
Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Kultur og Idrætsudvalget

Tema 1:
Pulje til kultur og landsbyer

Chefansvarlig:
Kirsten 
Frandsen

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
1,25 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet herunder ønsket effekt: 

Det ønskes fortsat, at der skal være mulighed for at fremme aktiviteter inden for kommunen med 
et strategisk sigte på at udvikle kommunen som et attraktivt sted at bo og leve for både borgere 
og foreninger - en ramme der understøtter det borgernære demokrati i vores kommune. Udover 
den pulje, som i 2017 er på 1,55 mio. kr., afsættes der yderligere 1,25 mio. kr. i 2018. Puljen skal
anvendes til investeringer på kultur- og idrætsområdet samt initiativer i vores landsbyer i tæt
samarbejde med lokalsamfundene. Investeringerne skal kunne igangsætte disse initiativer og
efterfølgende drives uden kommunens deltagelse.
Der afsættes fortsat 0,3 mio. kr. af puljen i 2017 og 2018 til Græsted Eventplads.

2. budgetopfølgning:
På Byrådsmødet den 6.3.2017 blev det besluttet at øremærke 250.000 kr. fra puljen til 
Munkeruphus som et ekstraordinært tilskud.
Restbeløbet på 1 mio. udbydes med en ansøgningsfrist den 1. april 2017. 

Tema 2:
Frivillighed

Chefansvarlig:
Kirsten Frandsen

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 

Kort beskrivelse af temaet herunder ønsket effekt: 

Den frivillige indsats fra vores borgere og foreninger bidrager i høj grad til vores kulturliv. Vi skal
arbejde med, hvordan vi får videreudviklet samarbejdet.
For at vi fortsat styrker frivilligområdet vil vi fastholde og videreudvikle frivilligkoordinator-
funktionen. Derfor afsættes yderligere 0,25 mio. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 og
2020, således at frivilligkoordinatorfunktionen fortsætter i hele budgetperioden.
Frivilligkoordinatoren sikrer samarbejdet på det frivillige sociale område med foreninger og aktive
borgere, der ønsker at gøre en forskel for andre borgere, som efterspørger hjælp. Koordinatoren 
har fortsat en vigtig rolle i forhold til at være bindeled mellem kommunen, de to frivilligcentre og 
de frivillige. Koordinatoren skal tillige sikre, at det nyligt vedtagne Frivilligcharter udmøntes, så
rammerne for den frivillige indsats lettes for aktive borgere og foreninger.
Foruden skal der arbejdes videre med samme tankegang i samspillet mellem kommunen og de
frivillige som ved demenscenteret, hvor de frivillige 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 2017 50.000 kr. om året i budgetperioden til at styrke rekruttering af
frivillige og til at klæde frivillige på til f.eks. at hjælpe borgere med demens eller psykisk lidelse, så
det er 'nemt' at være frivillig, både som enkelt person eller forening. Herigennem udvikler vi
samarbejdet og giver de frivillige mulighed for at tage det ansvar som medborgere, som de gerne
vil.

2. budgetopfølgning:
Den ansatte frivilligkoordinator fortsætter sin ansættelse i resten af budgetperioden.

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvordan de afsatte 50.000 kr. til at styrke 
rekruttering af frivilllige mv. skal anvendes i 2017.
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Tema 3:
Nordsjællands Håndbold

Chefansvarlig:
Kirsten Frandsen

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
0,25 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet herunder ønsket effekt: 

Gribskov Kommune har sammen med Helsingør og Hillerød Kommune i en årrække støttet
Nordsjællands Håndbold, som udover det at støtte selve idrætten også skal ses som en del af
kommunens muligheder for branding. Der afsættes derfor 250.000 kr. i 2017 til støtte for resten af
sæsonen 2016/2017. Derefter skal der i forbindelse med en afklaring om Nordsjællands Håndbold
rykker op foretages en vurdering af, om støtten skal fortsætte.

2. budgetopfølgning:

Der er brugt 125.000 kr. på at færdiggøre partnerskabsaftale mellem Gribskov Kommune og 
Nordsjælland Håndbold sæson 2016/2017.

Nordsjælland Håndbold har efterfølgende kvalificeret sig til håndboldligaen for sæson 2017/2018. 
En partnerskabsaftale for den sæson behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 25. 
april.

Tema 4:
Munkeruphus

Chefansvarlig:
Kirsten Frandsen

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
0,25 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet herunder ønsket effekt: 

Der sker en omprioritering af midlerne til Munkeruphus således der i hele budgetperioden er afsat
0,25 mio. kr. om året.

2. budgetopfølgning:

Efter budgetaftalens vedtagelse blev der, efter ansøgning fra Munkeruphus, truffet en 
formandsbeslutning i KIU om at bevilge 250.000 kr. som et særligt tilskud.
På Byrådsmøde den 6.3.2017 blev der bevilget yderligere 250.000 kr. som et ekstraordinært 
tilskud til Munkeruphus fra Puljen for kultur, idræt, turisme og landsbyer.

Tema 5:
Kunstrådet

Chefansvarlig:
Kirsten Frandsen

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 

Kort beskrivelse af temaet herunder ønsket effekt: 

Kunstrådets aktiviteter lægges ind under Kultur- og Idrætsudvalget.

2. budgetopfølgning:
Som følge af Budgetaftalen, hvor Kunstrådets aktiviteter lægges ind un Kultur- og Idrætsudvalget 
samt hvor Kunstrådets budget på 40.000 kr. blev fjernet, er Kunstrådet nu nedlagt.
Kultur- og Idrætsudvalget skal i de kommende måneder beslutte, hvilke af Kunstrådets aktiviteter, 
der skal fortsætte og i givet fald hvordan.
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Tema 6:
Fremme erhverv og turisme

Chefansvarlig:
Kirsten Frandsen

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
0,5 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet herunder ønsket effekt: 

Derudover afsættes der i 2017 og 2018 0,5 mio.kr. til at understøtte forskellige erhvervs- og 
turismeindsatser.

2. budgetopfølgning:
Denne pulje blev efter ny udvalgsstruktur den 16.12.16 overført til det nye udvalg Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget.
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