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Fortsat fremgang 0g sikring af velfærden
Budgetaftale for 2018-2021

Aftalen er indgået af Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Aftalen bygger
videre på den 2-årige aftale fra 2017-2020 (se bilag).

Indledning
Nationalbanken 0g VLAK-regeringen har begge peget på, at der er fremgang i økonomien i

Danmark. De forventer en vækst på omkring 2 procent i de kommende år. Denne fremgang kan vi
også mærke i Gribskov Kommune, hvor der er en stigende aktivitet indenfor by- og
boligudviklingen. Vi ligger i top 10 over de kommuner, der samlet set behandler flest
byggeansøgninger i hele landet, og vi er selv i fuld gang med at udvikle Møllebakken i Helsinge,
Helsinge Nord og Bavneager i Gilleleje. Den stigende aktivitet i Gribskov afspejler sig også i

ledighedstallene, hvor vi har reduceret antallet af ledige på overførselsindkomster og fået flere i

ordinær beskæftigelse. Den positive udvikling på arbejdsmarkedet forventer vi vil fortsætte, så Vi

kan fastholde vores position som en af de kommuner i hovedstadsområdet, der har den laveste
ledighed.

Den nye planlov giver os flere muligheder for at arbejde lokalt med den vækst, der er nationalt.
Loven vil betyde, at flere pensionister får mulighed for at bo hele året i deres sommerhus. Da
Gribskov er den næststørste sommerhuskommune i Danmark, vil dette kunne medføre, at vi får
flere borgere. Budgetpartieme ønsker at øge forståelsen af den nye planlov blandt borgerne, således
at Gribskov bliver hjemkommune for flest mulige pensionister, der ønsker at bo i deres sommerhus.
Derfor igangsættes en oplysningskampagne med midler fra reservepuljen til branding af
kommunen.

1. Børn 0g Unge
Budgetpartieme er enige om, at der skal være gode vilkår for kommunens børn og unge. Derfor er
det vigtigt, at der i budgettet for 2018-2021 tilføres midler til det specialiserede børneområde uden,
at det får konsekvenser for det almene børne- og ungeområde, som har brug for ro om deres
økonomiske rammer.

Fritidsklub 0g aftenklub i Gilleleje
Budgetpartieme er enige om vigtigheden af den samlede indsats for at styrke de unges læring og
trivsel gennem forskellige fritidsaktiviteter, nærværende voksne og fællesskaber, som en del af
kommunens samlede forebyggende indsats og bidrag til, at flere unge kommer godt videre og fx
gennemfører en ungdomsuddannelse. Der er derfor afsat 0,9 mio. kr. årligt til at sikre driften af en
fritids- og aftenklub i Gilleleje i hele budgetperioden.
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Selvstændighed og lokal profilering af skolerne
Lokalsamfundene er unikke og skolerne er vigtige samlingspunkter, der skal åbne mulighed for
fritidsaktiviteter. Det er vigtigt for budgetpartierne, at de små skoler blomstrer - enten som

selvstændige skoler eller som en stærk og synlig lokalskole, som brugerne føler et tæt tilhørsforhold
til. Beslutningen om at gøre Ramløse Skole til en selvstændig skole er et eksempel på dette. Nu

synliggøres mulighederne for de andre skoler. En proces budgetpartieme desuden gerne vil styrke.

Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2018 og 2019 til udvikling af styrket selvstændige profilering på lokale
skoler, hvor afdelingernes forældreråd kan arbejde med lokale initiativer og profilere afdelingen
selvstændigt på digitale platforme.

Forsøgsordning med åbent bibliotek i Blistrup
Budgetpartieme er enige om, at det skal være muligt for lokalsamfundene at have adgang til

faciliteter, der kan understøtte fællesskaber og læring. Der etableres en forsøgsordning i Blistrup,
hvor biblioteket åbnes for alle. Der sættes indledningsvis en mindre samling op fra biblioteket i

Helsinge, der kan lånes med hjem. Derudover vil skolens samling være tilgængelig på stedet, men

skal blive på biblioteket, da det anvendes af skolen i undervisningen. Forsøgsordningen evalueres i

2018 og i forbindelse med budget 2019-2022 vurderes det, om ordningen skal fortsætte og evt.
tilpasses. Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2018 til etablering og drift og efterfølgende 50.000 kr. i 2019
til drift.

Tilskud til Iejrskoler for 8. klasserne
Muligheden for, at 8. klasserne kan komme på lejrskole skal understøttes, da dette skaber et
betydningsfuldt fundament for vores unge i deres videre skolegang. Der afsættes en pulje på 0,27
mio. kr. i 2018 og 2019, som kan gives i tilskud til de skoler, hvor 8. klasserne tager på lejrskole.
Det giver et tilskud på 15.000 kr. pr. klasse og fungerer som en slags refusionsordning, når udgiften
er afholdt, eller den kan dokumenteres. Senest 1. halvår 2019 skal der ske en evaluering, hvor der
tages stilling til, om ordningen skal fortsætte og evt. tilpasses.

Kommunens unge skal involveres endnu mere
Der er enighed om at igangsætte en proces, hvor de unge kommer tættere på politikerne. Processen
opstartes med et møde i 1. kvartal 2018, hvor de unge inviteres til en temadrøftelse mellem Byrådet
og Ungerådet. Temamødet skal sætte rammen for den videre proces med at øge de unges
medbestemmelse i at gøre Gribskov til en attraktiv ungekommune. Der afsættes 0,2 mio. kr. til

formålet, som finansieres af reservepuljen.

2. Ældre, sundhed og forebyggelse
Der er gennem de sidste år givet midler til forskellige indsatser til ældre, sundhed og forebyggelse
som Grib Livet, frivilligkoordinator, demenscenter, aktivitetshus i Gilleleje og akutpladser på
samlet omkring 4,5 mio. kr. om året. Den demografiske udvikling på ældreområdet er
imødekommet startende med 58 mio. kr. i aftalen for 2016-2019 som konsekvens af en ny model og
derefter ca. 15 mio. kr. om året. Derudover er der sikret finansiering til den forventede stigning på
den kommunale udgift til sygehusudgifter på ca. 18 mio. kr. om året.



20. September 20 l 7

Sundhedspolitik
Der er i 2017 udarbejdet en sundhedspolitik omhandlende kommunens arbejde med
sundhedsfremmende indsatser indenfor tre overordnede temaer: Tidlig indsats, mental trivsel og
lighed i sundhed. Der afsættes 0,5 mio. kr. i hele budgetperioden til implementering af
sundhedspolitikken via handleplaner og nye indsatser.

Styrket kvalitetssikring
Der skal ske en styrkelse af kvalitetssikringen på blandt andet vores ældreområde. Dette skal ske i

tæt kobling til udarbejdelsen af en revideret tilsynspolitik, hvori rammerne for systematiserede
tilsynsprocedurer og opfølgningsprocesser skal indgå. Der afsættes 0,375 mio. kr. i 2018 og 0,5
mio. kr. i 2019 og frem til yderligere ressourcer til tilsynsindsatsen.

Velfærdsboliger
Som konsekvens af den boligstrategiske handleplan er der behov for at lave en række investeringer
til bl.a.:

° Demensvenlig indretning af kommunens plejecentre,
- udvidelse og indretning af akutfunktion,
- indretning af ungeboliger,
- renovering af ældreboliger ved Udsigten i Blistrup,
- tagrenovering på Toftebo og
° evt. udvidelse af pladser på Holbohave.

Forhold som også borgerne peger på i deres input til budgettet. Der afsættes 12 mio. kr. til disse
indsatser i 2018, som finansieres af overførte midler fra 2017 vedr. ikke disponerede midler fra
udbygning af plejeboligkapaciteten.

3. Cykelstier, trafik- og kystsikring
Trafiksikring- 0g afvikling på Kildevej
I budgetaftalen for 2017-2020 blev det besluttet, at deri 2017 skulle foretages en evaluering af de
forskellige trafiksikkerhedsmæssige indsatser på Kildevej. En strækning som borgerne også peger
på. Evalueringen viser, at der er brug for at sætte yderligere ind.

Der skal samtidig være en opmærksomhed på de øvrige tilkørsler til Kildevej ved Frederiksborgvej
og Skovgårdsvej. Ligeledes skal mulighederne for at udvide rundkørslen til 2 spor for enden af
Hillerødvej/Kildevej til motorvejens forlængelse undersøges.

Der afsættes 2,0 mio. kr. til etablering af et trafiklys i krydset Kildevej/Askemosevej og
undersøgelse af trafikafviklingsmulighedeme i 2018 og 0,1 mio. kr. til årlig drift af trafiklyset.

Budgetpartierne er enige om, at der laves en samlet plan for trafikafviklingen og -sikkerheden på
Kildevej. I forbindelse med budget 2019 foretages en vurdering af den videre indsats.
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Sti-net/stiplan
Borgerne har givet udtryk for, at sti-nettet i kommunen skal opprioriteres, hvilket budgetpartieme
fortsat ønsker at muliggøre. Dette for at skabe rammerne for, at vores borgere og besøgende kan

komme sikkert rundt på cykel, 0g dette skal kobles på arbejdet med stiplanen. Der er allerede i

budget 2017-2020 afsat midler til arbejdet med vores sti-net inden for en række kriterier, som

fortsat gælder:

Prioriteringen skal fortsat ske efter følgende kriterier:
- Sikre skoleveje
- Adgang for turister
- Forbindelse mellem vores byer

Der skal i løbet af 1. halvår 2018 udarbejdes en plan for anvendelsen af anlægsmidleme og
strækningen fra Løgelandsvej mod Rågeleje (Valby - Vibelandsvej) ønskes opprioriteret i 2018.

Der afsættes yderligere 2,0 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021 til sti-net/stiplan.

Tra?kforhold ved Gilleleje læringsområde
Budgetpartierne er enige om, at såfremt de nødvendige investeringer på ca. 2,6 mio. kr. til

trafikforholdene ved læringsområdet i Gilleleje ikke kan afholdes inden for det allerede afsatte
anlægsbudget til skolen, skal dette prioriteres i forbindelse med budget 2019-2022.

Fælles kystprogram - Nordkystens Fremtid
Det tværkommunale samarbejde om sikring af vores nordkyst med Halsnæs og Helsingør
Kommuner fortsætter i årene frem. Derfor afsættes 2,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020.

4. Erhverv
Erhvervsområdet
Budgetpartierne er enige om, at deri starten af 2018 er brug for at evaluere den nuværende ramme
for Erhvervscenteret. Der skal ses på, hvilke forskellige muligheder der er, og hvilke rammer
Erhvervscenteret skal have fremadrettet. Det afsatte budget på 0,5 mio. kr. i 2019 fremrykkes til

2018, således det samlede bidrag i 2018 er på 1,5 mio. kr.

