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Borgmesterens forord

Kære læser.

Jeg har hermed fornøjelsen af at præsentere dig for Gribskov Kommunes årsberetning for 2016

Vi har i en sund økonomi med fokus på en langsigtet balance mellem vores udgifter og indtægter, 
en god likviditet samt ordentlige budgetopfølgninger, vi kan regne med. Vores fokus har været og er
fortsat på at skabe vækst og velfærd til vores borgere og erhvervsliv. 2016 har også været et år, hvor
vi har arbejdet på at få styr på de områder, som udfordrer os.  Også dette er lykkes rigtig godt.

Vi har i 2016 set resultaterne af vores indsats på det specialiserede børneområde med en række 
tiltag som fx en fremskudt indsats af socialrådgivere på nogle af vores skoler, og det afspejler sig i 
regnskabet. Vi fortsætter med fokus på dette område. Det er vigtigt for vores økonomi og for vores 
velfærd, at vi gør dette ordentligt.

Udgangspunktet for økonomien i 2016 var solid, og regnskabstallene viser, at vores træfsikkerhed i 
forhold til at beregne de udgifter, vi står overfor, generelt er god. Ser vi på tallene, har vi brugt ca. 
52 mio. kr. mindre på driften, end vi havde forventet. Det svarer til en afvigelse på 2,2% i den 
rigtige retning. Der er fortrinsvis tale om en tidsmæssig forskydning i udgifterne, som først når at 
blive brugt i 2017, hvilket er helt normalt. Vi har et kontinuerligt fokus på en stram styring af vores 
økonomi, og det vil vi fortsat have.

Vi havde i 2016 en kassebeholdning, der gennemsnitlig var på 167 mio. kr. Det er stadig flot om 
end den i 2015 var lidt højere, men vi har også øget vores budget til bl.a. etablering af et dagcenter 
for vores demente borgere, flere byggesagsbehandlere, den kommunale medfinansiering på 
sygehusområdet, flygtningeområdet og investering på kultur-, idræts-, turist-, og erhvervsområdet 
samt vores landsbyer.

Gribskov Kommune har også i 2016 som resten af landets kommuner været underlagt stramme 
økonomiske rammer og vil også være det de kommende år. Det har betydet, at vi hele tiden må 
prioritere, hvad vi bruger pengene til og sikre en langsigtet balance mellem vores udgifter og 
indtægter. Det betyder, at vi over budgetperioden ikke kan bruge mere end vi har. Det er en 
forudsætning for, at vi kan bevare vores serviceniveau samtidig med, at kommunen er et godt sted 
at være og bo.

Et vigtigt element i denne balance er væksten, hvor flere borgere og arbejdspladser er væsentlige 
elementer og vil være det i de kommende år. I 2016 fik vi 262 flere borgere! De nyeste tal viser, at 
vi har fået flere arbejdspladser i kommunen og ikke mindst på turismeområdet, som også er et 
væsentligt element for kommunens vækst. Her viser de nyeste tal at turismen har omkring 1.600 
årsværk beskæftiget, hvilket svarer til 13,5% af kommunens samlede beskæftigelse. Derudover har 
vi et turismeforbrug på 1,4 mia. kr. svarende til 7,5% af det samlede udbud. Resultater vi kan være 
rigtig glade for.

Vi har i 2016 fået sat en række tiltag i gang i forhold til vækst og i arbejdet med at gøre vores 
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kommune til et attraktivt sted at være. Et af de helt store temaer har været Nationalparken 
Kongernes Nordsjælland, som bliver en stor gevinst for os og vil kunne blive en vækstmotor for 
vores kommune.

Derudover har vi arbejdet med byudvikling af vores kommune. Områderne omkring Møllebakken i 
Helsinge og Bavneager i Gilleleje har vi fået sat gang i, for ikke at tale om Helsinge Nord, hvor 
arkitektkonkurrencen har vist, at der er interessante potentialer for området. 

Der er fortsat brug for, at vi investerer og udvikler vores kommune for at fastholde en robust 
økonomi med de stramme økonomiske rammer, vi som kommune har i sigte. Det kræver, at vi 
sammen – kommune, borgere, brugere og erhvervsliv – skaber de nye ideer og udvikler nye 
spændende velfærdsløsninger. Her har vores frivillige og foreninger fortsat en stor rolle og vil også 
gøre det i de kommende år, hvor vi sammen skal finde nye spændende løsninger for vores velfærd. 
På flygtningeområdet har deres indsats været uvurderlig, således vores nye borgere har følt sig 
velkommen. Ligeledes spiller vores frivillighedscentre og frivillighedskoordinator samt foreninger 
en vigtig rolle i kommunens udvikling og muligheder.

Kommunens anlægsprogram er i 2016 og i årene frem præget af at vi sætter penge af til en ny skole 
i Gilleleje og vejen mellem Græsted og Gilleleje. Det skal der spares op til, så vi kan holde 
låntagningen på et absolut minimum. Kommunen har gennem de sidste 3 år afdraget 110 mio. kr. på
gælden og samtidig formået at have en god stabil kassebeholdning tilbage.
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Revisorpåtegning
Kommer senere
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Revisorpåtegning 
(Side 2) Kommer senere
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Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal: Regnskab 2015 Regnskab 2016

Anlægsaktiver i alt -3.352 -3.343

Omsætningsaktiver i alt -398 -382

Likvide beholdninger -40 -34

Egenkapital 2.345 2.463

Hensatte forpligtelser 219 130

Langfristet gæld 828 798

- heraf ældreboliger 114 109

- heraf lån til betaling af ejendomsskat 184 177

- heraf skoleudbygning 181 174

- heraf flygtningeboliger 23 25

- heraf byudvikling 65 59

- heraf øvrig gæld 261 254

Kortfristet gæld 349 329

-193 -167

Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) -990 -822

Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) 20.335 19.429

- heraf ældreboliger 2.800 2.641

- heraf lån til betaling af ejendomsskat 4.529 4.312

- heraf skoleudbygning 4.438 4.225

- heraf flygtningeboliger 560 613

- heraf byudvikling 1.609 1.446

- heraf øvrig gæld 6.399 6.192

Skatteudskrivning
Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr. jf. budget) -168.899 -169.592

Udskrivningsprocent kommuneskat 24,70 24,70

Grundskyldspromille 29,34 29,34

Indbyggertal (Pr. 31.12.) 40.733 41.072

Fortegnsforklaring:
Indtægter, værdier eller positiv kassebeholdning = - (minus)

Udgifter, gæld eller forpligtelser = + (plus)

Balance, aktiver – mio.kr.

Balance, passiver – mio.kr.

Gennemsnitlig likviditet(kassekreditreglen)–mio.kr.
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Regnskabsoversigt 2016
Regnskabsresultat, i alt

1.000 kr.

 Vedtaget 

budget 2016

Om place

ringer 

2016

Tillægs-

bevilling 

2016

Korr. 

årsbudg

et 2016

Regnska

b 2016

Mer-

m indre  

forbrug 

2016

Regnskab 

 og

overførs l

er

Overføre

s  til 2017

Afvigelse  

- Mer-

/m indre  

forbrug  

overførsl

e
Skattefinansieret  om råde

Indtægter -2.445.148 0 -3.044 -2.448.192 -2.445.655 2.537 -2.445.655 0 2.537

Ordinær drift

Ordinærte drif trammer 2.427.624 -9.532 17.170 2.435.262 2.383.049 -52.212 2.442.338 59.289 7.077

Renter, finansielle ændringer og 
lånoptagelse 28.654 1.308 -10.600 19.362 23.249 3.887 23.249 0 3.887

Prim ært driftsresultat 11.130 -8.224 3.526 6.432 -39.357 -45.788 19.932 59.289 13.501

Ordinær anlæg 25.300 8.062 44.554 77.916 39.125 -38.791 82.744 43.619 4.828

Lånoptagelse ifm anlægsprojekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinære anlæg incl. Lånopt.  

I alt 25.300 8.062 44.554 77.916 39.125 -38.791 82.744 43.619 4.828

Skattefinansieret, i alt excl. 

Byudvik ling 36.430 -162 48.080 84.348 -233 -84.580 102.675 102.908 18.328

Byudvikling 6.333 161 -1.237 5.257 -4.931 -10.188 -2.782 2.149 -8.039

Byudvik ling i alt 6.333 161 -1.237 5.257 -4.931 -10.188 -2.782 2.149 -8.039

Forsyningsvirksomheder 

incl.jordforsyning

Forsyningsvirk., drift 0 0 4.000 4.000 2.572 -1.428 2.572 0 -1.428

Forsyningsvirk., anlæg 6.246 0 4.072 10.318 769 -9.549 10.317 9.548 0

Forsyningsvirk .  i alt 6.246 0 8.072 14.317 3.342 -10.977 12.890 9.548 -1.428

Regnskabsresultat  i alt 49.007 0 54.915 103.922 -1.822 -105.745 112.783 114.605 8.861

Fortegnsfork laring:

Budget og Forbrug: Restbudget og afvigelser:

Udgifter = + (plus) Merudgifter og mindreindtægter = + (plus)

Indtægter = - (minus) Mindreudgifter og merindtægter  = - (minus)

Der kan være mindre afrundinger ift. Regnskabsoversigt på ØU's dagsorden.
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Specifikation af regnskabet incl. overførs ler m ed bem ærkninger frem går af nedenstående overs igter:

Indtægter

1.000 kr.

Indtægter  Vedtaget 

budget 2016

Om place

ringer 

2016

Tillægs-

bevilling 

2016

Korr. 

