
Samlet oversigt over høringssvar, budget 2018-2021

Økonomiudvalget havde 1. behandling af budget 2018-2021 d. 28. august og bagefter blev 1. 
behandlingen sendt i høring d. 29. august.

Høringssvarene er samlet på udvalgsområder.

Det tekniske område......................................................................................... side 2

Børneudvalgets område..................................................................................... side 4

Social- og Sundhedsudvalgets område................................................................. side 21

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område...................................................... side 29

Kultur- og Idrætsudvalgets område..................................................................... side 30

Økonomiudvalgets område................................................................................. side 31

1



Høringssvar på DTO's område

Høringssvar Høringspart

Grundejersammenslutningen skal til budgetforslaget, der blev behandlet på 
ØU-mødet d. 28.8.17 og Byrådsmødet d.4.9.17, meddele følgende 
høringssvar:

Grundejersammenslutningen (GS) skal med beklagelse konstatere, at der på 
Anlægsprogrammet til kommunens stinet kun er afsat kr. 2,790 mio. i 2018, 
kr. 3,043 mio. i 2019 og kr. 3,043 mio. i 2020. Selv om der her ud over er 
ansøgt om kr. 2,8 mio. til stinettet af en mellem Regeringen og KL aftalt 
lånepulje, må det betragtes som alt for lidt i forhold til de meget nødvendige 
tiltag på dette område iht pkt.41 Ideoplæg til opgradering af stinet/formidling 
af stier på TU-mødet d. 31.5.16.

GS skal derfor stærkt anbefale, at den udsatte beslutning om opgradering af 
stinettet snarest genoptages iht det udarbejdede ideoplæg samt den 
besluttede ideudvikling på alternative løsninger. GS skal derfor anmode om, 
at arbejdet med at få udarbejdet og besluttet en prioriteret og prissat stiplan 
afsluttes nu, så stiarbejderne kan udføres i den optimale rækkefølge. I denne 
forbindelse kan GS anbefale, at der årligt afsættes kr. 5 mio. til stinettet for at
kunne få udført de mest nødvendige tiltag på en 12 – 15 årig periode. 

Endelig skal GS gøre opmærksom, at de afsatte midler ikke bør bruges til 
tiltag, der ikke ”står for tur” iht den besluttede opgradering af stinettet.

Grundejer-
sammenslut-
ningen

1. Behov for skarp prioritering af ressourcer og opgaver. Behov for bedre 
sammenhæng mellem ressourcer og opgaver, Begrænsninger og 
nedskæringer særligt på lønsum gør det svært. Det politiske ønskede service 
niveau, stemmer ikke overens med ressourcerne, samt borgernes 
forventninger til kommunen. Dette kan give konsekvenser som 
sygemeldinger, endnu flere fratrædelser, oplæring m.m. hvilket igen er 
omkostningstungt for organisationen.

2. Derfor er der behov for at synliggøre aktivitetsstigningen på det tekniske 
område. Det gælder f.eks. på lovbundne område, herunder 
byggesagsbehandling mv., samt boligvisitationen, salg af ejendomme, sager 
til politisk niveau, lokal- kommuneplaner, omlokaliseringer, og nye indkomne 
opgaver f.eks. lovbundne opgaver fra Beredskabet til BYG. Bekymring om hvis
der skæres på det tekniske område, så kan vi ikke levere det der forventes 
politisk. Derved skal der ske en anden prioritering.

3. Økonomiske udfordringer på andre områder, betyder i stigende grad 
økonomiske besparelser på det tekniske område. Dette er en særlig 
udfordring i forhold til punkt 2.

4. Ærgerligt at nyt rådhus er udskudt, da der er behov for flere pladser og 
bygningen er udtjent (Rådhuset i Helsinge). Det begrænser muligheden for at 
tiltrække og fastholde medarbejdere, og det påvirker både det psykiske og 
fysiske arbejdsmiljø .

5. Undgå udhuling af anlægskapitalen, på grund af manglende vedligehold, 
dette er også skidt for kommunens image. (bygninger, grønne områder, 
manglende vedligehold af veje - lidt bedre Gribskov.) Der skal være fokus på 

FLU TE

2



og ressourcer til kontraktstyringen .

6. Ønske om forankring af servicemedarbejdere på skolerne (pedeller) i CBEE.
Det vil give bedre organisering og bygningsdrift.
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Høringssvar på Børneudvalgets område

Høringssvar Høringspart

Elverhøjens forældrebestyrelse har sat sig ind i det fremlagte 
budgetmateriale, og fremsender her høringssvar på dette. Bestyrelsen finder
det helt overordnet meget glædeligt, at der pga. den 2-årige budgetaftale, 
der blev indgået sidste år, nu er ro på budgettet, så der ikke lægges op til 
besparelser i
2018.
Bestyrelsen glæder sig også over, at der tilføres 50 mio. kr. til det 
specialiserede børneområde, for derved at prioritere tidlige indsatser. 
Bestyrelsen henviser til, at pengene falder på et tørt sted, da nøgletal fra 
KORA i 2016 viste, at vi i Gribskov Kommune kun brugte 80 øre på 0-6 års 
området, hver gang sammenlignelige kommuner brugte en krone. Derved er
vi kommet et skridt på vej til at rette op på denne underprioritering. 
Forældrebestyrelsen håber, at politikerne fortsat vil have fokus på at skabe 
et ambitiøst dagtilbudsområde med et højt fagligt niveau, for yderligere at 
styrke den tidlige og forebyggende indsats.

Elverhøjens 
forældrebe-
styrelse

Idet budgettet samlet set i perioden 2018-2021 medfører overskud bør der 
skeles til flere midler til bedre normering i dagtilbud i Gribskov kommune. 
Dette skal ses i lyset af, at normeringen til dato ikke har set dårligere ud i 
Gribskov Kommune end nu.
Tillige bør der ses på de faciliteter, som Helsinge Børnehuse har til rådighed;
både inden- og udendørs. Her tænkes særligt på inventar, legetøj og 
legefaciliteter i øvrigt.

Med åbningen af et privat dagtilbud indenfor det seneste år, er det 
afgørende for forsat at kunne tiltrække børn til Helsinge Børnehuse, at 
tilbuddet er attraktivt på flere fronter.

Forældrebe-
styrelsen 
Helsinge 
Børnehuse

Sandslottet peger på følgende budgetdele, som ønsker til 
aktivitetsudvidelser i budget 2018-21. De angivne priser er estimeret ud fra 
et skøn af den samlede omkostning på kommunalt niveau:

• Tilbageføring af budgettet til dækning af udgiften for bleer (ca. 250 
t.kr.)

• Tilbageføring af budgettet til delvis dækning af gartnerudgifter (ca. 
150 t.kr)

• Tilbageføring af ”Reduktion af vikartildelingen i daginstitutioner (780 
t.kr.)” fra budget 2017.

Det er 3 små aktivitetsudvidelser til budgettet, som vil være en kæmpe 
hjælp i det daglige for vores daginstitutioner. Ikke mindst for bleerne, som 
nu skal administreres i diverse løsninger af forældrene selv, hvilket er meget
besværligt. 

Budgettet for 2018-21 skal vedtages inden kommunalvalget! Finansieringen 
kan findes rigeligt i de faldende børnetal, der giver store besparelser på 
børneområdet i budgettet. I budgetforslaget 2018-21 er der lagt 
besparelser/finansieringsforslag ind som en følge den demografiske 
udvikling med et faldende børnetal. Besparelsen på 
”Befolkningsreguleringer, dagpasning” under Børneudvalget udgør i 2018 
4,2 mio. kr. i budgetforslaget. Her ligger der en kilde til finansiering af de 
midler, som tidligere budgetrunder har sparet væk eller reduceret.

Forældrebe-
styrelsen 
Sandslottet
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fra skole. Derfor hilser vi også beslutningen og modet til at lave en 
selvstændig skole i Ramløse velkommen og håber den bevægelse bliver 
bakket op politisk og økonomisk i hele kommunen.

Bestyrelsen vil også gerne bakke op om beslutningen om at tilføre midler til 
specialområdet. Bestyrelsen vil dog rigtig gerne gøre opmærksom på at, vi 
vurderer de ressourcer der er brug for til at løfte opgaven, allerede er 
tilstede i Brumbassen. Der er kun fagligt stærke medarbejdere ansat, som 
kender børnene godt. Derfor virker der oplagt at tilføre midler direkte til 
Brumbassens personale så de i mange tilfælde kan løfte opgaverne og 
måske sparer penge inden det bliver til dyre sager for kommunen.

Sankt Helene Børnehus forældrebestyrelse takker for høringsmaterialet. 

Bestyrelsen har ikke nogen kommentarer til det fremlagte materiale, vi 
ønsker ro til at arbejde med de mange tiltag vi allerede har sat i søen i vores
område. Vi har med vores sammentænkning af FO & daginstitution allerede 
bidraget rigtig meget på det økonomiske plan i forhold til husleje, personale 
udgifter i ydertimerne, lederløn samt kommunens fremtidige mulighed for at
benytte Bakketoppen til de meget tiltrængte ungdomsboliger. Nu vil vi gerne
have arbejdsro til at udvikle Sankt Helene Børnehus til det der for os 
betyder det attraktive lokal samfund. 

Sankt Helene 
Børnehus 
Forældrebe-
styrelse

Udfra mødet d.6/9, hvor det blev bekendt, at budgettet umiddelbart ikke 
har nogle spareplaner, kan vi i Annisse Naturbørnehus kun billige det 
foreslåede budget. Det er naturligvis kun i alles interesse, at der ikke skal 
spares på vores børns ve og vel. Derudover kan vi kun synes godt om 
Sveriges modellen, som også blev fremlagt på mødet, hvor der prioriteres 
forebygge.

Forældrebe-
styrelsen for 
Annisse 
Naturbørnehus

Vi har læst høringsmaterialet for budget 2018 igennem, men det 
forekommer meget uigennemsigtigt, hvilke ændringer der kommer til at ske
- hvis nogen overhovedet - for budgetterne på børneområdet. På det 
foreliggende grundlag har vi derfor ikke mulighed for at vurdere om 
ændringerne er acceptable, uacceptable eller komme med forslag til 
ændringer. 

Forældrebe-
styrelsen 
Troldehøjen

Bjørnegården finder det det afgørende vigtigt, at der skabes en holdbar 
økonomi i drift og 
udvikling af en moderne fremtid for vores børns i et fundament og det 
skabes efter nutidens rammer og behov for vores liv i kommunen. 

Vi ser forudsætning herfor er at: 
● Skabe en økonomisk model, hvor institutionernes drift ikke risikerer at 
skulle dække for merforbrug til særlige foranstaltninger (SP). 

● Sikre at der er økonomi til at muliggøre forebyggende faglige indsatser og 
dermed tilsikre høj kompetence i vores pædagoger . 

● Sikre at der er økonomi til faglig støtte af ordblinde og børn med 
specifikke behov for extra støtte. 

● Sikre økonomi til anskaffelse og drift af moderne IT-redskaber, herunder 
it-systemer der kan lette hverdagen og støtte til de driftsproblemer der 
kommer løbende. 

Bjørnegården gør opmærksom på, at de i budget 2018-2021 indbyggede 

Forældrebe-
styrelsen i 
Bjørnegården 
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effektiviseringsgevinster, formentligt ikke vil kunne realiseres, hvorfor disse 
vil medføre yderligere serviceforringelser. Og vi kan ikke se hvorfor at et 
underskud forårsaget af dårlig styring af budgetter fra administrationen og 
de folkevalgte, skal laves til et alt for stort overskud i 2021. 

