
1

Prioriteringskatalog på Ældre, Social og Sundhed
Tekst med rød angiver fagudvalgets anbefaling til 1. behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet.

1. Ikke tiltrådt. Udvalget anerkender, at kommunen er udfordret økonomisk, og derfor sender ud-
valget prioriteringskataloget videre uden prioriteret anbefaling. Udvalget anbefaler ØU at fjerne for-
slagene 2a, 2b, 3, 6 og 18, som dermed ikke sendes med ud i høring. 
 
Udvalget ønsker, at flere af forslagene kvalificeres yderligere, herunder bl.a. hvad reducering af 
midlertidige pladser betyder af merudgifter til sygepleje/hjemmepleje og hjælpemidler inklusiv 
eventuelle boligændringer. Ligesom udvalget ønsker belyst, hvilken service der skal leveres i bor-
gernes eget hjem, når flere borgere skal direkte fra hospital til egen bolig i stedet for midlertidig 
plads. Udvalget ønsker, at de høringsberettigede gøres opmærksom på, at den økonomiske udfor-
dring er stor, og derfor er alt i spil, men at der ikke er truffet nogen beslutninger.
 
Nummeringen af forslagene i prioriteringskataloget er udtryk for en praktisk foranstaltning og ikke 
et udtryk for en prioritering.

Beløb i 1.000 kr., 2019-priser 2020 2021 2022 2023

Udvalgets samlede ramme 854.104 864.214 878.200 888.700

Prioriteringsforslag
Ikke realiserede forslag fra genåbningssag 
2018

Beløb i 1.000 kr., 2019-priser 2020 2021 2022 2023

1a. Ændret frekvens for tøjvask og rengøring, I 3.300 3.300 3.300 3.300

1b. Ændret frekvens for tøjvask og rengøring, II 4.950 4.950 4.950 4.950

2a. Lukning af det ene af to seniorcentre Udvalget 
anbefaler, at forslag udgår

440 880 880 880

2b. Lukning af begge seniorcentre Udvalget anbe-
faler, at forslag udgår

880 1.760 1.760 1.760

3. Lukning af det ene af de to Frivillighedscentre 
Udvalget anbefaler, at forslag udgår 196 392 392 392

4. Reduktion af § 18 midler 421 421 421 421

5. Ophør af pulje til Sundhedspolitik 400 450 0 0

Ikke realiserede forslag fra genåbningssag 
2018  i alt* 6.847 7.973 7.523 7.523

* Ved a- og b-forslag tæller kun det mest vidtgående forslag med i totalsummen

Nye forslag til Budget 2020

Beløb i 1.000 kr., 2019-priser 2020 2021 2022 2023
6. Omlægning af demensindsats til flere borgere 
Udvalget anbefaler, at forslag udgår -800 2.986 2.986 2.986

7. Ophør af yderligere demensindsats 900 900 900 900

8. Øget madtakst til borgere i eget hjem 597 597 597 597

9. Ændret frekvens for bad i eget hjem 4.200 4.200 4.200 4.200
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10. Kontingent på seniorcentre 232 232 232 232

11a. Reduktion af tilskud til ordningen Selvtræning 263 266 269 272

11b. Ophør af tilskud til ordningen Selvtræning 407 412 417 422

12. Reduktion af tilskud til foreninger, udflugter mv. 
under § 79 

693 592 592 592

13. Ophør af pulje til Forebyggelse og Idræt 550 550 550 550

14 a. Reduktion af midlertidige pladser 6.600 6.600 6.600 6.600

14 b. Reduktion af midlertidige- og plejehjemsplad-
ser 7.950 17.500 17.500 17.500

15. Kapacitet af plejecenterpladser 0 0 0 0

16. Styringsgreb på socialområdet 0 0 0 0

Nye forslag til Budget 2020 i alt* 7.579 7.483 7.488 7.493
* Ved a- og b-forslag tæller kun det mest vidtgående forslag med i totalsummen. 
Forslag 6, 14a og 14b indgår ikke i totalsummen, da de indeholdes i forslag 18.
TRIO forslag

Beløb i 1.000 kr., 2019-priser 2020 2021 2022 2023

17. Forslag indkommet fra TRIO processen 0 0 0 0

TRIO forslag i alt 0 0 0 0

Nye analyser efter byrådsseminar og fagudvalgenes temamøder

Beløb i 1.000 kr., 2019-priser 2020 2021 2022 2023
18. Ældre- og sundhedsområdet, økonomiske 
betingelser og en faglig strategi Udvalget 
anbefaler, at forslag udgår

7.150 20.485 20.485 20.485

Nye analyser i alt 7.150 20.485 20.485 20.485

Prioriteringsforslag under Ældre, Social og Sundhed i alt*

Beløb i 1.000 kr., 2019-priser 2020 2021 2022 2023

Ikke realiserede forslag fra Genåbningssag 2018 6.847 7.973 7.523 7.523

Nye forslag 7.579 7.483 7.488 7.493

TRIO forslag 0 0 0 0

Nye analyser efter byrådsseminar og 
fagudvalgenes temamøder 7.150 20.485 20.485 20.485

Besparelsesforslag i alt 21.576 35.941 35.496 35.501
* Ved a- og b-forslag tæller kun det mest vidtgående forslag med i totalsummen
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Ikke realiserede forslag fra genåbningssagen 2018

Nr.: 1 a Udvalg:
ÆSS

Rammenr.:
541

Rammenavn:
Pleje og Omsorg

Overskrift: Ændret frekvens for tøjvask og rengøring, I
Beskrivelse:
Der leveres i dag 1 times rengøring og tøjvask hver 2. uge til borgere, der er visiteret hertil.
I gennemsnit anvendes 30 min. pr. uge til ydelserne.

