
2019 2020 2021 2022
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 700 500 500 500
Omlægning af indsatsen i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter PPV 500 500 500 500
Konsulentbistand til udbygningsplan 200 0 0 0

Prioriteringsrum i 1.000 kr.
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Ændringsforslag til budget 2019-22 
Uvisiterede tilbud i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) 

 
Udvalg: Social-, Sundhed og Psykiatriudvalget 
Budgetområde: 5.02 Voksne og Handicap 
Center: Center for Job & Socialservice 
Forslagstype: Prioriteringsrum, udvidelse Serviceramme Ja/Nej: ja 
Forslagsnummer: Indsættes af KL-teamet Drift/anlæg/finansiering: drift 

 
 
Forslag: 
Tekst 2019 2020 2021 2022 
Udvidelse af uvisiterede tilbud 333 500 500 500
I alt 333 500 500 500

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser) 
+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt),  - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)  
 
Forslagets konsekvenser: 
i 1.000 kr. (2019-priser)  Oprindeligt 

budget 
Ændring Korrigeret 

budget 
Ændring 

i % 
Budget 2019 23.943 333 24.276 1,4 %
Budget 2020 23.943 500 24.443 2,1 %
Budget 2021 23.943 500 24.443 2,1 %
Budget 2022 23.943 500 24.443 2,1 %

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) 

 
Beskrivelser og konsekvenser 
 
Indhold og baggrund 
 
Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (herefter forkortet som PPV) har en række tilbud til 
personer med kognitive begrænsninger og unge med særlige behov, herunder socialpædagogisk 
støtte og boligfællesskaber. Hovedparten af de eksisterende tilbud kræver visitation fra 
myndigheden, hvilket sætter begrænsninger i forhold til målgrupper og indholdet i tilbuddene.  
 
I Center for Job & Socialservice er der fokus på at gøre indsatserne i PPV mere forebyggende og 
fleksible. Det kan gøres ved at supplere de visiterede tilbud med flere uvisiterede tilbud – det vil 
sige tilbud, som borgerne ikke først skal visiteres til af myndigheden. Af Konstitueringsaftalen samt 
Udviklingshandleplanen for Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget fremgår desuden, at der skal 
arbejdes med uvisiterede tilbud for unge, borgere med psykiske lidelser samt udviklingshæmmede. 
 
På nuværende tidspunkt har PPV to uvisiterede tilbud; ’Akuttilbuddet’, der er et tilbud for borgere i 
akut psykisk krise og behov for støtte og omsorg samt ’Kom Ind’, der giver støtte og rådgivning til 
borgere med dobbeltbelastning – borgere med både en psykisk lidelse og et misbrug. 
 
Forslaget går på at udvide budgettet for de uvisiterede tilbud med 500.000 kr.  
 
 
 
 
Målgruppe 
 
Unge mellem 18-30 år med særlige behov 
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Målgruppen har typisk psykiske vanskeligheder – eventuelt kombineret med et mindre misbrug. I 
PPV omfatter målgruppen ca. 30 kendte og visiterede borgere.  
 
På nuværende tidspunkt har Greve Kommune et samlet tilbud til målgruppen, som består af både 
individuel- og gruppevejledning samt forskellige aktiviteter. Ungetilbuddet har en normering på 20 
pladser og kræver visitation til socialpædagogisk støtte efter serviceloven § 85. Det begrænser 
antallet af unge, som har mulighed for at deltage i ungetilbuddet. Derudover kan det være en 
barriere for de unge, at ungetilbuddet kræver visitation, hvorfor mange ikke opsøger den hjælp og 
støtte, som de har behov for. Det er til gengæld oplevelsen, at flere unge – der ikke er visiteret til 
tilbuddet – tager med en kammerat hen til tilbuddet, da de oplever, at tilbuddet har indsatser, som 
de efterspørger.  
 
Et eventuelt uvisiteret tilbud vil henvende sig til et ukendt antal borgere i målgruppen, der i dag ikke 
er kendt i PPV. Det vil give mulighed for at give de unge en tidlig indsats, som de ellers ikke ville 
kunne få. Tilbuddet vil have fokus på at hjælpe de unge videre med – eller fastholde dem i – 
uddannelse eller arbejde.  
 