Vi ser derimod at behovet for at der bliver taget hånd om vores børns 
opvækst til at kunne blive til noget ligger i vores hænder og dette koster 
penge 

Bjørnegården foreslår endvidere, at besparelser vedtaget november 2016 
rulles tilbage, da disse har ramt kerneopgaver markant. 

Færre midler til ud af huset aktiviteter, besøg på museer o.a. er kraftigt 
reduceret og så er der heller ikke penge til flere varme hænder for at tilsikre
en tryg opvækst uden for hjemmet imens mor og far tjener penge til at 
holde vores kommune kørende. 

Bjørnegården opfordrer til at der genskabes rammevilkår for, at 
Bjørnegården og kommunens øvrige børneinstitutioner får 
pædagogisk/faglig frihed og en holdbar økonomi til udvikling af tidssvarende
det niveau vi forventer som forældre. 

Skolebestyrelsen finder det positivt, at de planlagte besparelser på SP-
området rulles tilbage, og det er særdeles positivt, at der investeres i 
området i form af flere psykologer og rådgivere. Skolebestyrelsen ser frem 
til, at skolen vil kunne mærke, at der arbejdes målrettet med de familier, 
som har udfordringer, der desværre forplanter sig til skolen i form af 
manglende fremmøde og deltagelse.

Skolebestyrelsen udtrykker bekymring for, at der er nogle uafklarede 
elementer i budgetoplægget i forhold til bl.a. VUP-programmet. Der kan 
være en bekymring for, at der endnu engang efterfølgende vil blive tale om 
at skolerne skal effektivisere. Med de senere års mange effektiviseringer – 
både i forhold til finansiering af skolereformen og senest i 2016, hvor der 
var store besparelser på driften, der har haft tydelige konsekvenser for 
serviceniveauet, er det ikke muligt at spare mere, hvis man ønsker et 
skolevæsen med et anstændigt serviceniveau.

Skolebestyrel-
sen 
Nordstjerne-
skolen

På skoleområdet er vi presset på både det specialiserede område, men også
på det almene område. Skolerne bruge penge fra det almene til at finansiere
indsatserne i det specialiserede område. Vi mener derfor, at det er vigtigt, 
at man har et særligt øje på, hvordan man med en forebyggende indsats 
kan nedbringe udgifterne til specialicerede tilbud, samt hvordan skolernes 
interne etableringer af særlige forløb, kan være med til undgå unødig 
segregering.

Vi mener, at det forslag som ligger til grund for høringen tilgodeser behovet 
for at give det specialiserede børneområde økonomisk ro til at sikre en 
effekt af den indsats, der er lavet i forbindelse med VUP. VUP er et 
forebyggende tiltag og det stemmer godt overens med den viden, man har 
omkring hvilke indsatser, man evidensbaseret ved virker.

Ved at lave en investering i området i form af en opnormering understøttes 
troen på at VUP på lidt længere sigt give en økonomisk effekt i forhold til det
specialiserede børneområde.

Skolebestyrel-
sen 
Gilbjergskolen
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LU- Gilbjergskolen ser positivt på dette tiltag og denne økonomiske 
prioritering, som vi mener er nødvendig for at undgå at ramme almen 
området yderligere, med risiko for at skabe endnu flere børn og unge, der 
har brug for et specialiseret tilbud.

Derudover er skolen optaget af at tilførslen og ikke mindst fordelingen af 
midler til det specialiserede budget, tager højde for de særlige indsatser 
skolerne har etableret i løbet af skoleåret 16/17 for at modvirke yderligere 
segregering til specialtilbud.

For Gilbjergskolens vedkommende, har denne type af indsats varieret en del
henover skoleåret, hvor skolen pr. uge har brugt op til 137 arbejdstimer  på 
at forsøge at fastholde udsatte elever i et alment skoletilbud, fordi det har 
givet god mening at gøre det.

Skolebestyrelsen på Ramløse er store fortalere for at skolen igen er blevet 
selvstændig, men finder det afgørende at der skabes en tildelingsmodel, 
som sikrer en minimums tildeling til en almendelen. Vi ønsker i 
projektperioden, at skolen tildeles midler efter antallet af klasser, og ikke pr.
elev, da det vil skabe mulighed for at projektet bliver bæredygtigt. 

Vi vil gerne skabe en stærk lokal skole, og finder det derfor nødvendigt, at vi
i projektperioden, eftergives skolens andel i underskuddet, der er oparbejdet
på Nordstjerneskolen.

Vi er udfordret af en meget stor privatskolefrekvens, og finder der er meget 
stor forskel på hvor stor en indsats, der gøres i forhold til inklusionsarbejde 
på folke- og privatskoler. Denne forskel ønsker vi også bliver afspejlet i 
tildelingsmodellen.

Vi er enige i skolens LU høringssvar, hvorfor dette er sat ind sammen med 
skolebestyrelsens opmærksomhedspunkter.

LU-Ramløse finder det det afgørende, at der skabes en holdbar økonomi til 
drift og udvikling af en moderne folkeskole, hvor det af lokalsamfundets 
forventede serviceniveau muliggøres indenfor de givne økonomiske rammer.
Vi oplever at det er meget presset at arbejde med inkluderende 
læringsmiljøer, inden for den nuværende ramme.

LU Ramløse er rigtig glade for beslutningen om at gøre skolen selvstændig 
igen. Vi ser det som en nødvendighed for at kunne overleve som lokal skole.
Vi er i fuld gang med at afdække, hvor langt vi kan komme, ved at inddrage
lokalsamfundet i skolens udvikling. Vi kunne godt tænke os en pulje til 
eksperimentere med nye løsninger til glæde for Ramløse Lokalsamfund. 

• kantineprojekt i samarbejde med Ramløse Hallen

• samarbejde med børnehaven

• samarbejde med Ram-Huset

• Samarbejde mellem Hallen og FO

• ture ud af huset (museum etc.)og lejrskole

• Samarbejdstimer mellem skole og FO

Skolebestyrel-
sen Ramløse 
Skole
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• Inklusionsarbejde

• sikre kompetenceudvikling af Dansk som andensprogs lærere, efter 
nedlæggelse af modtageklasser

• Sikre et højeste antal undervisningslektioner for lærere, så det bliver 
nemmere at rekruttere nye medarbejdere.

• Skabe en økonomisk model, hvor skolens almene drift ikke risikerer 
at skulle dække for merforbrug til særlige foranstaltninger (SP). Altså
skal der være en model som sikrer en fast tildeling til almendelen, 
som giver mulighed for at arbejde inkluderende, samtidig med at der
er midler til at sende børn i specialtilbud, når dette er påkrævet.

• Sikre at der er økonomi til at muliggøre forebyggende faglige 
indsatser, så som Vaks kurser, AKT arbejde og holddannelse 

•

Sikre at der er økonomi til inkluderende indsatser, herunder 
pædagoger som inklusionsagenter i skolens klasser, hvilket kan lette 
presset på SP-udgifter

• Sikre økonomi og rammer til medarbejdernes stærkt nødvendige 
efter- og videreuddannelse

• Sikre økonomi til anskaffelse og drift af moderne 
undervisningsmidler, herunder it

• Der er skåret kraftigt i skolens muligheder for at indkøbe 
undervisningsmidler, herunder bøger, it-udstyr og abonnementer på 
it-baserede undervisningsprogrammer/portaler.

LU Ramløse finder de politiske målsætninger relevante og gode, men finder 
det rigtig svært at opnå inden for den nuværende økonomiske ramme.

Vedr. høringssvar af 1. behandling af budget fra Gribskov Ungdomsskole 

Det er med stor glæde, at bestyrelsen noterer sig at den tidlig indsats kan 
blive styrket væsentligt. Dette tiltag bakker Gribskov Ungdomsskoles 
bestyrelse stærkt op omkring, da mange af de udsatte børn og unge 
kommer i et af klubbens tilbud på en eller anden måde.

Bestyrelsen finder det fornuftigt, at Gribskov kommune fortsat finder 
inspiration og arbejder aktivt videre med den tilgang, der ligger bagved 
Sverige modellen og Herningmodellen. Jo tidligere vi kan sætte ind med en 
god og målrettet indsats, jo bedre.

Bestyrelsen for 
Gribskov 
Ungdomsskole

Velfærdsudviklingsprogrammet VUP
Gribskov Lærerkreds kan ikke anerkende, at man med 
Velfærdsundviklingsprogrammet (VUP) lægger op til betydelige kommunale 
besparelser på ca. 29 millioner i 2018, stigende til 60 millioner i 2020. 
Lærerne i Gribskov Kommune har deres fokus på kerneopgaven 
(undervisning og udvikling, som fører til læring og dannelse) med en 
forventning om en politisk ledelse med klare prioriteringer og klare 
meningsgivende strategier, der er synlige for brugerne omkring vores 
folkeskoler og ikke mindst for lærerne som det udførende led.
Det er Gribskov Lærerkreds´ vurdering, at der ikke er basis for yderligere 

Gribskov 
lærerkreds
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besparelser på skoleområdet. 
Derfor bør beslutninger om besparelser og effektiviseringer findes inden for 
andre velfærdsområder.

Det specialiserede børneområde
Den politiske beslutning om at tilføre det specialiserede børneområde 48 
millioner i 2018, faldende til 41 millioner i 2019, finder Gribskov Lærerkreds 
som en god politisk beslutning. 
Det anbefales, at tilførslen af denne resurse primært skal bruges på 
forebyggelse generelt, herunder også ansættelse af personale til opgaven: 
Psykologer, tale- høre pædagoger og lærere. Der bør ligeledes indledes 
drøftelser med de nævnte faggrupper om anvendelse af denne 
resursetilførsel dels i forhold til forebyggelse på den lange bane og dels i 
forhold til løsning af aktuelle sager.

Flygtninge
Gribskov Lærerkreds anbefaler, at et eventuelt mindre resurseforbrug på 
dette område føres i et regnskab for sig selv, og at ej forbrugte resurser på 
området tilføres skolerne såvel ved årsopgørelsen i 2017 som i 2018 efter 
afregning med staten har fundet sted. Ej forbrugte resurser anbefales tilført 
skolerne til følgende anvendelse: 

1. Ansættelse af flere lærere til indskolingen – tolærerordninger. Der er 
behov for flere lærere i indskolingen.

2. Kompetenceudvikling for lærere, der underviser tosprogede elever 
samt undervisningsmateriale til tosprogede elever. Denne 
lærergruppe har behov for kompetenceudvikling.

Ansæt flere lærere!
I vurderingen af likviditet i kommunen lægges en antagelse om et minimum 
på 100 millioner i kommunekassen til grund for administrationens 
anbefalinger til Byrådet.
Gribskov Lærerkreds anbefaler, at denne sænkes til 90 millioner med 
frigivelse af 10 millioner til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Dette vil 
være en styrkelse af arbejdet med fagligheden omkring eleverne, en 
styrkelse af inklusionsarbejdet og ikke mindst gøre, at vi som skolevæsen 
kan signalere til omverdenen, at skolerne i Gribskov Kommune er vigtige. 
Det vil gøre kommunen mere attraktiv som bosættelseskommune for 
børnefamilier.
Med reformen på skoleområdet er det målfastsat, at det faglige niveau skal 
løftes. 
I fagene dansk, matematik og engelsk kunne man i 50 % af timerne være 2 
lærere i undervisningen for bedre at kunne arbejde med at nå de faglige mål
og tillige også at arbejde målrettet med såvel undervisnings- som 
elevdifferentiering. Tolærerordninger er særligt nødvendigt i klasser med 
høje elevtal.