Derudover afsættes en pulje til indsatser inden for erhverv og iværksætteri på 0,5 mio. kr. i 2018 og

1,0 mio. kr. i 2019 under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

5. Kultur, idræt og frivillige
Der er i denne byrådsperiode realiseret flere større tiltag inden for idræts- og kulturområdet. Der
kan blandt andet nævnes en ny springhal, et nyt kampsportscenter samt Kulturhavnen med et nyt
bibliotek og biograf i Gilleleje, hvor der gives et driftstilskud på omkring 2,6 mio. kr. om året og
der er deponeret omkring 31,5 mio. kr.
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Frivillighed
Kommunens frivillige yder et kæmpe bidrag for Vores borgere, og budgetpartieme er enige om, at
der skal afsættes en pulje til understøttelse af denne indsats. Puljen kan anvendes til at gøre
hverdagen lettere for vores frivilligcentre 0g andre aktiviteter. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2018 og
2019, som disponeres af Social- og Sundhedsudvalget.

Billedskolen
Budgetpartieme er enige om at bevare billedskolen, som gør det muligt for børn i kommunen at
arbejde med billedkunst og derved udvikle deres kreativitet, fantasi og selvtillid. Der afsættes 0,25
mio. kr. om året i hele budgetperioden.

Øget tilskud til børne- og ungepuljen
Kultur- og Idrætsudvalget og Kulturrådet uddeler midler fra børne- og ungepuljen. Børne- og
ungeforeninger i kommunen kan søge støtte til indkøb af materialer, som foreningerne har brug for
i forbindelse med deres aktiviteter. Spejderne gør en stor indsats for lokalsamfundene, som
budgetpartierne gerne vil styrke. Der er enighed om at øge tilskuddet til børne- og ungepuljen med
0,1 mio. kr. i hele budgetperioden for herigennem at kunne fokusere endnu mere på spejderne.
Kultur- og Idrætsudvalget og Kulturrådet er ansvarlige for udmøntningen af dette sammen med den
allerede afsatte pulje.

Øget tilskud til de selvejende haller
Vores selvejende haller yder en stor indsats i forhold til, at vores borgere og foreninger har nogle
gode faciliteter til forskellige aktiviteter. Der er enighed om at øge tilskuddet til de selvejende haller
med 0,25 mio. kr. om året i hele budgetperioden.

Idræt i Vejby
Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2019 og 2020 (i alt 4 mio. kr.) til forbedring af idrætsfaciliteterne i

Vejby, så flere kan få glæde af disse. Vi skal gå i dialog med idrætten i Vejby i 2018 og vurdere,
hvordan de afsatte midler skal bruges og prioriteres. Det kan f. eks. være til en udbygning af
idrætshuset for at sikre bedre trænings- og omklædningsfaciliteter, kunstgræsbane og forbedringer
af Vejby-Hallen, hvor faciliteterne er små og nedslidte.

Derudover skal der ses på, hvilke muligheder der er for at søge eksterne midler gennem fonde og
lignende til formålet.

Idræt ved Gilleleje Læringsområde
Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021 (i alt 6 mio. kr.) til understøttelse af
idrætsmulighederne i forbindelse med Gilleleje Læringsområde. Dette skal ske i tæt dialog med
skolen, idrætten og brugere. Der skal ligeledes undersøges mulighed for ekstern finansiering.
Kultur- og Idrætsudvalget og Børneudvalget koordinerer dette.
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Tilskud til legeplads i Gilleleje
Travaljeforeningen i Gilleleje gives et tilskud til etablering af en legeplads i Gilleleje på 0,1 mio. kr.
i 201 8.

Græsted Eveutplads
Græsted Eventplads er i en god udvikling og målet er, at de fra 2019 kan fortsætte uden kommunal
medfinansiering. Tilskuddet øges i 2018 for at understøtte arbejdet og skabe mulighed for, at de
sædvanlige events gennemføres og med henblik på at øge antallet af events. Der afsættes 50.000 kr.
i 2018 foruden de allerede afsatte 0,3 mio. kr., der specifikt skal bruges til koordination af brugen af
pladsen.

Borgerhus i Græsted
Budgetpartieme er enige om, at mulighederne for at etablere et borgerhus i Græsted, skal

undersøges. Et borgerhus, som skal drives og driftes af borgerne, eventuelt sammen med foreninger
m.v. f.eks. Frivilligcenteret. Det skal undersøges hvilke lokaliteter, der kan være egnede til

formålet.

Kulturhus i Helsinge (Tinghuset)
Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2018 til afdækning af mulighederne for at gøre Tinghuset i Helsinge til et
kulturhus m.v.

Musik i Lejet -

Musik i Lejet er en stor succes og er nu klar til at stå på egne ben finansielt. Budgetpartieme e

enige om, at der gives en underskudsgaranti til Musik i Lejet i 2018 frem for et fast tilskud.
Derefter skal Musik i Lejet være selvfinansierende.

6. Velfærdsudviklingsprogrammet

Reservepulje Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP)
Budgetpartieme er enige om at afsætte en reservepulje til eventuelt imødegåelse af det
gevinstpotentiale, der ikke kan realiseres nu, hvor børneområdet ikke længere kan bidrage ind i det
fælles Velfærdsudviklingsprogram. Puljen er en reservepulje, der kan bringes i anvendelse, når den
nye vurdering af gevinstpotentialet foreligger primo 2018. Der afsættes 29 mio. kr. i 2018, så der
skabes ro og rum til at arbejde målrettet med mulighederne på både den korte og lange bane.

7. Nationalparken Kongernes Nordsjælland
Arbejdet med Nationalparken overgår nu fra at være et statsligt og kommunalt projekt til at være et
folkeligt projekt, der fortsat bygger på frivillighed og lokalt engagement.
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Styregruppen bag Nationalparken bestående af de 5 Nordsjællandske borgmestre har i slutningen af
juni 2017 tilkendegivet overfor fondsbestyrelsen på Esrum Kloster, at de bakker op om Esrum
Kloster og Møllegård som centralt besøgscenter for Nationalparken. Når Nationalparken bliver en
realitet i 2018, vil Nationalparken komme på finansloven og få et fast årligt beløb til drift og
udvikling på 7,5 mio. kr. De 2,5 mio. kr. er øremærket drift, mens de 5 mio. kr. går til projekter og
udvikling af parken i samarbejde med lodsejere, borgere, erhvervsliv m.v. De første 2 år modtager
Nationalparken ligeledes et årligt tilskud på 3 mio. kr. til opstart af parken og udarbejdelse af en
Nationalpark-plan.

Budgetpartierne vil gerne understøtte arbejdet med Nationalpark Kongemes Nordsjælland
yderligere med en opstartspulje. Der afsættes en pulje på 0,85 mio. kr. i 2018 som startkapital til at
igangsætte forskellige initiativer, der kan understøtte og udbrede nationalparken. Et af initiativerne
er, at undersøge muligheden for en ”Grøn Planet” i Esrum, som kunne være en model for et centralt
besøgscenter, der bl.a. skal fonnidle parkens mange unikke naturværdier og gøre besøget i

nationalparken til en oplevelse året rundt. Der afsættes 0,1 mio. kr. af opstartspuljen til det
indledende arbejde med etablering af central besøgscenter i form af eksempelvis
arkitektkonkurrence, fondsansøgninger samt tekniske analyser.

8. Finansiering, lån og prioriteringer
Gribskov Kommune er underlagt den økonomiske ramme i økonomiaftalen mellem regeringen og
Kommunernes Landsforening for 2018. Det betyder, at der er et loft på, hvor mange penge
kommunerne kan bruge på service- og anlægsudgifter i 2018. Overholdes rammen ikke vil alle
kommuner bliver økonomisk sanktioneret og den kommune, som har overskredet rammen, vil også
blive individuelt sanktioneret. Det betyder, at alle kommuner vil få færre penge. Alle kommuner får
i forbindelse med budgetlægningen et måltal på serviceudgifteme, så den samlede ramme
overholdes. Gribskov Kommune har ikke yderligere råderum i forhold til måltallet for
serviceudgifter.

Den 2-årige aftale fastholder rammen for finansiering herunder balancen mellem kommunens
udgifter og indtægter, og at der ikke bevilges tillægsbevillinger til fagudvalgene.

Fokus på effektiviseringer
En del af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL indeholder et Moderniserings- og
Effektiviseringsprogram, der dels skal skabe råderum bredt i den offentlige sektor, men også lokalt i

den enkelte kommune. Dette ligger i tråd med den tilgang, der har været gennem de sidste 3 år, hvor
der hele tiden er arbejdet med effektiviseringer på de administrative områder for at kunne bevare
servicen på de borgernære områder.
Der skal findes et råderum på 3,5 mio. kr. fra 2018 og frem ved at arbejde videre med forenkling af
og optimering af bl.a. indkøb herunder konsulentydelser, arbejdsgange, kontraktopfølgning og
samarbejder både inden- og udenfor kommunen.

Budgetpartierne ønsker, at køb af konsulentydelser minimeres og købes til konkurrencedygtige
priser. Således bør der specifikt ses på, hvordan priser sænkes og egne ressourcer indgår mest
muligt.
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Prioriteringer inden for Økonomiudvalgets område
Til imødegåelse af de forskellige investeringer er der foretaget en række prioriteringer inden for

Økonomiudvalgets område på 6,3 mio. kr. i 2018 og 2019, 6,2 mio. kr. i 2020 og 6,4 mio. kr. i 2021

inden for b1.a. digitalisering, lavere sygefravær, prioriteringer inden for ejendomsområdet og bedre
priser på forsikringsområdet.

Lån
Der er i budgetaftalen indarbejdet låneoptagelse til Gilleleje læringsområde på 30 mio. kr. og
investeringsplan vejnettet på 3 mio. kr., heraf var der allerede forudsat 14,4 mio. kr., så den reelle
tilgang er 18,6 mio. kr.

Denne aftale bygger ovenpå den 2 årige budgetaftale fra 2017-2020, som er vedlagt som bilag til

denne aftale. Såfremt der er ændringer i forhold til budgetaftalen fra 2017-2020 vil det være den
sidste aftale, der er gældende.