Ændres leveringsfrekvensen til, at der leveres rengøring og tøjvask hver 3. uge, falder den 
gennemsnitlige tid, der anvendes pr. uge til 20 min.

Hvis forslaget godkendes, vil borgeren fremadrettet tilbydes 1 times rengøring og tøjvask hver. 3. 
uge.
 
Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Borgerne vil opleve ændring i hyppigheden på leveret 
rengøring og tøjvask. 

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Besparelse 3.300 3.300 3.300 3.300
Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto 3.300 3.300 3.300 3.300
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Nr.: 1 b Udvalg:
ÆSS

Rammenr.:
541

Rammenavn:
Pleje og Omsorg

Overskrift: Ændret frekvens for tøjvask og rengøring, II
Beskrivelse: NYT forslag efter udvalgets augustbehandling
Der leveres i dag 1 times rengøring og tøjvask hver 2. uge til borgere, der er visiteret hertil.
I gennemsnit anvendes 30 min. pr. uge til ydelserne.

Ændres leveringsfrekvensen til, at der leveres rengøring og tøjvask hver 4. uge, falder den 
gennemsnitlige tid, der anvendes pr. uge til 15 min.

Hvis forslaget godkendes, vil borgeren fremadrettet tilbydes 1 times rengøring og tøjvask hver. 4. 
uge.
 
Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Borgerne vil opleve ændring i hyppigheden på leveret 
rengøring og tøjvask. 

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Besparelse 4.950 4.950 4.950 4.950
Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto 4.950 4.950 4.950 4.950
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Nr.: 2 a Udvalg:
ÆSS

Rammenr.:
541

Rammenavn:
Pleje og omsorg

Overskrift: Lukning af det ene af to seniorcentre Udvalget anbefaler, at forslag udgår
Beskrivelse:
Støtten til kommunens seniorcentre ydes efter § 79 og er en ”kan opgave”, dvs.at 
kommunalbestyrelsen kan give tilskud og støtte efter paragraffen, men er ikke forpligtet til det.

Samlet set gives der støtte og tilskud for 1.760.000 kr. efter § 79. Denne støtte og disse tilskud 
kan helt eller delvis spares væk.

Kommunen har i dag to seniorcentre:
Helsinge Seniorcenter med ca. 640 brugere har eksisteret i ca. 30 år.
Gilleleje Aktivitetshus med ca. 135 brugere har eksisteret i ca. 4 år.

Forslaget her bevirker, at det ene af de to seniorcentre lukkes.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Besparelse ift. ejendom og drift af denne.

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Borgere i det distrikt, hvor seniorcenteret lukkes, vil have 
større afstand til seniorcenter.
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 1.760

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Besparelse 440 880 880 880
Evt. nødvendige investeringer
Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg
Netto 440 880 880 880
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Nr.: 2 b Udvalg:
ÆSS

Rammenr.:
541

Rammenavn:
Pleje og omsorg

Overskrift: Lukning af begge seniorcentre Udvalget anbefaler, at forslag udgår
Beskrivelse:
Støtten til kommunens seniorcentre ydes efter § 79 og er en ”kan opgave”, dvs.at 
kommunalbestyrelsen kan give tilskud og støtte efter paragraffen, men er ikke forpligtet til det.

Samlet set gives der støtte og tilskud for 1.760.000 kr. til seniorcentrene efter § 79. Denne støtte 
og disse tilskud kan helt eller delvis spares væk.

Kommunen har i dag to seniorcentre:
Helsinge Seniorcenter med ca. 640 brugere har eksisteret i ca. 30 år.
Gilleleje Aktivitetshus med ca. 135 brugere har eksisteret i ca. 4 år.

Forslaget her bevirker, at begge seniorcentre lukkes.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Besparelse ift. ejendommene og drift af disse.

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Borgerne vil ikke have mulighed for komme i 
seniorcenter.
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 1.760

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Besparelse 880 1.760 1.760 1.760
Evt. nødvendige investeringer
Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg
Netto 880 1.760 1.760 1.760
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Nr.: 3 Udvalg:
ÆSS

Rammenr.:
541

Rammenavn:
Pleje og Omsorg

Overskrift: Lukning af det ene af de to Frivillighedscentre Udvalget anbefaler, at forslag udgår
Beskrivelse: 
Støtten til kommunens frivillighedscentre ydes efter § 18.
Kommunalbestyrelsen skal give tilskud og støtte efter paragraffen, men bestemmer selv beløbets 
størrelse.

§18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt fastsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.
Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Gribskov Kommune yder hvert frivillighedscenter støtte på 392.000 kr. årligt efter §18. Samlet set 
gives der tilskud for 785.000 kr. til kommunens to frivillighedscentre. Denne støtte kan halveres 
ved at lukke det ene frivillighedscenter. Hvert frivillighedscenter modtager et tilskud fra staten 
svarende til det kommunale tilskud. 

