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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.    

Budgetramme / 
delramme

Beskrivelse 
(målgruppe/ydelse)

Lovgivning/forpligtelse - 
serviceniveau/mulighed for at 
ændre/omlægge 

Sundheds-
området 
Ramme 340
Pleje og træning - 
delramme 34101:
Praktisk hjælp i 
hjemmet

Servicelovens § 83:
Kommunalbestyrelsen 
skal tilbyde hjælp eller 
støtte til nødvendige 

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

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�

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

Personlig hjælp og 
pleje

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

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

Der er besluttet kommunalt serviceniveau. Der 
henvises uddybende til flg. kvalitetsstandarder på 
kommunens hjemmeside:

Kvalitetsstandard for pers. pleje�

Kvalitetsstandard for tryghedsbesøg�

Kvalitetsstandard for kompleks pleje�

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

Aflastning/afløsning 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.

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.

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

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

stk. 2: 
Kommunalbestyrelsen 
skal tilbyde hjælp til at 
vedligeholde fysiske eller 
psykiske færdigheder til 
personer, som på grund 
af nedsat fysisk eller 
psykisk  funktionsevne 
eller særlige sociale 
problemer har behov 
herfor. 

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

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for genoptræning 

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

 

Genoptræning efter 
sundhedslovens § 
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 
kvalitetsstandarder, der træde i kraft med det nye 
udbud).

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.

Pasning af Servicelovens § 118: Der er tale om en skal-bestemmelse.
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nærtstående med 
handicap eller 
alvorlig sygdom  i 
indtil 6 mdr. 
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 vurderes i praksis ikke at være mulighed for at 
justere serviceniveau, der følger detaljeret 
lovgivning/vejledning på området.
 

Pasning af døende § 
119

§ 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.  

Hjælpemidler - 
delramme 34102:
Genbrugshjælpemid
ler § 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 træde i kraft med det nye 
udbud).

Kropsbårne Serviceloven § 112: Det er en skal-opgave, men kommunen fastlægger 
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hjælpemidler § 112 Kommunalbestyrelsen 
skal yde støtte til 
hjælpemidler til personer 
med varigt nedsat fysisk 
eller psykisk 
funktionsevne

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 
kvalitetsstandarder, der træde i kraft med det nye 
udbud).

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. 

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.

Kvalitetsstandard for boligindretning

(Bemærk: Der er ikke tale om de 
kvalitetsstandarder, der træde i kraft med det nye 
udbud).
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Sygehusydelser
delramme 34103:
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 bremses.

Sundhedsfremme 
og tilskud
delramme 34104
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

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.

Forebyggelsesramm
en 

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. 
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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.

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

Kørsel 
delramme 34105
Serviceloven § 117:
Kommunalbestyrels
en kan yde tilskud 
til personer, som på 
grund af varigt 
nedsat fysisk eller 
psykisk 
funktionsevne har 
behov for 
befordring med 
individuelle 
transportmidler

Borgere der er visiteret 
til Aktivitet efter 
servicelovens § 81

Den nuværende kontrakt om kørsel udløber 31. juli.
Byrådet træffet beslutning om nyt udbud den 27/1. 
Formentligt nyt kommunalt udbud af denne kørsel 

Gribskov Kommune opkræver i 2014 en takst på 
155 kr.

Kvalitetsstandard for befordring efter servicelovens 
§ 117

Serviceloven § 117 Borgere der er visiteret 
til genoptræning efter 
servicelovens § 86

Den nuværende kontrakt om kørsel udløber 31. juli.
Byrådet træffet beslutning om nyt udbud den 27/1. 
Formentligt vil kørslen fremover ske i regi af movia 
Flextrafik

Gribskov Kommune opkræver i 2014 en takst på 
155 kr.

Kvalitetsstandard for befordring efter servicelovens 
§ 117

Sundhedsloven §§ 
170-174

Kapitel 3 i 
Bekendtgørelse om 
befordring og 
befordringsgodtgøre
lse efter 

Borgere der 
genoptrænes efter 
sundhedslovens § 140

Personer har ret til 
befordring eller 
befordringsgodtgørelse til 
og fra 

Den nuværende kontrakt om kørsel udløber 31. juli.
Byrådet træffet beslutning om nyt udbud den 27/1. 
Formentligt vil kørslen fremover ske i regi af movia 
Flextrafik