årsbudg

et 2016

Regnska

b 2016

Mer-

m indre  

forbrug 

2016

Regnskab 

 og

overførs l

er

Overføre

s  til 2017

Afvigelse  

- Mer-

/m indre  

forbrug  

overførsl

e

400-Skatter, samt Tilskud og 
udligning -2.445.148 0 -3.044 -2.448.192 -2.445.655 2.537 -2.445.655 0 2.537

Indtægter  i alt -2.445.148 0 -3.044 -2.448.192 -2.445.655 2.537 -2.445.655 0 2.537

Ordinære driftsram m er

Mio. kr.

Ordinær drift  Vedtaget 

budget 2016

Om place

ringer 

2016

Tillægs-

bevilling 

2016

Korr. 

årsbudg

et 2016

Regnska

b 2016

Mer-

m indre  

forbrug 

2016

Regnskab 

 og

overførs l

er

Overføre

s  til 2017

Afvigelse  

- Mer-

/m indre  

forbrug  

overførsl

e

TEK

310 Veje 38.923 600 0 39.523 34.050 -5.472 34.050 0 -5.472
311 Grønne områder 6.017 0 0 6.017 5.606 -411 5.606 0 -411
313 Vand 8.264 0 -118 8.145 8.382 237 8.109 -273 -36
314 Kollekt trakfik og kørsel 43.996 564 7.721 52.281 52.561 281 52.561 0 281
315 Trafiksikkerhed 917 0 -344 573 679 106 679 0 106

TEK  i alt 98.116 1.164 7.259 106.538 101.279 -5.259 101.006 -273 -5.532

PMU

320 Plan & Byg 32.978 100 2.202 35.280 32.201 -3.078 34.016 1.815 -1.263

321 Beredskab 5.893 915 0 6.808 6.628 -180 6.628 0 -180

PMU  i alt 38.871 1.015 2.202 42.088 38.830 -3.258 40.645 1.815 -1.443

BØR

333 Unge 22.533 -4.647 790 18.676 19.547 870 19.922 375 1.245

334 Undersøgelse, Socialfagl. indsats 108.796 -1.381 -10.690 96.725 101.772 5.047 102.418 646 5.693

335 Læring og undervisning 445.020 -1.964 30.376 473.432 464.397 -9.035 478.008 13.611 4.576

336 Sundhed og forebyggelse 20.739 550 186 21.475 21.034 -441 21.574 540 99

337 Stabs- og støttefunktioner 27.404 5.997 -4.198 29.204 25.402 -3.802 26.662 1.260 -2.542

BØR  i alt 624.493 -1.445 16.464 639.512 632.151 -7.361 648.583 16.432 9.071

SSU

340 Tilsyn, drift og myndighed 35.554 713 -176 36.091 36.026 -64 36.026 0 -64

341 Sundhed 521.368 -10.909 -1.002 509.457 499.651 -9.806 513.097 13.446 3.640

342 Social 390.788 7.180 1.495 399.463 402.358 2.895 402.358 0 2.895

344 Virksomheder -1.210 -541 3.629 1.878 -2.671 -4.549 1.878 4.549 0

SSU  i alt 946.500 -3.557 3.946 946.889 935.365 -11.524 953.360 17.995 6.471



Årsberetning 2016 10 Gribskov Kommune

Ordinært drift - fortsat  Vedtaget 

budget 2016

Om place

ringer 

2016

Tillægs-

bevilling 

2016

Korr. 

årsbudg

et 2016

Regnska

b 2016

Mer-

m indre  

forbrug 

2016

Regnskab 

 og

overførs l

er

Overføre

s  til 2017

Afvigelse  

- Mer-

/m indre  

forbrug  

overførsl

e

ETU

360 Erhverv og turisme 5.308 0 1.089 6.397 5.675 -722 5.675 0 -722

ETU i alt 5.308 0 1.089 6.397 5.675 -722 5.675 0 -722

ARB

371 Overførsler 280.127 0 -16.000 264.127 275.611 11.484 275.611 0 11.484

372 Indsatser 34.409 -4.815 5.300 34.894 32.421 -2.473 32.421 0 -2.473

373 Myndighed 56.240 5.046 -2.550 58.736 57.993 -743 58.965 972 229

ARB  i alt 370.775 231 -13.250 357.757 366.024 8.268 366.996 972 9.240

KIU

380 Kultur- og Idrætsudv 61.213 4.708 1.588 67.509 66.506 -1.003 67.637 1.131 128

388 Ejendomsudgifter, KIU 2.904 -2.904 0 0 0 0 0 0 0

KIU  i alt 64.117 1.804 1.588 67.509 66.506 -1.003 67.637 1.131 128

ØU

390 Politiske udvalg, administration 167.828 832 1.759 170.419 157.828 -12.591 161.205 3.377 -9.214

391 Puljer, ØU 38.702 -11.549 -4.104 23.049 7.373 -15.676 21.673 14.300 -1.376

395 Ejendomsudgifter, ØU 72.914 1.973 217 75.103 72.018 -3.086 75.558 3.540 454

ØU  i alt 279.444 -8.744 -2.128 268.572 237.219 -31.353 258.436 21.217 -10.136

Ordinære driftsudgifter , i alt 2.427.624 -9.532 17.170 2.435.262 2.383.049 -52.212 2.442.338 59.289 7.077

Ordinære anlæg

1.000 kr.

Ordinære anlæg  Vedtaget 

budget 2016

Om place

ringer 

2016

Tillægs-

bevilling 

2016

Korr. 

årsbudg

et 2016

Regnska

b 2016

Mer-

m indre  

forbrug 

2016

Regnskab 

 og

overførs l

er

Overføre

s  til 2017

Afvigelse  

- Mer-

/m indre  

forbrug  

overførsl

e

TEK

19 Trafikforhold ny skole 0 -3.900 5.439 1.539 218 -1.321 1.539 1.321 0

23 Trafiksanering 0 -34 34 0 0 0 0 0 0
70 Trafiksikring, 
Kildevej/Askemosevej 1.000 -1.230 480 250 307 57 307 0 57
71 Trafiksikring, cykelsti Blistrup -
Smidstrup 0 -700 1.106 406 48 -358 133 85 -273
73 Projektering af ny vej - 
Græsted/Gilleleje 0 0 470 470 0 -470 470 470 0
74 Svingbane + P-plads - Esrum 
Kloster 0 -577 1.677 1.100 1.104 4 1.104 0 4

78 Cykelsti, Budgetkonto 1.000 -500 0 500 0 -500 500 500 0

79 Mole i Tisvilde, Budgetkonto 500 0 0 500 0 -500 500 500 0

81 Stiplan 2016 0 500 0 500 450 -50 500 50 0

Ord. anlæg TEK  i alt 2.500 -6.441 9.206 5.265 2.126 -3.139 5.052 2.926 -213
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Ordinære anlæg - fortsat  Vedtaget 

budget 2016

Om place

ringer 

2016

Tillægs-

bevilling 

2016

Korr. 

årsbudg

et 2016

Regnska

b 2016

Mer-

m indre 

forbrug 

2016

Regnskab 

 og

overførsl

er

Overføre

s  til 2017

Afvigelse  

- Mer-

/m indre  

forbrug  

overførs l

e

BØR

20 Børnebyer/attraktive og bæredygtige 0 -6.200 18.040 11.840 6.570 -5.270 9.570 3.000 -2.270

29 Parkeringsplads v/skole m.v. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Undervisning og læring i Gilleleje 0 0 8.396 8.396 2.465 -5.931 8.396 5.931 0
44 Ombygning af Gilbjerg 
Børnehuse 0 29 828 857 767 -90 767 0 -90
45 Nordstjerneskolen 
Ramløseafd. - Energioptimering 0 0 2.979 2.979 2.746 -233 2.746 0 -233

47 Attraktive lokalsamfund i Vejby 0 6.200 0 6.200 773 -5.427 6.200 5.427 0

Ord. anlæg BØR  i alt 0 29 30.243 30.272 13.320 -16.952 27.678 14.358 -2.594

SSU

04 Ahornparken - Renovering/om og tilbygn. 0 0 148 148 147 -1 147 0 -1

12 Udbyg. af plejeboligkapacitet 2.000 0 0 2.000 1.063 -937 2.000 937 0

Ord. Anlæg SSU  i alt 2.000 0 148 2.148 1.210 -938 2.147 937 -1

ØU

02 Buslomme Valby 0 0 886 886 1.635 749 886 -749 0

03 ABA-Anlæg 0 0 604 604 604 0 604 0 0

14 Skimmelsvamp-sager i Gribskov 0 0 1.333 1.333 56 -1.277 1.333 1.277 0

30 Anlægsprojekt Græsted 3.000 -1.500 -211 1.289 -82 -1.371 1.289 1.371 0

31 Kulturhavn Gilleleje 0 -3.700 4.861 1.161 6 -1.155 1.161 1.155 0

39 Elena 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 Investeringsplan - bygninger og klimatiltag9.500 -8.900 0 600 0 -600 600 600 0

