
Politiske temaer rejst på budgetseminar 21. - 22. august 2014

På budgetseminaret på Bymose Hegn den 21. og 22. august blev der rejst følgende politiske 
temaer der vedr. Social og Sundhedsudvalgets område

• SSU1: Aflastningspladser for demente og andre
• SSU2: Akutpladser og teminalpladser på Toftebo 
• SSU3: Dagcenter demente – (Administrationen beregner)
• SSU4: Vedligeholdelsestræning
• SSU5: Billigere kørsel til træning
• SSU6: Lavere priser på mad for de ældre (Administrationen beregner)
• SSU7: Kvaliteten af maden til de ældre
• SSU8: Seniorhus i Gilleleje – driftsudgifter og personale (Administrationen beregner)
• SSU9: Psykiatriområdet, fx. akutte aflastningspladser (Administrationen beregner)
• SSU10: Center for Sundhed og Trivsel
• SSU11: Konsekvens af den kommende Sundhedsaftale III 
• SSU12: Demografi – udarbejde en model der kan indgå i budgetarbejdet for budget 2016-

2019
• SSU13: Konsekvens af ny FØP på øvrige områder 
• SSU14: Ungeindsatsen
• SSU15: Samarbejdsrelationer

SSU1: Aflastningspladser for demente og andre
Punktet skal ses i sammenhæng med dagsordenspunktet, hvor "ansøgningen til puljen til løft af 
ældreområdet" behandles. Her foreslår administrationen, at der i 2015 søges finansiering i puljen 
til to aflastningspladser for borgere med demens, og ydeligere 2 aflastningspladser tiltænkt en 
blandet gruppe af borgere med og uden demens. De årlige udgifter til de to første pladser er 
opgjort til 600.000 kr. om året og de øvrige to pladser til 535.000 kr. om året.

De beregnede udgifter er opgjort svarende til hvad henholdsvis centerpakke 2 og 3 vil koste om 
året på Plejecenter Trongården. Centerpakke 3 er rettet mod borgere med demens og centerpakke
2 til borgere uden demens.

Finansiering af dette punkt kan ske gennem midlerne vedr. "puljen til løft af ældreområdet"

SSU2: Akutpladser og teminalpladser på Toftebo 
Akut og terminalpladser på Toftebo var et af de emner som blev vendt på budgetseminaret. 
Administrationen forudsætter, at der skal anvendes andre end de 33 boliger som i dag anvendes 
som midlertidige boliger på Toftebo. Dette kan ske ved at inddrage de 4 boliger der i dag anvendes
som ungeboliger.

Der er på indeværende tidspunkt ikke indhentet bemærkninger fra Børneudvalget, eller andre 
interessenter, til sagen. Konsekvenser af og gennemførligheden af sagen er derfor ikke belyst.

Tages der udgangspunkt i at der ydes den tungeste pleje og sygepleje på akut og 
terminalpladserne vil en gennemsnitlig pris pr. år for en plads på Toftebo være ca. 575.000 kr.

Pladserne/indsatser  kan søges helt eller delvist finansieres v.hj.a. de 2,45 mio. kr. som er udvalget
er tilført vedr. "Patientrettet forebyggelse" (se under afsnittet om "tekniske ændringer" i 
sagsfremstillingen). 

Der skal dog gøres opmærksom på, at midlerne kun er afsat i 2015, og at der samtidig skal være 
et varsel, forud for at der kan ske en evt. omlægning af brugen af Toftebo. 
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Administrationen anbefaler derfor, at der tilrettelægges en målrettet indsats for at udbygge den 
nuværende akutfunktion på Toftebo, herunder en udbygning af den palliative (terminale) indsats.  
Herudover anbefales at der etableres en systematisk opfølgning på udskrivelser, da Gribskov 
kommune aktuelt oplever en stigende udfordring i fht. genindlæggelser.