Der skal vedtages en kvalitetsstand for visiteringen.
Kommunen kan beslutte om der skal ydes 
befordring, befordringsgodtgørelse eller begge dele.
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sundhedsloven 
(BEK nr 1662 af 
27/12/2013) 

genoptræningsstedet, 
hvis personen opfylder 
en af følgende 
betingelser:
1) Personen modtager 
pension efter de sociale 
pensionslove.
2) Afstanden mellem 
personens bopæl og 
genoptræningsstedet 
overstiger 50 km.
3) Personens tilstand 
udelukker befordring 
med offentlige 
transportmidler, 
herunder bus, tog og 
færge

Principperne herfor kan illustreres på denne måde: 

Kapitel 1 i 
Bekendtgørelse om 
befordring og 
befordringsgodtgøre
lse efter 
sundhedsloven 
(BEK nr 1662 af 
27/12/2013) 

Pensionister som i 
sygdomstilfælde har 
behov for kørsel til egen 
læge/nærmeste 
speciallæge

I dag med taxa. Byrådet træffet den 27/1. 
formentligt beslutning om atvil kørslen fremover skal
ske i regi af movia Flextrafik
Der skal vedtages en kvalitetsstand for visiteringen.
Principperne herfor kan illustreres på denne måde:

Støtte til individuel 
befordring efter 
servicelovens § 117

§ 117:
Kommunalbestyrelsen 
kan yde tilskud til 
personer, som på grund 
af varigt nedsat fysisk 
eller psykisk 
funktionsevne har behov 

Der er tale om en kan-opgave, som kommune ikke 
er forpligtiget til at tilbyde. 

Kvalitetsstandard for § 117

Der henvises uddybende til SSU-møde 6. oktober 
2010, sag nr. 121. 
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for befordring med 
individuelle 
transportmidler

Befordring til 
specialundervisning 
for voksne og 
ungdomsuddannels
e for unge med 
særlige behov

Lov om 
specialundervisning for 
voksne § 5

Bekendtgørelse om 
specialundervisning til 
voksne kap. 3

Lov om 
ungdomssuddannelse for 
unge med særlige behov 
§ 10

Bekendtgørelse om 
ungdomssuddannelse for 
unge med særlige behov 
kap. 4

Der er tale om en skal-bestemmelse.

Kørslen følger en detaljeret lovgivning/vejledning på
området, men kommunen har mulighed for at 
justere på serviceniveauet ifht. hvornår der 
anvendes kørselsordning i stedet for offentlig 
transport, ligesom kommunen kan indgå aftale om 
godtgørelse ved egenbefordring i stedet for 
kørselsordning.
 
Kvalitetsstandard for befordring til 
specialundervisning og ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov

Befordring til 
aktivitets- og 
samværstilbud samt 
beskyttet 
beskæftigelse 

Servicelovens § 105 

BEK 483/2011 

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

Kvalitetsstandard for befordring til aktivitets- og 
samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse

Køres af Movia Flextrafik Rute

Madservice
delramme 34106
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 kan 
udføre disse opgaver. 

Kommunalbestyrelsen 
skal efter bekendtgørelse 
om betaling for generelle 
tilbud efter serviceloven 
træffe beslutning om 
betaling for madservice 

Der er tal om en skal-bestemmelse, men kommunen
kan fastlægge et serviceniveau vedr. både 
egenbetaling og selve madleverancen.

Borgere på plejecentre:

Taksten i Gribskov Kommune er kr. 3.172 pr. md 
2014. Efter bekendtgørelsen kan der i 2014 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 er 40 kr. i 2014. 
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(BEK 343/2013) Kvalitetsstandard for kost på centre

Kvalitetsstandard for tilberedning og udbringning af 
mad

Social- 
området 
Ramme 342
Borgere med 
handicap - 
delramme 34201

Børn 

Familieorienteret 
rådgivning

Serviceloven §11 stk. 1

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.

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

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. 
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Hjælp og støtte til 
børn med betydelig 
og/eller varig 
funktionsned- 
sættelse

Behov for hjælp eller 
særlig støtte, herunder 
særlige dagtilbud og 
hjemmetræning, 
serviceloven § 32

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

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.

 

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

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.

Kvalitetsstandard for merudgifter børn

Tabt arbejds- 
fortjeneste 

Serviceloven § 42:

Kommunalbestyrelsen 

Der er tale om en skal-bestemmelse

Der vurderes i praksis ikke at være mulighed for at 
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skal yde hjælp til 
dækning af tabt 
arbejdsfortjeneste til 
personer, der i hjemmet 
forsørger et barn under 
18 år med betydeligt og 
varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne 
eller indgribende kronisk 
eller langvarig lidelse.

justere nuværende serviceniveau, der følger 
detaljeret lovgivning/vejledning på området og 
praksisafgørelser, der dels fastlægger 
tildelingskriterier og ydelsens indhold.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste

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.