I genåbningssagen fra 2018 var der et forslag om at lukke begge frivillighedscentre i Gribskov 
Kommune. 
Forslaget her bevirker, at det ene af de to frivillighedscentre lukkes. Dette bevirker en besparelse 
halvårig besparelse i 2020 på 196.000 kr. og på 392.000 kr. årligt fra 2021.

 
Evt. konsekvens på andre udvalg: Besparelse ift. ejendom og drift af denne.

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Borgere i det distrikt, hvor frivillighedscenteret lukkes, vil 
have længere afstand til det blivende center.
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 885

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Besparelse 196 392 392 392

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto 196 392 392 392
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Nr.: 4 Udvalg:
ÆSS

Rammenr.:
541

Rammenavn:
Pleje og Omsorg

Overskrift: Reduktion af § 18 midler
Beskrivelse: 
Støtte til §18-puljemidler ydes efter §18 og er en ”skal-opgave”. Kommunalbestyrelsen beslutter 
dog selv beløbets størrelse.

§18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt fastsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.
Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

I Gribskov Kommune er det politisk besluttet, at der ydes der støtte og tilskud for 421.000 kr. til 3 
§18 puljer, nemlig:

 Pulje 1, Udviklingspulje - der kan søges hele året og er til udvikling af nye initiativer. Her 
ydes tilskud på 66.000 kr. årligt.

 Pulje 2, Driftspulje - der er til drift af de frivillige sociale aktiviteter foruden 
Frivillighedscentrenes tilskud. Her ydes tilskud på 314.000 kr. årligt.

 Den fælleskommunale pulje - som blev besluttet i forbindelse med nedlæggelse af 
amterne, der tidligere støttede frivillige projekter på tværs af kommunerne. Pt. indgår 7 
kommuner i Nordsjælland i puljen, nemlig Hillerød, Helsingør, Hørsholm, Fredensborg, 
Allerød, Halsnæs og Gribskov Kommune. Hver kommune lægger 1 kr. pr. indbygger i 
puljen, som uddeles én gang årligt. Gribskov Kommune yder et tilskud på ca. 41.000 kr. 
årligt.

Denne støtte og disse tilskud kan helt eller delvist spares væk.
Der ydes også støtte til frivillighedscentrene efter §18.

Forslaget her bevirker, at der spares 421.000 kr. årligt ved at nedlægge alle §18 puljer, inkl. den 
fælleskommunale pulje. 
Beløbsstørrelsen kan gradueres. 

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Konsekvensen af mistede tilskud kan evt. bevirke ophør 
af initiativer hos foreninger og klubber.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 469

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Besparelse 421 421 421 421

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto 421 421 421 421
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Nr.: 5 Udvalg:
ÆSS

Rammenr.:
541

Rammenavn:
Pleje og Omsorg

Overskrift: Ophør af pulje til Sundhedspolitik
Beskrivelse: 
I Budgetaftalen 2018 blev der afsat midler til sundhedspolitikken til og med 2021. 
Midlerne er disponeret til bl.a. kontingent til Vi cykler uden alder samt til handleplaner og nye 
indsatser af sundhedspolitikkens 3 temaer, tidlig indsats, mental trivsel og lighed i sundhed. 
Tidligere opgaver under Projekt Grib Livet er tænkt fortsat ved hjælp af puljen til sundhedspolitik.

Udvalget for Forebyggelse og Idræt besluttede i marts 2019 27 konkrete indsatser og projekter til 
udmøntning af sundhedspolitikken på tværs af forvaltningsområder. Med de 27 indsatser er der 
disponeret over 1,9 mio. kr. af de 2 mio. kr. afsat til arbejdet med implementeringen af 
sundhedspolitikken. Implementeringen finder sted over en 3-årig periode 

Puljen kan delvis nedlægges. Vedtagne indsatser vil ikke blive implementeret. 
Der er dog allerede bestilt rygestop kurser i 2019-2021, hvorfor forslaget ikke kan lyde på puljens 
fulde beløb.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Der vil være færre sundhedsfremmende indsatser for 
borgerne.
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 500

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Besparelse 400 450

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto 400 450 0 0
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Nye forslag 

Nr.: 6 Udvalg:
ÆSS

Rammenr.:
541

Rammenavn:
Pleje og omsorg

Overskrift: Omlægning af demensindsats til flere borgere Udvalget anbefaler, at forslag 
udgår
Beskrivelse:
Risikoen for at udvikle demens stiger med alderen. Som følge af den stigende middellevealder og 
deraf følgende voksende ældrebefolkning forventes en betydelig vækst i antallet af ældre med 
demens i de kommende årtier. 

I dag har Gribskov et specifikt dagtilbud til borgere med demens, Holbohave. Her modtager 
forholdsvis få borgere et relativt udgiftstungt tilbud. Det betyder, at gennemsnitsprisen er høj 
samtidig med, at belægningsprocenten peger på en ikke effektiv udnyttelse af ressourcerne. 
Holbohave benyttes gennemsnitligt af 36 borgere, hvilket svarer til 114.000 kr. pr. borger pr. år.

I budget 2019-2023 blev der afsat 4,1 mio. kr. til Holbohave, hvoraf 3,8 mio. kr. går til selve driften 
af Holbohave, mens 0,25 mio. kr. er afledt bygningsdrift, som ligger på et andet udvalgsområde.