49 Investeringsplan - Vejnettet 4.500 0 0 4.500 4.500 0 4.500 0 0

54 ØU Jordforurening 0 0 0 0 3.087 3.087 0 -3.087 0

55 Nordkystens fremtid 2.000 -1.000 1.529 2.529 -1.707 -4.236 2.529 4.236 0

57 Kystbeskyttelse Klitgården 0 0 249 249 205 -44 249 44 0

58 Køkken Bakkebo 200 0 0 200 144 -56 200 56 0

59 Nationalpark 500 -500 0 0 0 0 0 0 0

60 Byudvikling Helsinge 600 0 0 600 300 -300 600 300 0

63 Inventar bibliotek og kulturhavn 500 3.700 0 4.200 2.330 -1.870 4.200 1.870 0

68 Græsted Eventplads 0 1.500 0 1.500 16 -1.484 1.500 1.484 0

70 Blistrup Hallen - tagrenovering og nyt gulv 0 2.700 0 2.700 2.376 -324 2.700 324 0

71 Friv. center Græsted - tagrenovering 0 300 0 300 174 -126 174 0 -126

72 Teatersal på Helsinge Ungsdomsskole 0 1.400 0 1.400 1.491 91 1.491 0 91

73 Yderområder på forkant 0 150 0 150 301 151 151 -150 1

74 ØU Kystsikring 0 850 0 850 286 -564 850 564 0

77 Ren. varmeanlæg Bjørnehøjskolen del 1 af 20 1.400 0 1.400 1.316 -84 1.400 84 0

78 Kampsportshus Toftehallen 0 2.520 0 2.520 203 -2.317 2.520 2.317 0

79 IT-investeringer - infrastruktur 0 9.042 0 9.042 5.442 -3.600 13.870 8.428 4.828

80 ØU - Forbedringer af off. toiletter 0 800 0 800 0 -800 800 800 0

05 Projekter der skal dækkes indenfor Anlægsrammen0 5.712 -4.294 1.418 -215 -1.633 4.259 4.474 2.841

Ordinære  anlæg ØU  i alt 20.800 14.474 4.957 40.231 22.468 -17.763 47.866 25.398 7.635

Ordinære anlæg  i alt 25.300 8.062 44.554 77.916 39.125 -38.791 82.744 43.619 4.828
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Ordinære anlæg - Lån

1.000 kr.

Ordinære anlæg – lån  Vedtaget 

budget 2016

Om place

ringer 

2016

Tillægs-

bevilling 

2016

Korr. 

årsbudg

et 2016

Regnska

b 2016

Mer-

m indre 

forbrug 

2016

Regnskab 

 og

overførsl

er

Overføre

s  til 2017

Afvigelse  

- Mer-

/m indre  

forbrug  

overførs l

e

Optagelse  af lån vedr. anlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Optagelse  af lån vedr. anlæg  i 

alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ordinær anlæg incl. Lånoptag. 

I alt 25.300 8.062 44.554 77.916 39.125 -38.791 82.744 43.619 4.828

Byudvik lingsprojektet

1.000 kr.

Ordinære anlæg  -   

Byudvik ling

 Vedtaget 

budget 2016

Om place

ringer 

2016

Tillægs-

bevilling 

2016

Korr. 

årsbudg

et 2016

Regnska

b 2016

Mer-

m indre 

forbrug 

2016

Regnskab 

 og

overførsl

er

Overføre

s  til 2017

Afvigelse  

- Mer-

/m indre  

forbrug  

overførs l

e

Køb og salg af jord og 

bygninger

02 Fredbogård 0 0 0 0 -87 -87 -87 0 -87

03 Breddam Syd 38 0 0 38 -2 -40 -2 0 -40

04 Brøndgårdens areal 19 0 0 19 23 4 23 0 4

05 Østergade 20 0 0 0 0 382 382 382 0 382

08 Erhvervsarealer, Græsted 44 0 0 44 39 -5 39 0 -5

09 Erhvervsarealer, Gilleleje 57 0 0 57 329 272 329 0 272

18 4-a, 4-e, Fjellenstrup, Gillele 312 0 0 312 377 65 377 0 65

19 Centerområde mart.nr. 1-eg, Græsted 11 0 0 11 0 -11 0 0 -11

20 BU. Hammerichsvej 4 - Drift 0 0 0 0 2 2 2 0 2

24 Stenlandsgården 0 0 0 0 10 10 10 0 10

25 Sommerhusgrunde Troldeager 24 0 0 24 13 -11 13 0 -11

34 Svømmehalsareal, Græsted 95 0 0 95 76 -20 76 0 -20

38 Salg af Stæremosen 57 0 0 0 0 55 55 55 0 55

39 Kulturhavn Gilleleje 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 Helsinge Stationscenter Projektstyring 32 0 0 32 0 -32 0 0 -32

51 Gilleleje Stationsvej 6 - gl. pos drift 0 0 0 0 32 32 32 0 32

67 Kastanie Alle 7 60 0 0 60 17 -43 17 0 -43

70 Breddam Nord 67 0 0 67 251 185 251 0 185

73 Bavneager 156 0 0 156 0 -156 0 0 -156

75 Dønnevældevej 8 -56 0 0 -56 -69 -13 -69 0 -13
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Ordinære anlæg  -   

Byudvik ling - Fortsat

 Vedtaget 

budget 2016

Om place

ringer 

2016

Tillægs-

bevilling 

2016

Korr. 

årsbudg

et 2016

Regnska

b 2016

Mer-

m indre 

forbrug 

2016

Regnskab 

 og

overførsl

er

Overføre

s  til 2017

Afvigelse  

- Mer-

/m indre  

forbrug  

overførs l

e

76 Gilleleje Stationsvej 4 90 0 0 90 23 -67 23 0 -67

79 5s Udsholt, Blistrup Nord 306 0 0 306 69 -237 69 0 -237

81 Matr. 5-o Kirke Esbønderup -15 0 0 -15 3 19 3 0 19

85 Stationsarealet, Gilleleje 1 0 0 1 0 -1 0 0 -1

86 Bomose Alle-Industriarealer 326 0 0 326 0 -326 0 0 -326

87 Ejendomme i Ramløse -3 0 0 -3 0 3 0 0 3

88 Køb af areal, Esbønderupvej 38, drift 53 0 0 53 0 -53 0 0 -53

89 Sommerhusgrunde, Esbønderup 31 0 0 31 0 -31 0 0 -31

90 Stæremosen, areal købt af Lokalbanen 12 0 0 12 0 -12 0 0 -12

94 Laugøvej 1, drift 0 0 0 0 -81 -81 -81 0 -81

95 Østergade 66, matr.nr. 5-a, Jordstykke ved Gymnasiet-50 0 0 -50 -47 2 -47 0 2

96 Kastanie Alle 9, matr.nr. 88-bv 1 0 0 1 1 0 1 0 0

97 Skovgårdsvej 3, matr.nr. 8-ao Amm. -8 0 0 -8 0 8 0 0 8

98 Gl. Helsinge Badet 0 0 0 0 34 34 34 0 34

52 Bavne Ager 100, Gilleleje, anlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 Bavne Ager 100, Gilleleje, drif t 0 0 0 0 95 95 95 0 95

Byudvik ling, køb og salg 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01 Byudvikling, Køb og salg 0 0 5.490 5.490 0 -5.490 0 0 -5.490

03 Byudvikling, Køb af areal Esbønderupvej 38 0 0 0 0 25 25 25 0 25

06 Byudvikling, Køb og salg, salg af industrigrund 89rh Gill.0 0 0 0 0 0 0 0

08 køb af Gilleleje Stationsvej 4+6 0 0 672 672 0 -672 672 672 0

15 Salg af delareal Bavneager 100 0 0 0 0 -3.571 -3.571 0 3.571 0

19 Byudvikling, køb og salg, salg af 25 bh, Ramløse0 0 0 0 68 68 68 0 68

20 Køb af Laugøvej 1, Helsinge 0 0 0 0 -2 -2 -2 0 -2

21 Salg af Østergade 55, Helsinge 0 0 -1.853 -1.853 0 1.853 -1.853 -1.853 0

24 Salg af 2 parceller, Breddam 22 0 -431 0 -431 -429 2 -429 0 2

25 Køb af Helsinge Badet 0 0 274 274 0 -274 274 274 0

27 Salg af Høbjergvej 5 0 0 -460 -460 -476 -16 -476 0 -16

28 Salg af Græsted Stationsvej 5, der røde hus0 0 -1.120 -1.120 -1.119 1 -1.119 0 1

30 Køb af Stejlepladsen mtr. 90m 0 0 -80 -80 16 96 -64 -80 16

31 Salg af Bøgeskovgård på Laugøvej 1 0 0 -4.052 -4.052 -3.760 292 -3.760 0 292

32 Køb af Gilleleje Hovedgade 14 0 0 1.466 1.466 1.468 2 1.468 0 2

33 Salg af areal Dønnevældevej 0 0 -44 -44 0 44 -44 -44 0

35 Salg af Stenlandsgården 0 0 -1.705 -1.705 -1.699 6 -1.699 0 6

36 Salg af Kulturhus, Hovedgadeen 51, Tisvilde0 0 -2.900 -2.900 -2.881 19 -2.881 0 19

38 Salg af Erhvervsarealer Gilleleje 0 -403 0 -403 -404 -1 0 404 403

39 Arkæologiske udgravninger, Laugøvej 1 0 0 0 0 350 350 350 0 350

41 Byudvikling, Køb og salg, salg af Hesselbjergvej 57A+B0 -515 0 -515 6 521 -509 -515 6

42 Byudvikling, køb og salg, salg af Svendestykket 4 (del af erhvervsarealer i Græsted)0 -280 0 -280 0 280 -280 -280 0

01 Byudvikling, residual ejendomsrammer 0 1.630 0 1.629 0 -1.629 0 0 -1.629

Salg af arealer, Byudvikling generelt. Teknisk post, nedskrives med salg i 20170 0 0 0 0 0 0 0 0

Køb og salg af jord og bygn.  i alt 1.601 0 -4.312 -2.709 -10.861 -8.150 -8.712 2.149 -6.001

Ordinære anlæg  i alt 1.601 0 -4.312 -2.709 -10.861 -8.150 -8.712 2.149 -6.001



Årsberetning 2016 14 Gribskov Kommune

Ordinære anlæg  -   

Byudvik ling - Fortsat

 Vedtaget 

budget 2016

Om place

ringer 

2016

Tillægs-

bevilling 

2016

Korr. 

