kommunen 

fastlægger serviceniveau. Der kan justeres 

på tildelingskriterier og indhold.

Link til kvalitetsstandarder på kommunens 

hjemmeside:

Budget 2015: 8.809.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr.: 7.400.000 kr.

Forventet forbrug 2015: 9.809.000 kr.

Forv.

modta-

gere

2015

Gns.

udgift

pr

måned

Gns.

udgift

pr år

§ 95 2 51.070 612.835

§ 96 10 71.528 858.334

Ledsagelse Serviceloven § 97:

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.

Der er tale om en skal-bestemmelse

Kommunen har ikke mulighed for at 

fastlægge eget serviceniveau i forhold til 

indholdet af ydelsen.

Budget 2015: 2.624.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr.: 465.000 kr.

OBS! En del udgifter udestår idet de 

først afregnes umiddelbart inden 

regnskabsafslutning.

Forv.

modta-

gere

2015

Gns.

udgift

pr

måned

Gns.

udgift

pr år

Ledsa-

gerord-

ningen

74 2.289 27.474

Øvrige 29 1.698 20.372

Støtte- og Serviceloven § 99: Der er tale om en skal-opgave, men Budget 2015: 390.000 kr.
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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.

kommunen

fastlægger selv serviceniveauet. Der er tale 

om

ikke-visiteret hjælp.

Forbrug efter 10 mdr.: 0 kr.

OBS! Dette er et rammebudget, og der 

afregnes umiddelbart inden 

regnskabsafslutning.

Dækning af

nødvendige

merudgifter

Serviceloven § 100:

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.

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.

Budget 2015: 1.000.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr.: 883.000 kr.

Forv.

modta-

gere

2015

Gns.

udgift

pr

måned

Gns.

udgift

pr år

Mer-

udgifter
67 1.244 14.925

Tilbud af

behandlingsmæssig

karakter

Serviceloven § 102:

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

Der er tale om en kan-betemmelse, og 

kommunen har således ikke pligt til at 

tilbyde borgere behandling

Budget 2015: 25.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr.: 3.400 kr.
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behandlingstilbud, der

kan tilbydes efter anden

lovgivning.

Beskyttet

beskæftigelse

Serviceloven § 103:

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.

Det er en skal-opgave. Kommunen 

fastsætter serviceniveau inden for lovens 

rammer og kan justere på tildelingskriterier 

og tilbuddets indhold.

Budget 2015: 7.653.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr.: 6.249.000 kr.

Forv.

modta-

gere

2015

Gns.

udgift

pr

måned

Gns.

udgift

pr år

Beskyt-

tet 

besk.

53 12.032 144.395

Handlekommune:

GK handle-

kommune

GK ikke

handle-

kommune

Udgift 5.980.890 1.678.635

Gns. pris pr.

år
149.522 129.126

På i alt 13 borgere er GK ikke 

handlekommune.

Aktivitets- og

samværstilbud

Serviceloven § 104:

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.

Det er en skal-opgave. Kommunen 

fastsætter serviceniveau inden for lovens 

rammer og kan justere på tildelingskriterier 

og tilbuddets indhold.

Budget 2015: 16.393.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr.: 10.976.000 kr.

OBS! En del udgifter udestår idet de 

først afregnes umiddelbart inden 

regnskabsafslutning.

Forv.

modta-

gere

2015

Gns.

udgift

pr

måned

Gns.

udgift

pr år

Aktivi-

tet og 

samvær

60 22.768 273.217
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Mødestedet (2.3 mio. kr. år) og Klubben 

(876.743 kr. pr. år) er ikke indeholdt i 

beregningen af  gns.udgifter.

Handlekommune:

GK handle-

kommune

GK ikke

handle-

kommune

Udgift 7.379.205 6.004.615

Gns. pris pr.

år
263.543 187.644

Botilbud -

midlertidigt ophold

Serviceloven § 107:

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.

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.

Budget 2015: 32.000.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr.: 27.712.000 kr.

Forventet forbrug 2015: 36.242.000 kr.