Borgere over 18 år med en psykisk lidelse 
I PPV omfatter målgruppen ca. 100 kendte og visiterede borgere. Hvor mange af dem der vil bruge 
et uvisiteret tilbud, vides ikke. Derudover vil et uvisiteret tilbud også henvende sig til et ukendt antal 
borgere i målgruppen, der ikke er kendt i PPV. Det er ikke mindst sidstnævnte gruppe, PPV gerne 
vil i kontakt med.    

 
På nuværende tidspunkt har denne målgruppe mulighed for at blive visiteret til enten beskyttet 
beskæftigelse efter serviceloven § 103 eller aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven § 104 – 
under forudsætning af, at de opfylder målgruppekriterierne. Begge tilbud finder sted i hverdagen, 
hvilket begrænser målgruppen, da det udelukker borgere, som f.eks. er i fleksjob, skånejob eller 
ordinært arbejde.  

 
Et uvisiteret tilbud til borgere med psykiske lidelser skal medvirke til, at flere borgere med en 
psykisk lidelse kan mødes med andre ligestillede for at skabe netværk og undgå ensomhed og 
isolation. En stor del af målgruppen har været uden for arbejdsmarkedet i længere tid eller har kun 
været sporadisk tilknyttet arbejdsmarkedet. Deres behov for at være sammen med andre er derfor 
stort, og på sigt kan et uvisiteret tilbud medvirke til, at de kommer tættere på arbejdsmarkedet eller 
uddannelse igen. 
 
Borgere med en udviklingshæmning.  
I PPV omfatter målgruppen ca. 40 kendte og visiterede borgere. Hvor mange af dem der vil bruge 
et uvisiteret tilbud, vides ikke – men Center for Job & Socialservice vurderer, at hovedparten af 
borgerne vil være interesserede. Derudover kan der være borgere i målgruppen, der ikke er kendt i 
PPV. Antallet er ukendt, men vurderes at være få. 
 
På nuværende tidspunkt har denne målgruppe mulighed for at blive visiteret enten til beskyttet 
beskæftigelse efter serviceloven § 103 eller aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven § 104. 
Begge tilbud har aktiviteter i dagtimerne. For at deltage i et af de to tilbud, er det altså en 
forudsætning, at personen ikke deltager i andre tilbud i løbet af dagen – fx STU, fleksjob eller 
skånejob. Derudover er det også et krav, at vedkommende opfylder målgruppekriterierne for det 
enkelte tilbud.  
 
Borgere med en udviklingshæmning har et stort behov for socialt samvær med andre ligestillede. 
Ved at etablere et uvisiteret tilbud får denne gruppe mulighed for at indgå i aktiviteter, som 
fremmer socialt fællesskab og livskvalitet. Der vil være tilknyttet personale, som tager initiativ til 
fælles aktiviteter, som bliver besluttet i samråd med borgerne. Det kan eksempelvis være spil og 
snak, madlavning og fælles spisning.  
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Effekt 
Effektmålet for unge med særlige behov og borgere med en psykisk lidelse er, at de bliver i stand 
til at mestre deres udfordringer, inden de vokser sig endnu større. For nogle vil det også være et 
effektmål, at de påbegynder eller fastholder uddannelse/beskæftigelse. For borgere med 
udviklingshæmning vil effektmålet være, at borgerne oplever en større livskvalitet.  
 
For at nå den ønskede effekt arbejdes der mod mere kortsigtede resultatmål. Målene vil afhænge 
af den enkeltes ressourcer og udfordringer og kan fx være:  
 

 Har fået skabt et lokalt netværk 
 Har bedre mentalt helbred  
 Sjældnere oplever ensomhed og isolation 
 Har fået en sundere livsstil 

 
Konsekvenser 
 
Positive  
Flere borgere vil – nemt og fleksibelt – få mulighed for at være en del af et tilbud i en kortere 
periode, uden at det kræver en visitation.  
 
Samtidig giver udvidelsen af de uvisiterede tilbud fagpersonalet mulighed for at hjælpe borgere 
videre, uden kommunen har visiteret til et længerevarende forløb. 
 
Negative  
Der er udgifter forbundet med etablering og driften af uvisiterede tilbud.   
 
Økonomi og tidsplan 
Forslaget forventes at kunne have fuld gennemslagskraft fra april 2019. 
 