årsbudg

et 2016

Regnska

b 2016

Mer-

m indre 

forbrug 

2016

Regnskab 

 og

overførsl

er

Overføre

s  til 2017

Afvigelse  

- Mer-

/m indre  

forbrug  

overførs l

e

Byudvik ling lånoptag/indfrie lse

32 Byudvikling, lån Gilleleje Hovedgade 14 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 0 -1.125 0 0

Byudvik ling lånoptag/indfrie lse i alt 0 0 -1.125 -1.125 -1.125 0 -1.125 0 0

Byudvik ling renter og afdrag

01 Øk.udv.Byudvik. lån renter afdrag 4.732 161 4.200 9.093 7.055 -2.038 7.055 0 -2.038

Byudvik ling renter og afdrag  i alt 4.732 161 4.200 9.093 7.055 -2.038 7.055 0 -2.038

Byudvik ling  i alt 6.333 161 -1.237 5.257 -4.931 -10.188 -2.782 2.149 -8.039

Renter, finansie lle  ændringer og lånoptagelse

1.000 kr.

Renter, finansie lle  ændringer 

og lånoptagelse

 Vedtaget 

budget 2016

Om place

ringer 

2016

Tillægs-

bevilling 

2016

Korr. 

årsbudg

et 2016

Regnska

b 2016

Mer-

m indre 

forbrug 

2016

Regnskab 

 og

overførsl

er

Overføre

s  til 2017

Afvigelse  

- Mer-

/m indre  

forbrug  

overførs l

e

Renter

401 Renter Total 9.199 1.308 1.400 11.907 8.627 -3.280 8.627 0 -3.280

Renter i alt 9.199 1.308 1.400 11.907 8.627 -3.280 8.627 0 -3.280

Finansie lle  ændringer

403 Finansielle ændringer 26.455 0 0 26.455 26.336 -119 26.336 0 -119

Finansie lle  ændringer i alt 26.455 0 0 26.455 26.336 -119 26.336 0 -119

Renter, finansie lle  ændringer 

og lånoptagelse - fortsat

 Vedtaget 

budget 2016

Om place

ringer 

2016

Tillægs-

bevilling 

2016

Korr. 

årsbudg

et 2016

Regnska

b 2016

Mer-

m indre 

forbrug 

2016

Regnskab 

 og

overførsl

er

Overføre

s  til 2017

Afvigelse  

- Mer-

/m indre  

forbrug  

overførs l

e

402 Lånoptagelse

01 Optagelse af lån 0 0 -12.000 -12.000 -10.300 1.700 -10.300 0 1.700

02 Svømmebad, Helsinge -7.000 0 0 -7.000 0 7.000 0 0 7.000

06 Markiser ældreboliger Sygehusvej 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Nordstjerneskolen, Ramløse afd. restfinansiering0 0 0 0 -1.414 -1.414 -1.414 0 -1.414

Lånoptagelse  i alt -7.000 0 -12.000 -19.000 -11.714 7.286 -11.714 0 7.286

Renter/Finans. Ændr./Lånopt. I alt 28.654 1.308 -10.600 19.362 23.249 3.887 23.249 0 3.887
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Forsyningsvirksom heder

1.000 kr.

Forsyningsvirksom heder  Vedtaget 

budget 2016

Om place

ringer 

2016

Tillægs-

bevilling 

2016

Korr. 

årsbudg

et 2016

Regnska

b 2016

Mer-

m indre 

forbrug 

2016

Regnskab 

 og

overførsl

er

Overføre

s  til 2017

Afvigelse  

- Mer-

/m indre  

forbrug  

overførs l

e

Forsyningsvirksom h. drift

317 Forsyning 0 0 4.000 4.000 2.572 -1.428 2.572 0 -1.428

Forsyningsvirk . drift  i alt 0 0 4.000 4.000 2.572 -1.428 2.572 0 -1.428

Forsyning, anlæg

Anlægspulje, affaldsområdet 6.246 0 4.072 10.018 0 -10.018 9.548 9.548 -470
07 Affaldsstation ved Tisvilde P-
plads 0 0 0 0 174 174 174 0 174

08 Direkte genbrug - Skærød Genbrugsstation 0 0 0 300 269 -31 269 0 -31

09 Pop up stationer 0 0 0 0 264 264 264 0 264

10 Storskrald/haveaffald 0 0 0 0 62 62 62 0 62

Forsyning, anlæg  i alt 6.246 0 4.072 10.318 769 -9.549 10.317 9.548 0

Forsyningsvirksom h.  i alt 6.246 0 8.072 14.318 3.341 -10.977 12.889 9.548 -1.428



Bemærkninger til Regnskabsoversigten.

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om 
Gribskov Kommunes årsregnskab 2016.

Formålet med regnskabssagen er at præsentere Gribskov Kommunes samlede regnskabs resultat 
for 2016 vedr. den ordinære drift, indtægter, anlæg, byudvikling, den finansielle status samt 
forsyningsvirksomheder. Regnskabet formidler derved en status for hvordan regnskabsåret 2016 
sluttede. Regnskabssagen er ligeledes en fremlæggelse af afsluttede anlægsregnskaber og 
forslag til overførsler fra 2016 til 2017 til beslutning samt en oversendelse til revisionen om at 
revidere regnskabsåret 2016. 

I 2016 har der været forelagt budgetopfølgninger 4 gange, hvor der til fagudvalgene er rapporteret 
på forskellige indikatorer vedrørende økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, 
målsætninger og resultatkrav for de enkelte enheder/områder indenfor udvalgenes områder.

Regnskabsresultatet for 2016 danner grundlag for den løbende opfølgning i 2017.
I 2017 sker der en løbende vurdering af de enkelte områder og en rapportering i form af en 
budgetopfølgning 4 gange årligt.

Regnskabet forelægges med et udkast til årsberetning, som indeholder udgifts- og 
omkostningsregnskabet samt bemærkninger til de enkelte områder fra fagudvalgsbehandlingerne 
og anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter.

Regnskabsresultatet

Helt overordnet viser regnskabsresultatet for 2016, at driftsrammerne har et mindreforbrug på i alt 
52,2 mio kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget svarer til en afvigelse på 2,1% af 
det korrigerede budget. 
De indstillede overførsler vedrører primært opsparede midler på decentrale enheder og puljer. 

Byudvikling og ordinære anlæg har et mindreforbrug på 49,0 mio. kr. Heraf indstilles overført 45,7 
mio kr. til 2017 begrundet i forskydninger i projektforløbene.

I forhold til BO 4, der viste et mindreforbrug på 108,8 mio. for det samlede regnskabsresultat, viser 
regnskabsresultatet for 2016 et mindreforbrug på 105,7 mio. kr. En marginal afvigelse ift. den 
samlede driftsramme og et direkte resultat af den samlede styringsindsats. 

Nedenfor ses regnskabet i mio. kr. på udvalgsniveau - i bilagene er der specifikationer af tal og 
bemærkninger.
I denne dagsorden gives overordnede bemærkninger til afvigelserne i tabellen. 
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Note: Negative tal = indtægter/mindreforbrug/merindtægter, positive tal = 
udgifter/merforbrug/mindreindtægter

Bemærkninger fra fagudvalgsområderne

Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget
På Det tekniske område er der i 2016 et samlet forbrug på 140,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget 
på 148,6 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. I forhold til BO4 2016 viser 
regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,0 %.

Overordnet set skyldes det mindreforbrug på vintertjenesten med 1,9 mio. kr., grønne områder 
med 0,4 mio. kr., plan og byg med 2,2 mio. kr. og busdrift med 0,7 mio. kr. samt merforbrug på 
kørsel efter social- og sundhedsloven og befordring af børn og unge med 1,0 mio. kr. Ligeledes er 
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der ikke afregnet vejafvandingsbidrag for 2016.

Der søges om overførsler på 1,5 mio. kr. til 2017.

Børneudvalget
På Børneudvalgets område er der i 2016 et samlet forbrug på 632,2 mio. kr. ud af et korrigeret 
budget på 639,5 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 7,4 mio. kr.
I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 9,4 mio. kr. svarende til en afvigelse 
på 2% mindre end forudsat. 

Mindreforbruget i regnskabsresultatet kommer primært fra mindreforbrug på Læring og 
undervisning vedrørende skoler, fritidsordninger og dagtilbud, men også mindreforbrug på Stabs- 
og støttefunktioner vedr. uddannelsespuljer.

Samtidig har der været et merforbrug på Undersøgelse og socialfaglig indsats. Det skyldes blandt 
andet regning fra anden kommune vedr. ankesag i 2015, som først blev modtaget i december 
2016, manglende opkrævning vedrørende andre kommuners børn, samt nye og dyre anbringelser i
november-december 2016.

Der indstilles overførsler for 16,4 mio. kr., hvilket er 9,0 mio. kr. mere end mindreforbruget. Heraf 
kommer 1,0 mio. kr. fra andre udvalg. En del af overførslerne, 13,1 mio. kr., er på områder med 
overførselsadgang, skoler og dagtilbud. De øvrige overførsler er bl.a. vedrørende ændret 
organisering, nye projekter og til projekter, hvor der er en tidsmæssig forskydning af udgifterne.