For at flere ældre med demens kan få gavn af de afsatte ressourcer, foreslås en langsigtet 
demensstrategi. Eksisterende indsatser skal re-tænkes fordi, et enkelt tilbud ikke forventes at 
kunne rumme de mange kommende demente borgere. I stedet skal den eksisterende indsats 
optimeres med stærkere faglige kompetencer, bedre bygningsmæssige rammer samt ved at 
sørge for, at demenstilbuddene til både de borgere, der fortsat bor hjemme, samt de borgere, der 
bor på plejecentre, i højere grad indtænkes i daglig praksis.
 
Med forslagets vedtagelse afsættes der i 2020 0,8 mio. kr. til aktiviteter og kompetenceløft, der 
kan sikre omlægningen af den eksisterende demensindsats. Fokus vil være på følgende: 

 Efter-/videreuddannelse til eksisterende dagsaktivitetstilbud på plejecentre i kommunen.
 Hvordan kapaciteten fremadrettet kan udbygges klogt og effektivt.
 Hvordan frivillige organisationer m.v. kan inddrages.

 
Hvis forslaget vedtages, vil aktiviteterne på Holbohave ophøre ved udgangen af 2020, og 
borgerne i målgruppen til pladserne på Holbohave vil blive tilbudt dagaktivitetspladser på 
eksisterende aktivitetscentre. Dvs. 36 borgere gange en årlig udgift til aktivitet for borgere i eget 
hjem på plejecenter (36 borgere * 2.600 kr. pr. md * 12 mdr.= 1,1 mio. kr.)

Forslaget indgik i en anden version også i Genåbningssagen i 2018. Forslaget indgår ikke i 
totalsummen, idet det er indeholdt i forslag 18 Ældre- og sundhedsområdet, økonomiske 
betingelser og en faglig strategi.
Evt. konsekvens på andre udvalg: Sparet ejendomsdrift samt ejendommen kan anvendes til 
andet formål
Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Nogle borgere vil få et andet tilbud, end de har i dag.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 4.100

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Besparelse 2.733 2.733 2.733
Evt. nødvendige investeringer -800
Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

252 252 252
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Netto -800 2.985 2.985 2.985
Nr.: 7 Udvalg:

ÆSS
Rammenr.:
541

Rammenavn:
Pleje og Omsorg

Overskrift: Ophør af yderligere demensindsats
Beskrivelse: I budgetaftalen 2019-2022 blev afsat 5 mio. kr. til demensindsats. Udvalget for 
Ældre, Social og Sundhed besluttede efterfølgende at afsætte 3,8 mio. kr. til fortsat drift af 
Holbohave, 0,3 mio. kr. til vedligehold af Holbohave og 0,9 mio. kr. til yderligere demensindsats. 

Der er ikke disponeret over midlerne til yderligere demensindsats.

Forslaget her bevirker, at midlerne til yderligere demensindsats ikke implementeres.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Ingen

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 0

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Besparelse 900 900 900 900

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto 900 900 900 900
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Nr.: 8 Udvalg:
ÆSS

Rammenr.:
541

Rammenavn:
Pleje og Omsorg

Overskrift: Øget madtakst til borgere i eget hjem 
Beskrivelse:
Den øgede egenbetaling vedr. mad vedrører borger i eget hjem. 

Øget takst vedr. madservice i eget hjem
Gribskov Kommune opkræver i dag borgerne for hhv. 39 kr., 41 kr. og 47 kr. pr. dag for en 
hovedret i lille, normal og stor portionsstørrelse. Kommunen må maksimalt opkræve 54 kr. for en 
hovedret pr. dag i 2019, hvilket flere kommuner i dag opkræver, jf. tabellen nedenfor. I henhold til 
forslaget, jf. tabellen nedenfor, foreslås prisen fremover at være hhv. 48 kr., 51 kr. og 54 kr. pr. 
dag for de tre portionsstørrelser.

Prisstigningerne for de tre portionsstørrelser er henholdsvis 9 kr. for den lille portion, 10 kr. for 
mellemstørrelse portionen og 7 kr. for den store portion.

Andre kommuners takster i 2019

Takst 
2019

Foreslået 
takst for 

2020
Halsn

æs
Hille-
rød

Fredens-
borg

Helsin-
gør

Frede-
rikssund

Hørs-
holm

Stor hoveret 47 54 48 54 54 54 53 54
Mellem/alm. Hovedret 41 51
Lille hovedret 39 48
Biret 15 15 11,75 14,50 16 20 16 9
Madpakke 2/2 14 21
Madpakke 3/2 20 31
Madpakke 3/2 + ostemad 22 36
Ekstra mad til madpakke 7 7

Hvis forslaget godkendes, vil Gribskov kommune fortsat betale 0,7 mio. kr. i kommunalt tilskud til 
madordningen til borgere i eget hjem.

(Et lignede forslag indgik også i Genåbningssagen i 2018, som blev vedtaget i en gradueret 
version.)