Samarbejde mellem pædagoger og lærere
Gribskov Lærerkreds kan konstatere, at man med budget 2018-2021 agter 
at fastholde samarbejdstiden mellem lærerne og pædagogerne. Dette 
betragter lærerkredsen som et politisk ønske om at fastholde og 
udvikle samarbejdet mellem lærere og pædagoger i forhold til 
arbejdet med inklusion af elever med behov for specialpædagogisk 
bistand. En fortsat udvikling af arbejdet med inklusion af elever i 
almenområdet med behov for specialpædagogisk bistand er en 
ledelsesmæssig fornuftig prioritering.

Skolebyggeri i Gilleleje 
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Med forliget afsættes der også resurser til skolebyggeriet i Gilleleje, 
startende i 2018. Dette har ligeledes opbakning fra Gribskov Lærerkreds.

Nedenstående havde Gribskov Lærerkreds gerne set med i forliget.

Aftale om forberedelsestid på lærerområdet 
Der indgås en aftale om forberedelsestid på lærerområdet, som er 
tidssvarende. Det bør være en aftale, der giver lærerne et professionelt 
råderum og fleksibilitet i forhold til løsning af forberedelsesopgaverne. Dette
er et effektiviseringstiltag, der vil øge produktiviteten på kommunens skoler,
og som kan gøres uden resursetilførsel. 

Vedvarende fokus på lærernes efter- og videreuddannelse: Med en 
vedvarende høj prioritering af lærernes efteruddannelse inden for fagene og 
det pædagogisk-psykologiske felt vil lærerne i høj grad være i stand til at 
optage udviklingstiltag og arbejde med en skole i bevægelse og udvikling. Et
højt uddannelses- og efteruddannelsesniveau er afgørende nødvendigt, hvis 
vi vil have høje faglige mål for eleverne og have omstillingsparate 
medarbejdere på skolerne. Skolelederne skal hele tiden arbejde med 
systematisk kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse af lærerne. 
Minimum 5 % af en lærers arbejdstid bør forbeholdes kompetenceudvikling 
som efter- og videreuddannelse. Efteruddannelse af lærerne bør have en høj
ledelsesmæssig prioritering, hvis målene for direktionens program om 
effektbaseret ledelse skal nås.

Ovenstående havde Gribskov Lærerkreds også gerne set som en del af de 
politiske prioriteringer i budgetforliget.

Hermed til den videre politiske og administrative behandling af budget 
2018-2021.

FU tilkendegiver, at det er vigtigt at politikerne har visionære mål og at 
politikerne investerer og prioriterer i langsigtede mål.

FU vil i den forbindelse anerkende, at politikerne har vedtaget en handleplan
for en 4årig periode til det specialisere børneområde. 

Det kræver, at der generelt tages politisk ansvar for serviceniveauer, som er
realistiske og afspejler økonomien samt, at der gives arbejdsro til at 
implementere eksisterende tiltag i driften og skabe sikker drift. Det er forsat 
centralt, at der fokus på forebyggelse på det almene og specialiserede 
børneområde.

Endeligt er det ønskeligt, at høringsmaterialet fremadrettet er lettere at 
forstå.

FU Børn og 
Unge og Kultur 
og Fritid

• VUP
HU udtrykker bekymring for, hvorvidt de økonomiske mål for VUP 
kan indfries. Der bør være opmærksomhed på, at budgettet ikke har 
kunnet indeholde konsekvenserne af, at børneområdet er taget ud, 
da man dermed har fjernet 3/4 af gevinstpotentialet. Det findes dog 
positivt, at de opnåede erfaringer viser, at et tværgående arbejde 
giver faglig og kvalitativ værdi.
Uanset at VUP ikke har genereret et økonomisk afkast endnu, 
foreslås det, at der arbejdes videre med tværgående samarbejder 
med henblik på sammen at finde de optimale arbejdsprocesser og 

HU
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effektiviseringer.
• Politisk mod, ansvar og prioritering ifm. besparelser 

Det kræver, at der generelt tages politisk ansvar for serviceniveauer,
som er realistiske og afspejler økonomien samt, at der gives 
arbejdsro til at implementere eksisterende tiltag i organisationen og 
skabe sikker drift. Det skal prioriteres, hvad der skal gøres mindre 
af/ikke gøres i forbindelse med yderligere besparelser, idet der 
generelt opleves aktivitetsstigninger.

• Visioner/langsigtede planer
HU tilkendegiver, at det er vigtigt, at politikerne har visionære mål, 
og at politikerne investerer og prioriterer i langsigtede mål.

• Samling af administrationen - udsættelse har også 
konsekvenser
Der opfordres til, at der bliver kigget på, hvad der kan gøres inden 
for nuværende økonomiske rammer for at optimere 
arbejdsmiljøforholdene i de anvendte bygninger.

Der er et stort behov for, at fagområderne arbejder tættere sammen 
- ellers kan de komplekse tværgående udfordringer næppe løses 
effektivt og med høj kvalitet - og for at vi i administrationen bruger 
vores tid effektivt. En forudsætning for at kunne gøre det er at 
medarbejderne sidder fysisk tæt på hinanden.

Vi opfordrer derfor fortsat til at samle administrationen i et samlet 
rådhus. Det vil betyde en effektivisering af arbejdsgangene og en 
hurtigere eksekvering af arbejdsopgaverne, samt have en positiv 
betydning for fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.

• Børnehandleplan
HU anerkender, at der er vedtaget en 4 årig handleplan for det 
specialiserede børneområde.

Høringssvar fra LU på Børne- og ungeområdet

Hermed høringssvar vedr. Budget 2018-2021.
Vi har i LU gennemgået høringsmaterialet vedr. Budget
2018-2021.
Det er taget til efterretning.
Til venlig information, så har det været oplevelsen, at
høringsmaterialet i denne omgang har været svært
gennemskueligt og tidsfristen for kort.
På vegne af LU i Naturbørnehuset i Annisse.

Annisse 
Naturbørnehus

LU i Helsinge Børnehuse har ingen kommentar til
høringsmaterialet vedr. budget 2018-2020

Helsinge 
Børnehus

Vi har med interesse læst høringsmaterialet og må endnu
engang konstatere, at det er på et meget overordnet og meget lidt konkret 
niveau.
Vi ønsker ;
1. arbejdsro, så vi kan implementere nye strategier og tiltag – 
effektprogram og nyt partnerskab daginstitution og FO.
2. Visionære og langsigtede mål – også på det økonomiske
område. Vi ønsker os modige politikere, der tør investere i
børnene og deres fremtid.

Sankt Helene
Børnehus
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Medarbejderne i Børnehuset Brumbassen ser på budgettet
2018-2021 med en smule optimisme, da vores område i denne omgang ikke
skal finde penge i budgettet og det faktum at specialområdet for tilført 
midler til at dække det stigende antal opgaver.
Vi håber politikkerne har tillid til det 4 årige budget og mod til at komme ud 
af 2018 og 19 med et lille minus i kassen.

Vi ser også frem til politikkerne kobler sig på samskabelsesdagsordnen der 
er på vej i Gribskov. På den måde får alle en stemme der rækker ud over 
stemmeboksen. Det vil øge ejerskabet i de politiske beslutninger der bliver 
taget på rådhuset og derved også opbakningen, tilliden og forståelsen.

Vi tænker dog at en del af de midler der tilføres det
specialiserede område kunne bruges lige så klogt til langsigtet ”rigtig” 
forebyggelse ved at prioriterer vuggestuer, børnehaver og skoler på 
normalområdet højt. Vi støtter derfor som udgangspunkt op om 
Sverigesmodellen, men håber fremadrettet på en endnu mere visionær 
tilgang hvor der kommer et øget fokus ud i 1. led hos børnenes pædagoger 
og skolelærer.
Vi har også forståelse for at de ekstra ressourcer på
specialområdet kan være med til at løfte de opgaver som vi står med i dag 
på et tidligere tidspunkt. Det blive spændende at se om, dette så bliver en 
realitet og hvordan og hvor meget vi kommer til at mærke den prioritering 
som er lavet, her i vores institution.

Brumbassen

Elverhøjens LU er meget tilfredse med, at der er ro på budgettet og dermed 
også børneområde bl.a. på grund af den 2-årige budgetaftale. LU er også 
meget glade for, at der investeres i det specialiserede børneområde, så 
vores budgetter bliver retvisende og der fortsat (og i højere) er mulighed for
at sikre en tidlig indsats.

LU håber også, at byrådet vil have opmærksomhed på, at når der på et 
tidspunkt bliver et større råderum, så skal 0-6 års området prioriteres for 
yderligere at styrke den tidlige og forebyggende indsats. LU minder om, at 
tal fra KORA i 2016 viste, at vi i Dagtilbud har et serviceniveau på 80% 
sammenlignet med nærliggende kommune.

Elverhøjen

Vedr. høringsvar på Budget 2018-2021
Møde. D. 07.09.2017
Umiddelbart ikke nogle kommentarer. Vi finder det vanskeligt at se om der 
har betydning i form at besparelser for vores område.
Vi mangler faktuel tal og forklaringer, som fortæller om hvilken betydning 
der er for dagtilbuddene.

Esbønderup 
Børnehus

LU Skovkanten kan konstatere at der er hen over årene er
besparelser på dagtilbud, men det er svært gennemskueligt, hvor og 
hvordan det vil komme til at udmønte sig på området.
En klar anbefaling fra LU er at vi er nødt til at tænke langsigtet og investere 
i vores børn og unge.
I det pædagogiske arbejde vil vi gerne arbejde med langsigtede mål, men 
vores måde at regne normeringer ud på, spænder i nogen grad ben for det, 
da vi hver måned skal regne normeringer ud i forhold til børnetal vi har.
Ved at lave en opnormering på dagtilbud området vil vi på længer sigt, se 
en nedgang i børn der har brug for specialiseret hjælp, i form at støtte 
pædagoger i dagtilbud og skole.

Skovkanten
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Vi vil se et dagtilbud område, som kan tage hånd om børn der i perioder kan
have det svært, og har brug for særlig opmærksom fra de voksne omkring 
barnet.
Der er rigtig meget forskning der tyder på at små børn har brug for flere 
voksne, til at hjælpe og støtte dem i deres udvikling.
Citat fra Politikken søndag den 3-9-2017
Lisbet Zornig Andersen siger:
"Her skal vi invester: Flere penge til tidlige indsatser i dagpleje og 
vuggestuer. Vi ved at gode normeringer med veluddannet personale og 
pædagoger forebygger negativ social arv."
Gribskov skal være et godt sted for børn at vokse op, hvor de får hjælp og 
støtte til at udvikle sig til unge mennesker der alle får en 
ungdomsuddannelse.
Dette er LU Skovkanten`s anbefalinger til budget 2018-21.

