
Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalernes elementer for Økonomiudvalget

Tema 1:
Strategisk investeringspulje – 
Velfærdsudviklingsprogrammet
(Omstilling og organisationsudvikling)

Chefansvarlig:
Rasmus 
Hjuleraa

Direktøransvarlig:
Mette Bierbaum

Korrigeret 
Budget: 
3,8 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet: 
I budgetaftalen 2014-2017 er det besluttet at afsætte en pulje til at understøtte den fortsatte 
udvikling og omstilling af organisationen med henblik på at opnå de målsatte effektiviseringer og 
produktivitetsstigninger. Det stiller krav til omlægning af strukturer, processer, arbejdsgange etc. 
og der vil være behov for at understøtte dette arbejde. 
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2017-2020 blev det besluttet at afsætte yderligere midler til 
at understøtte den fortsatte udvikling og omstillingen af organisationen, med henblik på at opnå 
de målsatte effektiviseringer og produktivitets-stigninger. 
Ved BO2-2017 er det korrigerede budget incl. overførsler fra 2016 opgjort til 3,7 mio. kr. i 2017, 
1,1 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i 2019. 

2. budgetopfølgning.
Der er realiseret og disponeret 3,0 mio kr. af det afsatte budget i 2017 til arbejdet med 
Velfærdsudviklingsprogrammet. Programmet er ved at blive rullet ud i forhold til de første borgere,
der skal have glæde af de nye velfærdsløsninger. Næste skridt er at følge tæt op på, om og 
hvorvidt de økonomiske og effektmæssige gevinster realiseres. 

3. budgetopfølgning.
Der er realiseret og disponeret 2,8 mio kr. af det afsatte budget i 2017 til arbejdet med 
Velfærdsudviklingsprogrammet. Programmet er iværksat med fortsat aktivitet ifht. planlægnings- 
og implementeringsindsatsen. Restbudgettet forventes disponeret til at understøtte fremdrift i 
programmet. 

4. budgetopfølgning.
Der er realiseret og disponeret 3,5 mio. kr. af det afsatte budget i 2017 til arbejdet med 
Velfærdsudviklingsprogrammet. Der er i 2017 afsat midler specifikt til investering i 
medarbejdertimer, så programmet får yderligere fremdrift med henblik på at realisere økonomiske
og effektmæssige gevinster. Disse midler er disponeret. P.t. er 15 unge og 15 familier (ca. 40 
borgere) og ca. 300 voksne involveret i programmet. Programmet evalueres i oktober, hvor de 
første indikationer på økonomiske og effektmæssige gevinster bl.a. opgøres.  

Tema 2:
Pulje til Kultur og Landsbyer

Chefansvarlig:
Kirsten 
Frandsen 

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Korrigeret 
Budget: 
2,2 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet: 
Budgettet er afsat til at fremme aktiviteter inden for kommunen med et strategisk sigte på at 
udvikle kommunen som et attraktivt sted at bo og leve for både borgere og foreninger. Puljen skal 
anvendes til investeringer på kultur- og idrætsområdet, samt initiativer i kommunens landsbyer i 
tæt samarbejde med lokalsamfundene. Investeringerne skal kunne igangsætte disse initiativer og 
efterfølgende drives uden kommunens deltagelse. 
Det korrigerede budget incl. overførsler er 3,0 mio. kr. i 2017 og 1,3 mio. kr. i 2018. 
0,3 mio. kr. af puljen i 2017 og 2018 er jfr. Budgetaftalen afsat til Græsted Eventplads. 
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2. budgetopfølgning
Der er i alt realiseret og disponeret 1,8 mio. kr. af budgettet i 2017. Heraf er 0,475 mio. kr. 
udmøntet af det tidligere Erhvervs- og Turisme udvalg, 1,025 mio. kr. af Kultur- og Idrætsudvalget 
og 0,3 mio. kr. er afsat til Græsted Eventplads. 

