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Social- og Handicapudvalget 
 
Social- og Handicapudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden 
for social- og handicapområdet i forhold til børn og voksne. 
 
 
Social- og Handicapudvalgets ansvarsområder er opdelt i tre budgetområder: 
 

• 6.01 Handicappede børn 
• 6.02 Voksne og Handicap   
• 6.03 Hjælpemidler  

 
 

Beløb I 1.000 kr.  Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 

6.01 Handicappede børn  18.256 18.256 18.256 18.256 

6.02 Voksne og Handicap  201.390 204.421 206.917 205.417 

6.03 Hjælpemidler  33.185 33.185 33.185 33.185 

I alt  252.831 255.862 258.358 256.858 

 
 

Budgetområde 6.01 Handicappede børn omfatter primært kommunens udgifter til støtte i hjemmet, 
aflastningsordninger samt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. 
 
Budgetområde 6.02 Voksne og Handicap omfatter primært udgifter til eksterne botilbud og botilbuds-
lignende tilbud, aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud, specialpædagogisk bistand mv. Dertil 
kommer udgifter til de selvvisterende krisecentre og herberger. 
 
Budgetområde 6.03 Hjælpemidler omfatter primært udgifter til hjælpemidler, boligindretning, støtte 
til køb af bil samt drift af hjælpemiddeldepot. 
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Fordeling på budgetområder 
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Budgetområde 6.01 Handicappede børn  
 
Lovgrundlag 
 
Området for handicappede børne er udelukkende reguleret efter Lov om social service, i daglig tale 
kaldet serviceloven. 
 
 
Beskrivelse af området 
 
Handicappede børn er en samlet betegnelse for en række tilbud, som primært er målrettet børn og 
unge med fysisk funktionsnedsættelse samt deres forældre. I Greve Kommune er området opdelt i 
følgende tilbud: 
 

• Støtte i hjemmet 

• Aflastningsordninger 

• Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 
 
 
Støtte i hjemmet 
 
Støtte i hjemmet omfatter bl.a. hjemmetræning, som er et tilbud til forældre, som ønsker at træne 
deres barnt helt eller delvist i hjemmet, som alternativ til et kommunalt tilbud. Målgruppen for hjem-
metræning er børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. 
 
 
Aflastningsordninger 
 
En aflastningsordning er en forebyggende foranstaltninger, som typisk omfatter et midlertidigt ophold 
for barnet eller den unge i en aflastningsfamilie, på en aflastningsinstitution eller på timebasis i eget 
hjem. Formålet er at sikre forældre et frirum til omsorg for sig selv og eventuelle søskende, hvilket 
skal sikre overskud i familien, så en mere permanent anbringelse kan forebygges. 
 
Aflastningsordninger på dette budgetområde vedrører alene handicappede børn, mens der på 
Skole-, Børne- og Ungeudvalget afholdes udgifter til tilsvarende aflastningsordninger målrettet børn 
og unge med sociale problemer mv. 
 
 
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 
 
Familier med børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller 
med indgribende kroniske eller langvarige lidelser har mulighed for at få dækket de merudgifter, som 
familien ikke ville have haft, hvis barnet eller den unge ikke havde haft funktionsnedsættelse. Fami-
lien skal dog selv afholde den del af udgifterne, som familier normalt ville have afholdt. 
 
Tabt arbejdsfortjeneste er en kontant betaling til forældre, som helt eller delvist stopper med at ar-
bejde for at passe deres barn i eget hjem. Ordningen har til formål, at børn og unge med en betydelig 
og varig funktionsnedsættelse eller en indgribende, kronisk og langvarig lidelse kan forblive i familien 
og dermed undgå anbringelse på institutioner eller lignende.  
Kommunens udgifter til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er omfattet af nogle særlige regler om 
statsrefusion, der dækker 50 pct. af de afholdte udgifter, og det afsatte budget afspejler derfor alene 
den kommunale nettoudgift inklusiv refusionsindtægterne. 
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Budgetforudsætninger 
 
Alle budgetterne på området er rammestyrede og reguleres derfor alene på baggrund af den årlige 
pris- og lønfremskrivning og som resultat af konkrete politiske omprioriteringer.  
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Budgetområde 6.02 Voksne og Handicap  
 
Lovgrundlag 
  
Området Voksne og Handicap er reguleret efter Lov om social service, i daglig tale kaldet servicelo-
ven. På enkelte punkter er området reguleret af lov om specialundervisning for voksne, sundheds-
loven og almenboligloven. 
 
