
Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Social og Sundhedsudvalget

Tema 1:
Forebyggelsesindsats: borgere i 
bevægelse

Chefansvarlig:
Malene Størup

Direktøransvarlig:
Mette Bierbaum

Budget 0,5 mio. 
kr. i 2014

Kort beskrivelse af temaet:
Parterne bag aftalen er enige om yderligere at styrke forebyggelse og bevægelse for borgerne i 
Gribskov Kommune ved at etablere en tværgående programorganisation, som skal udvikle og 
revidere den borgerrettede forebyggelse. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015 og 
0,5 mio. kr. i 2016 til dette formål

2. budgetopfølgning:

Med afsæt i politiske udmeldinger og viden om borgernes sundhedsudfordringer vil en 
programorganisering af den borgerrettede forebyggelse fokuseres omkring:

• Sundhedsudfordringer ift. kost, bevægelse, rygning, mental sundhed, alkohol
• Aktiviteterne baseres på den bedst tilgængelige viden, for så vidt muligt at sikre at det vi 

sætter i værk virker/ har effekt
• Aktiviteterne tager afsæt i motivation og at ”det sunde valg er det lette valg” 

Programorganiseringen vil fokuserer på en række nærmiljøer, hvori en samlet og 
helhedsorienteret forebyggelsesindsats iværksættes. 

Der forelægges sag for udvalget i 3. kvartal 2014. De afsatte midler forventes realiseret.

3. budgetopfølgning:

Orientering om fokus i budgetaftalens punkt om Forebyggelse – aktive borgere følges fra BO 2 
følges fortsat i BO 3. 

Den politiske forankring af dette tema sker indledningsvist i Arbejdsmarkedsudvalget, 
Børneudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og i Social og Sundhedsudvalget og drøftes på 
udvalgsmøder i august og september 2014.

De afsatte midler forventes delvist realiseret i 2014.

4. budgetopfølgning:
Orientering om fokus i budgetaftalens punkt om Forebyggelse – aktive borgere følges fra BO 3 
følges fortsat i BO 4. 

De afsatte midler forventes delvist realiseret i 2014.

Tema 2:
Seniorcenter i Gilleleje

Chefansvarlig:
Malene Størup

Direktøransvarlig:
Mette Bierbaum

Budget 0,4 mio. 
kr. i 2014

Kort beskrivelse af temaet:
Med den demografiske udvikling, og det faktum, at flere og flere ældre får flere gode leveår og 
kan udsætte behov for hjælp ønsker aftaleparterne at etablere et brugerdrevet seniorcenter i 
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Gilleleje i 2014. Seniorcenteret skal være med til at sikre, at flere ældre fastholder et aktivit 
seniorliv og danner netværk med ligesindede, og mindst budrager til at se vores ældre som en 
styrke. Seniorcenteret i Gilleleje skal være i tråd med konceptet for Gribskov seniorcenter.

Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2014 til etablering af centeret.

2. budgetopfølgning:

Administrationen har igangsat proces, der skal afdække mulige matrikler for etablering af et 
seniorcenter i Gilleleje. Social- og Sundhedsudvalget forelægges sag i 2. kvartal 2014.

De afsatte midler forventes realiseret.

3. budgetopfølgning:
Administrationen arbejder, i forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning på møde 
den 4. juni 2014 om det videre fokus i arbejdet med Seniorcenter Gilleleje, på at afdække den 
nuværende brug af det gamle rådhus i Gilleleje (den gule bygning) og beskriver en 
brugerinddragende proces. Processen skal tilvejebringe idéer og forslag til brugen og driften af 
seniorcentret. Social- og Sundhedsudvalget forelægges sagen i 3. kvartal 2014.

De afsatte midler forventes realiseret.