Forv.

modta-

gere

2015

Gns.

udgift

pr

måned

Gns.

udgift

pr år

Midl. 

bo-

tilbud

46 65.656 787.875

Handlekommune:

GK handle-

kommune

GK ikke

handle-

kommune

Udgift 27.504.210 9.698.050

Gns. pris pr.

år
859.507 746.004

På i alt 13 borgere er GK ikke 

handlekommune.

Længerevarende botilbud Serviceloven § 108

Kommunalbestyrelsen

Der er tale om en skal-bestemmelse. 

Kommunen fastlægger serviceniveauet i 

Budget 2015: 47.426.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr.: 35.244.000 kr.
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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

kan få dækket disse

behov på anden vis.

overensstemmelse med loven og praksis-

afgørelser ift. visitation til tilbud.

Der er tale om et område hvor der i stor 

udstrækning sker køb eksternt.

Forv.

modta-

gere

2015

Gns.

udgift

pr

måned

Gns.

udgift

pr år

Læng. 

botilbud
54 73.188 878.263

Handlekommune:

GK handle-

kommune

GK ikke

handle-

kommune

Udgift 9.458.245 36.786.525

Gns. pris pr.

år
919.840 875.870

På i alt 42 borgere er GK ikke 

handlekommune.

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

Der er tale om en skal-bestemmelse, men 

kommunen fastlægger serviceniveau.

Budget 2015: 4.269.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr.: 3.758.000 kr.

Indeholder kun borgere afregnet under 

SSU.

Forv. 

modta-

gere  

2015

Gns. 

udgift 

pr 

måned

Gns. 

udgift 

pr år

Under 

18 år
2 11.208 134.500

Over 18 

år
20 18.750 225.000
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afdækkes om den unge

er i stand til at gennemføre

et andet ungdomsuddannelsestilbud,

f.eks.

med faglig, personlig

og/eller specialpædagogisk

støtte.

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.

Budget 2015: 2.800.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr.: 1.870.000 kr.

De 1,2 mio. kr. er udgift til objektiv 

finansiering. Resten er 

aktivitetsbestemt.

Forv.

modta-

gere

2015

Gns.

udgift

pr

måned

Gns.

udgift

pr år

Spec. 

under-

visning

175 762 9.143

34203 Voksne 

socialt udsatte 

Botilbud: Samlet budget til 

botilbud (ikke fordelt på §-

niveau)

Serviceloven § 107, 108, 109 og 110 Samlet budget til botilbud (ikke fordelt på §-

niveau)

Budget 2015 i alt: 11.416.992 kr.

28



Botilbud til personer med 

særlige sociale problemer

Serviceloven § 107. Se ovenfor under 

delramme 34201

Budget 2015 i alt: Ikke budget på §-

niveau

Forbrug efter mdr. 10 2014: 3.961.455 

kr.

Forventet forbrug i 2014: 5.293.135 kr.

Forvent

et antal 

modtag

ere

Gnst. 

Udgift 

pr. md. 

pr. 

bruger

Gnst. 

Udgift 

pr. år pr.

bruger

Kom. 6    51.592 627.187

Privat 10    30.814 369.764

 Længerevarende botilbud Serviceloven § 108 længerevarende botilbud.

Se ovenfor under delramme 34201

Budget 2015 i alt: Ikke budget på §-

niveau

Forbrug efter 10 mdr. 2014: 

719.444 kr.

 kr.

Forventet forbrug i 2014: 869.674 kr.

Forventet 

anta 

brugere

Gns. Udgift 

pr. år

§ 108 2 434.837

Socialpædagogisk støtte Servicelovens § 85: Se ovenfor under 

delramme 34201

Budget 2015 i alt:: Ikke budget på §-

niveau

Forbrug efter 10 mdr. 2014: 

  332.725 kr.

Forventet forbrug i 2014: 2.213.528 kr.
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OBS: En del udgifter udestår i det de 

først afregnes umiddelvart inden 

regnskabsafslutning.

Forventet 

antal 

brugere

Gns. Udgift 

pr. år

§ 85 61 36.287

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

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.

Budget 2015 i alt: Ikke budget på §-

niveau

Forbrug efter 10 mdr. 2014 før 

statsrefusioner (50%):  668.977

kr.