Tidsplan 
Primo 2019 forelægger Center for Job & Socialservice konkrete forslag til de uvisiterede tilbud til 
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget.  
 
 
Kommentar fra Område-MED 
(Her indsættes Område-MEDs bemærkning til det endelige prioriteringsforslag, inden forslaget 
forelægges politisk på junimøderækken. Kommentaren bør maksimalt fylde 5-8 linjer)  
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Ændringsforslag til budget 2019-22 
Konsulentbistand til udbygningsplan 

 
Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 
Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap 
Center: Center for Job & Socialservice 
Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja 
Forslagsnummer: Indsættes af KL-teamet Drift/anlæg/finansiering: Drift 

 
Forslag: 
Tekst 2019 2020 2021 2022 
Konsulentbistand 200 0 0 0
I alt 200 0 0 0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser) 
+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt),  - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)  
 
Forslagets konsekvenser: 
i 1.000 kr. (2019-priser)  Oprindeligt 

budget 
Ændring Korrigeret 

budget 
Ændring 

i % 
Budget 2019 270 200 470 74
Budget 2020 270 0 270 0
Budget 2021 270 0 270 0
Budget 2022 270 0 270 0

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) 

 
Beskrivelser og konsekvenser 
 
Indhold og baggrund 
Byrådet godkendte den 4. september 2017 en række forslag til styringsindsatser på det 
specialiserede voksenområde. Et af forslagene var, at der skal udarbejdes en samlet 
udbygningsplan for boliger til voksne med særlige behov med et længerevarende tidsperspektiv, 
der dækker to byrådsperioder – altså frem til 2025. Det forventes nemlig, at et af de tiltag, som vil 
have allerstørst effekt på økonomien på det specialiserede voksenområde, vil være at udvide viften 
af boliger og botilbud til borgere med støttebehov lokalt i Greve Kommune.  
 
Den 5. september 2018 skal Byrådet træffe beslutning om et kommissorium, som skal ligge til 
grund for udarbejdelsen af en udbygningsplan for boliger til voksne med særlige behov. Det 
fremgår af denne sag, at der kan blive behov for at købe konsulentbistand til specifikke opgaver 
inden for bl.a. jura, projektledelse og bygningsrådgivning.   
 
Det anslås, at udgiften til konsulentbistanden vil være 300.000 kr. i 2018 og 200.000 kr. i 2019.  
Dette budgetforslag vedrører udgiften i 2019. 
 
Målgruppe 
Målgruppen er borgere over 18 år med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden hjælp eller 
støtte i en boligmæssig ramme med adgang til socialfagligt personale.  
 
Effekt 
Effekten for borgerne vil være, at der på sigt med en udbygningsplan kommer flere boliger og 
boligfællesskaber, som passer til målgruppen. Det vil også give mulighed for at hjemtage borgere, 
som bor i traditionelle botilbud i andre kommuner. Ved at give borgerne socialpædagogisk støtte i 
deres eget hjem i boligfællesskabet – frem for i et traditionelt botilbud – hjælpes borgeren til at 
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kunne bo i egen bolig, håndtere dagligdags problemer og udfordringer og blive mere selvhjulpen 
frem for at blive ’institutionaliseret’ af de servicetilbud, der tilbydes i mange botilbud (Vive 2018: 
Kompleksitet i borgersager og opgaveløsning i socialpsykiatrien).   
  
Ved at tilbyde borgerne en bolig i et boligfællesskab i Greve Kommune – frem for en individuel 
bolig med socialpædagogisk støtte – får borgerne bedre forudsætninger for socialt samvær med 
naboerne i boligfællesskabet og skabe sig et lokalt netværk i Greve Kommune. Derved kan de 
bedre undgå isolation og ensomhed.   
  
Dertil kommer, at en bolig i Greve Kommune gør det muligt for borgerne at fastholde relationer og 
netværk til familie og venner.   
 
Økonomi og tidsplan 
Konsulentbistanden for 2019 forventes at koste 200.000 kr. og forventes anvendt i løbet af det 
første kvartal, mens udbygningsplanen udarbejdes.  
 
Kommentar fra Område-MED 
Forslaget har ikke været behandlet i Område-MED, da det først er udarbejdet i august måned. 
Forslaget vil indgå i den almindelige budgethøringsproces i perioden 16. – 29. august. 
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