Der søges om overførsel til 2017 på 16,4 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget
På Social- og Sundhedsudvalgets område er der i 2016 et samlet forbrug på 935,4 mio. kr. ud af et
korrigeret budget på 946,9 mio. kr.,  hvilket er et mindreforbrug på 11,5 mio. kr.
I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 5,0 mio. kr. svarende til en afvigelse 
på 0,6%. De væsentligste afvigelser beskrives i afsnittet nedenfor.

Overordnet set er der bevægelser i forbruget på flere af delrammerne i forhold til forventningerne 
ved BO4. Det skyldes bl.a revisitering af alle hverdagsrehabiliterede borgere med tilbud om Styrk 
hverdagen samt aktivitetsstigning på hjælpemiddelområdet og generelt på hele Socialområdet. 

Der indstilles overførsler for ialt 18,0 mio. kr. hvor en del er vedrørende ældre og værdigheds 
milliarden. De øvrige overførsler er bl.a. på virksomhederne, satspuljemidler for Demensdagcenter 
Holbohave samt uforbrugte statslige midler vedr. klippekortordningen til borgere i eget hjem.

Der søges om overførsler på 18,0 mio. kr. til 2017.

Arbejdsmarkedsudvalget
Erhvervs- og Turismeudvalget er nedlagt i 2016 og deles mellem det nye Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalg og Kultur- og Idrætsudvalget i 2017. Arbejdsmarkedesudvalgets
rammer fortsætter under Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

For Arbejdsmarkedsudvalgets område er der i 2016 et samlet forbrug på 366,0 mio. kr. ud af et 
korrigeret budget på 357,8 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 8,3 mio. kr. 

I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 8,3 mio. kr. incl. forventede
overførsler på 0,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,3%. 
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Differencen mellem vurderingen i BO4 og regnskabsresultatet skyldes, at prognosen for BO4 er 
baseret på forbrugstal fra august. Augusttallene har siden vist sig ikke at være retvisende til brug 
for en fremskrivning af overførslerne.I forbindelse med den nye refusionsreform sker afregningen 
af refusion og medfinansiering på overførselsområdet forskudt, således at afregning vedrørende 
august efter afleveringsfristen på BO4. Da man i 2016 er overgået til den nye refusionsreform, har 
det ikke været muligt at binde tallene op på nogen form for historik. Refusionsreformen betyder 
endvidere, at mentorudgifter indgår under driftsloftet. Dette medfører i praksis, at refusionen 
bortfalder. Denne ændring var der ikke taget højde for i BO4, hvilket medfører en mindreindtægt på
2,0 mio. kr.

Der vil fremadrettet være øget fokus på at dokumentere samtlige konsekvenser ved ændringer på 
området.

Overførslen for 2016 til 2017 udgør i alt 1,0 mio. kr., heraf vedrører 0,3 mio. kr. pulje til 
kompetenceudvikling i Jobcentret og 0,7 mio. kr. vedr. ETU

Der søges om overførsel på 1,0 mio. kr. til 2017.

Erhvervs- og Turistudvalgets
Erhvervs- og Turistudvalget er nedlagt i 2016 og deles mellem det nye 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg og Kultur- og Idrætsudvalget i 2017. 

For Erhvervs- og Turismeudvalgets område er der i 2016 et samlet forbrug på 5,7 mio. kr. 
ud af et korrigeret budget på 6,4 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. incl. 
forventede overførsler på 0,2 mio. kr. svarende til 11,2%. Mindreforbruget vedrører hovedsagligt 
restbudgettet af puljen til Erhvervsudvikling, der er overført fra tidligere år.

Kultur- og Idrætsudvalget
For Kultur- og Idrætsudvalgets område er der i 2016 et samlet forbrug på 66,5 mio. kr. ud af et 
korrigeret budget på 67,5 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. 

I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. svarende 
til 1,5%. Differencen mellem vurderingen i BO4 og regnskabsresultatet skyldes midler,
der er budgetteret i 2016, men først er disponeret i 2017 samt aktiviteter i 2016, der
først forventes igangsat i 2017. Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. søges overført til 2017, 
samt 0,1 mio. kr. til billedeskolen fra Plan- og Miljøudvalget. 

Der søges om overførsel på 1,1 mio. kr. til 2017

Økonomiudvalget
Samlet viser regnskabet for Økonomiudvalget som fagudvalg et forbrug på 237,2 mio. kr. ud af et 
korrigeret budget på 268,6 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 31,4 mio. kr. 
I forhold til BO4 2016 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 13,6 mio. kr.  
Mindreforbruget svarer til en afvigelse på 5,1 %.

Overordnet set skyldes mindreforbruget færre udgifter til politiske udvalg og formål. Færre udgifter 
til IT der skyldes at planlagte tiltag i 2016 i forbindelse med implementering af ny IT-platform er 
udskudt til 2017. Udgifter til SOSU elever er faldet da der ikke er ansat så mange som forventet 
ved BO 4. Færre udgifter til Puljer under ØU, der skyldes tidsmæssige forskydninger i afholdelsen 
af disponerede midler samt færre ejendomsudgifter der hovedsageligt skyldes en kraftig 
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opbremsning på vedligeholdelsesarbejder på ejendomme. 

Der søges om overførsel på 21,2 mio. kr. til 2017. 

Indtægter
Der er samlet for indtægtsbudgettet på -2,445 mio. kr. ud af en korrigeret budget på -2,448 mio. kr.,
hvilket betyder en samlet afvigelse på 2,5 mio. kr. (mindreindtægt), det er en afvigelse på 0,1%. 
Afvigelsen vedrører 0,8 mio. kr. merudgifter til moms og 1,7 mio. kr. mindreindtægter på 
grundskyld.

Mindreindtægterne på grundskylden skyldes tilbagebetalinger sidst på året.

Ordinær anlæg incl. lånoptagelse
Samlet viser regnskabet for anlægsrammen et forbrug på 39,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget 
på 77,9 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 38,8 mio. kr. inkl. lån.

Der søges om overførsel på 43,6 mio. kr. til 2017.

Konstaterede mer/mindreforbrug på anlægsprojekter bliver i forbindelse med BO´erne og 
regnskabssagen overført til et særligt anlæg benævnt "Projekter der skal dækkes indenfor 
Anlægsrammen", hvor der er i løbet af 2016 er opsamlet et budgetoverskud på 4,3 mio. kr. 
Overskuddet foreslås anvendt til delvis finansiering af Jordforureningssager og manglende budget 
vedr. Buslomme i Valby jfr. tidligere beslutning i Byrådet den 12. december 2016.
Der overføres 4,5 mio. kr. mere til anlægsbudgettet i 2017 end restbudgettet i 2016 udviser. Dette 
skyldes, at mindreforbrug til IT-Driftsudgifter under økonomiudvalgets ramme Politiske udvalg og 
administration foreslås overført til anlæg til medfinansiering af ny IT-platform. 

Mindreforbruget skyldes ligeledes hovedsageligt forskydning i følgende projekter,

Anlægsprojekt vedr. Trafikforhold ny skole på 1,5 mio. kr. Projektet er påbegyndt og forventes 
færdig i 2017

Anlægsprojekt vedr. attraktive lokalsamfund på 11,8 mio. kr. Udførslen er i gang og tidsplanen 
forventes at holde. 

Anlægsprojekt vedr. undervisning og læring i Gilleleje på 8,4 mio. Projektet er i idefasen og 
afklaringsfasen og videreføres i 2017.

Anlægsprojekt vedr. Attraktive lokale samfund lokalsamfund i Vejby på 6,2 mio. kr. Udførslen er i 
gang og tidsplanen forventes at holde. 

Anlægsprojekt vedr.IT-investeringer - infrastruktur på 9,0 mio. kr. Projektet er påbegyndt og 
tidsplanen forventes at holde, hvor størsteparten af udgifterne først forfalder i 2017.

I øvrigt henvises til Bilag 4.

Anlægsregnskaber
Der aflægges anlægsregnskaber på følgende projekter, Bilag 6-14:
Trafiksanering Kildevej/Askemosevej 
Svingbane P-plads ved Esrum Kloster
Stiplan 2016 
Investeringsplan vejnettet
Ahornstien, renovering/om- og tilbygning
Energioptimering, Nordstjerneskolen, Ramløse Afd.
Børnebyer / Attraktive Lokalsamfund (delregnskab vedr. finansiering af vuggestue, Multibane i 

Blistrup)
Teatersal, Helsinge Ungdomscenter 

Årsberetning 2016 20 Gribskov Kommune



Tagrenovering Græsted Frivilligscenter 

Forsyning anlæg
Der aflægges anlægsregnskab på følgende projekt, Bilag 15:
Affaldsstation ved Tisvilde P-plads 

Byudvikling

Den samlede Byudviklingsramme udviser, et samlet forbrug på -4.9 mio. kr. ud af et korrigeret 
budget på 5.3 mio. kr., hvilket er et  mindreforbrug på 10,2 mio. Der søges overført en forventet 
udgift til 2017 på 2,1 mio. kr. Overførslen vedrører udelukkende området: Køb og salg af grunde og
ejendomme.

Rammen er opdelt i 3 områder; Almindelige udgifter til drift af ejendomme og jord, Udgifter til renter
og afdrag til lån optaget til køb af jord og ejendomme og Indtægter og udgifter ifm køb og salg af 
ejendomme og jord. 

Almindelige driftsudgifter udviser et mindreforbrug 0,05 mio. kr.

Vedr. udgifter til renter og afdrag er der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes, at den faktiske rente har været lavere end den forudsatte budgetrente. 
Desuden er rammen tilført budget ifm indfrielse af gæld i Aktivitetshuset. Den faktiske udgift til 
indfrielsen var lavere end forudsat, da denne blev gennemført efter betaling af ordinær termin.