 
Beskrivelse af området 
 
Voksne og Handicap er en samlet betegnelse for en række tilbud, som primært er målrettet voksne 
med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer.  
 
Greve Kommunes egne tilbud til denne målgruppe hører under Sundheds- og Omsorgsudvalget, og 
budgettet på dette budgetområde dækker derfor primært over udgifter til eksterne leverandører, der 
kan være andre kommuner, stat og regioner eller private tilbud. 
 
Med undtagelse af de selvvisiterende herberger og krisecentre, vil alle tilbud bunde i en visitering fra 
kommunens rådgiverteam på baggrund af en konkret individuel vurderingen af borgerens behov for 
støtte. 
 
De primære tilbudstyper, som der er afsat budget til på dette budgetområde er følgende: 
 

• Botilbud og botilbudslignende tilbud 

• Aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud 

• Krisecentre og forsorgshjem/herberger 

• Socialpædagogisk bistand 

• Øvrige tilbud 
 
 
Botilbud og botilbudslignende tilbud 
 
Borgere med betydelig nedsat funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige, 
daglige funktioner eller pleje og omsorg, og som ikke kan få deres behov dækket på anden vis, 
visiteres til botilbud eller botilbudslignende tilbud. 
 
Såfremt behovet for omfattende hjælp vurderes at være varigt, vil borgeren typisk blive visiteret til et 
længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 eller et botilbudslignende tilbud oprettet efter 
almenboliglovens § 105, stk. 2. Det juridiske grundlag påvirker ikke det faglige indhold af tilbuddet, 
men de enkelte tilbud vil typisk være målrettet forskellige målgrupper med forskellige støttebehov. 
 
Hvis behovet for omfattende hjælp omvendt er knyttet op på eksempelvis en midlertid behandlings-
mæssig indsats eller at der vurderes at være et udviklingspotentiale, vil borgeren typisk blive visiteret 
til et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Her er formålet med tilbuddet at gøre borgeren i 
stand til på sigt at blive udsluset til egen bolig. 
 
Der kan også være tale om et midlertidigt aflastningsophold efter servicelovens § 84, som er et tilbud 
der primært er rettet mod æftefælle, forældre eller andre nære pårørende, som passer en person 
med nedsat funktionsevne, og som derfor en gang i mellem har brug for aflastning. Aflastningsophold 
kan dog også være en rettet mod borgeren selv, hvis denne i en kortere periode har et særligt behov 
for hjælp og støtte. 
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Endelig dækker området også over udgifter til de såkaldte særlige pladser i psykiatrien, som er et 
regionalt tilbud målrettet en mindre gruppe af særligt udsatte personer med svære psykiske lidelser, 
særlige sociale problemstillinger, udadreagerende adfærd og eventuelt et misbrugsproblem. 
 
Greve kommune har selv 32 botilbudspladser fordelt på Bostedet Vangeleddet og Freyas Kvarter 4 
og 6, men udgifterne til disse hører under Sundheds- og omsorgsudvalget. 
 
 
Aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud 
 
Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 bevilges til borgere som på grund af betydeligt 
nedsat funktionsevne eller særlige problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på nor-
male vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Tilbuddets 
formål er at give den enkelte borger en tættere tilknytning til det almindelige arbejdsmarked. 
 
Aktivitet- og samværstilbud efter servicelovens § 104 bevilges til borgere med betydelig nedsat funk-
tionsevne eller sociale problemer. Aktivitet- og samværstilbud tilbydes for at opretholde eller forbedre 
personlige færdigheder og øge den enkeltes livskvalitet og personlige udvikling gennem deltagelse 
i et socialt fællesskab. Greve kommune har to mindre tilbud, der drives af Pædagogisk Psykiatrisk 
Vejledningscenter (PPV) under Sundheds- og Omsorgsudvalget, men hovedsageligt benyttes eks-
terne leverandører. 
 
