
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.

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 
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.
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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.

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 gennemførels 
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 af budgettet for 2014, hvilket 
betød at borgerne med virkning fra 1. januar 2014 har oplevet lavere priser på maden.

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.
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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.

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.

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.
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.
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