SSU3: Dagcenter demente – (Administrationen beregner)
Punktet skal ses i sammenhæng med dagsordenspunktet  "ansøgningen til puljen til løft af 
ældreområdet". Her foreslår administrationen, at der i 2015 søges finansiering i puljen til et 
dagcenter med plads til 10 borgere med demens. De årlige udgifter til de ti dagcenterpladser er i 
sagen opgjort til 0,8 mio. kr., dog skal der i 2015 afsættes yderligere 0,5 mio. kr. til inventering m.v. 
Således at den samlede udgift i 2015 er 1,3 mio. kr. og fra 2016 og frem 0,8 mio. kr.

Finansiering af dette punkt kan ske gennem midlerne vedr. "puljen til løft af ældreområdet"

SSU4: Vedligeholdelsestræning
Punktet skal ses i sammenhæng med dagsordenspunktet "ansøgningen til puljen til løft af 
ældreområdet". Her foreslår administrationen, at der i 2015 søges finansiering i puljen til et 
vedligeholdelsestræningstilbud m.v. I det selvstændige dagsordenspunkt, hvor 
vedligeholdelsestræning behandles, opereres der med flere forskellige, og dermed forskellige 
udgiftsbeløb. I sagen vedr. "ansøgning til puljen til løft af ældreområdet" er der lagt op til at den 
dyreste model til 1,2 mio. kr. årligt søges.

Finansiering af dette punkt kan ske gennem midlerne vedr. "puljen til løft af ældreområdet"

SSU5: Billigere kørsel til træning
Administrationen opfatter punktet, som omhandlende hel eller delvis dækning af borgeres udgifter 
ved anvendelse af flexkørsel i forbindelse med transport fra og til hjem i forbindelse med træning. 
Administrationen har på indeværende tidspunkt ikke muligheder for at estimere udgifterne, bl.a. 
fordi dette først kan ske, når de første afregninger fra Movia foreligger og kan analysere nærmere.

Administrationen anmoder udvalget om evt. at drøfte og uddybe punktet, herunder hvordan evt. 
midler konkret ønskes anvendt, og forslå et puljebeløb afsat.

SSU6: Lavere priser på mad for de ældre (Administrationen beregner)
Der har været fremsat forslag om at øge det kommunale tilskud til madservice med 300.000 kr., 
således at den samlede pris (takst) borgerne betaler for maden sænkes med dette beløb. Dette 
kan også udtrykkes som, at det kommunale tilskud øges med 300.000 kr. Ændringen kan ske på 
følgende måder: 

1. at madprisen alene sænkes for borgere i eget hjem (scenarie 1) - Ark B i bilag 7
2. at madprisen alene sænkes for borgere på plejecenter (scenarie 2) - Ark C i bilag 7
3. at madprisen sænkes for såvel borgere på plejecenter, som borgere i eget hjem (scenarie3)

- Ark C i bilag 7

Alt efter, hvilket af de tre scenarier der peges på, fremsendes enten ark B, C og D i bilag 7 til ØU. 
Vælges den fjerde mulighed, at det kommunale tilskud ikke øges, men at taksterne fra 2014 blot 
p/l-fremskrives fremsendes ark A i bilag 7.

Det fire muligheder er vist i tabellen nedenfor:
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Takstscenarier
2014 2015

Kun p/l Scen. 1 Scen. 2 Scen. 3

Takster for borgere på center

Fuldkost med 2 retter pr. mdr. 3.172,00 3.232,00 3.232,00 3.145,00 3.164,00

Takster for borgere i eget hjem

Stor hovedret pr. dag 40,00 41,00 37,00 41,00 40,00

Mellem/alm. Hovedret pr. dag 34,00 35,00 31,00 35,00 34,00

Lille hovedret pr. dag 33,00 34,00 30,00 34,00 33,00

Biret pr. dag 14,00 14,00 13,00 14,00 14,00

Madpakke 2/2 pr. dag 12,00 12,00 11,00 12,00 12,00

Madpakke 3/2 pr. dag 18,00 18,00 17,00 18,00 18,00

Madpakke 3/2 + ostemad pr. dag 20,00 20,00 18,00 20,00 20,00

Ekstra stk. mad i fbm med madpakke pr. dag 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Resultaterne af scenarierne kan ses i ovenstående tabel. Kolonnen "Kun p/l" viser taksterne, hvis 
der sker almindelig p/l-regulering - denne pris vil være den pris der indstilles til ØU, hvis det ikke 
besluttes at øge det kommunale tilskud med 300.000 kr.