 
Krisecentre og forsorgshjem/herberger 
 
Krisecentre efter servicelovens § 109 er tilbud om midlertidigt ophold for kvinder, der har været udsat 
for vold eller trusler om vold i hjemmet. Krisecentret yder støtte og omsorg og kommunen skal end-
videre tilbyde psykologbehandling og generel vejledning til kvinderne. Det er muligt at medbringe 
sine børn under opholdet, der i så fald også vil modtage støtte og tilbud om psykologbehandling. 
 
Forsorgshjem eller herberger efter servicelovens § 110 er tilbud om midlertidigt ophold for personer 
med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Herbergerne 
yder støtte, omsorg og efterfølgende hjælp til de personer, som opholder sig på herberget. 
 
Greve kommune driver ikke egne forsorgshjem, herberg eller krisecentre og anvender derfor ude-
lukkende eksterne leverandører. Begge områder er selvvisiterende, hvilket betyder, at afgørelse om 
indskrivning ikke træffes af kommunens rådgiverteam, men derimod af lederen for det enkelte tilbud, 
og det er derfor svært for kommunen af påvirke udgiftsniveauet. 
 
Kommunens udgifter til krisecentre og herberger er til gengæld omfattet af nogle særlige regler om 
statsrefusion, der dækker 50 pct. af de afholdte udgifter, og det afsatte budget afspejler derfor alene 
den kommunale nettoudgift inklusiv refusionsindtægterne. 
 
 
Specialpædagogisk bistand 
 
Specialpædagogisk bistand efter Lov om specialundervisning omfatter primært tilbud til borgere med 
kommunikationshandicap (tale, hørelse og syn). Tilbuddene består af forskellige former for special-
pædagogisk bistand, rådgivning og specialundervisning, og de leveres i overvejende grad af Speci-
alcenter Roskilde (SCR Kommunikation). Specialcenteret er finansieret gennem en abonnements-
ordning med Greve Kommune og 5 øvrige brugerkommuner, og ordningen dækker ydelser til både 
børne og voksne. 
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Øvrige tilbud 
 
Udover ovenstående tilbud afholder Greve Kommune også udgifter til eksterne kommunale og pri-
vate leverandørers levering af socialpædagogisk støtte i eget hjem efter servicelovens § 85, ledsa-
geordninger efter servicelovens § 97, merudgifter efter servicelovens § 100 samt husly efter service-
lovens § 80, men der er tale om relativt begrænsede udgifter. 
 
Endelig afholdes udgifter til Handicaprådet også på dette budgetområde. 
 
 
Den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) 
 
Økonomien på det specialiserede socialområde kan være præget af relativt få men meget støtte-
krævende borgere, hvilket kan medføre et uforholdsmæssigt stort økonomisk pres på de kommuner, 
der af den ene eller anden grund oplever at have mange af denne type borgere. 
 
Med henblik på at reducere dette pres, er der indført en central statslig refusionsordning i daglig tale 
kendt som ”særligt dyre enkeltsager”, hvor kommunerne for de enkelte borgere modtager delvis 
refusion af de udgifter, der overstiger nogle lovbestemte grænseværdier. Refusionsandelen stiger i 
takt med udgifterne ud fra en trappemodel, og tabellen nedenfor viser grænseværdierne for de for-
skellige refusionssatser i 2023. 
 
 

Udgiftsniveau pr. borger Refusion 

Udgifter mellem 0,88 – 1,73 mio. kr. 25 % 

Udgifter mellem 1,73 – 2,18 mio. kr. 50 % 

Udgifter over 2,18 mio. kr. 75 % 

 
 
 
Budgetforudsætninger  
 
Styringen af området er bundet op på kommunens forpligtelse til, i henhold til serviceloven, at tilbyde 
ophold, dagtilbud mv. til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sindslidelse. De 
fleste budgetter på området er derfor aktivitetsbaserede på baggrund af gennemsnitspriser ganget 
med det forventede antal personer i det konkrete tilbud.  
 