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen
Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Egenbetalingen på mad stiger for borgere i eget hjem

Opgavens nuværende budget (budget 2020 i 1.000 kr.): 1.497

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Besparelse 597 597 597 597
Evt. nødvendige investeringer
Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg
Netto 597 597 597 597
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Nr.: 9 Udvalg:
ÆSS

Rammenr.:
541

Rammenavn:
Pleje og Omsorg

Overskrift: Ændret frekvens for bad i eget hjem

Beskrivelse:
Visiteres man i dag til ydelsen ”uge bad” som eneste ydelse, udløser det en pakkeydelse 
svarende til en P1 ydelse. 
Der er afsat 90 min. pr. uge til udførelsen af en P1 pakkeydelse, idet det er forudsat, at borgerne i 
gennemsnit ønsker 3 ugentlige bade af 30 min. 

Hvis det forudsættes, at borgerne fremadrettet kun tilbydes 1 ugentligt bad, reduceres den tid, der 
anvendes på bade med 2 bade pr. uge á 30 min i gennemsnit pr. borger (i alt 60 min/uge).

I forslaget reduceres de mere vidtgående plejepakkerydelser, P2-P4, kun med 30 min./uge pr. 
borger, eftersom ugebadene fra starten ikke indgår med 90 min. Bad indgår for de mere 
vidtgående pakkeydelser med et ubestemt antal minutter mindre, idet der allerede er tænkt 
tidsbesparelser ind i disse pakker, når flere ydelser leveres under samme besøg.  

Hvis forslaget godkendes, vil borgeren fremadrettet tilbydes ét ugentligt bad.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Borgere vil blive tilbudt færre bade end i dag.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Besparelse 4.200 4.200 4.200 4.200
Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto 4.200 4.200 4.200 4.200
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Nr.: 10 Udvalg:
ÆSS

Rammenr.:
541

Rammenavn:
Pleje og omsorg

Overskrift: Kontingent på seniorcentre
Beskrivelse:
Støtten til kommunens seniorcentre ydes efter § 79 og er en ”kan opgave”, dvs.at 
kommunalbestyrelsen kan give tilskud og støtte efter paragraffen, men er ikke forpligtet til det.

Samlet gives der støtte og tilskud for 1.760.000 kr. efter § 79. Denne støtte og disse tilskud kan 
helt eller delvis spares væk.

Kommunen har i dag to seniorcentre:
Helsinge Seniorcenter med ca. 640 brugere har eksisteret i ca. 30 år.
Gilleleje Aktivitetshus med ca. 135 brugere har eksisteret i ca. 4 år.

Seniorcentrenes brugere betaler i dag et årligt kontingent på 300 kr. 

Forslaget her bevirker, brugernes kontingent fordobles til 600 kr. pr. år.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Egenbetalingen for borgerne bliver dyrere.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 1.760

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Besparelse 232 232 232 232
Evt. nødvendige investeringer
Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg
Netto 232 232 232 232
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Nr.: 11 a Udvalg:
ÆSS

Rammenr.:
541

Rammenavn:
Pleje og Omsorg

Overskrift: Reduktion af tilskud til ordningen selvtræning
Beskrivelse: 
Hvert år giver kommunen tilskud til borgere over 65+ år, som selvtræner på et af plejecentrene i 
kommunen. Der er 4 plejecentre, som tilbyder selvtræning.

Kommunen yder et tilskud til selvtræning på i alt 407.000 kr. Egenbetalingen i 2019 for 
selvtræning er 291 kr. pr. år. 
Kommunen kan selv fastsætte prisen på kontingentet.

Forslaget her bevirker, at kontingentet til selvtræning pr. år hæves med 100% til 582 kr. pr. år. 

Hvis forslaget godkendes, vil Gribskov kommune fortsat betale 144.000 kr. i kommunalt tilskud til 
ordningen.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Egenbetalingen for borgerne øges.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 402

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Besparelse 263 266 269 272

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto 263 266 269 272
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Nr.: 11 b Udvalg:
ÆSS

Rammenr.:
541

Rammenavn:
Pleje og Omsorg

Overskrift: Ophør af tilskud til ordningen Selvtræning
Beskrivelse: 
Hvert år giver kommunen tilskud til borgere over 65+ år, som selvtræner på et af plejecentrene i 
kommunen. Der er 4 plejecentre, der tilbyder selvtræning.

Kommunen yder et tilskud til selvtræning på i alt 407.000 kr. Egenbetalingen i 2019 for 
selvtræning er 291 kr. pr. år. 
Kommunen kan selv fastsætte prisen på kontingentet.

Forslaget her bevirker, at kontingentet til selvtræning pr. år hæves således, at der ikke længere 
gives kommunalt tilskud til ordningen. 
Kontingentet selvtræning pr. år vil herefter udgøre 741 kr. 

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Egenbetalingen for borgerne øges.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 402

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Besparelse 407 412 417 422

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto 407 412 417 422
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Nr.: 12 Udvalg:
ÆSS

Rammenr.:
541

Rammenavn:
Pleje og Omsorg

Overskrift: Reduktion af tilskud til foreninger, udflugter mv. under §79
Beskrivelse:
Tilskud og støtte efter § 79 er en ren ”kan opgave” dvs., at kommunalbestyrelsen kan give tilskud 
og støtte efter paragraffen, men ikke er forpligtet til det.