Underskrifter:
Denne budgetaftale gælder for perioden 2018-2021 er indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti og

Det Konservative Folkeparti og bekræftes ved nedenstående underskrifter.
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Budget 2018-2021

Budgetoversigt

1.000 kr. i lb. priser (netto) 2018 2019 2020 2021 Alle år
Indtægter -2.523.018 -2.568.789 -2.633.356 -2.705.278 -10.430.440

Ordinære driftsudgifter 2.478.754 2.475.230 2.510.674 2.565.776 10.030.433

Ordinære anlæg og lån 27.446 80.401 54.138 26.436 188.421

Renter og finansielle ændringer 35.204 34.022 34.022 34.022 137.269

Byudvikling -5.051 6.584 6.620 6.658 14.811

Resultat af det skattefin. område 13.336 27.447 -27.902 -72.386 -59.506
Forsyningsvirksom heder -9 2.292 3.893 2.379 8.556

Resultat i alt 13.327 29.739 -24.009 -70.007 -50.950

Likviditetsudvikling

Mio. kr. i Ib. priser 2018 2019 2020 2021

Likviditet ultimo året 119,9 96,0 91,1 135,8

Serviceudgifter

Udmeldt Mer-
B d t

Mio. kr. ramme u ge forbrug
Serviceudgifter 1.784,7 1.819,1 34,3

Samlede ændringer til administrationens budgetoplæg

1.000 kr. i ib. priser (netto) 2018 2019 2020 2021 Alle år

Indtægter 0 0 O 0 0

Ordinære driftsudgifter 23.415 -5.048 -7.549 -7.860 2.958

Ordinære anlæg og lån -25.086 18.597 8.349 -20.341 -18.481

Renter og finansielle ændringer 0 0 O 0 O

Byudvikling 0 0 0 0 0

Ændringer på det skattefin. omr. -1.671 13.549 800 -28.201 -15.523

Forsyningsvirksomheder O 0 0 0 0

Ændringer i alt -1.671 13.549 800 -28.201 -15.522



Ændringer til administrationens budgetoplæg

1.000 kr. i 2018 priser 2018 2019 2020 2021 Alle år

Ordinær drift
Billedskole 250 250 250 250 1.000

Pulje til frivillige 400 400 800

Øget tilskud til børn og ungepuljen 100 100 100 100 400

(spejdere)

Pulje til erhverv/iværksætteri 500 1.000 1.500

Øget tilskud til Græsted Eventplads 50 50

Fritidsklub og aftenklub i Gilleleje 900 900 900 900 3.600

Erhvervscenter 500 -500 0

Shared care, BØR 64 64 64 64 256

Haver til maver 350 350

Tilskud til lejrskoler for 8. klasserne 270 270 540

Øget tilskud til selvejende haller 250 250 250 250 1.000

Forsøgsordning med abent bibliotek 50 50 100

I Blistrup

Lokal profilering af skoler 100 100 200

Reservepulje VUP 29.000 29.000

lmplementermg af 500 500 500 500 2.000
sundhedspolitikken
Familievenner/Home Start 50 50 100

Styrket kvalitetssikring 375 500 500 500 1.875

Borgerrådgiver 750 750

Drift af trafiklys, Kildevej 100 100 100 100 400

Finansiering

Fokus på effektiviseringer -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -14.000
P . . . . d f
”°"te"_"ger m e" °r ,, -6.260 -6.327 -6.155 -6.355 -25.097

Økonomiudvalgets omrade
Aktiveringsbudgettet på EBU -234 -219 -213 -213 -879

Musiki lejet -50 -50 -50 -150

ordinære anlæg

T f'k 'k ' f'k fv'kI'ra I SI-flng og tra I a I ing, 2.000 Z000

Kildevej

Idræt i Vejby 2.000 2.000 4.000

idræt ved Gilleleje Læringsområde 2.000 2.000 2.000 6.000

T'l k 'I I ' ' 'IS UCltl egeplads I Gilleleje 100 100

(Travaljeforeningen)
Stinet/stiplan/cykelstier 2.000 2.000 2.000 6.000

Bibliotek i Blistrup (forsøgsordning) 660 660

Kulturhus i Helsinge (undersøgelse) 100 100

Nationalpark - Kongernes

N d ' ll d l' .or Sjæ an (opstarts puje) 850 850

Herunder undersøge muligheden for
en "Grøn Planet" i Esrum

F Il k t - N dk tæ es ys program or ys ens Z000 2.000 4.000

fremtid
Nedskrivning af anlægspulje 523.078 -23.078



Tidsforskyd ning, Vækst, kyst og
_ -2.000 2.000 O

turisme
Tielsforsltydning, ' 4.000 2.000 0

Stmet/stlplan/cykelstler

Lån

Lånoptagning til Gilleleje
Læringsområde og investeringsplan -24.796 6.204 -18.592

vejnettet

I alt -1.671 13.242 746 -26.482 -14.165



Anlaegsprogram 2018-2021

Tal i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 I alt

Ny vej, Græsted-Gilleleje 3.043 20.795 40.576 20.795 85.209

Fælles kystprogram - Nordkystens fremtid 2.068 2.000 2.000 6.068

Vækst, kyst og turisme 97 2.000 2.097

Mole i Tisvilde 330 330

Stinet /stiplan/cykelstier 790 7.043 5.043 2.000 14.876

Trafiksikring og trafikafvikling, Kildevej 2.000 2.000

Gilleleje Læringsområde 39.808 42.609 82.417

Gilleleje Læringsområde, lån * -28.000 0 -28.000

Idræt i Vejby 2.000 2.000 4.000

Idræt ved Gilleleje Læringsområde 2.000 2.000 2.000 6.000

Velfærdsboliger ** 0

Tilskud til legeplads i Gilleleje (Travaljeforeningen) 100 100

Bibliotek i Blistrup (forsøgsordning) 660 660

Kulturhus i Helsinge (undersøgelse) 100 100

Investeringsplan - Vejnettet 4.653 4.653

Investeringsplan - vejnettet, lån -3.000 -3.000

Investeringsplan - Bygninger og klimatiltag 2.984 2.984

Nationalpark - Kongernes Nordsjæland 253 253 254 760

Nationalpark - Kongernes Nordsjælland (opstarts

pulje). Herunder undersøge muligheden for en "Grøn 850 850

Planet" i Esrum

Oktober '43 _ 710 710

|i alt ordinære anlæg i 2018 priser | 27.446' 73.7oo| 51.s73| 24.795] 1s2.s:|

|I alt ordinære anlæg i Ib. priser | 27.445| so.4oo| 54.133| 25.437| 133.421]

Note til* mærkning vedr. lån til Gilleleje Læringsområde

Kommunen har modtaget en lånedispensation på 30 mio. kr., men der er kun medtaget 28 mio. kr. i

anlægsbudgettet herover. Det skyldes, at lånet på de 30 mio. kr. erstatter nogle allerede budgetterede lån,

herunder et lån på 2 mio. kr., der er budgetteret i 2017.

I forbindelse med regnskab 2017 vil det manglende låneprovenu i 2017 blive søgt overført til 2018, således at

det korrigerede budget til lån til skolen vil komme op på de 30 mio. kr.

Note til ** mærkning vedr. Velfærdsboliger

Velfærdsboligerne finansieres af 12 mio. kr., der vil blive søgt overført fra 2017



Bilag til budgetaftale 2018-2021

2-årig aftale fra 2017-2020
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Vækst og velfærd - vi fastholder kursen
(lmpiioriteririg af Budgetaftzile 2t) f 7-2020

Zwarig 'aftale indgaet t1f\/'eitstre_ Dansk liolkerwarti og Det Konservative liolkepai'ti.

Indledning
Aftalepairterne onskei* at videreføre kursen med at Litlvikle vores velfærd med afsæt i en stigende

vækst og en robust okonomi. Det er grundlæggende en vækst i atrbejtlspladser. i tilflyttere. i

omsætning for vores virksomheder' og butikker. i turismen. som alle skaber grobunden for den

velfærd. vi som borgere nyder godt af. lån Llagsortlen vi gerne vil understøtte endnu mere.

Vores indbyggertal er i vækst ~ vi bliver stadig flere borgere i (lribskov. Vi har en n_v strategi for

kommunens ttdvikling ~ og 'Uribskov - et lidt bedre liv' er vores slogan for de atmbitioner for flere

tilflyttere og en ttdvikliitg afvores lokalsannftirtd. som vi har sat os for.

Denne positive udvikling vil vi gerne bygge videre pa.

For at vi kan kontme godt videre. er der brug for. at vi færdiggor de projekter. vi har sat i gang.

sáiledes at vi skaber rum til vores frenradrettede ambitioner for (iribskov Kommune. Vi skal også

folge op pa vores strategier og sikre. at der er en sammenhæng. og at disse Lmderstottet' den retning.

vi ønsker' kommunen skal i. Derfor skal vi fastholde det fokus. der er igangsat og prioritere med

omhu. ltvatf vi sætter i gang. Vores administration har mange store opgaver i gang. som for

eksempel at realisere vores ambitioner for byudvikling og vores Velfærdsudviklingsprogram. ltvoi'

vi skal redesigne vores velfærdsydelser. Derudover vil vi være en endnu mere digital kommune

med at realisere vores digitaliseriitgsstrategi. Det kræver mange ressourcer. Dette skal ske samtidig

med- at effektiviseriitgsdatgscirdenen for konnnunerne korer i form af regeringens moderniserings-

og effektiv iseriitgsprograin. Alt sammen Iioget. der kræver en hard prioritering.

l)et betyder ogsa. at vores fokus i denne aftale er. at nar vi sætter itoget i gang. er der ogsa itoget. vi

stopper med.

Vi onsker at styrke born- og ungeontradet i form af et mere trygt miljø for vores unge. hvor blandt

andet gadearbejdere skal være med til at fjerne ettforisereitde stoffer' fra Ltngemiljoerne. Derudover

vil vi gerne styrke det faglige niveau og forbedre overgangen mellem skole og ungdomsuddannelse.

Pa ældreomraçlet sker der en styrkelse gennem regeringens sátkaltlte 'værdighedsmilliard'. som

(iribskov Kommune far del i. men vi har prioriteret området yderligere gennem en udvidet

:ibniitgstid pa vores dentenseenter. låäde for at give vores borgere med demens et endnu bedre tilbud

og samtidig zerflaste de pårørende., saledes at vores borgere kan blive i eget hjem længst muligt.

Derudover onsker vi at fastholde og videreudvikie vores airbeide med at etablere 'akutteams- og

akutplzirlsei- santt zitlastningsplztcisei' med henblik pa‘: færre indlæggelser og genindlæggelser pä

sygebuseite.

Vi er allerede rigtig gode til at samarbejçie med vores frivillige. Det skal vi videreudvikle endnu
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mere. mg tlerfoi' alszetter vi midler til at fortsætte med bade en friv-'illighedskoortlinator og en
llvgtningekoordiitator.

Vækstdagsordeneit. som vi hair arbejdei med. onsker vi at fortsætte med. Det betyder. at vi skal
fortsætte med at realisere v ores ejendomsstrtttegi for heri gennem at skabe raderum til at bvudvikle
kontmunen. Som eksempel pa det vil vi gerne have realiseret ttdviklingen afllelsittge Nord. og det
krazvei' et radertnn til investeringer.