LU dagplejen kan ikke ud af budgette læse hvor der skal spares, men vi kan 
konstatere at der skal spares på børneområdet hen over årene.
Vi mener at den høje kassebeholdning er i overkanten af det anbefalede, vi 
kunne se pengene blive brugt til tidlig forebyggende indsatser på 
dagpasningsområdet.
En anbefaling fra LU dagplejen:
For at gøre Gribskov til en attraktiv børnevenlig kommune, bør der tænkes 
mere langsigtet, i forhold til investeringer i børneområdet 0-6 år.
Ved at lave en opdateret samlet børne-unge politik og en opprioritering af 
normeringer på dagtilbudsområdet, vil vi kunne lave en tidlig indsats,som vil
kunne forebygge negativ social arv.
Afsætte ressourcer til øget samarbejde mellem sundhedspleje og dagpleje.

LU dagplejen

Vi er rigtig glade for, at se, at man tilsyneladende har lyttet de foregående 
år og nu er villig til, at investere i børne og unge området. Vi er meget 
spændte på, at se om investeringen inden for de udsatte familier, bliver 
fulgt op af en lige så visionær investering i dagtilbudsområdet. Vi håber 
også at man har modet til, at lade investeringen arbejde og vente på at den 
giver afkast.

I pressen drukner de positive historier om Gribskov og det
arbejde, som rigtig mange mennesker brænder for, i negative historier om 
politiske benspænd og fnidder i forskellige udvalg.
Vi vil gerne have, at man ser børneområdet som et sted man kan investere 
og dermed få nye tilflyttere og i tilgift positive historier
ud af.

• Har i modet til, at investere?
• Har i modet til ikke, at gå i panik hvis kursen på vej mod toppen 

falder en anelse?
• Har i modet til at følge investeringen op med nye investeringer?
• Har i modet til, at lave Gribskov kommune, til den bedste og 

mest visionære børnekommune i landet?

Hvis I kan svare ja til ovenstående, er vi sikre på, at Gribskov kommune i 
fremtiden vil blive en kommune, hvor familier flytter til pga. det vi gør for 
børnene, frem for at blive et sted hvor folk flytter fra pga. de ting vi ikke 
gør.

Med venlig hilsen
LU-udvalget i Gilbjerg Børnehuse.

LU Gilbjerg 
Børnehus
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Vi har med interesse læst høringsmaterialet og må konstatere, at det er på 
et meget overordnet og meget lidt konkret niveau.

Vi ønsker;
1. arbejdsro, så vi kan implementere nye strategier og tiltag – 
effektprogram og nye måder at arbejde på i korpset.
2. Visionære og langsigtede mål – også på det økonomiske
område. Vi ønsker os modige politikere, der tør investere i
børnene og deres fremtid.

SP-korps

Vi synes, at høringsmaterialet er svært at forholde sig til. Det er meget 
overordnet og ukonkret for os. Vi kan sagtens forstå de kommende 
udfordringer, men har svært ved at se vores rolle i det.

Bjørnegården

Høringssvar budget 2018-2021 fra LU på Nordstjerneskolen
LU finder det positivt, at der tilføres penge, således at
budgetterne for det specialiserede børneområde bliver
retvisende. Det rykker dog ikke ved, at LU er bekymrede over, at der 
gennem de senere år er blevet effektiviseret kraftigt i almen-området. I 
forbindelse med indførelse af skolereformen og lov 409 i 2014 var der en 
effektivisering indbygget i form af en stigning i undervisningstimetallet, som
af KL var i størrelsesordenen 80 timer svarende til ca. 12%. Med de 
besparelser/effektiviseringer der er fulgt i årene efter i Gribskov er 
effektiviseringen nu i størrelsesordenen 17%, og lærernes 
undervisningstimetal er blandt landets højeste! Det er en voldsom
effektivisering set i lyset af, at der samtidig skal implementeres en ny 
skolereform, der i den grad lægger op til nye måder at undervise på, hvilket 
kræver både tid til planlægning, kompetenceudvikling og ikke mindst 
samarbejde. Og det er en effektiviseringsgrad, der ikke er set lignende på 
andre områder i det offentlige. Derfor opfordrer LU til at skoleområdet ikke 
udsættes for flere effektiviseringer/besparelser, men derimod
prioriteres med flere ressourcer, så blandt andet
undervisningstimetallet for lærerne kan sænkes.

I forbindelse med de seneste besparelser på blandt andet driften har det 
haft følgende konsekvenser:

• Eleverne kommer nu kun på lejrskole én gang i skoleforløbet.
• Der er markant færre ressourcer til at komme ud i virkeligheden og 

leve op til reformens mål om mere undervisning med ”Skolen i 
virkeligheden”

• Ressourcerne til investering i nye spændende digitale 
undervisningsmaterialer må bremses.

Den generelle IT-udvikling med devices til alle elever samt driften af dem, 
bliver desuden sat tilbage, da alle ressourcer til IT-drift blev sparet væk ved
tildelingen af midler til skoleåret 17/18.

Skolens økonomi er desuden presset af de stigende udgifter til 
specialundervisning (eksterne elever, der visiteres til et andet tilbud). Disse 
udgifter er i øjeblikket højere end de tildelte midler, hvorfor skolen 
finansierer det fra almen-delen. Skolen har en høj privatskolefrekvens og 
derfor vanskeligt ved at planlægge og forudsige disse udgifter, idet skolen 
ikke kender disse elever og først hører om dem, når de skal visiteres til et 
dyrt specialtilbud.
Skolen dækker disse udgifter for alle elever i skoledistriktet og ikke kun for 
de elever, der går på skolen. At skolen skal dække underskuddet på det 

Nordstjerne-
skolen/FO
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specialiserede område skaber et lavere serviceniveau på almen-området end
der er politisk besluttet, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. LU ønsker, at der 
må være et minimum for, hvilke ressourcer der skal gives til almen-området
for at leve op til det politisk besluttede serviceniveau.

LU udtrykker en generel bekymring omkring besparelser på FO, der i 
forvejen har en meget lav normering, og en yderligere besparelse vil 
medføre, at det primært bliver en pasningsordning og ikke en fritidsordning 
med spændende aktiviteter. Set i lyset af, at det er meget dyrt at gå i FO i 
Gribskov, er det problematisk, at normeringen er så lav.

LU er bekymret i forhold til besparelserne på pædagoger i skolen,der 
allerede er indført i indeværende skoler, idet det er blevet vanskeligere at 
løfte inklusionsopgaven i skoletiden, hvilket pædagogerne har været en 
vigtig del af.

Høringssvar til budget 2018-2021 fra LU.

Der gives udtryk for en generel bekymring for, at almen-området påvirkes 
økonomisk negativt af SP-området.

LU er bekymret for, at der, trods tildeling til det specialiserede 
børneområde, ikke i tilstrækkelig grad sikres forebyggende tiltag (f. eks ved 
inklusionspædagoger) på skolerne, således at udgifterne til vidtgående 
specialundervisning for skolerne stiger yderligere.

I 2018 forventes et mindre forbrug på flygtningeområdet end budgetteret.

LU anbefaler, at restbeløbet investeres til for eksempel
kompetenceudvikling af lærere og pædagoger indenfor dansk som 
andetsprog.

Sankt Helene 
Skole/FO

LU-Bjørnehøj finder det det afgørende vigtigt, at der skabes en holdbar 
økonomi til drift og udvikling af en moderne folkeskole, hvor det af 
lokalsamfundets forventede serviceniveau muliggøres indenfor de givne 
økonomiske rammer.
Forudsætning herfor er

• Skabe en økonomisk model, hvor skolens almene drift ikke 
risikerer at skulle dække for merforbrug til særlige 
foranstaltninger (SP).

• Skabe en økonomisk model, hvor tildeling til almen drift muliggør 
at alle elever som minimum modtager statens´vejledende timetal
på alle klassetrin.

• Sikre at der er økonomi til at muliggøre forebyggende faglige 
indsatser, så som Reading Recovery og holddannelse.

• Sikre at der er økonomi til faglig støtte af ordblinde og elever 
med specifikke behov.

• Sikre at der er økonomi til inkluderende indsatser, herunder 
pædagoger som inklusionsagenter i skolens klasser, hvilket kan 
lette presset på SP-udgifter.

• Sikre økonomi og rammer til medarbejdernes stærkt nødvendige 
efter- og videreuddannelse

• Sikre økonomi til anskaffelse og drift af moderne 
undervisningsmidler, herunder it.

LU-Bjørnehøj gør opmærksom på, at de i budget 2018-2021

Bjørnehøjskolen
/FO
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indbyggede effektiviseringsgevinster, formentligt ikke vil kunne 
realiseres, hvorfor disse vil medføre yderligere
serviceforringelser.

LU-Bjørnehøj gør opmærksom på, at elever med særlige behov fra andre 
skoledistrikter søger Bjørnehøj, ud fra antagelsen om, at Bjørnehøj er et lille
trygt miljø, der er organiseret på en måde, som tilgodeser disse elevers 
særlige behov. Antagelser om, at Bjørnehøj ikke har en pæn del mængde af 
særlige opgaver er uden hold i virkeligheden.
LU-Bjørnehøj gør opmærksom på, at behovet for lærer- og
FO-personale som inklusionsagenter opleves som stigende, da stadig flere 
børn starter i skole uden tilstrækkelig
opdragelse/skoleparathed og uden tilstrækkeligt sprogligt
fundament til at kunne lære eksempelvis at læse.
LU-Bjørnehøj forelår endvidere, at besparelser vedtaget
november 2016 rulles tilbage, da disse har ramt kerneopgaver
markant.

• Pædagogers inklusionsindsatser mangles med dårligere 
elevtrivsel og social udvikling til følge. Manglende social udvikling 
og fællesskabers sammenhængskraft kan medføre flere unge 
utilpassede borgere.

• Kantinedrift er p.t. videreført, men forhøjede priser har medført 
mindre omsætning, så lukning af kantine overvejes kraftigt. Dette
vil formentlig medføre faldende energiniveau blandt elever i 
ydertimer med faldende læring som resultat.

• Der er skåret kraftigt i skolens muligheder for at indkøbe 
undervisningsmidler, herunder bøger, it-udstyr og abonnementer 
på it-baserede undervisningsprogrammer/portaler.

• Færre midler til ud af huset aktiviteter, besøg på museer o.a. er 
kraftigt reduceret og lejrskole på 4. årgang er skåret væk.

LU-Bjørnehøj opfordrer til at der genskabes rammevilkår for, at Bjørnehøj 
og kommunens øvrige skoler får pædagogisk/faglig frihed og en holdbar 
økonomi til udvikling af tidssvarende folkeskoler,
hvor det af lokalsamfundets forventede høje serviceniveau kan realiseres.

LU ved Gribskolen udtaler til oplægget til budgettet:

Ved gennemlæsning af det egentlige budgetoplæg samt
administrationens mere specifikke budgetoplæg er vores
reaktion, at det er et hårdt trængt budget, der kommer til at udfordre alle.

Det specialiserede børneområde er en af de tunge poster, og i 
administrationens afsnit om VUP-programmet står der
Derudover har udviklingen på det specialiserede børneområde udfordret det 
budgetlagte gevinstpotentiale, da størsteparten af potentialet lå på 
familiesegmentet, som er en del af det specialiserede børneområde. I 
budgetoplægget er indarbejdet et retvisende
budget for børneområdet jf. BY 19.06.17. Det betyder med andre ord, at 
der ikke kan gevinstrealiseres på børneområdet. Det er administrationens 
vurdering, at det ikke er muligt at finde tilsvarende potentialer på de øvrige 
velfærdsområder, da omkring 3/4 af gevinstpotentialet lå under 
familiesegmentet.
Der arbejdes målrettet med at afklare gevinsten af de igangsatte segmenter
og hvorvidt der kan realiseres yderligere potentialer.