Der er i 2020 i alt budgetlagt 693.000 kr. i Gribskov Kommune i tilskud til:

 Pensionistforeninger og -klubber     (334.000 kr.)
 Ældresagen       (31.000 kr.)
 Centerråd           (78.000 kr.)
 Sommerudflugt (114.000 kr.)
 Motionsfremme (122.000 kr.)
 Ældremesse        (10.000 kr.)
 Seniorprisen.         (5.000 kr.)

Forslaget indgik også i Genåbningssagen 2018. Her blev det vedtaget i gradueret version fra 
2020. Støtten er derfor nedskaleret fra 2020 til 2021 og frem.
Forslaget her er en yderligere reduktion af midlerne.

Støtten til foreninger, råd og/eller sommerudflugt kan helt eller delvis spares væk.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen
Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Aktiviteter vil enten ophøre eller egenbetalingen for 
borgere vil stige.
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 693

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Besparelse 693 592 592 592
Evt. nødvendige investeringer
Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg
Netto 693 592 592 592
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Nr.: 13 Udvalg:
ÆSS

Rammenr.:
541

Rammenavn:
Pleje og Omsorg

Overskrift: Ophør af puljen til Forebyggelse og Idræt
Beskrivelse: 
I Budgetaftalen 2019 blev der afsat midler til en forebyggelse- og idrætspulje fra 2020. 
Der er ikke disponeret over midlerne.

Forslaget her bevirker, at puljen nedlægges.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Ingen
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 0

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Besparelse 550 550 550 550

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto 550 550 550 550
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Nr.: 14 a Udvalg:
ÆSS

Rammenr.:
541

Rammenavn:
Pleje og Omsorg

Overskrift: Reduktion af midlertidige pladser
Beskrivelse: 
Budgetanalysen (Bilag 1 – Sundheds- og ældreområdet) peger på, at Gribskov Kommune har 
forholdsvis mange midlertidige pladser; 41 på Toftebo, heraf 2 akutpladser og 6 på Trongården. 
Midlertidige pladser er jf. servicelovens §84 ikke et krav til den kommunale opgaveløsning. 
Samtidig sker en udvidelse i plejepladskapaciteten som følge af åbning af friplejehjemmet Bavne 
Ager. 
Forslaget, herunder ny visitationspraksis, hvor flere borgere modtager tryg og intensiv støtte i 
eget hjem med hjemmepleje, sygepleje og genoptræning, gør det muligt at kapacitetstilpasse og 
dermed reducere antallet af midlertidige pladser på Toftebo fra de nuværende 41 til 25.

Prisen ved reduktion af pladser udgør ca. 0,5 mio. kr. pr. plads, hvorfor 16 færre pladser svarer til 
en besparelse på anslået 8 mio. kr. Herfra skal trækkes et beløb på ca. 1,4 mio. kr. (svarende til 
plejeudgifter til 4 helårs-hjemmeboende borgere), som forventes at gå til øget støtte i eget hjem i 
form af hjemmepleje, sygepleje og genoptræning.

Forslaget her bevirker, at antallet af midlertidige pladser på Toftebo reduceres. 

Forslaget indgår ikke i totalsummen, idet det er indeholdt i forslag 18 Ældre- og 
sundhedsområdet, økonomiske betingelser og en faglig strategi.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Færre borgere vil blive tilbudt ophold i form af midlertidig 
plads, og vil i stedet modtage pleje i eget hjem.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 23.941

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Besparelse 6.600 6.600 6.600 6.600

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto 6.600 6.600 6.600 6.600
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Nr.: 14 b Udvalg:
ÆSS

Rammenr.:
541

Rammenavn:
Pleje og Omsorg

Overskrift: Reduktion af midlertidige pladser og plejehjemspladser 
Beskrivelse: 
Budgetanalysen (Bilag 1 – Sundheds- og ældreområdet) peger på, at Gribskov har forholdsvis 
mange midlertidige pladser, 41 på Toftebo, heraf 2 akutpladser og 6 på Trongården. Midlertidige 
pladser er jf. servicelovens §84 ikke et krav til den kommunale opgaveløsning. Samtidig sker en 
udvidelse i plejepladskapaciteten som følge af åbning af friplejehjemmet Bavne Ager. 
Forslaget, herunder ny visitationspraksis, hvor flere borgere modtager tryg og intensiv støtte i 
eget hjem med hjemmepleje, sygepleje og genoptræning, gør det muligt at reducere både i 
antallet af midlertidige pladser ved en lukning af Toftebo samt omlægge 12 pladser på 
Helsingegården fra nuværende plejepladser til midlertidige pladser. 
Det indebærer, at antallet af de midlertidige pladser samlet set reduceres med (12-41) 29 og, at 
antallet af plejehjemspladser reduceres med 12.

Lukning af Toftebo giver en besparelse på 25 mio. kr. Herfra skal fratrækkes husleje på 1 mio. kr., 
øget indsats på de nye midlertidige pladser på 3 mio. kr., øget støtte i eget hjem (svarende til 
plejeudgifter til 10 helårs-hjemmeboende borgere) på 3,5 mio. kr. 
Forslaget forventes at have halvårseffekt i 2020.
Endelig vil der komme engangsudgifter til istandsættelse, flytning og afrydning, der er anslået til 
0,8 mio. kr. i 2020.

Modsat forslag 14 a, som foreslår reduktion af antallet af midlertidige pladser på Toftebo, bevirker 
dette forslag (14 b), at de midlertidige pladser på Toftebo nedlægges og omlægges delvist til 
Helsingegården.