3. budgetopfølgning
I forbindelse med BO3-2017 foreslås der overført 1,0 mio. kr. til Kultur- og Idrætsudvalget, hvor 
puljen udmøntes. Herefter er hele budgettet realiseret/disponeret. 

4. budgetopfølgning
I forbindelse med BO4-2017 foreslås der overført 0,3 mio. kr. til Kultur- og Idrætsudvalget som 
vedrører disponerede midler til foreninger under Kultur- og Idrætsudvalgets område. 

Tema 3
Bredbåndsindsatsen

Chefansvarlig:
Sascha V. 
Sørensen

Direktøransvarlig:
Holger Spangsberg
Kristiansen

Korrigeret 
Budget: 
0,5 mio. kr. 

Kort beskrivelse af temaet: 
Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 5/12-2016 at afsætte 0,5 mio. kr. i en engangspulje til 
kommunal medfinansiering af bredbåndsindsatsen. Det blev i forbindelse med beslutningen 
præciseret, at den kommunale medfinansiering til bredbåndsindsatser vil ske, så længe der er 
penge i den kommunale engangspulje og så længe, bredbåndsindsatser kan opnå et statsligt 
tilskud fra bredbåndspuljen. 
Byrådet besluttede i sit møde den 12/12-2016, i forbindelse med behandling af BO4-2016 sagen, 
at finansiere udgiften af mindreforbrug på Økonomiudvalgets puljer. 

2. budgetopfølgning
Puljen er endnu ikke disponeret. Dette foretages af Økonomiudvalget i 3. kvartal 2017 på 
baggrund af fremsendte ansøgninger. 

3. budgetopfølgning
Status som ved 2. budgetopfølgning.

4. budgetopfølgning
Økonomiudvalget har den 28/8-17 behandlet de indkomne ansøgninger (i alt 1 ansøgning) og 
bevilget 75.000 kr. til bredbånd i Slettelte og omegn. 

Tema 4:
Investeringspulje til særlige 
erhvervsinvesteringer med strategisk 
betydning

Chefansvarlig:
Susanne H. 
Rasmussen

Direktøransvarlig:
Astrid D.Ravnsbæk

Korrigeret 
Budget: 
0,9 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet: 
I budgetaftalen 2014-2017 er der afsat en pulje til at fremme særlige, strategiske erhvervs-
investeringer som understøtter aftaleparternes satsning på at forbedre rammevilkår for etablering 
eller vækst af virksomheder der enten allerede er eller ønsker at etablere sig i Gribskov 
Kommune. 
I budgetaftalen 2017-2020 blev der afsat yderligere 0,5 mio. kr. i 2017 og 2018. Dette budget blev
imidlertid overført til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i forbindelse med BO1-2017.
Det korrigerere budget 2017 består derfor udelukkende af overførselsmidler fra 2016 på 0,6 mio. 
kr. 
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2. Budgetopfølgning:
Budgettet er realiseret og disponeret til Græsted Eventplads (rest 2016) og New Nordic Coast, 
hvorfor alle midler fra denne pulje er udmøntet. 
Første driftsår for Fredbogård Fonden er veloverstået. Græsted Eventplads har skabt momentum 
for en udvikling af eventområdet i samarbejde med Nordsjællands Veterantog. Projektet vedr.  
New Nordic Coast har sat Gilleleje på landkortet som en unik helårs- og ferieby med store 
kvaliteter og investeringspotentiale, der på sigt kan styrke Gilleleje og kommunens økonomiske 
udvikling i positiv retning. I 2016 er der opbygget bedre vidensgrundlag for placering af 
sandfangeren/strandmolen. 

3. budgetopfølgning
Status som ved 2. budgetopfølgning. Hele budgettet er realiseret/disponeret.

4. budgetopfølgning
Der er flyttet budget og disponerede beløb til denne pulje fra gammel pulje vedr. Kultur, Fritid, 
Erhverv og Turisme på 270.000 kr. vedrørende Gilleleje Havbad, afsat i budgetaftalen 2014-2017.
Alle midler er realiseret/disponeret. Ikke realiserede disponerede midler forventes overført til 2018
da New Nordic Coast afventer tilbagemelding fra havnen og fornyet opfølgning foretages i det nye
år.