Nationaljaarkeii Kongernes Nordsjælland er et nvt og vigtigt element i udviklingen af vores
kommune og et 'væsentligt element i at skabe vækst. Der skal udarbejdes en httndleplttn for. hvordan
vi far etableret natimimlparkeii i samarbejde med de andre kommuner og interessenterne.

lit andet vigtigt element i vores vaekst er Oktober '43 Gilleleje Museum. hvor vi har fundet midler
til at ansætte en projektleder. der kan arbejde med at fa videreudviklet indholdet og finde
linaitsiering til museet.

l.igeledes fastholdes vores fokus pa erhvervsudiviklingen. idet der er fundet littansiering til
lirhvervseentret i 2017 og delvist i 2018 og 2019. ligesom der er 'afsat midler til en turisme- og
erhvervspulje til ttnderstottelse af litrskellige indsatser.

Der er et behov for at forskottne vores i')‘_\.'C’!‘ mg 1L1ndmmrz1der. hvor vi blandt andet skal sikre. at vores
byer og strande er rene. Derfor liar vi 'afsat ekstra midler til denne indsats.

Vi fastholder skoleprojektet i Gilleleje og gennem forelse af vejen mellem (lræsted og (iilleleje. Vi
kan t_vdeli gt se i forskellige ttndersogelser. at lnfI'tISlI'Lllx'It1I'Cl1 er en væsentlig parameter for vores
virksomheder og for at tiltrække n_ve virksomheder - « og dermed væsentligt for væksten. Derfor
mpprimrileres vejen med flere midler i 2018 og 2019. sáledes at vi kan komme i gang med
torberedelserne og selve ainlteggelseit af veien tidligere.

Aftalen skal ses i lyset af vigtigheden af. at der skabes en balance mellem vores udgifter og
indtægter og dermed en 'afspejlittg af en 'ansvarlig økonomisk pmlitik. Der er behov for. at vi fortsat
har en robust okonomi. samtidig med vi skraber raderum til de nødvendige kloge investeringer. der
ligger i de kommende ar. Det handler blandt andet om at udvikle Ilelsinge Nord og samle vores
administration i Helsinge.

l.)
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l. Børn og Unge

lndsatspakke - styrkelse af forcbyggclsc for unge
Vi vil gerne S1} rke ungeomrziçiet gennem en særlig fokus pa at gore CEribskov' til et endnu mere trygt

sted at vaere.

lndsaitsivakken skal bla bidrage til at fjerne euforiserende stoffer i ungemiljoerne. hvor stofmisbrug
desværre stadig er et problem i dele afGribskov. Det er en adfærd med store konsekvenser for de

unge. deres familier og nærmiljøet. fin ændring kræver en fokuseret indsats. Derfor afsættes der i

budgetiáerioden 0.5 mio. kr. til en UpSL‘igCl1dC gadeplansindsats med direkte fokus pa de

ungeiniljoer. hvor der florerer euforiserende stoffer. Indsatsen bidrager til. at unge kommer ud af
misbrug. at andre unge ikke udvikler misbrug og skaber oget tryghed i ungemiljoerne i Gribskov
Kommunc. Dette skal ske i samarbejde med politiet og kan ogsa ske gennem gademedarbejdernes
arbejde.

Desuden skai der airbejdes med mulighederne for en aben psykologtjeneste for de unge. Visitationen
skal ske i tæt samarbejçie mellem Lingdomsuddannelse og de praktiserende læger.

Derudover skal vi indtænke muligheden for Ltngebtuligei' i vores projekter.

Styrkelse af det faglige niveau og overgangen mellem skole og ungdomsuddannelser
(iribskov Kommune har ambitiøse mzilsætitingei' om at fiemme born og unges trivsel- faglige
niveau og gennemforelse afen ungdomsuddannelse. Det kræver en fortsat investering i virksomme
indsatser og en organisation. der skaber resultater. Der aifsættes 1.0 mio. kr. i 2017 og 0.5 mio. kr.
fra 2018 og resten af hudgetperioden til en at udvide (iribskov Akademis ziktiviteter. Midlerne skal

anvendes til initiativer. der fremmet* effektorienteret ledelse og faglighed pä mnrådet. Konkret
iværksættes to indsatser. Dels igangsættes turbtrforlob for 8-9. klasses elever for at styrke deres
matematiske og dansk-sproglige færdigheder bla. forud for folkeskolens afgangsprçive. indsatsen
baseres pa den nyeste forskning og evalueres lobende. Dels igangsættes en model for at skabe
sammenhængende forlob fra folkeskole til ungdomsuddamielse. hvor gode overgange sikres
gennem respons og indsatser tilpasset den enkeltes behov.

Ledeisesstruktur dagtilbud
Altaleivttrterne er enige om at finansiere den gennem forte “ndring i ledelsesstrukturen pa dagtilbud.
hvorfor der zifsaettes 1.4 mio. kr. om aret i budgetperioçien.

Haver til maver
Vi onsker at fastholde indsatsen vedrorende "fra llaver til Maver". som er en indsats i forhold til

styrkelse indenfor kost. bevægelse og sundhed i kommunens skoler og dagtilbud samt
understottelse af læringsrefornieii. Derfor afsættes der 0.35 mio. kr. 2017 og 2018.

[fastholdelse af serviceniveauet for skolebuskorsel
Aftatiepttrterne er enige om at fasthoide serviceniveauet for skolebuskçirsel. Der afsættes derfor 0.62

mio. kr. om aret i budgetperioçieit.

ud)
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Ny made at organisere svommeundervisningen
l-lorneutlvalget opfordres til i stuttarbejde med 'l eknisk l idvalg og Kultur- og ldrætsuçlvalget at se
pa Inuligltedeit for at mpna en bedre kvalitet og reducere ttdgiften til befordring. der eksempelvis kan
ske gennem en koncentration afsvommeundervisitingstinterne.

Samarbejdstimer mellem lærer og pædagoger i folkeskolen
Rantmett til samarbejdstiiiiei' mellem lærer og iaædagoger* i folkeskolen reduceres med 0.4 mio. kr. i

Ztll 7 og l mio. kr. fra ZUES og bent.

2. Ældre og forebyggelse
låorgerne har principielt itnsvar for LlCTCS eget liv. sa lang tid de kan. og kommunen har ansvaret for
dem. der ikke selv kan.

Vi star med et betvdeliet behov for ældre oe; ivleiebolieer. hvilket 101'. at dette skal tænkes ind i de_ g. e . _ - å:

kommende proiektei'.

Udvidet abningstid pa vores demenseentei'
Der atfsættes fra 2017 og frem 0.8 mim. kr. arligt til udvidet 'abningstitl og ráidgiv-'ning til parorençle
mv litaibleringen af et dageentertilbutl for hjemmeboende borgere med demens bidrager til at

understotte trivsel og livskvalitet hos bade borgere og parorende samt forebygge unødvendig
fort ærrittg af srvgdomnteit. Herigennem understøttet' tilbuddet. at borgere med demens kan blive
længst ntuligt i eget hjem. Parorende til borgere med demens er ofte meget belastede med en
hverdag præget afbekyimiiitget'. tristbed og meget lidt tid til sig selv. Da mange sociale atktiviteter
foregai' udenfor atlmiitdelig tlrbejdstid og i Weekenden. er der derfor et stort forebyiggelsespotentiale
i at udvide dageenterets nuværende almingstid. saledes at dageenteret ogsa holder abent feks. om
afteneit eller i WCCkCHdCH. Det lormodes. at et allastningstilbud om aftenen eller i WCCl<.CI1LlCi1 Vil

bidrage til at understøtte de parorendes sociale liv og derigennem forebygge social isolation og tab

af ttetværk. Dette gælder ikke mindst for de pamreiide. der fortsat har et aktivt itrbejdsliv.
Aftalepartetwie er indstillet pa at udbygge demenseeitteret. sont beltovet udvikler sig.

Derudover afsættes der midler til videreforelse af demens-psykologen med 0.15 mio. kr. i 2017 og
0.3 ntio. kr. i 2018 og resten afbudgettveriotleit. Psykologen skal fortsætte arbeidet pa tværs af
zldministratimn- plejecentre. hjemmepleje. borgere og parorentle og dermed oge kommunens indsats
pit demensmmradet. bla. ved at styrke det tværgaentle samarbejde om borgere med demens og oge
kompeteneeitivetuiet hos plejepersmnalet.

Forbedrede forhold til pensionistforeningei'
Vores pensionister yder ogsa en stor indsats i kommunen. og vi vil gerne give dem de bedste
rammer' herfor. Der ;tilsættes t).l mio. kr. arligt i budgetperiotlen til oget tilskud til

ivensionistforeniitget' til aktiviteter. der skaber livsglæde og tælles oplevelser og dermed forebygger
ettsotnbed.
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Akutpladser
Der er i arene til og med 2018 afsat l mio. kr. om aret til at oprette etkutpladsei' med henblik pa at

lorebygge og alkorte (gem) indlæggelser pa sygehusene. Akutplztdserne skal skabe tryghed for

borgere. som har brug for observation. pleje og behandling hele døgnet. men som ikke har brug for

specialiseret behandling pa sygehusene. forligspatrtierite onsker at fortsætte denne indsats i 2019 og

202i). hvorfor der fortsat afsættes l mio. kr. hvert af átrene.

Med omlægningen af den kommunale medliitttnsiering fra 2018 og nye nationale krav til

aikutfttnktionei' skal der ske en yderligere udbygning afkommuiieiis kapacitet pa aktitomradet.
herunder etablering af atkutteatms med sygeplejefaglige speeialkompeterteer. Akutteams kan med

fordel etableres pa tværs 'afkomntunei' for at sikre ciogndarkket bemanding med
speeialkontjueteneer. Bttdgetpartierne er enige om. at der i 2017 sker en vurdering af behov for at

udvide kaipaeitet og finansiering pa aikutomradet og de nz-ere sundhedsopgaver i (iribskov Kommune

fra 2018 og frem.

Soeial- og Sundhedsttdvttlget opfordres til at arbeide videre med den fremskudte Visitation pa
sygehusene. Borgmesteren skal i samarbejde med de ovrige kontmuner i 'Yi-kommunesaanarbejdet"
arbejde for en fælleskommunal indsats pa jasykiatriomráidet. Vi vil gerne forebygge. at borgere i

(iribskov tar tunge sociale og okonomiske problemer.

Forehyggclsespulje
Forebyggelsesindsatsen fo1'1sax:1tes og forankres under Soeial- og Sunhedsudvalget. Der sker en

ændring afde afsatte midler saledes der afsættes (L1 mio. kr. om året i hele lvudgetperioden til

lorebytvgelsesindsatser.C

3. Arbejdsmarkedsområdet
Vi har et ansvar for at understøtte vores ledige borgere i. at de hurtigt kan komme videre i arbejde.
sa princippet om. at hvis de kan arbejde. sa skal de ogsa. I)e samme krav gælder for vores
flygtninge. Alle skal derfor httrtigt konnne i kontakt med ivoresjobeenter.

V i skal forsætte arbejdet med at afsoge potentialerne for at lave kloge i11\='este1'i11ger pa (imradet mod
elterfolgentle gevinstrealiseriiigei' til gavn for alle.