Forslaget indgår ikke i totalsummen, idet det er indeholdt i forslag 18 Ældre- og 
sundhedsområdet, økonomiske betingelser og en faglig strategi.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ejendommen Toftebo kan anvendes til andet.

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Færre borgere vil blive tilbudt ophold i form af 
midlertidig/plejecenter plads, og vil i stedet modtage pleje i eget hjem.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Besparelse 8.750 17.500 17.500 17.500

Evt. nødvendige investeringer -800

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto 7.950 17.500 17.500 17.500
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Nr.: 15 Udvalg:
ÆSS

Rammenr.:
541

Rammenavn:
Pleje og Omsorg

Overskrift: Kapacitet af plejehjemspladser
Beskrivelse: 
Budgetanalysen (Bilag 1 – Sundheds- og ældreområdet) peger på, at Gribskov kan se på den 
samlede kapacitet af plejepladser. Forskellige tendenser peger på, at der pt er en mulighed for at 
regulere kapaciteten ned. Dette ville i så fald være enten i form af lukning af de plejecentre, hvor 
kommunen selv ejer bygningerne eller ved ikke aktivt at udvide med flere friplejehjem. Dette skal 
ses i sammenhæng med en ny visitationspraksis, hvor flere borgere modtager tryg og intensiv 
støtte i eget hjem med hjemmepleje, sygepleje og genoptræning. En borger med tryg og intensiv 
støtte i eget hjem vil i gennemsnit koste 350.000 kr. 

Forslaget er endnu ikke gennemberegnet fuldt ud, men udgifterne til Bakkebo er i dag ca. 28,3 
mio. kr. og Udsigten ca. 13,5 mio. kr. med en gennemsnitlig pladspris på mellem 442.000-
510.000 kr. (ekskl. forsikringer, vedligehold, overhead mv.). Pladsprisen for friplejehjem udgør i 
gennemsnit 650.000 (inkl. anlæg, overhead, forsikringer mv.). I budgetanalysen fremgår en række 
forhold, der bør belyses yderligere, særligt såfremt det drejer sig om at lukke eksisterende 
plejehjem, herunder indfrielse af lån, flytning af borgere mv. Det vurderes at være en række 
konsekvenser for både personale og borgere i den forbindelse.

Med forslaget lægges op til en drøftelse af den fremadrettede kapacitet af plejehjemspladser.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Færre borgere vil blive tilbudt ophold i form af midlertidig 
plads, og vil i stedet modtage pleje i eget hjem.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Besparelse 0 0 0 0

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto 0 0 0 0
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Nr.: 16 Udvalg:
ÆSS

Rammenr.:
543

Rammenavn:
Børn og voksne med særlige 
behov

Overskrift: Styringsgreb på socialområdet
Beskrivelse: 
Budgetanalysen (Bilag 2 – Det specialiserede voksenområde) peger på en række udfordringer i 
tilknytning til centrale aktivitetsområder. Følgende styringsgreb anbefales med henblik på en 
omstilling af området:

 Faglig og økonomisk styring; Fokus er på at styrke data og prognosesikkerhed, på tæt 
samarbejde mellem sagsbehandler og økonomikonsulent og på detaljeret kendskab til til- 
og afgang, herunder særligt viden om bevægelser på børneområdet og overgang fra bør-
ne- til voksenområdet og mellem budget/resort områder generelt.

 Skærpet visitation og tættere opfølgning, herunder sikring af ressourcer til dette samt fort-
sat udvikling af arbejdsgange, kvalitetsstandarder og kompetencer.

 Styrket fokus på udgifter til de borgere, hvor Gribskov ikke er handlekommune.
 Tage servicelovens kap.15 a om tidlig forebyggende indsats i anvendelse.
 Håndtering af boligproblematikker på det sociale område, herunder særligt afdækning af 

mulighed for at etablere eget §107 tilbud.
 Undersøge muligheder for etablering af flere bedre og/eller billigere samværs- og beskæf-

tigelsestilbud i lokalområdet mhp. reducerede udgifter til kørsel og på at understøtte, at 
borger kan forblive i nærmiljø.

Forslaget her bevirker, at der igangsættes og undersøges en række udgiftsdæmpende tiltag, som 
kan medvirke til budgetoverholdelse.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: 
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Besparelse 0 0 0 0

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto 0 0 0 0
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Nr.: 17 Udvalg:
ÆSS

Rammenr.:
varierende

Rammenavn:
Varierende

Overskrift: Forslag indkommet fra TRIO processen
Beskrivelse: 
Som et led i budgetprocessen blev der i maj måned afholdt TRIO møder, hvor ledere og 
medarbejdere kunne komme med forslag til at gøre noget smartere eller billigere. Nedenstående 
er en kort opsamling af disse forslag. Nogle forslag indgår allerede i andre forslag i nærværende 
katalog (markeret med *), mens andre mere har generel karakter, kræver investering eller 
nærmere analyse før de kan indgå som forslag. 