Forventet forbrug i 2014 efter 

statsrefusion: 370.514 kr.

Forventet 

antal 

brugere

Gns. 

Udgiftr pr. 

år

§ 109 11 33.683

Forsorgshjem Serviceloven § 110:

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.

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.

Budget 2015 i alt:: Ikke budget på §-

niveau

Forbrug efter 10 mdr. 2014 før alle 

statsrefusioner: 

 1.692.277

 kr.

Forventet forbrug i 2014 efter 

statsrefusion: 1.688.423 kr.

Forventet 

antal 

brugere

Gnst. 

Udgift pr. år

§ 110 22 76.747 kr. 

Botilbud: Samlet budget til Serviceloven § 107, 108, 109 og 110 Budget 2015 i alt: 5.664.639 kr.
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alkohol-tilbud (ikke fordelt på 

§-niveau)

Alkoholbehandling – ambulant Sundhedsloven § 141, stk. 1:

Kommunalbestyrelsen tilbyder vederslagsfri 

behandling til alkoholmisbrugere.

Der er tale om en skal-bestemmelse. 

Borgere 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.

Budget 2015 i alt:

Ikke budget på §-niveau

Forbrug efter 10 mdr. 2014: 

 2.136.300 kr.

Forventet forbrug i 2014:  4.646.584 kr.

OBS: En del udgifter udestår, idet de 

først afregnes umiddelbart inden 

regnskabsafslutning.

Forventet 

antal 

modtagere

Gns. 

Udgiftr pr. 

md.

Eget beh. - -

Ambulant 89 23.725

§85 6 27.605

Alkoholbehandling – dag- og 

døgnbehandling

Sundhedsloven § 141, stk. 1:

Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri 

behandling til alkoholmisbrugere

Kommunen er ikke forpligtiget til at tilbyde 

dag- og døgnbehandling.

Kvalitetsstandard for behandling for 

alkoholmisbrug

Budget 2015 i alt:: Ikke budget på §-

niveau

Forbrug efter 10 mdr. 10 2014: 

259.261 kr.

Forventet forbrug i 2014:370.000 kr.

Gnst. Antal 

brugere pr. 

md.

Gnst. 

Udgift pr. år

pr. bruger

Døgn 4 92.500

Stofmisbrug

Stofmisbrugsbehandling 

Servicelovens § 101,    

Sundhedslovens § 142

Servicelovens § 101:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 

behandling af stofmisbrugere.

Kvalitetsstandard for social behandling for 

stofmisbrug.

Budget 2015 i alt: 

2.458.240 kr.

Forbrug efter mdr. 10 2014: 

 1.537.763 kr. 
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Sundhedslovens § 142: 

Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri 

lægelig behandling med 

afhængighedsskabende lægemidler til 

stofmisbrugere

Forventet forbrug i 2014: 3.476.070 kr.

Forventet 

antal 

brugere

Gns. 

Udgift pr. 

år

Dagbeh. 17 36.176

Eget 

beh.tilbud

- -

Døgn 6 75.167

First Move 18 46.575

Støtte § 85 5 34.344

34204 - Flygtninge

Introduktionsydelse efter 

integrationsloven

Borgere der har fået opholdstilladelse og 

opholder sig i Gribskov Kommune under den 

3-årige integrationsperiode har ret til 

integrationsydelse efter integrationsloven

Der er tale om en skal-bestemmelse, som 

kommunen har pligt til at yde. Der kan ikke 

fastlægges serviceniveau.

Budget 2015 i alt: 4.876.000 kr.

Forbrug efter 10 mdr. 2014: 11.229.636 

kr.

Administration ifm. 

modtagelse af flygtninge

Integrationsloven …... Der er tale om en skal-bestemmelse, men 

kommunen fastlægger serviceniveauet.

Udgifter til midlertidig boligplacering, 

sundhedsscreening, transport, tolkning, 

varekøb og velkomstpakker.

Budget 2015 i alt: 520.000 kr.

Forbrug efter 10. mdr. 2014: ikke 

opgjort
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