4. budgetopfølgning:
På Økonomiudvalgets møde den 22. september 2014 bad udvalget administrationen om 
yderligere undersøgelser ift. matriklen ”Det gamle rådhus” i Gilleleje, hvorfor den 
brugerinddragende proces, som beskrevet i BO3, ikke er igangsat. Økonomiudvalget behandler 
sagen igen på deres møde den 17. november 2014.

De afsatte midler forventes ikke realiseret i 2014.

Tema 3:
Fokus på øget frivillighed

Chefansvarlig:
Malene Størup

Direktøransvarlig:
Mette Bierbaum

Budget 0,45 mio.
kr. i 2014

Kort beskrivelse af temaet:
Samarbejdet med Frivilligområdet skal have et forstærket fokus på udviklingen af velfærden 
gennem samarbejde med engagerede borgere i lokalsamfundet. Aftaleparterne vil sikre at frivillige
inviteres med til at skabe endnu bedre forhold for vores ældre og borgere, som bor på vores 
botilbud, plejecentre m.v.

Konkret er parterne enige om at afsætte 0,45 mio. kr. årligt 2014 og 2015 til at styrke samarbejdet
med frivillige ved at oprette en to-årig tovholderfunktion, der skal understøtte det frivillige arbejde 
og bygge videre på den fremdrift og energi, som findes i Gribskov Kommune.

2. budgetopfølgning:

Administration har med afsæt i Social- og Sundhedsudvalgets beslutning på møde den 12. marts 
2014 ansat en tovholder, der skal understøtte det frivillige arbejde i Gribskov Kommune.
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De afsatte midler forventes realiseret.

3. budgetopfølgning:
Tovholder for frivilligområdet er startet op og indgår i dialoger med de frivillige aktører med henblik
på at afdække ønsker og samarbejdsflader for tovholderfunktionen.

De afsatte midler forventes realiseret.

4. budgetopfølgning

Samme som 3. budgetopfølgning.

De afsatte midler forventes realiseret

Tema 4:
Prisreduktion - Mad ude

Chefansvarlig:
Malene Størup

Direktøransvarlig:
Mette Bierbaum

Budget 0,75 mio.
kr. i 2014

Kort beskrivelse af temaet:
Aftaleparterne er optaget af, at alle borgere, der får madservice fra Gribskov Kommune, får mad 
af god kvalitet og til en rimelig pris. Derfor er parterne enige om at nedsætte den takst, som 
borgerne betaler, med 15 pct. Der afsættes årligt 0,75 mio. kr. fra 2014 og frem til gennemførelse 
af takstreduktion for hjemmeboende borgere.

2. budgetopfølgning:
Effekten af budgetaftalen, mht. til reduktionen af madtaksten er indarbejdet i det vedtagede 
budget for 2014. 

Takstbladet med de sænkede takster blev vedtaget samtidigt med budgettet for 2014, hvilket 
betød at borgerne med virkning fra 1. januar 2014 har oplevet lavere priser på maden.

3. budgetopfølgning
Ved det nye udbud er de typer af madydelser borgeren kan bestille indstillet øget fra 5 til 8. 
Ændringen vedr. smørrebrød - i det gamle udbud var det muligt at bestille en madpakke 
bestående af 3/2 stk. smørrebrød og en ostemad. I det nye udbud kan der bestilles hhv. en 
madpakke på 3/2 stk. smørrebrød og på 2/2 stk. smørrebrød (begge uden ostemad) og som 
supplement til madpakkerne et ekstra 1/2 stk.smørrebrød.

Denne ændring betyder, at der af formelle hensyn skal, vedtages et nye takstblad for det 
indeværende år, hvor de takster borgerne skal betale for de nye madydelser fastsættes. 

De takster der allerede er vedtaget for 2014 for stor, almindelig og lille hovedret, samt biret 
foreslås at forblive uændret i det nye takstblad, ligeledes foreslås det at taksten for kombinationen
3/2 stk. smørrebrød + 1 stk. ostemad holdes uændret i forhold til den nuværende takst på 1 stk. 
madpakke (der har netop indholdet 3/2 stk. smørrebrød og 1 stk. ostemad).