LU 
Gribskolen/FO
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Dette arbejde er i gang og forventes afklaret ultimo 2017/primo 2018. I det 
administrative budgetgrundlag er der derfor ikke ændret på 
forudsætningerne for Velfærdsudviklingsprogrammet.
Der er et resterende gevinstkrav på ca. 29 mio. kr. i 2018, ca. 48 mio. kr. i 
2019, ca. 60 mio. kr. i 2020 og ca. 61 mio. kr. i 2021. Når den nye 
vurdering foreligger ultimo 2017/primo 2018 må det forventes, at der skal 
ske en revurdering af budgettet for 2018 og frem.

Det læses af os som en usikkerhed i forvaltningen om, hvorvidt 
besparelserne kan realiseres – og en bekymring for, hvad et eventuelt skred
i budgettet vil medføre.

Det forventes ligeledes, at der vil være besparelsespotentiale i 
STUuddannelserne. Vi kan konstatere, at vi har mange unge, der skal have 
hjælp for at komme i gang med livet efter folkeskolen, og det kan bekymre, 
hvis der ikke er hjælp til dem.

Administrationen skriver som afslutning, at På baggrund af
udviklingen i kassebeholdningen, hvor likviditeten medio 2020 er lige under 
den anbefalede minimumsbeholdning, kan administrationen kun anbefale 
nye tiltag, såfremt der følger finansiering med.

Det bekymrer os meget. Der er brug for tidlige indsatser af 
forebyggende karakter for at undgå, at børn har behov for 
specialiserede tilbud. Økonomien hos os på Gribskolen er under 
pres, og forventningen i budgetoplægget er, at vi skal kunne 
varetage flere opgaver. Vi er i forvejen pressede af den 
socioøkonomiske demografi og selve tildelingsmodellen på 
skoleområdet.

Hermed vores input til høringssvaret

Høringssvar fra LU- Gilbjergskolen

I det budgetforslag som administrationen har lagt til godkendelse har LU- 
Gilbjergskolen følgende kommentarer:

Forslaget tager hensyn til at der er brug for at give det
specialiserede børneområde økonomisk ro til at sikre en effekt af den 
indsats der er lavet i forbindelse med Sverigsmodellen.

Ved at lave en investering i området i form af en opnormering understøtter 
troen på at VUP på lidt længere sigt give en økonomisk effekt i forhold til det
specialiserede børneområde.

LU- Gilbjergskolen ser positivt på dette tiltag og denne
økonomiske prioritering, som vi mener er nødvendig for at undgå at ramme 
almen området yderligere, med risiko for at skabe endnu flere børn og unge 
der har brug for et specialiseret tilbud.

Derudover er skolen optaget om tilførslen og ikke mindst
fordelingen af midler til det specialiserede budget, tager højde for de særlige
indsatser skolerne har etableret i løbet af skoleåret 16/17 for at modvirke 
yderligere segregering til specialtilbud?

For Gilbjergskolens vedkommende, har denne type af indsats varieret en del

Gilbjergskolen/
FO
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henover skoleåret, hvor skolen pr. uge har brugt op til 137 arbejdstimer på 
at forsøge at fastholde udsatte elever i et alment skoletilbud, fordi det har 
givet god mening, at gøre det.

VUP er et forebyggende tiltag og det stemmer godt overens med den viden 
man har omkring hvilket indsatser man evidensbaseret ved virker.

LU-Ramløse finder det det afgørende, at der skabes en holdbar økonomi til 
drift og udvikling af en moderne folkeskole, hvor det af lokalsamfundets 
forventede serviceniveau muliggøres indenfor de givne økonomiske rammer.
Vi oplever at det er meget presset at arbejde med inkluderende 
læringsmiljøer, inden for den nuværende ramme.

LU Ramløse er rigtig glade for beslutningen om at gøre skolen selvstændig 
igen. Vi ser det som en nødvendighed for at kunne overleve som lokal skole.
Vi er i fuld gang med at afdække, hvor langt vi kan komme, ved at inddrage
lokalsamfundet i skolens udvikling. Vi kunne godt tænke os en pulje til 
eksperimentere med nye løsninger til glæde for Ramløse Lokalsamfund.

• kantineprojekt i samarbejde med Ramløse Hallen
• samarbejde med børnehaven
• samarbejde med Ram-Huset
• Samarbejde mellem Hallen og FO
• ture ud af huset (museum etc.)og lejrskole
• Samarbejdstimer mellem skole og FO
• Inklusionsarbejde
• sikre kompetenceudvikling af Dansk som andensprogslærere, efter 

nedlæggelse af modtageklasser
• Sikre et højeste antal undervisningslektioner for lærere, så det bliver 

nemmere at rekruttere nye medarbejdere
• Sikre at der er økonomi til at muliggøre forebyggende faglige 

indsatser, så som Vaks kurser, AKT arbejde og holddannelse 
• Sikre at der er økonomi til inkluderende indsatser, herunder 

pædagoger som inklusionsagenter i skolens klasser, hvilket kan lette 
presset på SP-udgifter

• Sikre økonomi og rammer til medarbejdernes stærkt nødvendige 
efter- og videreuddannelse

• Sikre økonomi til anskaffelse og drift af moderne 
undervisningsmidler, herunder it

Der er skåret kraftigt i skolens muligheder for at indkøbe 
undervisningsmidler, herunder bøger, it-udstyr og abonnementer på it-
baserede undervisningsprogrammer/portaler.

LU Ramløse finder de politiske målsætninger relevante og gode, men finder 
det rigtig svært at opnå inden for den nuværende økonomiske ramme 

Ramløse Skole

Hermed ungdomsskolens svar:
Der er ikke andre kommentarer end, at det er meget svært tilgængeligt 
stof.

Ungdomsskolen

Vi anerkender det stramme budget. Budgettet giver mulighed for 
igangsættelse og implementering af de projekter der er sat i gang på CBU 
(Effektprogrammet, Gribskovmodellen, VUP), men henstiller til at der gives 
ro til området til implementeringen af projekterne uden igangsættelsen af 
nye.

Børn og Unge
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På B-siden er der en bekymring for om forudsætningerne for den 
økonomiske handleplan kan holde.

Det anerkendes at der er brug for en stram økonomistyring. Det giver 
imidlertid ikke rum for at løse de uforudsigelige hændelser der sædvanligvis 
sker på området. Det kalder på at der defineres servicemål på området.

20



Høringssvar på Social- og Sundhedsudvalgets område

Høringssvar Høringspart

Centerrådet ved Helsingegården mener, at det ikke kan være Centerrådets 
opgave at kommentere og forholde sig til det samlede budget 2018-2021 for 
Gribskov Kommune! 
Derimod vil det være meget interessant at blive præsenteret for budget 
Helsingegården. Et budget Centerrådet hellere end gerne vil kommentere og 
forholde sig til. Centerrådet har flere gange tidligere anmodet om indsigt i 
budget Helsingegården, men forgæves.

Centerrådet 
ved Helsinge-
gården

Frivilligt Forum Gribskov er glade for at få muligheden for at komme med 
høringssvar til Gribskov Kommunes budget 2018-2021. 

Dog vil vi bemærke, at det i det fremlagte materiale ikke er muligt for os at 
se, på hvilken måde og hvordan det frivillige område er medtænkt i budgettet.
Vi vil derfor opfordre kommunen til at tydeliggøre og præcisere dette. 

Vi imødeser gerne at disse informationer fremlægges inden processen 
fortsætter, så vi har mulighed for at forholde os til de nye informationer og 
kommentere disse.

Frivillig Forum
Gribskov

Økonomigennemgangen på rådhuset d. 6. september gav overblik mht. til 
Gribskov kommunes overordnede økonomi. Den gav ikke anledning til 
kommentarer vedrørende sundheds- og socialområdet. 

Dette høringssvar koncentrerer sig derfor om mere generelle forhold, især i 
forbindelse med det stigende ønske om samarbejder mellem kommunens 
forvaltning og civilsamfundet. Dette er senest udtrykt i forbindelse med den 
aktuelle høring på sundhedspolitikken. 

Frivilligcenter og Selvhjælp Græsted indser, at kommunen ikke kan sprede sig
over alle de områder, hvor frivillige foreninger og grupper har deres virke. Der
er imidlertid områder, som prioriteres af kommunen, hvor frivillige allerede vil
kunne indgå i meningsfyldte samarbejder, især på områder vedr. familier, 
ensomme og varetagelse af sundhedsopgaver f.eks. i form af omsorg. 

Kommune og frivillige har allerede set frugten af samarbejder, hvoraf især 
skal nævnes Lydavisen, Demens, Flygtninge og senest Værdighedspuljen. 

Et forstærket samarbejde i overensstemmelse med f.eks. den foreslåede 
sundhedspolitik vil kunne baseres på et nyt koncept med aktiv fællesindsats 
fra alle relevante parter, det være sig på udviklings-, planlægnings- såvel som
oplysnings- og implementeringsområdet. 

Dette kan vise sig at blive en forudsætning for, at sundhedspolitikken kan 
udmøntes i overensstemmelse med høringsmaterialets intentioner. 

Det vil blive afgørende for at gennemføre et meningsfyldt samarbejde, at de 
forskellige niveauer i administrationen får til opgave at støtte op med 
mandskab og tid. Det er ligeledes vigtigt, at de resultatmål, som forvaltningen
arbejder mod, er præcise mht. inddragelse af civilsamfundet. 

I Frivilligcenter og Selvhjælp Græsted glæder vi os til at deltage i 
udmøntningen af sundhedspolitikken og andre opgaver, hvor samarbejdet kan

Frivilligcenter 
og Selvhjælp 
Græsted
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øge kvaliteten i det sundhedsforbyggende og sociale arbejde.

Ældrerådet finder det ikke hensigtsmæssigt og rimeligt, at de tidligere afsatte 
40 mio. kr. til udbygning af plejehjemskapaciteten fjernes fra budgettet, når 
SSU selv har konstateret, at der ikke foreligger overblik over:

• Udbygningsmuligheder på de enkelte plejecentre
• Opdateret venteliste på de enkelte plejecentre
• Befolkningsudvikling i lokalområderne

Jf. referat af SSU’s møde 15. august, pkt. 54

Ældrerådet

PlejeGribskovs lokaludvalg vil indlede med at henvise til tidligere høringssvar 
fra maj 2017. 

Opmærksomhedspunkter: 
PlejeGribskovs lokaludvalg oplever ikke en gennemskuelighed i kommunens 
anlægsomkostninger til budgetoplægget, vedr. etablering af friplejeboliger i 
Gilleleje.

Endvidere vil PlejeGribskov gøre opmærksom på, at Gribskov kommune har 
mange ledelseslag og i forhold til tidligere ledelsesstruktur, er der en stigning 
af ledere centralt i kommunen. De nye ledelseslag er en øget udgift, der er 
tilkommet inden for det sidste par år. Ydermere kommer længere 
kommunikationsveje, som kan opleves ineffektive. 

Forslag:
PlejeGribskovs Lokaludvalg gør opmærksom på, at man kigger nærmere på, 
hvorvidt den nye planlov, der gør det lettere at gøre nyindkøbt sommerhus til 
helårsbolig, fremadrettet påvirker kommunens omkostninger på 
ældreområdet. 