Budgettet til botilbud, botilbudslignende tilbud og dagtilbud fastsættes på baggrund af den såkaldte 
mængderegulering. Mængdereguleringen, der bliver behandlet politisk i forbindelse med budgetved-
tagelsen, tager udgangspunkt i antallet af kendte personer i de enkelte tilbud, tillagt en forventet 
tilgang og afgang i forhold til den faktiske til- og afgang tre år tilbage. 
 
Mængdereguleringen forsøger dermed at tage højde for den udvikling, der har været på området i 
de seneste mange år med stigende aktivitet både i Greve Kommune og på landsplan, jf. graf ne-
denfor, og budgetterne på området er derfor også stigende i overslagsårene. 
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Grafen nedenfor viser den faktiske aktivitetsudvikling i periode 2018-21 for borgere i botilbud eller 
botilbudslignende tilbud samt den prognosticerede aktivitetsudvikling for budgetperioden 2023-26. 
I Budget 2023-26 er der lagt en flad profil ind på området, hvorfor udviklingen er nul mellem 2025 og 
2026. 
 
 

 
 
 
 
Der prognosticeres omvendt ikke med en egentlig udviklingstendens i gennemsnitspriserne på de 
enkelte tilbud udover den almindelige pris- og lønfremskrivning. Beregningsforudsætningerne opda-
teres dog hvert år på baggrund af de nyeste faktiske takster og de aktuelle tilbudsmodtageres støt-
tebehov. Grafen nedenfor viser udviklingen i gennemsnitspris på forskellige typer af botilbud. 
 

 
 
Siden budgetlægningen er udviklingen i gennemsnitspriserne for Botilbudslignende tilbud steget, 
således at gennemsnitsprisen nu ligger over niveauet som var udgangspunkt for budgetlægningen. 
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Dette er årsagen til at gennemsnitsprisen for disse tilbud ser ud til at falde i 2023, det er dog ikke 
forventningen. 
 
Alle øvrige områder er som udgangspunkt rammestyrede og reguleres derfor alene på baggrund af 
den årlige pris- og lønfremskrivning og som resultat af konkrete politiske omprioriteringer. 
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Budgetområde 6.03 Hjælpemidler  
 
Lovgrundlag 
 
Hjælpemiddelområdet er primært reguleret efter Lov om social service, i daglig tale kaldet service-
loven. 
 
 
Beskrivelse af området 
 
Hjælpemidler er en samlebetegnelse for en række tilbud, hvis målgruppe dækker et bredt udsnit af 
befolkningen i Greve Kommune. I Greve Kommune er området opdelt i følgende tilbud: 
 

• Kropsbårne hjælpemidler 

• Tekniske hjælpemidler 

• Boligindretning 

• Støtte til køb af bil 
 
 
Kropsbårne hjælpemidler 
 
Kropsbårne hjælpemidler dækker over hjælpemidler, der ikke kan genbruges af andre, og det kan 
bl.a. omfatte arm- og benrproteser, ortopædiske hjælpemidler som sko, indlæg mv. samt inkonti-
nens- og stomihjælpemidler mv. Kropsbårne hjælpemidler bevilges af Greve Kommunes Borgerser-
vice, mens alle øvrige hjælpemidler og former for støtte bevilges af visitationen på ældreområdet. 
 
 
Tekniske hjælpemidler 
 
Tekniske hjælpemidler er genanvendelige hjælpemidler, der kan afhjælpe en borgers fysiske eller 
psykiske funktionsnedsættelse, og som bl.a. kan omfatte kørestole, rollatorer, gangstativer, et for-
højet toiletsæde mv.  
 
Herunder hører også såkaldte APV-hjælpemidler som specialsenge, lifte mv., der bevilges med hen-
blik på at sikre plejepersonalet ordentlige arbejdsvilkår i henhold Lov om arbejdsmiljø. 
 
 
Boligindretning 
 
En borger med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan få bevilget ændringer til indret-
ningen af sin bolig, såfremt boligændringen i væsentlig grad vil lette den daglige tilværelse. Dette 
kan bl.a. omfatte fjernelse af dørtrin eller ændring af adgangsforhold til badeværelse mv. 
 