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.

link til kvalitetsstandard der er politisk godkendt i 
maj 2012 af Social- og Sundhedsudvalget

Kvalitetsstandard for ledsageordning

Foranstaltninger 
efter servicelovens 
§52

Serviceloven § 52: 

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

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

Støtteperson til 
forældre i 
forbindelse med 

Serviceloven § 54: 
Der er tale om en skal-bestemmelse, men 
kommunen fastlægger serviceniveauet.
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anbringelse
Kommunalbestyrelsen 
skal tilbyde 
forældremyndighedens 
indehaver en 
støtteperson i forbindelse 
med barnets eller den 
unges anbringelse uden 
for hjemmet, jf. § 52, 
stk. 3, nr. 7.

Voksne

Socialpædagogisk 
støtte § 85

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: 

socialpædagogisk støtte til ledsagelse�

socialpædagogisk støtte til praktisk betonede �

opgaver
socialpædagogisk støtte til personlig pleje�

socialpædagogisk støtte til samvær, netværk og �

deltagelse

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

BPA-ordninger efter 
servicelovens § 95 
og § 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:

Kvalitetsstandard for BPA Servicelovens § 95

Kvalitetsstandard for BPA Serviceloven §96

Ledsagelse efter 
servicelovens § 97.

Serviceloven § 97:
Kommunalbestyrelsen 
skal tilbyde 15 timers 
ledsagelse om måneden 
til personer under 67 år, 

Der er tale om en skal-bestemmelse

Kommunen har ikke mulighed for at fastlægge eget
serviceniveau i forhold til indholdet af ydelsen.
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der ikke kan færdes  
alene på grund af 
betydelig og varigt 
nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne 

Kvalitetsstandard for ledsageordning

Støtte- og 
kontaktperson- 
ordningen efter 
servicelovens § 99

Serviceloven § 99:
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. 

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

Kvalitetsstandard for støtte og kontaktperson

Dækning af 
nødvendige 
merudgifter efter 
servicelovens § 100

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 
niveveau.

Der vil blive udarbejdet udkast til kvalitetsstandard,
der vil blive forelagt SSU til godkendelse.

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 

Der er tale om en kan-betemmelse, og kommunen 
har således ikke pligt til at tilbyde borgere 
behandling



BILAG SSU 05.02.2014: Overblik over budget og serviceområder

Side: 15 af 21 - Udskrevet d.: 29-10-2014 kl.: 12:58:00

på at bevare eller 
forbedre borgerens 
fysiske, psykiske eller 
sociale funktioner, og når 
dette ikke kan opnås 
gennem de 
behandlingstilbud, der 
kan tilbydes efter anden 
lovgivning.

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.

Der vil blive udarbejdet udkast til kvalitetsstandard,
der forelægges SSU til godkendelse. 

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.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud

Botilbud - 
midlertidigt ophold

Serviceloven § 107, stk. 
1:
Kommunalbestyrelsen 
kan tilbyde midlertidigt 
ophold i boformer til 

Der er tale om en kan-opgave, som kommunen ikke
er forpligtiget til at tilbyde.
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personer, som på grund 
af betydelig nedsat fysisk 
eller psykisk 
funktionsevne eller 
særlige sociale problemer 
har behov for det. 

Botilbud - 
midlertidigt ophold

Serviceloven § 107, stk. 
2:
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 behandlings- 
mæssig 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. Der kan f.eks justeres i
tilbuddets indhold/aktiviteter, herunder 
personalenormering m.v.

Der vil blive udarbejdet udkast til kvalitetsstandard,
der vil blive forelagt SSU til godkendelse.

Varige botilbud Serviceloven § 108
Kommunalbestyrelsen 
skal tilbyde ophold i 
boformer, der er egnet til 
længerevarende ophold, 
til personer, som på 
grund af betydelig og 
varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne 
har behov for 
omfattende hjælp til alm. 
daglige funktioner eller 

Der er tale om en skal-bestemmelse. Kommunen 
fastlægger serviceniveauet i overensstemmelse med
loven og praksis-afgørelser. Der kan f.eks. justeres i
tilbuddets indhold/aktiviteter, herunder 
personalenormering m.v.