Besluttes scenarie 1, betyder det at en udeborgere der hver dag året rundt får leveret en hovedret 
(uanset om det er stor, lille eller mellem) kan spare ca. 1.460 kr. om året, en borgere der året rundt 
køber madpakken bestående af 3/2 stk. smørrebrød og en ostemad kan spare 730 kr. om året, en 
borger der køber en biret eller madpakkerne bestående af henholdsvis 3/2 stk. og 2/2 stk. 
smørrebrød kan spare 365 kr. årligt.

Besluttes scenarie 2, betyder det at en borger på plejecenter vil kunne spare 1.040 kr. årligt (ved 
levering alle årets dage).

Besluttes scenarie 3, betyder det at en borger på plejecenter vil kunne spare 816 kr. årligt, medens
borgere i eget hjem vil kunne spare 365 kr. på en hovedret, uanset størrelse. Ude-borgerne kan 
ikke spare på de øvrige madleverancer - forskellen mellem ny og gammel pris er så lille at den 
forsvinder ved afrunding til hele kroner.

SSU7: Kvaliteten af maden til de ældre
Der kan ske en ændring af serviceniveauet for madservice  - administrationen anmoder udvalget 
om evt. at drøfte og uddybe punktet og forslå et puljebeløb afsat.

SSU8: Seniorhus i Gilleleje – driftsudgifter og personale (Administrationen beregner)
Punktet skal ses i sammenhæng med dagsordenspunkterne, "ansøgningen til puljen til løft af 
ældreområdet" og "Seniorhus i Gilleleje" hvor tilskud til "Seniorhus i Gilleleje" behandles. Her 
foreslår administrationen, at der for 2015 søges 300.000 kr. i "puljen til løft af ældreområdet" til en 
aktivitetskoordinator.

Finansiering af dette punkt kan ske gennem midlerne vedr. "puljen til løft af ældreområdet"

SSU9: Psykiatriområdet (Administrationen beregner)
Temaet indeholder en række adskilte emner.

a) Etablering af to midlertidige pladser til unge på Søfryd (1,6 mio. kr.).
b) Etablering af mobilt værested (0,3 mio. kr.).
c) Ansættelse af psykiater i Gribskov Kommunes misbrugsbehandlingstilbud (0,7 mio. kr.).
d) Velfærdsteknologi på psykiatri- og handicapområdet (1,0 mio. kr.).
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e) Systematisk medicingennemgang (0,1 mio. kr.).
f) Udvikle og implementere metoder, der systematisk inddrager pårørende, netværk mv (0,5 

mio. kr.).
g) Implementering af systematisk basis-screening for psykiske lidelser i 

misbrugsbehandlingen (0,3 mio. kr.).
h) Ansættelse af socialrådgiver i Gribskov Kommunes misbrugsbehandling mhp. at styrke den

sociale behandling (0,4 mio. kr.).

SSU10: Center for Sundhed og Trivsel
På budgetseminaret er peget på der skal afsættes midler til at afdække modeller for etablering af 
et Center for Sundhed og Trivsel. Midlerne skal i første omgang afsættes til at beskrive centerets 
funktioner, krav til kompetencer og organisering. Administrationen anmoder udvalget om at drøfte 
og uddybe punktet og evt. forslå et puljebeløb afsat.

SSU11: Konsekvens af den kommende Sundhedsaftale III 
I den kommende budgetperiode skal Sundhedsaftale III mellem Region H og de 29 kommune 
implementeres. Af de politiske målsætninger tegner der sig ambitiøse krav om hvad kommuner og 
regionen skal indfri i den kommende 4 års periode.