Brobygning 0g branehcpakke for unge og nyankommnc
Der er brug for indsatser. der bedst muligt understottei' de unge borgere i alderen 18-25 ar. som

ntodtager hjælp i jobcenteret. og som har vanskeligt *ved at komme i gang med og gennemfiore en

erhvervsrettet uddannelse. Brobywgningslorlolw i et tart samarbejde med erhvervsskolerne og

jobcentrene har vist. at de har en stor effekt for de unge. der deltager i brobygningsforleibene.
Samtidig onsker vi at styrke den tidlige job- og uddannelsesrettede indsats overfor nyankommiie
tlygtitinge med fokus pa at anvende den enkelte llygtitinges kompetencer lturtigst muligt. Dette kan

eksempelvis ske gennem jobrettetle indsatser i overgangen mellem aisyleenter/jobeenter og via de

nye integrationsgrunçludçlanne]sesforlob.

l alt afsættes l mio. kr. om :tret til denne indsats i budgetperioden. samtidig indlægges en

‘J1



25. noVember 2016

geVinstrettlisering pa 1.0 mio. kr. i 2017. LES mio. kr. i 2018 og 2019 samt 1.5 mio. kr. i 2020 som
resultat af denne indsats.

Flygtningckourdinator
(iribskoV Kommune modtager som atndre kontmuner i disse ar en stigende andel tlygtninge og
behoVet for indsatser til understøttelse af integrationen stiger i takt hermed. l)er er et stort
engagement i Vores kommune gennem bade Vores liiVilligcentre og mange af Vores borgere og
foreninger. Dette rejser behoVet for en koordineret indsats. hVor der bla. skabes en tydelighed i

forhold til. hVaid de forskellige aktoret' kan bidrage med. hVilke indsatser der findes. og hVor man
som friVillig kan gore en lorskel. Dette bidrager Vores llVgtningekoordinatoi' med. og Vi onsker at
fortsætte denne indsats. Der tilsættes saledes 0.25 mio. kr. om aret i 2017 og 2018 til en
“llygtningektiordirtator. hVoreftei' der toretziges en Vurdering afdet fremadrettede behoV.

4. Service til borgerne
Service
Vi airbeitlei' med de tilbagemeldinger Vores borgerradgiVei' har giVet os vedrorende dialogen og
serVieen for Vores borgere. Bül'_t_lcfl'áldgl\lct'cil har anbefalet. at der fokuseres endnu mere pa en
kortere saigslwehzindlingstid. og at der Ved en svartid pa mere end 10 dage altid giVes kVitteringssV-'ar
pa i'lCI1\'L‘11(iCiSC2'. hVorafdet liemgau'. hVorirar man kan forVente at fa svar.

Byggesager
Vores ambition er. at Vi kommer ned pa 14 dages sagsbehandlingstid for almindelige byggesager.
hVor der ikke kræVes horing. V i skal fastholde et fokus pä at optimere Vores sagsbehandling. sa
serVieen oVerfcui' borgere og Virksomheder er i eentrum. Der skal arbejdes med uddelegering fra det
politiske niVeaLi til det administratiVe niVeau for at sikre. at Visse sager kan loses atdministrattix-'t og
dermed kan forkorte sagsbehandlingstiderne. Der skal her inddrages erfaringer fra andre kommuner.
herunder llalsitazs. der arbejder med en hojere grad afdelegation til administrationen. DerudoVei'
skal der lortsat 'arbejdes med at sikre effektiVisering af de administrative arbejdsgange. l)ette kan
eksempelVis ske Ved. at atnstrgerne har allieret sig med en professionel radgiVer. der har forberedt
sttgerne. saledes at der foreligger en erklæring om at sagerne holder sig indenfor bjrwggeretteit. og at

sagens godkendelse ikke forudsætter horing org/eller dispensationer. Dette kan gore. at sagen straks-
alklares og Vil blandt andet kunne ske i sager Vedrorende tilbygninger og nybygninger af
atlminçlelige paireelhuse.

Forskonnelse af by og land
Der er flere borgere. der har peget pa. at det er Vigtigt. at Vi sikrer. at Vores hyrer og strande holdes
rene. Vi er enige om. at der er et behoV for at arbejde med forskønnelse af Vores byer og
i'dnLi0I]1l‘aLiCI' -- med en "ren kommune". Vi har en lorsogsordniiig. hVoi' Vores llygtninge og
kontanthjælpsmodtztgere hen oVer sommeren har bidraget til at holde Vores byer og strande rene.
Safremt det har neret en sueees. skal Vi fortsætte og udVikle indsatsen.

Desuden skal der Være mulighed for at p1'2L‘SC111L‘I'L‘ kommunen endnu bedre. fi; Ved plantning af
blomster m.V. i lokalsamfundene. i rundkorsler og andre centrale steder. hVor der kommer mange

6
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gæster og turister. l lokalsam fundene kan dette ske. hvis eler er den tilstrækkelige initiativkraft til at

ville sta for beplantningen.

Det kan ogsa vaere 'andre tiltag som en indsats i forhold til vores offentlige toiletter. offentlige
legepladser. etablering af nyt bvinventai' sáisom borde. bænke og skilte eller en maskine til

strandrensniii g.

Der afsættes 0.5 mio. kr. i 201 7 og 2018 samt l.() mio. kr. i 2019 og 2021) til dette arbejde med at

lbrskonne byer og landområder.

Wi-ñ for borgerne
Derudover skal der igangsættes en undersøgelse a f muligheden for at etablere grzitis vvi-li pa de

offentlige arealer. hvor mobildaekningeii er begraenset. for eksempel ved strandene.

Beredskab
Ved overgangen til Frederiksborg Redning og Brand blev det tydeligt. at det se1'vieeniveau

(iribskov Kommune havde tidligere. la hojere end det n_ve fælles niveau. Vi onsker at fastholde det

tidligere. hoie niveau ved at tilkobe en raekke ydelser. Det kan være en tankvogn. en hojere
bemanding og midler t.il uddannelse af nodbehamçllere. saledes vores borgere fortsat kan fole sig

trykke. I)er zifsasttes derfor 0.73 mio. kr. i 2017 og 0.7 mio. kr. i 2018 og frem.

5. Erhverv 0g byudvikling
For at bev-'are og finansiere velfærden i kommunen er vækst en vigtig parameter. V i skal arbejde pa

at skabe llere jobs. sa der kommer llere borgere til kommunen. og dermed ogsa mere omsætning
hos vores virksomheder og butikker.

Erhvervseenteret
lirhvervseeiiteret er en vigtig aktør i arbejdet med at skabe rammeme for vækst i kommunen.
lirhvervrseenterets grundtilskud pä 1.5 mio. kr. om aret fastholdes i 2017 og delvist i 2018 og 2019.

11v0rde1'e1‘a13sat henholdvis 1.0 mio. kr. og 0.5 mio. kr. Dermed har vi sikret. at lirhvervseeiiteret
har de nodvendige rammer* de kommende ar til at kunne fortsætte deres arbejde. samtidig med at der
er indbjvgget en ineitamentsstruktui' til. at de i 2020 bliv. er selvriinaitsierende.

Understøttelse afvækstdagsordenen
;Utaleparterne er enige om. at safremt vi skal fastholde det hoje tempo i vores arbejde med at skabe

vækst i b_v- og erhveiwxsudv-'iklingen. er det vigtigt at sikre de tilstrækkelige ressourcer for. at den
nodvendige understottelse i planlægningen kan ske. Derfor omprioriteres der 1.5 mio. kr. inden for

de nuværende rammer til denne indsats i perioden 2017-2019. Der findes 2.0 mio. kr. ved. at

reducere Lidgifterne til eksterne konsulentvrdelsei* samtidig med. at forligspartierne påtager sig
ansvaret i forhold til. hvornzii* vi har behov for at tilkobe eksterne ydelser. Derudover skal vi arbejde
malrettet pa at fa mest for pengene de steder. hvor vi vælger at tilkøbe ekstern bistand.
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Fremme erhverv og turisme
Derudover atlsaettes der i 2017 og 2018 0.5 mio. kr. til at ttnderstotte forskellige erhvervs- og
turisitteiittlsatser.

Vandrehjem
Der skal arbejdes viciere med muligheden for at etablere et vandrehjem i (Jilleleje. Der skal
undersoges. hvilke muligheder kommunen hat' for at understøtte dette. såsom at reservere et areal til
lormztlet. hvilket kunne være Parkvej 309. Arealet skal fastsættes itærntere i forbindelse med
arbejdet om en strategiplan for (lilleleje. l arbejdet skal der drages erfaringer' fra andre kotnnttttter.

Eendomsstrategi og salg af ejendomme
forligspartierite er enige om at fastholde ejeitdomsstrategien for herigennem at sikre et langsigtet
spor for kommunens samlede ejendomsportefolje. Dette skal ske ved. at jiortefoljen kontinuerligt
aifspejlei' kommunens behov' for forskellige former for loygrtiitgskajüateitet og ejendomme. Det
betyder. at ejendomme. der ikke skal anvendes.. skal alhaentles.

Vi skal tæitke lejeboliger ind pa linje med ejerboliger. ttar vi zirbejdet' med bvutlvikling af vores
kommune. lior eksempel kunne arealet i Blistrup Nord. (iræsted Vest. Stubmarken 84 lisbonderup
og Breddam N jirojektttdvikles af entreprenører. boligselskeiber. pensionskasser eller lignende.

Det forudsættes. at de indlagte salgsittdtægter' pa bvuçlv-'ikling pa 20 mio. kr. i 2017 og I0 mio. kr. i

2018 forst realiseres. for der vil 'vasre raderuttt til fandre investeringer i byudvikling afkommunen.
Da det er getmem salg af vores ejendomme. vi skaber muligheden for nye investeringer.

Der er en forventning til driftsbesparelser pa ejendomsontradet i takt med. at vi athænder de store
ejendomnte. som indgar i e_iendomsstrategien. Der er lagt en finansiering ind pá 2.5 mio. kr. om aret

til og med 2019.

Derudover arbejdes der videre med at samle admiitistratioitert i Helsinge jf. budgetaiialen for 2016-
2019. Der arbejdes pa en businessease. der skal belyse forskellige muligheder og ltvsnirtgsntodeller
samt de okonomiske konsekvenser. der er forbundet ltermed. l lobet af det kommende ar skal der pa

baggrund zifbusiitesseasert træffes en beslutning om valg aflosnittgstnodel.

Pa b_vudvikliitgsontradet skal det pa baggrund af den kommende arkitektkoitkurrenee i Helsinge
Nord tttklares. hvilke investeringer. der er behov' for i relation til de forskellige etaper. projektet skal

1gettnentlores i. saledes at dette kan tænkes ind i vores kommende prioritering ‘r.