TRIO forslag – input til mere kvalitet, øget effektivitet eller reduktioner

Organisatoriske og styringsmæssige tiltag
 Styrket sagsbehandling – skærpet visitation (serviceniveau) og sikre ressourcer til 

opfølgning
 Økonomistyring, herunder opfølgning på refusioner (handle- og betalingskommune, 

mellemkommunalt), vederlagsfri fysioterapi og egenbetaling
 Styrke det tværgående samarbejde
 Reducere anvendelse af Kan – paragraffer *
 Reducere brug af eksterne konsulenter
 Undgå omorganiseringer, som giver produktionstab og ikke har den ønskede virkning
 Udvikle brug af velfærdsteknologi
 Fokus på genbrug, fx af møbler

Tilbudsviften
 Fokus på forebyggelse og tidlige indsatser, fx kampagner og opsporing
 Flere botilbud til ældre udviklingshæmmede (både pædagogisk og plejeindsatser)
 Flere egne §§ 103/104 tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud*

Faglighed
 Understøtte selvhjulpenhed og ansvar for eget liv hos borgerne
 Sikre uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere*
 Fokus på rekruttering

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Varierende
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Besparelse 0 0 0 0

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto 0 0 0 0



24

Nr.: 18 Udvalg:
ÆSS

Rammenr.:
541

Rammenavn:
Pleje og omsorg

Overskrift: Nye analyser på baggrund af Byrådsseminar og fagudvalgs temamøder – Ældre- og 
sundhedsområdet, økonomiske betingelser og en faglig strategi Udvalget anbefaler, at forslag 
udgår
Beskrivelse: 
Gribskov kommune har igennem en årrække ønsket at øge kapaciteten på plejehjemspladser. Vi 
har etableret en forholdsvis stor andel af midlertidige pladser på Toftebo, og vi har et demens-
dagtilbud rettet mod et mindre antal borgere. Tanken med disse tilbud har været både at 
forebygge og imødekomme udviklingen i ældrebefolkningen.

Den økonomiske situation samlet set i kommunen gør, at det er nødvendigt at revurdere 
tilrettelæggelsen af og niveauet for visitation og tilbud på ældre- og sundhedsområdet. 
Dette fordi, der ganske enkelt ikke har råd til de tilbud, som vi har i dag. 
Både midlertidige pladser, plejehjemspladser og pladserne på Holbohave har en relativ høj 
enhedsomkostning sammenlignet med hjemmepleje, sygepleje og træning, som er indsatser, der 
kan gives til borgere i egen bolig. 

En fremadrettet faglig strategi som understøtter budgetoverholdelse på området kræver både en 
skærpet visitation og en omlægning af tilbud og indsatser. Lovgivningen skal naturligvis 
overholdes, og borgernes behov skal imødekommes, men det vil blive på andre vilkår og i en 
anden form end i dag. Reelt set vil der derfor være tale om en servicereduktion.

Grebene er som følger:
 Færre midlertidige pladser, som er et ”kan” og ikke et ”skal” tilbud
 Omlægning af demensindsatsen – Holbohave er et ”kan” tilbud, der retter sig mod de få 

og ikke de mange med demens
 Tilbageholdenhed ift. kapacitet på plejehjemspladser
 Skærpet visitation til plejehjem
 Visitation til og tilrettelæggelse af den nødvendige pleje i eget hjem (hjemmepleje og sy-

gepleje)

Anvendelsen af grebene ovenfor vil konkret betyde, at flere skal klare sig i eget hjem end 
tidligere. Der vil derfor også være flere, som visiteres til sygepleje og hjemmepleje, hvilket 
forventes finansieret af en del af de besparelser, der forventes at kunne opnås ved at ændre i 
sammensætningen af tilbud. Dette anses for realistisk, da der som beskrevet i budgetmaterialet 
er stor forskel på enhedsomkostningerne. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der ikke skal ske en 
udvidelse af sygepleje og hjemmepleje men, at det er den nødvendige pleje og behandling, som 
leveres.

Grebene skal tages i brug samtidig med, at der vil komme et pres med en stigende 
ældrebefolkning, flere opgaver går fra sygehussektoren til kommunerne og, at borgerne har en 
øget viden om behov og heraf følgende krav til kommunens indsatser. Derfor vil det være 
vanskelige betingelser, og det må forventes, at både borgere, pårørende og samarbejdspartnere 
vil være kritiske og have andre forventninger til kommunen end den ovenfor beskrevne 
visitationspraksis og omlægning af tilbud foranlediger.

Overstående beskrivelse omfatter forslagene:
 6. Omlægning af demensindsats til flere borgere OG 14a. Reduktion af midlertidige 

pladser
 eller

 6. Omlægning af demensindsats til flere borgere OG 14b. Reduktion af midlertidige- og 
plejehjemspladser
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Disse forslags besparelsespotentiale indgår derfor ikke i totalsummen under beskrivelsesområdet 
Nye forslag til Budget 2020, idet de indgår i dette forslag. 

Her er det mest vidtgående forslag (forslag 6+14b) sat som dette forslags besparelsespotentiale.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ejendomsdrift og mulighed for anden anvendelse af 
ejendommene
Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Færre borgere vil blive tilbudt ophold i form af midlertidig-
/plejecenter-/dagcenterplads, og vil i stedet modtage pleje i eget hjem/andet tilbud.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Besparelse 8.750 20.233 20.233 20.233

Evt. nødvendige investeringer -1.600

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg 252 252 252

Netto 7.150 20.485 20.485 20.485