 
Støtte til køb af bil 
 
En borger med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan få bevilget støtte til køb af en 
handicapbil, såfremt det vurderes, at dette i væsentlig grad vil lette den daglige tilværelse herunder 
mulighed for transport til et arbejde, som ikke kan løses hensigtsmæssigt på andre måder f.eks. ved 
offentlig transport. Støtten ydes hovedsageligt i form af et lån, og der vil derfor ske en løbende tilba-
gebetaling til kommunen. 
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Drift af hjælpemiddeldepot 
 
Udover udgifterne til de forskellige typer af hjælpemidler og tilbud afholder Greve Kommune også 
udgifter til driften af et hjælpemiddeldepot herunder udgifter til transport af hjælpemidler. Driften af 
hjælpemiddeldepotet, som er beliggende i Greve Kommune, drives af et såkaldt § 60 fællesskab, 
der udover Greve Kommune også omfatter 6 andre kommuner. 
 
 
Budgetforudsætninger 
 
Alle budgetter på hjælpemiddelsområdet er rammestyrede og reguleres derfor alene på baggrund 
af den årlige pris- og lønfremskrivning og som resultat af konkrete politiske omprioriteringer.  
 
Udgifterne til det nye § 60 fællesskab, der driver kommunens hjælpemiddeldepot, er bundet op på 
den aftale, der er indgået med de øvrige kommuner om finansiering. 
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Økonomioversigt 

 

Serviceudgifter Beløb (1.000 kr.)   

      

6.01 Handicappede børn 9.062   

   Støtte i hjemmet 2.589   

   Aflastningsordninger 6.419   

   Øvrige udgifter og indtægter 54   

      

6.02 Voksne og Handicap  230.604   

   Længerevarende botilbud (§ 108) 70.742   

   Botilbudslignende tilbud (§ 105) 38.174   

   Midlertidigt botilbud (§ 107) 70.931   

   Aflastningsophold (§ 84) 3.080   

   Særlige psykiatriske pladser 1.827   

   Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 6.835   

   Aktivitets- og Samværstilbud (§ 104) 24.809   

   Krisecentre og forsorgshjem (§§ 109-110) 9.893   

   Statsrefusion (§§ 109-110) -4.023   

   Specialpædagogisk bistand 9.479   

   Handleplan på specialiseret voksenområde -1.500  

   Øvrige udgifter og indtægter 359   

      

6.03 Hjælpemidler 33.185   

   Kropsbårne hjælpemidler 14.028   

   Tekniske hjælpemidler inkl. kørsler 9.963   

   Boligindretning 1.244   

   Støtte til køb af bil 2.284   

   Mellemkommunale udgifter 1.109   

   Mellemkommunale indtægter -2.013   

   Drift af hjælpemiddeldepot (§60-selskab) 6.780  

   Øvrige udgifter og indtægter 90   

      

Samlet 272.852   
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Økonomioversigt 

 

Driftsudgifter uden for servicerammen Beløb (1.000 kr.)   

      

6.01 Handicappede børn 9.139   

   Merudgifter 3.353   

   Tabt arbejdsfortjeneste 15.419   

   Statsrefusion -9.579   

      

6.02 Voksne og Handicap -29.214   

   Refusion af særligt dyre enkeltsager -29.834   

   Merudgifter (§ 100) 464   

   Øvrige udgifter 156  

      

Samlet -20.021   
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Budgetændringer til 2023 

 

Budgetændringer til 2023 (1.000 kr.) 

Titel Beløb Udmøntning via 

Tekniske rettelser     

Det specialiserede socialområde, børn - Kon-
tante ydelse 

-616 Justering af konkret budgetpost 

Det specialiserede voksenområde - Mængde-
regulering (handleplan) 

-1.500 Justering af konkret budgetpost 

Det specialiserede voksenområde - Særligt 
dyre enkeltsager 

-6.700 Justering af konkret budgetpost 

Grundbidrag § 60 selskab hjælpemiddeldepot 
(BY 31. Januar 2022) 

1.575 Justering af konkret budgetpost  

Hjælpemidler 1.300 Justering af konkret budgetpost 

Mængderegulering 26.456 Justering af konkret budgetpost 

Mængderegulering EB -1.293 Justering af konkret budgetpost 

Tekniske rettelser i alt 19.222   

Total 19.222   

 
 