Fundraising
Som et led i at vi gerne vil udvikle vores kommune til et aittraktivt sted at leve og vaere. er der behov
for at atrbejde malrettet :ned at rejse midlet' til investering i torskellige projekter. Erfaringen viser. at

ltvis der afsættes malrettede ressourcer til fundraisingopgztven. er der gode resultater med at skaffe
midler fra forskellige offentlige og private fonde. Safrentt der er overskydende tid hos fundraiseren.
skal “vedkommeitde understotte de frivillige med deres projektattsogitinger. hvis der er behov Iterfor.

Derfor afsættes der 0.45 mio. kr. i 2017 og 0.65 mio. kr. om aret i 2018 og resten afbudgetperioden
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til at etatblere en fundraisingfunktion. der kan arbejde struktureret og fokuseret med fundraising. Det

lorudsættes. at der som minimum vil være en gevinst pa (L65 mio. kr. i 2018. (l.85 mio. kr. i 2019

og l.l mio. kr. i 2020. men forventningen er.. at gevinsten langt vil overstige inv-'esteringeii i

fundraisingfunktionen. Derudover forudsættes det. at medIinz-tnsieringen til de forskellige projekter.
der sages til. sker inden for det afsatte ttnlægslvrogram og afsatte driftsbudget.

6. Kultur og frivillige
Pulje til kultur og landsbyer
Det onskes fortsat. at der skal være mulighed for at tiemme aktiviteter inden for kommunen med et

strategisk sigte pa at udvikle kommunen som et attraktivt sted at bo og leve for bade borgere og

foreninger' en ramme der understøtter det borgernære ciemokrati i vores kommune. la-'dover den
pulje. som i 2017 er pa 1.55 mio. kr.. afsættes der yderligere 1.25 mio. kr. i 2018. Puljen skal

ttnvendes til investeringer pa kultur- og idrætsomrzitlet samt initiativer i vores landsbyer i tæt
samarbejde med lokalsamfundene. investeringerne skal kunne igangsætte disse initiativer og
efterfolgentle drives uden kommunens deltagelse.

Der afsættes fortsatt 0.3 mio. kr. af puljen i 2t) 17 og 2018 til (iræsted liventplads.

Frivillighed
Den frivillige indsats fra vores borgere og foreninger bidrager i hoj grad til vores kulturliv. Vi skal

arbejde med. hvordan vi far videreudviklet samarbejdet.

For at vi fortsat styrker lrivilligtnnrádet vil vi lastholde og videreudvikle
frivilligkoordinatorfunktitinen. Derfor afsættes _vderligere 0.25 mio. i 2018 og 0.5 mio. kr. i 2019 og

2020. saledes at frivilligkoordinatorfunktioiieii fortsætter i hele bttdgetperioden.
iirivilligkoordinzitoren sikrer samarbejdet pa det frivillige sociale område med foreninger og aktive
borgere. der onskei' at gore en forskel for andre borgere. som efterspørger hjælp. Koordinatoren har
fortsat en vigtig rolle i forhold til at være bindeled mellem kommunen. de to liiv-'illigeeiitre og de
frivillige. Koordinatoren skal tillige sikre. at det nvligt vedtagne lirivilligchai'tei' udmontes. sa
rammerne for den liivillige indsats lettes for etktive borgere og foreninger.

l-'oruden skal der airbejdes videre med samme tankegang i samspillet mellem kommunen og de
liivillige som ved demenseenteret. hvor de tiivillige blev inddraget tidligt i processen i forhold til at

komme med input til. hvordan de kunne bidrage med aktiviteter for borgere med demens.

Derudover afsættes fra 20] 7 5().()()() kr. om aret i budgetperioden til at styrke rekruttering af
frivillige og til at klæde frivillige pa til feks. at hjælpe borgere med demens eller psykisk lidelse. sa

det er 'nemt' at være frivillig. bade som enkelt person eller forening. Herigennem udvikler vi

sttmttrbejdet og giver de frivillige mulighed for at tage det ;ansvar som medborgere. som de gerne
vil.

Nordsjællands Håndbold
(iribskov Kommune har sammen med llelsingoi' og lliilerod Kommune i en airække støttet
Nordsjællands llandbold. som udover det at stotte selve idrætten ogsa skal ses som en del af
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kommunens muligheder for branding. Der afstettes tlerfoi' 250.001) kr. i 2017 til stotte for resten af
sæsonen 201 (1-“201 7. Derefter skal der i forbindelse' med en afklaring om Nordsjællands llandbold
rykker op foretages en vurdering af. om stotten skal fortsætte.

Munkeruphus
Der sker en ompriiii'iteriiig af midlerne til Nlunkerutáhus saledes der i hele budgetperioden ei' afsat
(L25 mio. kr. om aret.

Kunstradet
láunstratdets aktiviteter lægges ind under Kultur- og ldrætsudvalget.

7. Nationalparken 0g øvrige nationale projekter
Nzitionailparken Kongernes Nordsjælland er et vigtigt element i udviklingen af vores kommune. Den

v il skabe vækst i (iribskov Kommune i form af. at:

- lån itatiititaljwzirk er et internationalt kvailitetsstempel. der skaber en hoj hrançlingværçli.

- Det giver et fast okonoinisk tilskud fra staten til driften (33%) af national arken og .a
'- I ' u p

tro ekter ((io “in. I 2lll4 ud" orde det samlede tilskud til de danske national öarkei' 7.5 mio.
. z: l

kr. arligt pr. nationalpark.
- lisrum Kloster og Nlollegáird hlivei' modtageeentei' og bllVCl' dermed en helarli i attraktion.

l... §— Q % E

° lin identitetsmæssig og strategisk ramme tor udvikling zifkommunen.

llvad kommer der til at ske nu?
Mod godkendelsen af forslaget til Naitionalpark láongernes Nordsjælland vil Miljo- og

Fodevareiiiiiiisteriet nu ga i gang med at Lidarbcjdc forslag til en bekendtgørelse for nationalparken.
som sa skal i lo ugers horing. Derefter vil der blive taget stilling til indkomne høringssvar.
hvorefter iniljo- og todevaremiiiisteren vil oprette nationalparken. Vi skal i arbejdet med

nationalparken tænke lokale lodevareprodueenter ind.

l had er en nationalpark?
lån nationalpark er en fond. der ledes af en bestyrelse. der sammensættes af miljoniinistereii.

Bestyrelsen radgives afet nationalparkrad. Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med

nationalparkraçlet en nationalpark-plan for etablering og udvikling af parken.

Nationalpark Kongernes Nordsjællands grundlæggende vision er at skabe en setmnienhængende

nationalpark med udgangspunkt i de statslige arealer lisrum So. (lribskovx .I\1‘1'CSL‘) og 'fisvilde llegii.

Naitionailparkeit vil ud over at udvikle naturen og vise kultur-historien frem ogsa 'være med til at

styrke lokalsamfundene.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland rummet' visioner for natur. kulturhistorie. friluftsliv. erhverv

og turisme. Udviklingen afNzitionitlparken baseres pa frivillighed og lokal tilslutning. Parken

forvaltes og udvikles i et tlvnzimisk samarbejde mellem lodsejere. borgere. erhvervsliv. aktorer og

niyndighetler.

lkirligspztrtierne onskei'. at fortsætte indsatsen. hvorfor der i alt afsættes pa 0.1 mio. kr. i "2017 og

ll)
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0.25 mio. kr. i 2018 og resten afbudgetperioden.

Derudover .arbejder vi (igsa pa en række andre forskellige projekter. der skal bidrage til at

understotte vores vigtige opgave i at sikre bedre vækst- og rammevilkai* for kommunen. borgerne

og virksomhederne. l-'orlæitgelsen dfiilllC1'D<.lI]l0l.0I'\'C_iCI] er af stor betydning for bosætning og for

erhvervslivet. og der arbejdes malrettet pa denne. Senest er det i mai besluttet i "fi-kommune-
samarbejdet" at etablere lnfraStrtikttirNordsjælland med virkning fra l. august 2016. Der ansættes

en fælles infrastrukturkoorçlinator. l nfraStrukturNcirtlsjælland har det som sit overordnede formal at

understøtte liemdriften for en politisk beslutning om at realisere de tre inlrastrukturprojekter.
herunder iorlængelsen af l lillerodmotoiw-'ejen.

V i lortsaettei' ogsa :arbejdet med sikring af vores kyster gennem "3-kommLinesamarbejdet" med

llelsingoi' og llalsnæs kcimniurter. Foruden indszatsen for at skabe bedre muligheder for tiskeriet i

tiilleleje og bedre offentlig trafik til og fra kommunen. Det er alle sager. vi fortsat vil arbeide pa.

vi lar skabt de bedste rammer' for kommunen,

8. Anlæg
Der er fortsat brug for at lave nogle malrettede investeringer' for at bevare velfærden i kommunen.

Derfor skal vi have folgende fokus i vores zinlægsprogram:

° Skoleprojektet i Gilleleje skal gennemfores inden for de allerede afseitte midler. og her er det

vigtigt. at der sikres en stram okonomisk styring. sa budgettet overholdes. Der skal ses pa

hvilke andre lanemuligheder. der matte være i form af for eksempel energibesparende

foramstziltninger. Der er forudsat. at der i 2017 lanelinansieres til energibesparende

loranstailtninger for i alt 2.0 mio. kr.

- Vejen mellem (iræsted og (iilleleje skal opprioriteres. sa der tilsættes i alt l_(,) mio. kr. i

2017. 3 mio. kr. i 2018. 20.5 mio. kr. i 2019 og 40 mio. kr. i 202D. Det resterende belob af
den samlede anlægsudgift pa 85 mio. kr.. som er 20.5 mio. kr. skal prioriteres i det

efterfølgende ar. Vejen skal sta færdig i 2021. Der skal i 2017 igangsættes en fbrberedelse af
vejen herunder den endelige 'vejloring samt pabegynçle forberedelse og gennemlbrelse af
eksprojariattioner.

- Oktober '43 ~ Gilleleje i\/luseum. (iillelejes rolle ijodernes llugt over Oresunçl i oktober

1943 er en unik historie. lån historie. der skal formidles. l-in analyse har vist. at der er

grundlag og interesse herfor. For at udvikle kommunens kulturelle tilbud og skabe vækst.

skal der etableres et museum at' international klasse. som fortæller denne historie i relation

til kystliskeriets og egnens historie. For at realisere ambitionerne. sikre fremdrift i arbejdet

og skabe den fornotlne linansiering til museet afsættes der 0.7 mio. kr. i 2017 og 2018.