Andre bemærkninger: 
Lokaludvalget bemærker, at Gribskov kommune vælger at investere i ny vej 
mellem Græsted og Gilleleje, og en ny skole i Gilleleje. Set i lyset af den 
økonomiske situation og det faldende børnetal, undrer denne prioritering 
lokaludvalget. 
Ville det være muligt at renovere skolen i Gilleleje i stedet for at bygge nyt?

I forhold til VUP er PlejeGribskovs Lokaludvalg bekymrede over, at kommunen
endnu ikke er begyndt at gevinstrealisere på indsatsområderne.

Til sidst ønsker lokaludvalget at fremføre, at når der ønskes inddragelse af 
medarbejdere, som ikke er vandt til budgetmateriale i deres daglige arbejde, 
vil det være en fordel, hvis materialet er tydeligt, læsevenligt og mere 
letforståeligt.

Høringssvar fra maj 2017:
PlejeGribskovs lokaludvalg valgte at starte mødet med at mødelederen 
spurgte en deltagere ad gangen, hvad denne havde af forslag og refleksioner 
til det udsendte materiale. 
Følgende forslag kom frem og blev videre drøftet indtil lokaludvalget var enige
om, hvilke forslag man ønskede at sende videre i processen. 

I forhold til den øgede udgift i forbindelse med færdigbehandlede borgere på 

LU Pleje 
Gribskov
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hospitalerne, kunne man udvide antal pladser på Toftebo. I denne forbindelse 
er det også vigtigt at sørge for at placere borgerne det rigtige sted. F.eks. 
bliver ikke Toftebos resurser brugt på den rigtige måde når der visiteres 
”venteborgere” til centeret. Derudover er det vigtigt at optimere samarbejdet 
mellem Centeret/Visitator/hospital, så borgerne bliver udskrevet ordentligt fra
hospitalerne. Ud fra Lokaludvalgets vinkel ville det være økonomisk smart at 
fremskynde processen med det nye plejehjem. 

Akutpladserne på Toftebo kunne blive udnyttet på en anden måde, så borgere
i hjemmeplejen kunne blive indlagt på en akutstue på Toftebo, i stedet for på 
hospitalet. Det er vigtigt at tænke i forebyggelse, og her er akutfunktionen 
central. Måske kunne vi også have SSA’er ansat i akutfunktionen, og triagere 
borgeren. 

Toftebo og visitationen kunne spare rigtigt meget administration, hvis man 
kiggede på arbejdsgangen omkring anmodning af ydelser. Der er også behov 
for et øget fokus på visitation af borgerne. Bliver de visiteret til de rigtige 
ydelser? 

Lokaludvalget forstiller sig at det må være meget dyrt for kommunen som 
helhed at have en brandstue stående på Trongården. Lokaludvalget foreslår at
man skal se mere fleksibelt på denne plads. Med lidt ombygning kunne vi 
etablere to boliger, som vi kan åbne snarligt. I mens vi venter på et nyt 
plejecenter. 
Måske ikke optimalt i forhold til PlejeGribskovs økonomi i forhold til 
planlægning af medarbejdere.  

Omlægning om hvem der bestiller varer til stierne. Tages med videre i 
PlejeGribskovs planlægning og budget. 

Vi bruger rigtigt mange bleer. Hvordan kan vi spare på dette område?  
Gennem at sikre at borgeren får den rigtige ble. Derudover kan vi hyppigere 
hjælpe borgeren på toiletten, og have faste toilettider. Dette sparer på bleer, 
men er mere omkostningsfuld i forhold til personale. Men mere værdigt for 
borgeren. 
Der er lang ekspeditionstid ved visitering af hjælpemidler. Der er et ønske om 
at man gennemgår arbejdsgangen omkring anmodning af ydelser og 
hjælpemidler. Det er et meget omstændeligt og tungt. 
Vi tænker at en kortere vej til visitator, ville gøre det mere effektivt. 
Andre kommuner har en akutkasse på visitationen, hvor borgerne kan komme
og hente/skifte/reparere gangredskaber.  Andre kommuner sparer penge på 
den nye arbejdsgang. 
Måske kunne PlejeGribskov tage opgaven, så der ikke skal bruges visitator på 
opgaven?

Vi kan øge indtægten fra selvtrænerne, gennem at højne betalingen. Dette 
har lokaludvalget tidligere kommet med som forslag, i forbindelse med 
udarbejdelse af optimeringsforslag. 
Man bør overveje hvilket serviceniveau, man ønsker i Gribskov Kommune. 
Hvis man lægger sig på samme niveau, som omkringliggende kommuner, ville
man få en indtægt på ca 500.000kr (Hvis alle tilmeldte fortsætter med 
selvtræning). 

Når lokaludvalget drøfter kommunen som helhed opleve at der er kommet 
flere ledelseslag centralt i kommunen de sidste par år.

Mødekultur i Gribskov Kommune. Der bliver afholdt rigtigt mange møder. 
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Der bliver sat spørgsmål til hvorfor møderne på rådhuset først starter kl. 9. 
Videre er der en  kultur hvor der bliver serveret meget forplejning til møder. 
Dette kunne man godt skære ned på.  Forslagsvis kunne man blive enige om 
at det kun bliver serveret kaffe, te og vand til møder der er 1-2 timer. 
Frugtordningen er også en udgift, hvor lokaludvalget ikke rigtigt kan se 
fordelerne.
Forplejning er meget dyrt da kommunen køber det udefra.

I forhold til ”rød/gulgrøn” kataloget stiller lokaludvalget spørgsmål til 
besparelse på mad til de unge. I det lange løb, tænker vi ikke at det er en god
besparelse, da vi kan se på det ældre hvor vigtigt det er med god ernæring. 

Afslutningsvis ønsker PlejeGribskovs Lokaludvalg fremsende et ønske om 
længere svarfrist, da medarbejdersiden gerne vil have mulighed for at drøfte 
forslag med sine kollegaer.

Sammenfatning og forslag
Forslag

• Etablering af to ekstra pladser på Trongården i eksisterende lokaler. 
(Brandstuen og kontor) For at nedbringe ventedage på hospital og Toftebo,
samt nedbringe antallet af borgere der venter på plejehjemsplads på Toftebo. 
Pladserne forventes at bruges indtil at det nye plejecenter er i drift. De to 
ledige pladser vil hurtigt kunne tages i brug, brandstuen er klar og stuen, hvor
der pt. er kontor vurderes umiddelbart at denne blot skal males. 

• Ændre praksis for små reparationer og ombytninger af 
hjælpemidler, fra at man kører ud til borgerne, til at man som andre 
kommuner har gode erfaringer med, holder åbent f.eks to dage om ugen fra 
f.eks. 16-18, hvor borgere og pårørende kan komme. Dette kan reducere 
medarbejderresuser, til kørsel samt nedbringelse af ventetid på udlevering/ 
ombytning af hjælpemidler til borgere i eget hjem. 

• Ændring af mødekultur og mødeforplejning fjernes kage, frugt, 
frokost osv. Dette ville være en direkte besparelse. Eksempel på at kage der 
købes hjem til rådhuset, koster ca 10 kr pr. stykke, alt i direkte indkøb. Der er
brug for en ændring af kulturen i forhold til hvornår det er behov for 
forplejning. Det er indirekte en lønforhøjelse at holde ansatte på kost. Dyre 
kaffeautomater kan erstattes med almindelige kaffemaskiner. Dette vil også 
øge medarbejdernes sundhed, da de produkter som benyttes i maskinerne er 
kalorietunge og derved påvirker sundheden negativt. Herunder også 
inddragelse af frugtordning. Effektivisering af den aktive arbejdstid, så 
møderne  starter klokken 8, i stedet for 8.30 eller 9, dette vil øge 
produktiviteten.  

• Etablering af Sundhedshus i GK. Vi ser et samlet multi-taskcenter, som 
kan være et samlet sundhedscenter, klinik for sundhedsfremme og 
forebyggelse i kommunalt regi. Som kan understøtte forebyggelse af 
indlæggelser, og nedbringelse af ventedage. Vi tænker at dette vil være en 
investering i fremtiden, udviklingen på området kalder på at vi ser på nye 
langtidsholdbare løsninger, som kan understøtte fremtidens behov nu, så vi 
kan . Vi vurdere at centeret bør/skal indeholde nedenstående, for at kunne 
imødegå behovet på området og være rentabelt på den lange bane: 
• Rehabiliteringsområde
• Plejecenterområde
• Sygeplejeklinik
• Akutsygepleje 

24



• Læge 
• Mindre undersøgelsescenter
• Ernæringsvejledning
• Faciliteter for tand og mundpleje 
• Misbrugscenter
• Center for demensforebyggelse 
• Center for faglighed /videncenter

Derudover vil vi henvise til vores optimeringsforslag jvf. kontrakt, sendt til 
CSS 1. marts. 

Opmærksomhedspunkter

• Nedbringelse af sygefravær ved adgang til psykolog. Måske kunne det 
betale sig at ansætte en psykolog i HR, i stedet for at have aftale med Falck. 
Hvor man har mulighed for at henvise medarbejdere, med arbejdsrelaterede 
eller private problemer, som påvirker arbejdsevnen. Samt krisehåndtering. 

Generelle bemærkninger:
• Til budgetoplægget 

FU oplever at budgetmaterialet er svært at gennemskue, og dermed er det 
svært at komme med konkrete bemærkninger om, hvordan budgetoplægget 
påvirker organisationen. 

• Administrative effektiviseringer 
Det er er ikke til at se, hvordan f.eks. de budgetterede administrative 
effektiviseringer på 8 mio. "rammer" de forskellige centre og fagområder. FU 
efterlyser noter som forklaringer på tallene i bevillingsoversigten, så 
konsekvenserne bliver tydelige. 
Budgetoplægget er også svært at læse for lægmand, derfor efterlyses mere 
hverdagssprog, så budgetoplægget er mere tilgængeligt for alle. 

• Til VUP 
FU peger på en stor bekymring for, hvorvidt de økonomiske mål for VUP kan 
indfries. Det er en bekymring, som er rejst i flere omgange, og som stadig bør
have stor opmærksomhed, så der ikke indgår store usikkerheder i 
budgetgrundlaget. Der efterspørges langsigtede beslutninger fra politikerne, 
så vi undgår hovsa løsninger og pludselige opbremsninger.  

Derudover er der kommet en række konkrete bemærkninger: 
• Fortsat opmærksomhed på, hvordan vi anvender vores ressourcer inden 

for misbrugsbehandlingsområdet. 
• Opmærksomhed på behov for fortsat at arbejde videre med 

implementering af roller og ansvar
• Køb af eksterne tilbud i fht at bruge egne tilbud skal fortsat have 

opmærksomhed 
• Opmærksomhed på hvordan anlægsrammen anvendes 

Høringssvar 
FU Social og 
sundhed og 
borgerservice 
og beskæftige

Høringssvar:
• Det kræver en præcis og stram styring at holde udgiftsniveauet nede.
• CSS tager til efterretning, at VUP'en ikke giver den forventede 

besparelse.
• Børne- og ungeområdets udgiftspres fordrer et endnu tættere 

samarbejde mellem CBU, CSS og Jobcentret.
• En stram styring kræver at CSS til enhver tid har de rette ressourcer 

og nødvendige kompetencer til at kunne styre områderne.