For at understøtte sundhedsaftalens implementering i Gribskov kommune anbefales derfor at der 
årligt afsættes 1,5  mio. kr., svarende til 6 mio. kr. til Børneudvalgets, Arbejdsmarkedsudvalgets 
samt Social og sundhedsudvalgets arbejde med at leve op til de politiske målsætninger i aftalen 
som er tiltrådt af Byrådet i juni 2014. Det er ikke pt muligt at fordele rammebudgettet på de enkelte 
udvalg. Der gøres opmærksom på, at der i takt med den konkrete implementering af aftalen vil 
skulle afdækkes yderligere økonomiske konsekvenser.

Det foreslås Social- og Sundhedsudvalget som ressortudvalg rejser temaet, og søger 
Økonomiudvalget, om midlerne til dække udfordringerne for de tre udvalg.

SSU12: Demografi – udarbejde en model der kan indgå i budgetarbejdet for budget 2016-2019
På budgetseminaret blev der redegjort for problemstillingen i forbindelse den eksisterende 
demografifremskrivning og behovet for at iværksætte et arbejde med en ny model. 
Administrationen vil i løbet af efteråret udarbejde en ny model der kan forelægges det politiske 
niveau i forbindelse med arbejdet med budget 2016, der påbegyndes i det nye år.

SSU13: Konsekvens af ny FØP på øvrige områder 
Førtidspensionsreformen indebærer, at færre borgere får bevilliget førtidspension, og at der kan 
bevilliges ressourceforløbsydelse med en række tværfaglige indsatser specifikt målrettet den 
enkelte borger. Der er endnu ikke etableret et samlet overslag over de økonomiske effekter af 
reformen på tværs af udvalgsområder.

SSU14: Ungeindsatsen
Under socialrammen ses en stigning i antal socialt udsatte unge over 18 år (anslået løbende 10-15
unge), der ud over ledighed/manglende ungdomsuddannelse har udfordringer ift. en ustabil social 
situation og/eller psykisk lidelse. De unge i målgruppen kan bl.a. være kendetegnet ved 
manglende netværk -  ingen familie eller støtte -, de er f.eks ikke udredt og afklaret og det er derfor
uklart hvad den psykiske lidelse er, eller om der reelt er tale om en psykisk lidelse, idet der kan 
være tale om misbrug der giver sig udslag i psykisk funktionsnedsættelse. De unge i målgruppen 
kan tillige være kendetegnet ved at de ofte mangler et sted at bo, eller ikke har økonomi til at bo i 
en af kommunens boliger. Når de ikke er under uddannelse kan de ikke bo på kollegie eller i en 
ungdomsbolig. Social isolation kan også være et kendetegn for unge i denne målgruppe. 
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De unge i målgruppen har brug for en social indsats som supplement til den indsats de modtager i 
regi af Jobcentret. Administrationen arbejder på at kortlægge hvor mange unge der på 2-3 års 
basis vurderes at være på vej og som anslås at have brug for social støtte ved overgang til 18 år.

SSU15: Samarbejdsrelationer
Administratrationen opfatter punktet som et finansieringsforslag. Administrationen har ikke 
aktuelt  en opgørelse af hvad forskellige samarbejdsrelationer koster af tid i relation til 
udvalgsbetjeningen, og kan derfor ikke give et bud på hvad det evt. ville kunne spare af 
tid, hvis man undlod at høre, føre dialog osv med parter, hvor dette ikke kræves af 
lovgivningen.

Der er pt. ved at blive igangsat et projekt under "produktiv velfærd", hvor kommunens 
administrationsudgifter er ved at blive analyseret nærmere. Udvalgsbetjeningen og 
aktiviteter i forbindelse hermed vil givet indgå i denne analyse.

Det foreslås, at emnet ikke prioriteres og anbefales selvstændigt af udvalget, men at det 
tages til efterretning at emnet indgår i administrationsanalysen.
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