- New Nordic Coast. ller vil vi gerne understotte ltavnens arbeide med at sikre molerne

saimtitlig med. at vi arbejder videre med kystbeirvttelse i form af havnebadet og ekstra sand

pa stranden (fase I l. Dette finansieres inden for de etllerede afsatte midler pa

ainlægsbudgettet.

ll
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'lraliksikring ved Kildevej. 'leknisk Udvalg har gennemfort forskellige tiltag. der bidrager
med en bedre sikring af láildeveien. lirfaringer med dette skal opsamles i en evailuering.
livalueringen skal foretages inden næste ars bttdgetlorhzindlinger i samarbejde med püllllcl.
l ev-“altteringen skal det vurderes om Lilykkesfrekvensen er faldet samt om hastigheden er
blev sat ned. llvis det viser . at det ikke har forbedret trafiksikkerheden. tages der endelig
stilling til. om der skal etableres en rundkorsel.

Sti-net. Der er flere borgere. der har givet Lidtrvk for. at vi skal opprioritere sti-nettet.
cykelstier m.v. Vi onsker derfor at arbejde med eykelveje. sá det er sikkert for vores borgere
og besøgende at komme rundt pa evkel. Ved "evkelveie" forstas strækninger. som er
indrettet med henblik pa. i videst muligt omfang i forhold til strækningernes karakter at
tilgodese evklisternes/de bløde tralikanters behov'. Der er saledes tale om strækninger med
begrænset trafik. son] indrettes pa en made. sa der eks. sker 'reservation' afarealer til
eyklisterne. l 2017 skal vi undersoge ntuligheçlerne for etablering af dette. Ved besigtigelse
afleknisk lidvalg kan der tages Lidgangspunkt i veje som I.øgelandsv'ej_ Præstevejen i

(iræsted og Nellerødvej. Arbejdet kobles med det igangsatte arbejde omkring kommunens
stiplan. og der skal ses pa bade strækninger og krvdsninger. Prioriteringen skal ske efter
følgende kriterier:

- Sikre skoleveje
° Adgang for turister
' Forbindelse mellem vores byer

l 2018-2020 afsættes der 3 mio. kr. om aret til arbejdet med sti-net.

Der skal igangsættes en Lmdersøgelse med henblik pa at afklare. hvilke torskellige formal
ifinghuset i Helsinge kan anvendes til. evt. medborgerhus eller andet.

'fingbakkeskolen - .I f. høringssvar fra vores horingsberettigede skal der ske en forbedring af
sikkerheden for de blode tralikanter pa strækningen fra i-isrum til 'fingbakkeskoletr sa der
etableres en samlet eykelsikring. Der skal Ltndersoges. hvordan det kan gennemføres.

Der skal i 2017 afsættes 2.0 mio. kr. i en pulje til at gore 'lingbakkeskolen mere attraktiv.

Initiativet finansieres afoverforte midler fra 2016 vedr. ikke disponerede midler fra
Attraktive Løkalsannfund

Der afsættes 1.5 mio. kr. til en pulje som ldrætsradet kan prioritere til anlægsprojekter.

initiativet finansieres delvist af anlægsrammen (0.5 mio. kr.) og LlCl\’lS1 af overforte midler
fra 2010 vedr. ikke-disponerede midler fra ,Attraktive lokalsamfund t l .0 mio. kr.).

Udskiftning til l.l€I) pa vores gadebelvsning. lIer vil vi gerne lave en klog investering ved at
skifte til Hil) pærer i vores gadebefvsning. saledes at vi opnar en miljømæssig gevinst (ig

driftmæssige besparelser. Der afsættes l mio. kr. i 2017 til ttdskiltning af atrmaturer. og den
driftmæssige gevinst anvendes til den videre udskiftning afarmaturerne. Derudover afsættes
der 0.6 mio. kr. til ttdskiltning af lyskilder i 2017. hvor der fra 2018 vil være en arlig gevinst

pa 0.6 mio. kr. pa driften. Dette er begge energibesparende investeringer og dermed en
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udgift vi kan lanetinansiere. Der er satledes indarbejdet en forudsætning om lan pa 1.6 mio.

kr. i 2017. 'lieknisk Udvalg oplordres til at ttrbejcie med en langsigtet plan for renovering af
gadebelvsning i kommunen.

' l budgetaltalen for 201 5-20l8 afsatte iorligspttrtieriie sannlet l mio. kr. til en nv mole i

’l'is\-'ildclc_ic. Der afsaettes samlet 1.15 mio. kr. til projektet. hvoraf de 0.5 mio. kr. civertbres
fra zine. Dette er en forogelse sa der er afsat 0.3 mio. kr. i 2017 og 20] 8. Arbejdet skal
være pabegyndt i 2017. 'fidligere princip om "krone til krone" bortfalder hermed.

9. Finansiering
Det er vigtigt. at der skabes en balance mellem vores udgilter' og indtægter ~ både på den korte (ig

den lange bane. Det betyder.. at der skal fastholdes en efiektivitetsdagsorden. og at der skal arbejdes
med. at de nye tiltag vi gerne vil sætte i gang ogsa tinansieres.

Vi er som alle andre kommuner underlagt 'rammerne i okonomiaitalen mellem regeringen og Kl..
som i ar har indarbejdet et effektiviserings- og moderniseringsprogram foruden et krav 0m. at vi

skal effektivisere vores administrative drift. Der er derfor behov for. at vi arbejder videre med at fa

videreudviklet vores velfærdsydelsei' og vores administrative processer.

Det er også afgorende. at vi skaber og fastholder det ;indvendige raderttm til de kloge investeringer.
vi har forude som blandt andet er samling af atlmiiiistrationen j f. budgetaftalen for 2016-2019 samt
til investeringer i byudvikling af vores kommune. hvor blandt andet vejen mellem (iræsted og
Gilleleje er et vigtigt element. Dette samtidig med at vi sikrer en robust likviditet. således vi har
mulighed forat handtere evt. Litlfordriiiger. hvorfor' vores likviditet ikke skal under 100 mio. kr. i

budgetperioden. Mcd en likviditet pa 100 mio. kr. folger vi retningslinierne fra Kommunernes
landsforening.

Udgangspunktet om. at der ikke bevilges tillægsbevillinger' til iagudvalgene. fastholdes. Der skal i

videst muligt om lang findes linaitsiering pa tværs af fagudvalgene. og der vil kun i helt særlige
tilfælde kunne bevilges tillægsbevillinger linansieret af kassebeholdningen.
lån del afbudgetgrunçllttget er rammebesparelsei' som er fordelt ud fra en prioritering om at skáne
vores borgernære velfærd. Rammebespttrelserne fordeles j f. bilag til aftalen.

Derudover er forligspartierne enige om at der skal ske en reduktion i udgifterne pa de politiske
udvalg. Dette sker ved en reduktion i udvalgsstrukturen pa 0.7 mio. kr. om aret. I)ette medforer*

loruden en reduktion i driftsudgifterne pa samlet 0.2 mio. kr. om aret.
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Undcrskrifter:
Denne buçlgetatlltaxle for perioden 2017-2020 er indgael mellem Venstre. Dansk Folkeparti og Det
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Det Konservative Ftölkeparti

H



Omprioritering af budget 2017-2020

Oversigt budget 2017-2020

1.000 kr. i lb. priser (netto) 2017 2018 2019 2020 Alle år

indtægter -2.470.852 —2.515.338 -2.581.565 —2.668.769 -10.236.524

Ordinære driftsudgifter 2.411.? 15 2.408.898 2.438.361 2.481.836 9.740.809

Ordinaere anlæg og lån 47.390 78.463 64.040 45.802 235.695

Renter og finansielle ændringer 34.021 31.849 32.122 32.122 130.113

Byudvikling —13.406 -3.637 6.588 6.621 -3.834

Resultat af det skattefin. område 8.867 235 -40.454 -102.388 -133.740

Forsyningsvirksomheder O 0 2.277 3.842 6.120

Resultat i alt 8.867 235 -38.177 -98.545 -127.620

Likviditetsudvikling

I mio. kr. 2017 2018 2019 2020

Likviditet ultimo året 107,2 100,1 116,8 183,2

Samlede ændringer til det vedtagne budget 2017-2020

1.000 kr. i Ib. priser (netto) 2017 2018 2019 2020 Alle år

Indtægter 0 0 0 0 0

Ordinære driftsudgifter 1.921 -1.077 -636 -17 192

Ordinære anlæg og lån 175 -3.236 2.078 0 -983

Renter og finansielle ændringer 0 0 0 0 0

Byudvikling 0 0 0 0 O

Ændringer på det skattefin. omr. 2.096 4.314 1.442 ~17 -792

Forsyningsvirksomheder 0 0 0 0 0

Ændringer i alt 2.096 -4.314 1.442 -16 -791



Ændringer ift. administrationens budgetoplæg

Tal i 2017 priser ogi 1.000 kr. 2017 2013 2019 2020 2017-2020

Ordinær drift
lndsatspakke - styrkelse af

500 500 500 500 2.000
forebyggelse for unge

Styrkelse af det faglige niveau og

overgange mellem skole og 1.000 500 500 500 2.500

ungdomsuddannelse
Ledelsesstruktur, dagtilbud 1.400 1.400 1.400 1.400 5.600

Haver til maver (evt. ud til de
350 350 700

enkelte skoler)

Fastholdelse af serviceniveauet for
620 620 620 620 2.480

skolebuskørsel

Udvidet åbningstid på vores 800 800 800 800 3.200

demenscenter
Demenspsykolog 150 300 300 300 1.050

Forbedrede forhold til 100 100 100 100 400

pensionistforeninger
Akutpladser 1.000 1.000 2.000

velfærdsteknologi - forebyggelse og O O 0

handicappolitik

Bmbygmng Og branchepakkerfm 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
unge og nyankomne

Brobygning og branchepakkerfor
unge og nyankomne (afledte -1.000 -1.250 -1.250 -1.500 -5.000

gevinster)
Flygtningekoordinator 250 250 0 0 S00

Forskønnelse af by og land 500 500 1.000 1.000 3.000

Beredskab (inkl. nødbehandler) 730 700 700 700 2.830

Erhvervscenteret 500 1.000 500 2.000

understøtte vækstdagsorden 1.500 1.500 1.500 4.500

Reduktion i eksterne konsulenter -2.000 -2.000 -2.000 -6.000

Fremme erhverv og turisme 500 500 1.000

Fundraising 450 650 650 650 2.400

Fundraising, indtægt -650 -850 -1.100 -2.600

Pulje til kultur og landsbyer -250 1.250 1.000

Frivillighed, koordinatorfunktion 250 500 500 1.250

Frivillighed, styrke rekruttering 50 50 50 50 200

Nordsjællands Håndbold 250 250

DUT korrektion vedr. privatskoler -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -6.400



Reduktion af rammebesparelse

Finansiering

Ejendomme (driftsbesparelse ifm

salg)

Samarbejdstimer mellem lærere og

pædagoger

Reduktion af strategisk

investeringspulje
Udskiftning til LED pærer,

gevinstrealisering

Reduktion af udvalgsstruktur

Besparelser på administration sfa.

reduceret udvalgsstruktur
Reduktion af udvalgenes

driftsbudgetter
Munkeruphus
Kunstrådsa ktiviteter lægges ind

under KiU

Forebyggelsesaktiviteter lægges ind

under SSU (pulje forebyggelse)