Her ved regnskabet har der været netto salgsindtægter af jord og ejendomme på 4,9 mio. kr. i 
forhold til forventede udgifter på 5,3 mio. kr., hvilket giver en merindtægt på 10,2 mio. kr. Der søges
overført en forventet udgift på 2,1 mio. kr. til 2017, hvorved der bliver en merindtægt på 8,1 mio. kr.

I øvrigt henvises til Bilag 5 ØU 27.03.2017 - Byudvikling.

Der aflægges anlægsregnskaber på byudvikling på følgende projekter, Bilag 16-21:

Salg af 2 parceller Breddam 22
Køb af Gilleleje Hovedgade 14
Salg af Bøgeskovgård, Laugøvej 1
Salg af Kunsthus, Hovedgade 51, Tisvilde
Salg af Stenlandsgården
Køb af Helsingebadet 

Renter og finansielle ændringer, lånoptagelse
Rammen indeholder kommunens renteindtægter fra den likvide beholdning (indestående i bank og 
obligationsbeholdning), fra udlån til indefrosne ejendomsskatter, samt fra diverse straf- og 
morarenter, samt renteudgifter til kommunens lån og afdrag på disse (excl. lån til ESCO, 
Ældreboliger og Byudvikling).

Samlet for rammen er der et forbrug på 23,3 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 19,4 mio. kr., 
hvilket giver et merforbrug på 3,9 mio. kr. Merforbruget skyldes, at budgetteret lån på 7,3 mio ikke 
er optaget (lån vedr. energirenovering af Nordstjerneskolen, Ramløse afdeling, hvor den faktiske 
anlægsudgift blev 0,3 mio. kr. mindre end budgetteret, samt budgetteret lån på 7 mio. kr. vedr. ny 
skole i Gilleleje). Lån optages først, når faktisk anlægsudgift er afholdt: Projektet er stadig i 
projekteringsfasen.
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Desuden har der været et mindreforbrug på renter på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at den 
faktiske rente på variabelt forrentet lån har været lavere end den forudsatte budgetrente, samt at 
strafrenter mv., og forrentningen af Kommunes obligationsbeholdning er større end forventet.

Forsyningsvirksomheder
Samlet for forsyningsvirksomheders område er der et forbrug på på 3,3 mio. kr. ud af et korrigeret 
budget på 14,3 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 11,0 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret 
budget, som ved BO4 16 er sammensat af et forventet forbrug på 4,6 mio. kr. og forventede 
overførsler til 2017 på 9,7 mio. kr., er det en afvigelse på 1,4 mio. kr. eller 10,0 procent.

Der søges om overførsler til 2017 på 9,5 mio. kr

Overordnet set skyldes afvigelsen fortrinsvis et mindreforbrug på forsyning, drift med 1,4 mio. kr. 
som skyldes dels tidsmæssige forskydninger i betalingen til renovatør og dels at gulvrenovering af 
Højelt Genbrugsstation ikke som forventet blev udført i 2016. Endvidere er disponerede udgifter til 
komprimator containere til dagrenovation først betalt i 2017.

Mellemværendet med forsyningsområdet pr. 31/12-16 kan opgøres til 16,9 mio. kr., i brugernes 
favør, hvilket svarer til en nedbringelse af mellemværendet på 3,3 mio. kr. i forhold til 
mellemværendet pr. 31/12-15. 

Overførsler mellem årene
I lighed med sidste år indstilles som hovedlinje kun overførsler af mer- og mindreforbrug for de 
decentrale virksomheder, og det vurderes, om der er behov for en strammere styring i form af 
binding på nogle områder for at overholde rammen for serviceudgifter i 2017.
Det indstilles, at evt. uforbrugte projekt- og puljemidler samt restbudgetter på anlægsprojekterne 
overføres til 2017 jfr. indstillingen pkt. 2.

Likviditet
Kommunens likviditet er ultimo 2016 på 29,0 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet har i 2016 været
167,4 mio. kr. Til sammenligning var likviditeten ultimo 2015 på 42,9 mio. kr. og den gennemsnitlige
likviditet var 193,0 mio. kr.

Ved budgetlægningen af 2016 forventedes en ultimolikviditet 2016 på -30,0 mio. kr. og en 
gennemsnitslikviditet i 2016 på 143,7 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser således en gennemsnitlig likviditet der er 23,7 mio. kr. højere end 
budgetlagt. 

Serviceudgifter
Gribskov Kommune havde i 2016 en serviceramme (oprindeligt budget) på 1.752.507 mio. kr. og et
korrigeret budget på 1.800.610 mio kr. Forbruget i 2016 endte med at være 1.742.057 mio kr. og 
ligger således inden for servicerammen.

Afskrivninger
Afskrivninger på -4,1 mio kr. for 2016 fremgår af bilag nr. 22 og vedrører uerholdelige krav. Til 
sammenligning blev der i 2015 afskrevet 3,0 mio. kr. og i 2014 2,8 mio. kr. Årsagen til ændringen i 
2016 skyldes oprydning af uerholdelige krav.
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Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg

1. Resultat regnskab 2016

Det tekniske område
Regnskab 2016 viser et samlet forbrug på 140,1 mio. kr. på Det tekniske område, hvilket er et 
mindreforbrug på 8,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf søges der om overførsler til 
2017 på 1,5 mio. kr. De væsentligste afvigelser skyldes følgende forhold:
På Veje er der et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr., som vedrører manglende afregning af 
vejafvandingsbidrag i 2016 med 3,5 mio. kr. samt vintertjenesten med 1,9 mio. kr. som følge af den 
milde vinter i 2016.
På Kollektiv trafik og kørsel er der et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr., som vedrører et 
mindreforbrug på busdrift med 0,7 mio. kr., som følge af nedsættelse af acontobetaling til Movia 
samt et merforbrug på befordring af børn og unge samt kørsel efter service- og sundhedsloven med 
1,0 mio. kr. som følge af overgang til ny kontrakt på området.
På Plan og Byg er der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., som fortrinsvis skyldes Strategiske 
byudviklingsprojekter med 1,8 mio. kr., Klimatiltag med 0,6 mio. kr. samt mindre afvigelser på 
lønsum og Geografisk informationssystem. Mindreforbrug på strategisk byudvikling søges overført 
til samme formål i 2017.

Ramme
(i 1.000 kr.)

Vedtaget 
Budget

Korrigeret
Budget

Regnskab Afvigelser til
korr. budget

Veje 38.923 39.523 34.050 5.472

Grønne områder 6.017 6.017 5.606 411

Vand 8.264 8.145 8.382 -237

Kollektiv trafik og kørsel 43.996 52.281 52.651 -281

Trafiksikkerhed 917 573 679 -106

Plan og Byg 32.978 35.280 32.201 3.078

Beredskab 5.893 6.808 6.628 180

I alt 136.986 148.626 140.109 8.517

Forsyning
Regnskab 2016 viser et samlet forbrug på 3,3 mio. kr. på Forsyning, hvilke er et mindreforbrug på 
11,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelserne skyldes følgende forhold:
På Forsyning, drift er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som følge af tidsmæssige forskydninger 
i betalinger på planlagte renoveringer samt containere til dagrenovation, som bliver betalt i 2017. 
På Forsyning, anlæg er der et mindreforbrug på 9,5 mio. kr., da anlægsprojekt ”Husstands-
indsamling af tørre genanvendelige fraktioner” ikke er besluttet gennemført. Restbudget søges 
overført til 2017 til finansiering af takstnedsættelse og ny investeringsplan på affaldsområdet.
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Ramme Vedtaget 
Budget

Korrigeret
Budget

Regnskab Afvigelser til
korr. budget

Forsyning, drift 0 4.000 2.572 1.427

Forsyning, anlæg 6.246 10.318 769 9.548

I alt 6.245 14.317 3.342 10.975

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2016

I nedenstående skema er den endelige opfølgning på temaer fra budgetaftalen beskrevet. 

Aktivitet Handling Økonomi
(i 1.000 kr.)

Effekt

Tema 1:
Strategisk 
byudvikling

Tema er afsat i budgetaftale 2014-2017 til igang-
sættelse af strategiske byudviklingstiltag, som over 
tid kan suppleres med midler fra byudviklings-
puljen, når dennes balance giver mulighed herfor. 
Budget i 2016 udgør 579.000 kr., som er overført 
fra 2015 og disponeret med hhv. 345.000 kr. til 
Helsinge Nord og 234.000 kr. til Strategisk plan, 
Gilleleje.
På Helsinge Nord er udgifter i 2016 til salg, 
planlægning og byggemodning på i alt 192.000 kr. 
betalt på Ejendomsrammen jf. beslutning i ØU d. 
18.04.16. Der har derfor stor set ikke været afholdt 
udgifter i 2016 på projektet. Restbudget på 336.000 
kr. søges overført til 2017 til finansiering af det 
videre arbejde. 
På Strategisk plan, Gilleleje har der i 2016 været 
afholdt udgifter på 137.000 kr. Der har været en 
udskydelse af tidsplanen for planudarbejdelsen, 
men på PMU d. 06.02.17 er Strategisk plan 
Gilleleje godkendt. Restbudget på 97.000 kr. søges 
overført til 2017 til det videre arbejde med 
implementering af strategien. 