Tema 5:
Fundraising

Chefansvarlig:
Rasmus 
Hjuleraa

Direktøransvarlig:
Holger Spangsberg
Kristiansen

Korrigeret 
Budget:
0,5 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet:
I budgetaftalen 2017-2020 er der afsat 450.000 kr. i 2017, 0 kr. i 2018, -200.000 kr. i 2019 og 
-450.000 kr. i 2020 til fundraising. 
Der afsat 450.000 kr. i 2017 og 650.000 kr. i 2018-2020 til ressourcer til fundraisingopgaven og 
det er forudsat at arbejdet, som minimum, kan give en gevinst på 650.000 kr. i 2018, 850.000 kr. i 
2019 og 1.100.000 kr. i 2020. 
Forventningen er dog, at gevinsten langt vil overstige investeringen i fundraisingfunktionen. Det er
endvidere forudsat, at medfinansieringen til de forskellige projekter der søges til, sker inden for 
det afsatte anlægsprogram og afsatte driftsbudget. 

2. budgetopfølgning
Rekrutteringsprocessen er igangsat og forventes besat fra 1.6.17. Budgettet i 2017 er disponeret.

3. budgetopfølgning
Fundraiser er ansat pr. 01.06.17. og igangsætter fondsansøgning ifht. Strategiske indsatser i 
kommunen. Budgettet i 2017 er disponeret.

4. budgetopfølgning
Fundraiser har siden 01.06.17, arbejdet med at etablere funktionen, skabe netværk vedr. bl.a. 
besøg i kommunens centre. Fundraiser har pr. 29.09.17 indhentet 17.000 kr. fra regional pulje til 
valghandling. Dertil er der igangværende og planlagte ansøgninger på vej for bl.a.: 
Det gamle Posthus, Pilgrimsrute, Tisvilde Bio, Ramløse Skole, Social udsatte børn og unge. 
Samlet forventes der at blive ansøgt for ca. 10 mio. kr.

Budgettet for fundraiser i 2017 er disponeret.
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Tema 6:
Branding af Gribskov kommune

Chefansvarlig:
Rasmus 
Hjuleraa

Direktøransvarlig:
Holger Spangsberg
Kristiansen

Korrigeret 
Budget: 
0,4mio. kr. 

Kort beskrivelse af temaet:
I budgetaftalen for 2016-2019 er der afsat 0,350 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til en målrettet 
indsats til branding af kommunen.
Gribskov Kommune ønsker at styrke bosætningen i kommunen, hvori en aktiv markedsføring af 
kommunens mangfoldighed af muligheder er vigtig for at kunne fastholde og tiltrække borgere, 
turister og virksomheder. En målrettet markedsføring og branding af kommunen er essentiel for at
realisere dette. Brandingindsatsen evalueres i 2017, hvor der tages stilling til om indsatsen skal 
videreføres. 
Det korrigerede budget 2017 udgør incl. overførsler fra 2016 i alt 410.000 kr. 

2. budgetopfølgning
Midlerne er disponeret til brandingannoncering via web og print, samt events, der inviterer 
borgere fra København til Gribskov.  Afvikles primært forår 2017.

3. budgetopfølgning
Midlerne er anvendt og disponeret til en række indsatser. Suppleret i forhold til 2. 
budgetopfølgning kan nævnes indsatser med blandt andet en bus-annonce i København i tre 
måneder, og hen over sommeren bliver en film fra Grøn Lørdag sendt ud til målgruppen via 
sociale medier.

4. budgetopfølgning
Restmidlerne anvendes i september og oktober primært på native-annoncer i Politiken og kort film
fra Grøn Lørdag via sociale medier, særligt Facebook, men henvisning til etlidtbedreliv.dk.
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