DTO

BØR

SSU

ETU

ARB

KIU

ØU

Anlæg

Udmøntning af anlægsramme

Vejen ml. GræstedaGiileleje

Okt '43 — Gilleleje Museum

Mere attraktiv
Tingbakkeskole/cykelsikring *

Anlægspulje til prioritering af

Idrætsrådet *

Udskiftning til LED på vores

gadebelysning

Udskiftning til LED på vores

gadebelysning (lån)

Mole iTisvëlde (forhøjet budget)

Stinet
lnvesteringsplan - Bygninger og

klimatiltag
Nationalpark
Forskydning af plejeboliger

Forskydning af Gilleleje skole

Låntagning skolen (energi)

Fælles kystprogram

35.000

-2.500

-417

-1.500

-700

-100

-100

-750

-40

-400

-4.966
-4.538

-7.050

-313

-2.108

-9.147

1.000

700

1.600

-1.600

140

1.250

-3.000

-410

-1.400

-761

-2.000

35.000

-2.500

-1.000

-1.500

-600

-700

-100

-100

-750

-40

100

-5.366

-3.872

-9.933

-250

-313

-2.288

-8.495

1.471

700

2.750

3.000

-260

1.400

-1.500

35.000

-2.500

-1.000

-600

-700

-100

-100

250

100

-5.366
-3.872

-10.852

-250

-313

-2.195

-9.722

17.442

3.000

-260

761

2.000

35.000 140.000

-7.500

-1.000 -3.417

-3.000

-600 -1.800

-700 -2.800

-100 -400

-100 -400

250 »1.000

-40 -160

100 -100

-5.366 -21.064

-3.822 -16.104

—10.852 -38.687

-250 -750

-300 -1.239

-2.114 -8.705

-9.769 -37.133

-43.616 -43.616

40.000 59.913

1.400

O

O

1.600

-1.600

140

3.000 10.000

0

250 -680

O

0

0

-1.500



Mole i Tisvilde -325 325 0

Anlæg til prioritering af idrætsrådet 500 S00

Udbygning af plejeboligkapacitet ~2.000 2.000 0

Finansielle ændringer

Udskiftningntil LED på vores 73 73 73 218

gadebeiysning (renter og afdrag)

i alt i 2017 priser 1.865 9.972 28.176 4.963 44.976



Anlægsprogram 2017-2020

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 I alt

Ny vej, Græsted-Gilleleje 1.000 3.000 20.500 40.000 64.500

Fælles kystprogram 2.039 2.039 4.078

Vækst, kyst og turisme 6.625 2.068 8.693

Mole iTisvilde 325 325 650

Stinet 1.250 2.750 3.000 3.000 10.000

Ny skole i Gilleleje 13.000 39.243 42.004 94.247

Ny skole i Gilleleje, lån -2.000 -6.116 -6.116 -14.2332

Udbygning af plejeboligkapacitet 18.986 21.825 2.000 42.811

Investeringsplan — vejnettet 4.587 4.587

I ' - B 'nyesteringsplan ygninger og 3,116 6.058 9.174

klimatiltag **
Nationalpark 100 250 250 250 850

Samiing af administrationen 3.000 3.000

Oktober '43 700 700 1.400

Mere attraktiv O

Tingbakkeskole/cykelsikring *

Anlægsoulje til prioritering af 500 500

Idrætsradet *

Udskiftningktil LED på vores 1.600 1.600

gadebelysning

Udskiftningtil iEaD på vores {L600 4.600

gadebelysning (Ian)

li alt ordinære anlæg i 2017-pi 4s.54o| 76.729] 61.638' 43.250] 230.257l

in alt ordinære anlæg i Ib. Priser 4s.54o| 73.209] 54.040] 45.302] 235.590]

*) Der afsættes 2.0 mio. kr, til mere attraktiv TingbakkeskoIe/sikre skoleveje og 1,0 mio. kr. til en anlægspulje som

skal prioriteres af idrætsrädet Anlægsmodlerne finansieres af overførsler fra 2016 fra Attraktive Lokalsamfund,

**) indgar som en del af ØLFs prioriteringskatalog. Såfremt det besluttes. neskrives anlægsbudgettet tilsvarende.



Oversigt over rammebesparelser vedr. omprioritering af budget 2017-2020
Beiøbene viser bespareisesbeiøber det enkelte er i 1.000 kr.

Arbejdsmarkedsudvalget

Forslag
_Nr. 1. Aktiveringsindsatsen
Besparelsesforslag l alt

Børneudvalget

Forslag
1. Rammereduktion pa Ungdomsskole/klub
2. Koordineret anvendelse af toikebistand
9. Dagtilbud - Gartnerudgifter reguleres

1D. Skole/FO - nedlæggelse af pulje til sund kost
13. Ændre bevillingsmodel for 10. klasse

15. Skole - Reduktion af skolernes driftsbudget til
lejrskoler. ture. arrangementer.
bøger, materialer mv.

16. Reduktion ifælles digital udvikling pa skolerne

18. Skole/FO/Dagtilbud - Reducere fælles
pulje til kompetenceudvikling

19. Reduktion af kompetenceudviklingsmidler
pa tværs af CBU
20. Shared Care -tilbud til overvægtige børn

21, Familieiværksætterne -tilbud til førstegangsforældre _

22. Tandplejen -tilbageruining af besparelse

28. Nedlæggelse af Børneudvalgets pulje

29. Rammebespareise (ligelig reduktion pa
skoler, FO, klub og dagtilbud)

Besparelsesforslag l alt

Erhvervs- og Turismeudvalget

Forslag
1. Udtrædelse af lværksætterhuset
Besparelsesforslag l alt

Kultur- og ldrætsudvalget

Forslag
ib. Generel besparelse pa alle konti undtagen
personalekonti
Kultur
2. Pyramiden - konto til det Gamle Radhus

3.. Kulturpas - nedlægges
Kulturkontrakter
4. Kulturkontrakter — reduktion af beløb hertiê

5. Musik i lejet- undlade at indga ny kontrakt. nar den
nuværende udløber
Puljer
Kultur og fritidspolitik

Side 1

2017

-313
-313

2017

-‘I50

-20
-50

-600
-800

-575
-290;

-1.000

-200
64_

250
150

-317

-1.000
4L5382

2012

2o17_

-1.086‘

-113

2018_

-313
-313

2013

-150:

-50
-1.050:

—800_

-975
-290

-500

-100

250
150

-317

4æs72:

2013

-250:
-250

2013.

-1.068“

-32:

-100:

-1o4L

-113

2019

-313
-313

2019

-150

-50
-1.050

-and

-975
-290'

-500

-100

250
150

-317

41372’

2o19{

-250:
-250

2010

-975_

-32:

-100

-104A

-113

2020

-300
-300

2020

-150

-50
-1.050

-800

-975
-290

-500

250
150

-317

-3.822

2020

-250
-250

2020

-894

«~32

-100

-104

-113
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8. Børn- og ungepuljen - reduceres
9. Kulturrádspulje - reduceres
Bibliotek
11. Indkøb af materialer - reduktion af materialekontoen
Kulturskolen
*Lukning af billedskolen
12. Fastholde besparelse pa ledelsesadministration
Folkeoplysning
14. Aktivitetstilskud til foreninger - reduktion af tilskud
15. Nedsætte udviklingspuljen
Besparelsesforslag i alt

Det Tekniske Område (TEK-PPMU)

Forslag
. Asfaltomrädet
. Serviceniveau pa vejservice
. Vintertjeneste
. Sand til strandbakkerne
. Buffer til efterregulering
. Trafiksikkerhed
_ Hegnsyn - Sekretariatsbistand
. Katteordning

Besparelsesforslag l alt

Social- og Sundhedsudvalget

Forsiag
8. Omlægning af tildelingskriterier for særlige behov
(plejecentre)

9.0phør af klippekort-ordning
10. Afskaffelse af kontanttiiskud til betaling for
udbringning af varer

12. Nedlæggelse af investeringspulje
1-4. Investering i løbende faglig Controlling af forholdet
mellem visiterede og leverede ydelser
17. Hjemtagelse af handleforpligtelsen pa borgere og
fokuseret revisitation

18. Yderligere reduktion af takster ift. KRR krav
19. Bedre brug af boliger som led i kapacitetsanalyse
20. "Klubben" anvender mødestedets lokaler
21. Fokuseret revisitation - særlige dyre enkeltsager
22. Fra beskyttet til støttet beskæftigelse
Besparelsesforslag l alt

Side 2

-84
-61

-250i

-120
-70

-100
-50

-2108‘

2017i

-1700
-350

-280
-2000

-400
-150

-78

4L960

2017

-1021

-1.327

-255

-336'

-511

-434'

-511
-400

-408

-1.643

-204'

-?.050

-250

-255
-70

-100

-2288

201a_

-1700
-350
-400
-288

-2000
-400
-150

-5356

2018:

-1021

-1327
-255

-330
-511

-868

-817
-1021

-408
-3165

-204

-9.933

-ton
-50

-2195

2010

-1700
-350
-400
-230

-2000
-400
-150

-78
-5.366

2019

-1532

-1327
-255

-336

-511

-868

-1225
-1021

-408'

-3.165‘

-204'

-10352

-250

-255

-70

-100
-50

-2.114

2020

-1700
-350
-400
-288

-2.000
-400
-150

-5.366

2020

-1.532

-1.327

-255

-336

-511

-868

-1.225

-1.021

-408

-3165
-204

-10.852



Økonomiudvalget

Forslag
Nr. l. Risikostyring

Nr. 2 Reduktion pa udgifter til telefoni, print og kontrakter
Nr. 3 Information
Nr. 4 Frikøb af IT udstyr i forbindelse med udløb af
leasingaftaler
Nr. 5 Ikke anvendt lønpuljemidler
Nr. 6 Attraktive lokalsamfund - nedlæggelse af puljen
Nr. 7' Strategisk investeringspulje - ramme til politisk
prioritering — nedlæggelse af puljen
Nr. 8 Reservepulje —— reduktion til 1.8 mio. kr. i 2017 og
2018. nedlæggelse i 2019 og 2020
Nr. 9 Puijereduktion prisniveauer
Nr. 'IO lnvesteringsplan - Bygninger og klimatiltag -
nedlæggelse i 2017 og reduktion i 2018 (Anlæg)
Bespareisesforslag l alt

Side 3

2017

-700

-500'

-300
-564

-154
4.032

-378

2.200

-203
-3.116

-3.1470

2o1a_

-300:
-500

nsoo'

-154
-1.032"

-488

-2.200"

-405
-3.116

=-8.495

2019

-300:
-500

-300

-1540

-3.529’

-4.077

-862:

-9.722’

2020

-300
-500

-300

-154

-3.529

-4.077

-909

-9.769‘