579 Da begge projekter er strategiske og
dermed også langsigtede kan der 
ikke aflæses konkrete effekter. 
Helsinge Nord:

Aktiviteterne har sammen-hæng 
aktiviteter ifm. arkitekt-
konkurrencen om Helsinge Nord. 
Effekten skal på sigt aflæses i øgede
muligheder for bosætning i 
kommunen.
Strategisk Plan Gilleleje:

Med planen dannes der bl.a. 
grundlag for planmæssige 
ændringer, som f.eks. muliggør nye 
veje, koncentrerede detailhandels-
muligheder osv. i centrum. Effekten 
heraf aflæses på længere sigt i 
udviklingen af nye projekter i byen.

Tema 2:
Klimatiltag

Tema er afsat i budgetaftale 2014-2017 til at 
fremme indsatserne i kommunens 
klimahandleplaner samt mulighed for at fremme 
yderligere tiltag omkring formidling, oplysning og 
vejledning. Derudover er der fokus på 
klimatilpasning, herunder beredskabsplan og 
klimatilpasningsplan. Budget i 2016 udgør 900.000 
kr., som er overført fra 2015.
I 2016 er opstillet 3 offentlige ladestandere til El-
biler i hhv. Helsinge, Græsted og Gilleleje. 
Derudover er der udarbejdet indsatsplan for 
oversvømmelser.
Samlet forbrug i 2016 udgør 345.000 kr. På 
Byrådets møde d. 12.12.2016 blev det besluttet at 
nedlægge klimapuljen. Af de udisponerede midler 
på 555.000 kr. blev det besluttet at overføre 250.000
kr. til projekt Haver til maver under Børneudvalget 
og 128.000 kr. til Billedskolen under Kultur- og 

900 Det er endnu for tidligt at sige noget
konkret om effekten af opsætning af
ladestanderne, men kommunen har 
modtaget positive tilkendegivelser 
fra flere borgere og særligt 
standerne i Tisvilde og Gilleleje har 
været godt besøgt. På længere sigt 
forventes det at have en positiv 
effekt på el-bilismen og turismen i 
kommunen. 
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Idrætsudvalget i 2017. Restbudget på 176.000 kr. 
bliver tilført kassebeholdningen ved regnskab 2016.

Tema 3:
Arkitekt-
konkurrence,
anderledes 
boformer

Tema er afsat i budgetaftale 2016-2019 med 
1.500.000 kr. til at gennemføre en arkitekt-
konkurrence, der bl.a. skal arbejde med anderledes 
boformer. I 2016 er der anvendt 60.000 kr. til en 
bosætningsanalyse, som en del af arbejdet med at 
undersøge potentialet for nye boformer samt 
904.000 kr. til arkitektkonkurrencen. Restbudget i 
2016 på 536.000 kr. søges overført til 2017 til 
finansiering af resterende udgifter på arkitekt-
konkurrencen på 170.000 kr., som er betalt i 2017. 
Som besluttet på ØU d. 23.01.17 forventes de 
resterende 365.000 kr. anvendt til igangsætning af 
rammelokalplan samt indgåelse af rådgiveraftale 
med vinderholdet fra arkitektkonkurrencen. 

1.500 Arkitektkonkurrencen knytter sig til
udviklingen af den nye bydel i 
Helsinge Nord. Effekten af 
arkitektkonkurrencen har indtil nu 
været øget opmærksomhed og viden
om, at byudviklingen er igangsat. 
Der er øget interesse for projektet 
fra både developere, mæglere og 
privatpersoner, der ønsker at bygge 
boliger i Helsinge Nord. 
Konkurrencens resultat danner 
grundlag for den kommende 
rammelokalplan, med hvilken 
effekten på lang sigt skal kunne 
aflæses i vækst i boliger i 
kommunen.

Tema 4:
Hurtigere 
byggesags-
behandling

Tema er afsat i budgetaftale 2016-2019 med 
500.000 kr. årligt til ekstra medarbejder-ressourcer 
på området, som skal give større robusthed i 
forhold til at imødekomme servicemål på området.

500 Midlerne er anvendt til at ansætte en
medarbejder. Det nåede dog ikke at 
være fra årets start, og derfor er en 
del anvendt til frivilligt merarbejde 
til allerede ansatte 
byggesagsbehandlere. Alle midler er
anvendt. Effekten har været stigning
i antal udstedte byggetilladelser, 
herunder flere hurtige afgørelser. 
Endvidere er der kommet gang i 
behandling af sagspukkel om 
”henvendelser om anden ejendom”.

Manglende 
udmøntning

1.524

 
3. 3 udvalgte fokuspunkter

Fælleskommunalt udbud på asfaltering
6 kommuner har lavet fælles udbud af asfaltering for en 4-årig periode. Arbejdet er udbudt som et 
offentligt udbud i 2 delaftaler ud fra et ønske om sammenhængende geografi, ens volumen og en 
størrelse på aftalerne, som både tilgodeser store og små virksomheder. Delaftale 1 (Nord) omfatter 
veje fra Gribskov og Halsnæs og delaftale 2 (Syd) omfatter veje fra Allerød, Frederikssund, 
Hillerød og Hørsholm.
Delaftalerne omfatter to typer af kontrakter: kontrakter på specifikke veje og rammeaftaler. Denne 
konstruktion er valgt for både at give entreprenørerne en sikkerhed for en vis volumen og for at 
tilgodese kommunernes behov for fleksibilitet i opgavevaretagelsen.
Kontrakter forventes underskrevet i marts 2017 og træder i kraft fra april 2017. Resultatet har givet 
bedre priser for alle de deltagende kommuner. 
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Byggesagsbehandling
Hurtigere byggesagsbehandling

Der er i Gribskov Kommune et stort fokus på arbejdet med at understøtte vækst, og i den 
forbindelse arbejdet med by- og erhvervsudvikling. Behandling af byggesager og landzonesager 
indgår heri, og havde stor bevågenhed for aftale-parterne. I 2016 er projekt om at effektivisere 
afsluttet. Der er fortsat fokus på procesoptimeringer, og der gennemføres jævnligt mindre ændringer
som konsekvens heraf. I februar 2016 blev der vedtaget klare prioriterede servicemål. De reflekterer
bl.a. styrket Virksomhedsservice. Der er etableret ”hurtigbane” for erhvervssager og alm. nemme 
byggesager, hvor der ikke er behov for dispensatoner eller høring. Resultatet har i 2016 været, at 
der samlet set er udstedt flere byggetilladelser pga. flere ansøgninger og samtidig er 43 %  af alle 
sager er afgjort inden for 5 kalenderdage. Inden for 15 kalenderdage er 64 % af alle sager afgjort. 

Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra en sag er fuldt oplyst, er steget fra 24 dage til 
25,6 dag. Det skyldes hovedsageligt nogle enkelte sager, der har haft meget lang 
sagsbehandlingstid. Der arbejdes løbende på at optimere processer i forbindelse med 
sagsbehandling, så alle sager får så hurtig en sagsbehandling som muligt.

Hen over årene 2013-2015 er der oparbejdet en sagspukkel af henvendelser om anden ejendom. Vi 
har i 2016 taget fat på at nedbringe denne pukkel. Også her har der dog været en stigning i antal 
henvendelser, så det er et område, der vil kræve ressourcer. En del af henvendelserne fører til flere 
byggesager i form af lovliggørelsessager, dvs. hvor folk har bygget først og spørger om lov 
bagefter.

Byudviklingsområdet Helsinge Nord er nu for alvor i gang
I vinteren og foråret 2016 er der udarbejdet en byudviklingsøkonomisk analyse. Analysen 
indeholder dels en markedsbaseret potentialeanalyse af målgrupper, udbygningstakt og 
afsætningshorisont for byggegrunde og dels en vurdering af omkostninger til nødvendige anlæg, 
byggemodning, indtægter for grundsalg osv. Modellen er operationel og kan anvendes i de 
kommende faser af byudviklingen til at teste forskellige udviklingsretninger. I foråret 2016 
gennemførtes en visionsfase for politikere og borgere. Visionsprocessen var afsæt til at udskrive en 
arkitektkonkurrence i sommeren 2016. Akademisk Arkitektforening fungerede som sekretær for 
konkurrencen. Fire arkitektteams blev udvalgt til at deltage i konkurrencen. Dommerkomitéen i 
konkurrencen bestod af kommunaldirektøren, samtlige medlemmer af Plan- og Miljøudvalget, 2 
administrative deltagere samt to, af Akademisk Arkitektforening udpegede fagdommere. I december
2016 blev vinderteamet, Team EFFEKT, offentliggjort. Vinderforslaget ligger nu som grundlag for 
den videre plan- og realiseringsproces af byudviklingen i Helsinge Nord. Parallelt hermed har 
museet gennemført arkæologiske undersøgelser.
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Børneudvalget

1. Resultat regnskab 2016

På Børneudvalgets område er der i 2016 et samlet forbrug på 632,2 mio. kr. ud af et
korrigeret budget på 639,5 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 7,4 mio. kr.
I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 9,4 mio. kr. svarende til en
afvigelse på -2 %. De væsentligste afvigelser beskrives i afsnittene nedenfor.

Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på Læring og Undervisning vedrørende skoler,
fritidsordninger og dagtilbud, men også et mindreforbrug på Stabs- og støttefunktioner vedr.
uddannelsespuljer.

Samtidig har der været et merforbrug på Undersøgelse og Socialfaglig som blandt andet
skyldes regning fra anden kommune vedr. ankesag i 2015, som først blev modtaget i
december 2016, manglende opkrævning vedrørende andre kommuners børn, samt nye og
dyre anbringelser i november-december 2016.

Der søges de 16,4 mio. kr. overført, heraf kommer 1,0 mio. kr. fra andre udvalg. En del af
overførslerne, 13,1 mio. kr., er på områder med overførselsadgang og de øvrige overførsler er
bl.a. på ændret organisering, nye projekter og til projekter hvor der er en tidsmæssig
forskydning af udgifterne.