Der vil blive udarbejdet udkast til kvalitetsstandard,
der vil blive forelagt SSU til godkendelse.
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pleje, omsorg eller 
behandling, og som ikke 
kan få dækket disse 
behov på anden vis. 

Særlig tilrettelagt 
ungdoms- 
uddannelse (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 udviklings- 
hæmning og andre unge 
med særlige behov i 
alderen 16 - 25. Det er 
ikke kun den unges 
funktionsnedsættelser 
eller evt. diagnose, som 
er afgørende for, om han 
eller hun tilhører 
målgruppen. Det skal 
afdækkes om den unge 
er i stand til at gennem- 
føre et andet ungdoms- 
uddannelsestilbud, f.eks. 
med faglig, personlig 
og/eller special- 
pædagogisk støtte.

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

Serviceniveau STU besluttet af byrådet den 
19.12.2011 Bilag 1: Serviceniveau STU (version 2 - 
med indarbejdelse af bemærkninger fra 
Børneudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget) 

Specialundervisning 
for voksne

Lov om special- 
undervisning 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 

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

Forsørgelse og 
boligstøtte - 
delramme 34202

Personlige tillæg Skal-bestemmelse, men ydelsen gives efter et 
kommunalt skøn.

SSU har besluttet vejledende retningslinier for 
rådighedsbeløb m.v. ved bevilling af enkeltydelser 
og personlige tillæg (SSU-sag nr. 43 behandlet på 
udvalgets møde den 13. april 2011)

Førtidspension Skal-bestemmelse, men ydelsen tildeles på 
baggrund af kommunal vurdering og skøn. Efter 
tilkendelse af pension er pensionsbeløbet lovpligtigt.

Ydelser efter 
sygesikringsloven

Der er tale om ydelser, der tildeles på baggrund af 
objektive kriterier. Kommunen kan ikke fastlægge 
eget serviceniveau

Boligstøtte Der er tale om en ydelse, der tildeles på baggrund af
objektive kriterier. Kommunen kan ikke fastlægge 
eget serviceniveau

Enkeltydelser Der er tale om en skal-bestemmelse, men ydelsen 
tildeles efter et kommunalt skøn. 

SSU har besluttet vejledende retningslinier for 
rådighedsbeløb m.v. ved bevilling af enkeltydelser 
og personlige tillæg (SSU-sag nr. 43 behandlet på 
udvalgets møde den 13. april 2011)

Særligt socialt 
udsatte - 
delramme 34203

Botilbud til personer 
med særlige sociale 
problemer

Serviceloven § 107
Se ovenfor under 
delramme 34201
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Socialpædagogisk 
støtte 

Servicelovens § 85:
Se ovenfor under 
delramme 34201

Kvindekrisecentre 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 krisecentret. Kommunen visiterer 
således ikke, men er forpligtiget til at betale takst 
for borgerens ophold. 

Der er ikke mulighed for at justere serviceniveauet.

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.

Alkoholbehandling - 
ambulant 

Sundhedsloven § 141, 
stk. 1: 

Kommunalbestyrelsen 
tilbyder vederlagsfri 
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

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

Stofmisbrugs- 
behandling 
servicelovens § 

servicelovens § 101:
Kommunalbestyrelsen 
skal tilbyde behandling af 

En skal-bestemmelse, men kommunen fastlægger 
serviceniveau.
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101, 
sundhedslovens § 
142

stofmisbrugere.

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

Kvalitetsstandard for social behandling for 
stofmisbrug

Flygtninge - 
delramme 34204

Introduktionsydelse 
efter integrations- 
loven 

Borgere der har fået 
opholdstilladelse og 
opholder sig i Gribsvkov 
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. 

Tandplejen - 
Delramme 34407

Omsorgstandplejen Sundhedslovens § 131: 
Kommunalbestyrelsen 
tilbyder forebyggende og 
behandlende tandpleje til 
personer, der på grund 
af nedsat førlighed eller 
vidtgående fysisk eller 
psykisk handicap kun 
vanskeligt kan udnytte 
de almindelige 
tandplejetilbud

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

Kvalitetsstandard for omsorgstandplejen

Specialtandplejen
 

Sundhedslovens § 133: 
Kommunalbestyrelsen 
tilbyder et specialiseret 
tandplejetilbud til 
sindslidende, psykisk 
udviklingshæmmede 
m.fl., der ikke kan 
udnytte de almindelige 
tandplejetilbud i børne- 
og ungdomstandplejen, 
praksistandplejen eller 
omsorgstandplejen

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