Taksten for de nye madydelsestyper: 3/2 stk. smørrebrød, 2/2 stk. smørrebrød og 1/2 stk.ekstra 
smørrebrød foreslås fastsat til de nedenstående priser:

Takstbladet vedr. madydelser vil herefter se ud på følgende måde:

Nuværende takst Ny takst

Almindelig hovedret 34,00 kr. 34,00 kr.
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Stor hovedret 40,00 kr. 40,00 kr.

Lille hovedret 33,00 kr. 33,00 kr.

Biret 14,00 kr. 14,00 kr.

Madpakke - 3/2 stk. smørrebrød 
+ 1 stk. ostemad 20,00 kr. 20,00 kr.

Madpakke - 3/2 stk. smørrebrød -   18,00 kr.

Madpakke - 2/2 stk. smørrebrød -   12,00 kr.

1/2 stk. ekstra smørrebrød -   6,00 kr.

Med takstforslaget fastholdes de sænkede priser på madydelser der trådte i kraft pr. 1. januar 
2014, samtidigt hermed tilbydes borgeren alternativer til den nuværende madpakkestørrelse - 
både med hensyn til at reducere størrelsen på madpakken, såvel som mulighed for at øge 
størrelsen ved tilkøb til madpakken.

Det er forventningen, at konsekvensen af det nye takstblad er udgiftsneutralt i forhold til de 
hidtidige vurderinger af økonomien vedr. madservice.

Det skal bemærkes, at ud over de ovenfor nævnte madydelser, bad Gribskov Kommune 
yderligere om tilbud på 1 stk. luxussmørrebrød og 1 stk. ostemad. Ønsker borgerne at købe disse
ydelser må de købes som tilkøb direkte hos leverandøren, til leverandørens listepriser sammen 
med de ekstra tilkøbsydelser denne kan levere, hvis efterspurgt.

Det henvises i øvrigt til sagsfremstillingen i dagsordenspunkt til møde den 9. september 2014 i 
Social- og Sundhedsudvalget.

4. budgetopfølgning

Opfølgning det samme som ved 3. budgetopfølgning.

Tema 5:
Forebyggelsesindsats (økonomiaftalen)

Chefansvarlig:
Malene Størup

Direktøransvarlig:
Mette Bierbaum

Budget 2,2 mio. 
kr. i 2014

Kort beskrivelse af temaet:
Med økonomiaftalen for 2014 mellem staten og kommunerne er kommunerne tilført yderligere 
midler til at styrke den forebyggende indsats, målrettet udvikling af de nære kommunale 
sundhedsopgaver.

Aftaleparterne er enige om at tilføre Social- og Sundhedsudvalget 2,2 mio. kr. årligt fra 2014 og 
frem. Midlerne anvendes til styrket forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser i forhold til 
sårbare borgere, tungere sygeplejefaglige indsatser og udbygning af akutfunktioner.

2. budgetopfølgning:
Her beskrives status på temaet samt forventningen til realiseringen

For at styrke forebyggelse af indlæggelse og genindlæggelse er der iværksat fokus på tidlig 
opsporing og forebyggelse ved  brug af specifikke værktøjer i plejen. Disse anvendes til at se 
ændringer i borgerens tilstand og iværksætte relevante  handlinger, således at en evt. 
indlæggelse kan forebygges.
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Der etableres en præ- og post hospital indsats omkring de midlertidige pladser og akutpladserne ,
således at en akutfunktion udbygges, bl.a ved mulighed for udkørsel og faglig sparring til 
komplekse borgere.

For at sikre hurtig hjemtag fra hospitalerne og at GK løbende kan løse nye opgaver, er der sikret 
mulighed for at der kan løses tungere sygeplejefaglige indsatser i relation til den præ- og post 
hospitale indsats.

De afsatte midler forventes realiseret.