LU, Center for 
Social og 
Sundhed
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• CSS vil løbende vurdere om tilførsel af flere medarbejderressourcer til 
udgifts- og sagsstyring kan medføre muligheden for at opnå et større 
besparelsespotentielle.

LU fra Gribskov Bo -og Støttecenter har følgende opmærksomhedspunkter / 
bemærkninger til det foreliggende budgetoplæg.

Vi henviser til tidligere indsendte høringssvar fra maj 2017 som fortsat 
skønnes at være relevant (se herunder).

I forhold til administrative effektiviseringer og omprioriteringer, ønsker Lu at 
understrege ønske om reel medinddragelse hvis der iværksættes en større 
analyse og beslutning i forhold til den samlede administration i GBS. 
Formålet med medinddragelse er at kunne bidrage til kvalitetssikring / 
udvikling med afsæt i den praksis og de behov der aktuelt eksistere hos os 
som udføre.

Høringssvar fra maj 2017:

LU fra Gribskov Bo -og Støttecenter har følgende opmærksomhedspunkter / 
bemærkninger til det foreliggende budgetoplæg.
Vi henviser til tidligere indsendte høringssvar fra maj 2017 som fortsat 
skønnes at være relevant:

1. Kørsel 
Kørsel til beskyttet beskæftigelse fra botilbud. Peger LU på at denne kørsel 
kan udlægges til leverandøren som med tilførte ressourcer både ansætter 
personale og sikrer køretøj.

2. Digitalisering
Der kræves gennemgående for meget kørsel i forhold til mødelængde og 
beliggenhed. LU foreslår at der arbejdes med videokonferencer i et 
fremadrettet perspektiv, hvor det kan give mening

3. Bureaukrati
LU undrer sig over graden af nyansættelser både ledelse - og administrativt i 
Forvaltningen.
LU oplever som konsekvens af dette en stigning af bureaukratiet og LU vil 
derfor foreslå der sker en afbureaukratisering på centralt niveau

4. LU ønsker at der fra Gribskov Kommune forsøges at åbne for grøn energi i 
samarbejde med de sociale boligselskaber der rummer botilbud i kommunen

I forhold til administrative effektiviseringer og omprioriteringer, ønsker Lu at 
understrege ønske om reel medinddragelse hvis der iværksættes en større 
analyse og beslutning i forhold til den samlede administration i GBS. 
Formålet med medinddragelse er at kunne bidrage til kvalitetssikring / 
udvikling med afsæt i den praksis og de behov der aktuelt eksistere hos os 
som udføre.

LU, Gribskov 
Bo- og 
Støttecenter

Voksenstøtte LU vil indlede med at henvise til tidligere høringssvar fra maj 
2017 -> se nedenfor.

Opmærksomhedspunkter
Udgifter ift det nye ledelseslag i CSS. Uklarhed ift ledelsesfunktioner og 
kommunikationsveje, hvem gør hvad? Implementering af 'Roller og Ansvar', 

LU, 
Voksenstøtte
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hvor blev den del af?

Forslag
Reorganisering af VUP. Er det de rigtige medarbejdere der sidder i de 
forskellige segmenter? Kan det gøres smartere og mere effektiv. Noget af det,
der rykker, er, når makkerpar fremmøder og giver status omkring borgeren. 
Vi bør retænke mindsettet om, hvordan vi samarbejder om den enkelte 
borger.
Behov for mere styring på VUP, så den afsatte tid udnyttes mere effektiv, og 
der træffes hurtigere og mere konkrete beslutninger.
Frikøb af medarbejdere til permanent VUP team, der sidder på en anden 
lokation, hvor ingen af teammedlemmerne har fast arbejdsplads, så de 
forstyrres unødigt.. 

Andre bemærkninger
Investeringer ift anlægs - ny skole og ny vej, en nødvendighed for at tiltrække
vækst.

VUP - gevinstrealisering 2017. Er udgiften til §85 støtte til VUP borgere 
indregnet i budgettet?

Svært at overskue budget materialet, Kunne der laves en forenkling til LU?

Voksenstøtte - GK Misbrugsbehandling

Organisatorisk sammenlægning af GK misbrugstilbud og First Move i 
CSS regi med en leder. 
Ændring af navn fra misbrugsbehandling til fx. rusmiddelrådgivning så yngre 
borgere også kan identificere sig. En sammen lægning af de to tilbud vil bl.a. 
betyde at de yngre borgere vil kunne tilbydes både en social indsats og 
behandling i et samarbejde. Et stort behov til de mange unge der ryger hash 
og tager hårdere stoffer.
Mange fordele for et samlet behandlingstilbud - et styrket netværk og et 
styrket samarbejde også med CBB for den samlede indsats. 
På sigt familie behandling og mere forebyggelse.

Fokus på at der generelt henvises til GK MB frem for eksterne 
behandlingstilbud. Voksne borgere der via CSS/CBU henvises til ambulant 
misbrugsbehandling på eksterne tilbud, oftest Nordsjællands Misbrugscenter. 
Voksenstøtte har flere eksempler, kun registreret fordi samme borger også er 
tilknyttet anden ydelse i Voksenstøtte. Seneste eksempel er en borger 
tilknyttet via VUP.

Voksenstøtte - Støtte og Kontakt/Ahornstien og Søfryd

Tilretning af botilbuddene og kompetenceudvikle til også at rumme 
andre målgrupper.
Tomme boliger begge steder har igennem de seneste år kostet rigtig mange 
penge i tomgangsleje.
Har CSS/CBU nok fokus og kendskab til GK egne tilbud. En SKAL opgave at 
kigge på egne tilbud når en borger er visiteres til GK frem for eksterne tilbud. 
Hvor vidt kan §100 bruges frem for tomgangsleje?

GK - CBB

Screening for misbrug/overforbrug i JC - hermed tidlig indsats og 
forebyggelse samt henvisning til GK MB.
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Mentor ordning - mange aktører. Er det en opgave vi selv kan løse internt?
Udenbys mentor fx. 'Intact' til borger der er tilknyttet GK MB. Endda et firma 
der ikke har erfaring med borgere med misbrug.

Dyre eksterne konsulenter købt ind i GK ud over dem GK selv har 
ansat. 
Skal vi overhovedet have konsulenter ansat i GK hvis de ikke kan løfte de 
opgaver der ligger i GK? Der kan evt. hyres efter behov og emne ude i 
virksomhederne.

Vegas LU giver samstemmende udtryk for, ikke at have kommentarer eller 
spørgsmål til materialet på nuværende tidspunkt.

LU ser frem til at blive inddraget i den videre proces.

LU Vega
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Høringssvar på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets
område

Høringssvar Høringspart

Det er med den allerstørste bekymring at B-siden konstaterer, at budgetop-
lægget, udover det umiddelbare underskud på 15 mill., forventes at udvise et 
væsentligt større underskud, idet de 29 mill., som er budgetteret i besparelse 
i 2018 som følge af velfærdsudviklingsprogrammet givet vis ikke lader sig rea-
lisere. Vi har forståelse for processen i et valgår, men er klart bekymrede og 
har vanskeligt ved at forestille os, at bare en del af de budgetterede besparel-
ser kan opnås.

Med hensyn til udgiftspres på fleksjobområdet og ressourceforløb: Der er 
sammenhæng til pensionsreformen fra 2013, hvorfor der gives vis er realise-
ret en besparelse indenfor budgettet til førtidspension, der henhører under so-
cial- og sundhedsudvalget. Ligeledes må det formodes, at der vil være en re-
duktion på kontanthjælpsudgifterne.

Vedrørende administrative effektivisering og omprioriteringer, anslået 8 mill. 
Kr.: Det vurderes ikke muligt at gennemføre effektiviseringer uden væsentlige
konsekvenser i forhold til effektiviteten i indsatsen – og dermed øgede udgif-
ter f.eks. i forhold til forsørgelse. 

Høringssvar 
fra LU Center 
for Borgerser-
vice og Be-
skæftigelse
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Høringssvar på Kultur- og Idrætsudvalgets område

Høringssvar Høringspart

FU tilkendegiver, at det er vigtigt at politikerne har visionære mål og at politi-
kerne investerer og prioriterer i langsigtede mål.

FU vil i den forbindelse anerkende, at politikerne har vedtaget en handleplan 
for en 4årig periode til det specialisere børneområde. 

Det kræver, at der generelt tages politisk ansvar for serviceniveauer, som er 
realistiske og afspejler økonomien samt, at der gives arbejdsro til at imple-
mentere eksisterende tiltag i driften og skabe sikker drift. Det er forsat cen-
tralt, at der fokus på forebyggelse på det almene og specialiserede børneom-
råde.

Endeligt er det ønskeligt, at høringsmaterialet fremadrettet er lettere at for-
stå.

FU Børn og 
Unge og 
Kultur og 
Fritid

Vi tager budgetoplægget til efterretning. 
Vi anbefaler, at Byrådet lægger en klar strategi med klare prioriteringer, de er
synlige for såvel borgere som medarbejdere

LU Kultur og 
Fritid

Kulturskolens bestyrelse ønsker generelt at give udtryk for, at hørings-
materialet i sin overordnede form ikke fremstår brugervenligt. Bestyrelsen kan
dermed ikke se af den fremsendte materiale, at Billedskolen sikres i budget-
perioden.  Bestyrelsen ønsker derfor at stille spørgsmålet:  
Er politikerne bevidste om at en tidligere politisk beslutning medfører at Bil-
ledskolen er besluttet lukket med udgangen af 2017. 

Vi opfordrer endnu en gang at sikre Billedskolens eksistens i den kommende 
budgetperiode ved budgetforhandlingerne om budet 2018-2021.

Kulturskolen

Kulturrådet i Gribskov ser med stor alvor på de besparelse, der er lagt op til i 
det kommende budget. Vi kan være bekymrede for, hvilken indvirkning det 
har på det udbud som frivillige foreninger for børn, unge og voksne tilbyder i 
kommunen.
De reduceringer, der lægges op til i det kommende budget vil påvirke de til-
bud, der udbydes 
til borgene i Gribskov kommune. Dette vil ramme de børn og unge, der allere-
de har det svært, 
samt familier, som ikke har ressourcer til at fastholde deres medlemskab af 
foreningerne.
Det vil få negative økonomiske konsekvenser for andre områder i kommunen, 
hvis man laver 
besparelser som ekskluderer børn og unge for det kulturelle liv i kommunen.

Man bør i Byrådet være klar over, at tilgangen for tiden til foreninger er sti-
gende og dermed er 
materialet samt lokaler under et væsentligt pres.
Skal man endvidere kunne fastholde frivillige voksne ledere til disse organisa-
tioner, bør den 
administrative byrde ikke forøges, da det ikke er de frivilliges kerne- eller 
interesseområde.

Kulturrådet
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Høringssvar på Økonomiudvalgets område

Høringssvar Høringspart

Indledning
Center for Strategi og HR (CSHR) har d. 29.8.2017 modtaget høring
i forbindelse med 1. behandling af budgetforhandlingerne for
Gribskov Kommune 2018-2021.

Baggrund
I administrationens budgetoplæg til Økonomiudvalgets 1. behandling
d. 28.8.2017 fremgår der en ubalance i årene 2018 og 2019, hvilket
betyder at der er behov for en politisk prioritering og beslutning om
udgiftsreduktioner i størrelsesorden 15 mio. kr. årligt for at skabe
balance i 2018 og 2019.