3. budgetopfølgning:

Administrationen følger indsatsen på tidlig opsporing og forebyggelse gennem kvalitetsopfølgning
hos leverandørene samt  via regionens ledelelsesinformation vedr. forebyggelige indlæggelser og
genindlæggelser. Tallene viser reduktion fra januar-marts 2013 til januar-marts 2014 fra .

Den udvidede akutfunktionen er startet op i løbet af sommerferien og forventes udviklet i takt med
efterspørgslen. 
GK indgår i tværsektorielt samarbejde omkring opbygning af subakut tilbud med henblik på hurtig 
udredning på hospitalet og hurtig hjemtag til kommunen .  
Begge kræver kompetenceudvikling af sygefaglige kompetancer , hvilket forventes gennemført i 
løbet af efteråret.

De afsatte midler forventes realiseret.

4. budgetopfølgning
Tidlig opsporing og forebyggelse har været et centralt emne i de tilsyn, der just er gennemført hos
alle leverandører af hjemmepleje og hjemmesygepleje. Tilsynene viser, at der er fokus men at der
fortsat kan ske forbedringer, hvilket vil blive understøttet af de ugentlig dialogmøder. Regionens 
ledelelsesinformation vedr. genindlæggelser viser et fald fra maj 2013 til maj 2014 fra 8,1% til 
7,3%.

Den udvidede akutfunktionen er nu fuldt opbygget, så både hospital og leverandører kan benytte 
den. Kendskabet og dermed efterspørgslen er på vej. 

Det tværsektorielle arbejde omkring opbygning af en subakut ambulant enhed er blevet forsinket 
på baggrund af de konkrete aftaler med lægerne. Forventningen er at det kommer i gang sidst på
året. Der er planlagt kompetenceudvikling af sygefaglige kompetencer i januar 2015.

De afsatte midler forventes realiseret.

Tema 6:
Indsats for unge med psykiske lidelser

Chefansvarlig:
Annette 
Homilius

Direktøransvarlig:
Mette Bierbaum

Budget 0,6 mio. 
kr. i 2014

Kort beskrivelse af temaet:
Parterne bag budgetaftalen er enige om at der skal ske en styrket indsats over for unge, herunder
unge over 25 år med diagnosticerede og ikke diagnosticerede psykiske lidelser, lavt 
uddannelsesniveau, svagt netværk, svag arbejdsmarkedstilknytning etc. Prioriteringen af unge 
med psykisk lidelse ligger i tråd med "fælles borger - fælles praksis" og er udtryk for en 
investering i at sikre unge med psykisk lidelse et bedre afsæt.
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Der investeres midler til at styrke den enkeltes mulighed for at fastholde arbejde eller gennemføre
uddannelse. Der udvikles og afprøves intensive håndholdte indsatser på tværs af 
beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet, hvor omdrejningspunktet er koordinering af 
støtteindsats og beskæftigelsesrettet indsats.
Der afsat 0,6 mio. kr. til formålet i 2014 og 2015

2. budgetopfølgning:

Administrationen har igangsat proces i samarbejde mellem børne-, beskæftigelses- samt social- 
og sundhedsområdet, der skal indkredse en målgruppe for en særlig håndholdt indsats. Social- 
og Sundhedsudvalget forelægges sag i 2.-3. kvartal 2014.

De afsatte midler forventes realiseret.

3. budgetopfølgning:

Administrationen arbejder i forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets behandling af oplæg til 
udmøntning af budgetmidlerne på møde den 4. Juni 2014 videre med konkretisering af indsatsen.

Social- og Sundhedsudvalget forlægges endeligt forslag til udmøntning på udvalgets møde i 
september måned, før indsatsen iværksættes.

De afsatte midler forventes realiseret.

4. budgetopfølgning

Social- og Sundhedsudvalget blev forlagt endeligt forslag til udmøntning af budgetmidlerne den 
10. september 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

Den konkrete Indsatsen er nu planlagt og iværksættes fra ultimo november 2014 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.
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