Bemærkninger
I forbindelse med håndteringen af ubalancen i 2018 og 2019 samt de
ubalancer, der viser sig iøvrigt, har CSHR følgende bemærkninger:

• De administrative opgaver kan ikke spares væk. De vil blot
blive flyttet.
Besparelser på det administrative område kan betyde, at mange
af de opgaver administrationen sidder med vil blive flyttet ud på
de daglige ledere og medarbejdere på daginstitutionerne,
fritidshjemmene, skolerne, plejehjem m.m. De daglige ledere og
medarbejder bliver således nødt til at varetage administrative
opgaver fremfor at udføre deres egentlig kerneopgave. Det er
CSHR's opfattelse, at det administrative arbejde bedst varetages
af administrativt uddannet personale, der har de rette kompetencer og forud-
sætninger.
For at opnå den størst mulige effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen opfor-
drer CSHR derfor til, at det administrative område - som har bidraget for-
holdsmæssigt meget i de seneste besparelser - i videst muligt omfang und-
tages for yderligere besparelser.

• Behov for prioritering
Besparelser på det administrative område vil betyde, at
administrationen ikke kan løfte samme mængde af opgaver,
hvilket vil betyde en forringet service for borgerne, politikerne og
organisationen. Det må også forudsættes, at besparelser på
administrationen vil øge risikoen for fejl. Det kan således blive
dyrt i længden for kommunen at lave yderligere besparelser på
det administrative område. CSHR mener, at der skal være en rød
tråd mellem mængden af opgaver og bemandingen i
organisationen. CSHR opfordrer derfor generelt til, at Byrådet
beslutter, hvilke opgaver der som konsekvens af besparelserne
ikke længere skal varetages af administrationen såvel som den
øvrige organisation.

• Omstilling kræver ressourcer for at lykkes
Det er vigtigt at investere i organisationens udvikling for at kunne
nå kommunens mål for Velfærd i Forandring og Vækst Med
Kvalitet. Det kræver en ikke uvæsentlig forandring i måden at
samarbejde, arbejde og lede på, så kernevelfærden skabes
sammen med borgere og virksomheder og med udgangspunkt i

LU CSHR
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deres behov og ressourcer. Denne forandring kommer ikke af sig
selv, men kræver blandt andet investering i kompetencer hos
ledere og medarbejdere. Det er CSHR's opfattelse, at en
besparelse på det administrative område vil besværliggøre at nå
kommunens mål og varetage denne helt centrale opgave.

Anbefalinger
CSHR ønsker naturligvis at indgå i en konstruktiv dialog omkring budgettet og
har derfor også en række anbefalinger:

• Regelforenkling og afbureaukratisering
Politisk besluttede regler medfører ofte administrative instrukser,
kontrol, opfølgning mv. Vi opfordrer Byrådet til at være bevidste
om, hvordan de politiske beslutninger udmøntes, og på at de selv
aktivt kan medvirke til mere eller mindre bureaukratisering af
kommunens praksis.
Et større fokus på at simplificere beslutningerne og
beslutningsprocesserne vil medføre en højere grad af
effektivisering og dermed reduktion af omkostningerne for
kommunen.

• Samling af administrationen
Der er et øget behov for at fagområderne arbejder tættere
sammen - ellers kan de komplekse tværgående udfordringer
næppe løses effektivt og med høj kvalitet - og for at vi i
administrationen bruger vores tid effektivt. En forudsætning for at
kunne gøre det er at medarbejderne sidder fysisk tæt på
hinanden. Vi opfordrer derfor til at samle administrationen i et
samlet rådhus. Det vil betyde en effektivisering af
arbejdsgangene og en hurtigere eksekvering af
arbejdsopgaverne.

Afrunding
Besparelser på det administrative område og personale vil således få
en række konsekvenser for kommunens politikere, borgere og
virksomheder. De såkaldt "kolde hænder" er afgørende for, at de
såkaldt "varme hænder" forbliver varme og formår at skabe
kernevelfærd effektivt og med høj kvalitet.
LU i Center for Strategi og HR

Opmærksomhedspunkter og forslag
Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP): Vi synes det er bekymrende at
budgettet ikke har kunnet indeholde konsekvensen af at børneområdet er
taget ud, da man dermed har fjernet 3/4 af gevinstpotentialet.
I årene 2018-2021 beløber det sig til i alt kr. 148,5 mio. svarende til kr.
37,125 mio. pr. år. Hvordan er det i tråd med vores ambition om at have et
retvisende budget og hvilken betydning har det på budgettet når/hvis
gevinsten ikke kan realiseres inden for de igangsatte eller øvrige segmenter?
Vi finder det dog positivt at de opnåede erfaringer viser, at et tværgående
arbejde giver faglig og kvalitativ værdi. Medarbejderne vurderer, at der i
højere grad kan arbejdes på tværs af den nuværende organisationsstruktur.
Fx viser kontrolgruppens (CKI) samarbejde med beskæftigelsesområdet
(CBB) nødvendigheden af, at vi samarbejder på tværs og arbejder i samme
retning for at få de bedste resultater.
Uanset VUP ikke har genereret et økonomisk afkast endnu, foreslås det, at
der arbejdes videre med tværgående samarbejder med henblik på sammen

LU CKI
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at finde de optimale arbejdsprocesser og effektiviseringer.

Samling af administrationen
Vi finder det beklageligt at det er nødvendigt at sætte samling af
administrationen på stand-by, da der er mange gode og kendte grunde til en
samling. Vi synes dog det er rimeligt at vi får kigget på hvad der kan gøres
inden for de nuværende økonomiske rammer for at optimere
arbejdsmiljøforholdene i de anvendte bygninger.

Ejendomsporteføljen
Vi foreslår at den gennemgås for at optimere og afhænde yderligere

Andre bemærkninger
Flere borgere til Gribskov Kommune
Kommunen skal fortsat arbejde for at være attraktiv kommune for nye 
borgere og virksomheder.

Hermed fremsender FLU Stabe en række opmærksomhedspunkter og forslag.

• Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP)
Det er bekymrende, at budgettet ikke har kunnet indeholde konsekvenser-
ne af, at børneområdet er taget ud, da man dermed har fjernet 3/4 af ge-
vinstpotentialet i den kommende periode. Vi finder det dog positivt, at de 
opnåede erfaringer viser, at et tværgående arbejde giver faglig og kvalita-
tiv værdi.
Uanset at VUP endnu ikke har genereret et økonomisk afkast, foreslås det,
at der arbejdes videre med tværgående samarbejder med henblik på sam-
men at finde de optimale arbejdsprocesser og effektiviseringer.

• Konsekvenser ved administrative besparelser
Administrative besparelser har konsekvenser. Dels kan de skubbe opgaver 
til det decentrale niveau, hvilket vil medføre, at der decentralt skal bruges 
tid på administrative opgaver fremfor borgernære opgaver, dels vil de be-
tyde en prioritering af administrative opgaver.
 
Det er FLU Stabes opfattelse, at det administrative arbejde bedst og mest 
effektivt varetages af personale med rette kompetencer og forudsætnin-
ger. 

• Regelforenkling og afbureaukratisering
Vi opfordrer Byrådet til at være bevidste om, hvordan de politiske beslut-
ninger udmøntes, og på at de selv aktivt kan medvirke til mere eller min-
dre bureaukratisering af kommunens praksis. Ligeledes gælder det også 
for administrationen om at skabe administrativ regel- og procesfor-
enklinger.

• Omstilling kræver ressourcer for at lykkes 
Det er vigtigt at investere i organisationens udvikling for at kunne nå kom-
munens mål for Velfærd i Forandring og Vækst Med Kvalitet. Det kræver 
en ikke uvæsentlig forandring i måden at samarbejde, arbejde og lede på, 
så kernevelfærden skabes sammen med borgere og virksomheder og med 
udgangspunkt i deres behov og ressourcer. Denne forandring kommer ikke
af sig selv, men kræver blandt andet investering i kompetencer hos ledere 
og medarbejdere.

FLU Stabe
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• Samling af administrationen - udsættelse har også konsekvenser
Der opfordres til, at der bliver kigget på, hvad der kan gøres inden for nu-
værende økonomiske rammer for at optimere arbejdsmiljøforholdene i de 
anvendte bygninger.
Der er et stort behov for, at fagområderne arbejder tættere sammen - el-
lers kan de komplekse tværgående udfordringer næppe løses effektivt og 
med høj kvalitet - og for at vi i administrationen bruger vores tid effektivt. 
En forudsætning for at kunne gøre det er at medarbejderne sidder fysisk 
tæt på hinanden.
Vi opfordrer derfor fortsat til at samle administrationen i et samlet rådhus. 
Det vil betyde en effektivisering af arbejdsgangene og en hurtigere ekse-
kvering af arbejdsopgaverne.  

• Ejendomsporteføljen
Vi foreslår, at den gennemgås for at optimere og afhænde yderligere.

• Behov for prioritering
Der opfordres generelt til, at Byrådet beslutter og tager ansvar for, hvilke 
opgaver der ikke længere skal varetages af administrationen såvel som 
den øvrige organisation, hvis der gennemføres yderligere besparelser på 
det administrative område.

Høringssvar fra HU september 2017 

• VUP
HU udtrykker bekymring for, hvorvidt de økonomiske mål for VUP kan ind-
fries. Der bør være opmærksomhed på, at budgettet ikke har kunnet inde-
holde konsekvenserne af, at børneområdet er taget ud, da man dermed 
har fjernet 3/4 af gevinstpotentialet. Det findes dog positivt, at de opnåede
erfaringer viser, at et tværgående arbejde giver faglig og kvalitativ værdi.
Uanset at VUP ikke har genereret et økonomisk afkast endnu, foreslås det,
at der arbejdes videre med tværgående samarbejder med henblik på sam-
men at finde de optimale arbejdsprocesser og effektiviseringer.

• Politisk mod, ansvar og prioritering ifm. besparelser 
Det kræver, at der generelt tages politisk ansvar for serviceniveauer, som 
er realistiske og afspejler økonomien samt, at der gives arbejdsro til at im-
plementere eksisterende tiltag i organisationen og skabe sikker drift. Det 
skal prioriteres, hvad der skal gøres mindre af/ikke gøres i forbindelse med
yderligere besparelser, idet der generelt opleves aktivitetsstigninger. 

• Visioner/langsigtede planer
HU tilkendegiver, at det er vigtigt, at politikerne har visionære mål, og at 
politikerne investerer og prioriterer i langsigtede mål.

• Samling af administrationen - udsættelse har også konsekvenser
Der opfordres til, at der bliver kigget på, hvad der kan gøres inden for nu-
værende økonomiske rammer for at optimere arbejdsmiljøforholdene i de 
anvendte bygninger.

Der er et stort behov for, at fagområderne arbejder tættere sammen - el-
lers kan de komplekse tværgående udfordringer næppe løses effektivt og 
med høj kvalitet - og for at vi i administrationen bruger vores tid effektivt. 
En forudsætning for at kunne gøre det er at medarbejderne sidder fysisk 
tæt på hinanden.

Vi opfordrer derfor fortsat til at samle administrationen i et samlet rådhus. 

HU
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Det vil betyde en effektivisering af arbejdsgangene og en hurtigere ekse-
kvering af arbejdsopgaverne, samt have en positiv betydning for fasthol-
delse og rekruttering af medarbejdere.

• Børnehandleplan
HU anerkender, at der er vedtaget en 4 årig handleplan for det specialise-
rede børneområde.
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