Ramme
Beløb i 1.000 kr.

Vedtaget 
Budget

Korrigeret 
Budget

Regnskab Mer-/mindre-
forbrug

333 Unge 22.533 18.676 19.547 871

334 Undersøgelse

og socialfaglig 
indsats

108.796 96.725 101.772 5.047

335 Læring og 
Undervisning

445.020 473.432 464.397 -9.035

336 Sundhed og 
forebyggelse

20.739 21.475 21.034 -441

337 Stabs- og 
støttefunktioner

27.404 29.204 25.402 -3.802

I alt 624.492 639.512 632.152 -7.360

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2016
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I tabellen nedenfor er der lavet en endelig opfølgning på midler fra budgetaftaler.

Aktivitet Handling Økonomi 

i 1.000 kr.
Effekt

Styrkede IT 
kundskaber for 
børn og unge, 
budgetaftale 2016

Der afsættes en pulje på 0,4 
mio. kr. årligt i 2016-2019 til 
aktiviteter, der understøtter 
Læringsreformen (0-18 års 
området) inden for IT-
området.

For 2016 er alle 400.000 kr. 
blevet fordelt med afsæt i 32 
ansøgninger fra kommunens 
skoler og en stribe dagtilbud.

400 Effekten vil afhænge af de
konkrete projekter, men 
det er et krav, for at 
modtage midler fra 
puljen, at de konkrete 
projekter styrker børn og 
unges læring og trivsel i 
det/de tilbud, der tildeles 
midler fra puljen.

Ny start Gribskov, 
budgetaftale 2016
(Hedder nu:  
Familievenner 
Gribskov)

Praktisk hjælp og venskabelig 
støtte til familier, som kan 
være ensomme, socialt 
isoleret eller som har brug for 
hjælp til at komme igennem 
en krise og lære mestrings 
strategier. Hjælpen består i 
samvær med familien og 
særligt børnene. 

300 I gennemsnit 10 familier 
har fået hjælp i 2-4 timer 
per uge. I gennemsnit er 
10 frivillige tilknyttet 
foreningens arbejde. Der 
er konstant 1-5 familier, 
der venter på en 
familieven. Familierne 
venter i 1-4 måneder på 
en familieven.

Gribskov Akademi, 
budgetaftale 2015

Gribskov Akademi afholdt i 
efteråret 2016 af True North.
Indhold:

• 3 dages intensiv 
lærertræning. 

• 4 ugers intensivt 
læringsforløb for 
udvalgte elever på 8 
årgang. 

500 Målet er bedre trivsel, 
højere 
karaktergennemsnit i 
dansk og matematik 
Indsatsen danner 
grundlag for en ny måde 
at arbejde med eleverne i
udskolingen. Effekten er, 
at så mange elever som 
muligt bliver 
uddannelsesparate og 
gennemfører folkeskolens
afgangsprøve, så de får 
adgang til 
ungdomsuddannelserne.  

Udvikling af 
forebyggende 
familieindsatser, 
budgetaftale 2014

I budgetaftale 2014-2017 blev
der afsat midler til udvikling af
forebyggende foranstaltninger 
på det specialiserede 
børneområde. 192.000 kr. er 
ikke anvendt. Som led i det 
godkendte projekt, er planlagt
vedligeholdelse af de metoder,
der blev igangsat 

192 Målet er, at sikre høj 
kvalitet og nytænkning af 
de forebyggende 
familieindsatser og 
samtidig kunne måle på 
effekten af indsatsen, for 
at sikre bedste mulige 
forløb for borgeren. 
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implementering af i 2015. 
Dette for at sikre en fuld 
implementering og 
videreudvikling af de 
forebyggende familieindsatser.
BØR har godkendt dette d. 
21.11.16 jf. Bilag 1.

Mere bevægelse og 
bedre kost, 
budgetaftale 2014

I budgetaftale 2014-2017 blev
der afsat midler til bedre kost 
og mere bevægelse på 
børneområdet. Der henstår 
685.000 kr., der ikke er 
anvendt.
Børneudvalget besluttede på 
deres møde d. 22.02.2016, at 
benytte de resterende midler 
til delvis finansiering af ny 
organisering og 
ledelsesstruktur på 
dagtilbudsområdet. 

685 Der er tiltrådt to nye 
ledere hhv. 1. august og 
1. september på 
Brumbassen og Elverhøj. 
Den nye ledelsesstruktur 
på dagtilbudsområdet er 
på plads.

Mere bevægelse og 
bedre kost 
(overvægtsprojekt),
budgetaftale 2014

Sundhedsplejen har set 
børnene og deres familier hver
8 - 10 uge. 
Hver familie får en time, som 
er inklusiv dokumentation.

To sundhedsplejersker har 
været på kursus i to dage hos 
overlæge Jens Christian Holm 
fra overvægtsenheden på 
Holbæk sygehus. 

Der har været to temamøder 
på Hillerød hospital af hver to 
timer, samt to møder med 
Jump4fun.

De to sundhedsplejersker er 
sammen med Hillerød Hospital
startet op på Esrum kost og 
friskole. De fem børn her ses 
på skolen af 
sundhedsplejerskerne og 
skolen bliver introduceret til 
konceptet gennem 
sundhedsplejen og Hillerød 
hospital.

Derudover ligger der en del 
administration og koordinering
med familierne.

186 I 2016 har 
sundhedsplejen haft 31 
børn og familier til 
regelmæssig kontrol.

Derudover er fem meget 
overvægtige børn på 
Esrum kost og friskole 
blevet indrullet i 
projektet.
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Mere bevægelse og 
bedre kost – 
Forebyggelse og 
aktive borgere i 
bevægelse

Tema fra budgetaftale 2014-
2017.
Lege og bevægelse skal 
indtænkes mere i
arbejdet med børn og unge.

538 Projektet er indtænkt i
”Grib Livet”. Der er anlagt
en legeplads i forbindelse 
med daginstitutionen 
Boager inden for 
budgettet. Der bliver 
evalueret på projektet 
”Grib Livet” i Boager i 
efteråret 2016 og denne 
evaluering bliver fremlagt 
primo 2017.

 

3. Udvalgte fokuspunkter

Med baggrund i merudgifterne på det socialfaglige område i 2015, blev det besluttet at 
gennemføre "Faglig og økonomisk handleplan for specialundervisning og det socialfaglige 
børne- og ungeområde". 

Der er arbejdet systematisk med stram økonomisk styring og opfølgning, der blandt andet 
indebærer fokus på visitation, fokus på at udvikle egne tilbud samt fokus på at sikre kvaliteten 
i det socialfaglige arbejde

• Som følge af dette arbejde, blev der i 2016 udviklet nye lokale tilbud samt udviklet de 
eksisterende tilbud. Der blev udarbejdet serviceniveauer og – beskrivelser for 
tilbuddene.

• Videreudvikling af FSI (fremskudt socialfaglig indsats). I 2015 blev der igangsat et 
pilotprojekt i Nordstjerneskolens distrikt (hvor rådgiver arbejder direkte ude på skole og
dagtilbud). Pilotprojektet viste så stor succes, at det bleve besluttet at udvide 
ordningen i samtlige skoledistrikter. Der er nu ansat i alt 4 rådgivere, der er tilknyttet 
skoler og dagtilbud

• Arbejde med Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP)
• Med afsæt i Deloittes analyse og anbefaling i 2015, er der påbegyndt en lærings- og 

udviklingsproces  hen imod at kunne sikre kvaliteten i de socialfaglige arbejde. Det er 
bl.a. sket gennem et  længerevarende og systematisk uddannelsesforløb  for samtlige 
rådgivere, hvor der fokuseres på at styrke såvel de lovgivningsmæssigt og faglig 
metodiske kompetencer.
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Erhvervs- og Turismeudvalget

1. Resultat regnskab 2016

For Erhvervs- og Turismeudvalgets område er der i 2016 et samlet forbrug på 5,7 mio. kr. 
ud af et korrigeret budget på 6,4 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. 
I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. incl.
forventede overførsler på 0,2 mio. kr. (11,2%). 

Ramme Vedtaget Budget Korrigeret 
Budget

Regnskab Afvigelser til 
korr. budget

Ramme 5.308 6.397 5.675 -722

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2016

Aktivitet Handling Økonomi (i 
1.000 kr.)

Effekt

Erhvervsudvikling

I budgetaftalen 2014-2017 er der afsat
en pulje til erhvervsudvikling.
Der er fortsat behov for en prioritering 
af turist- og erhvervsområdet med 
henblik på at forbedre
service og rammevilkår for 
erhvervene. Til dette formål er der 
overført et restbudget på 1.089.000
kr. fra 2015 til 2016.

Der er disponeret 
996.000 kr. af 
restbudgettet, 
93.000 kr. 
overføres til 
Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudv
alget

1.089

 
3. 3 udvalgte fokuspunkter

1. Turismestrategi
Turismen genererer en omsætning på godt 1,4 mia. kr. årligt og har derfor stor betydning for 
Gribskov Kommune. Derfor besluttede Erhvervs- og Turismeudvalget, at der skulle udarbejdes en 
turismestrategi for Gribskov Kommune. Strategien har til formål at styrke og sætte retning for den 
fremtidige turismeindsats i kommunen.
Erhvervs- og Turismeudvalget har arbejdet med udformning af strategien i en periode fra 
september 2014 til april 2016

Evaluering 
I november 2015 blev der afholdt en åben workshop for interesserede politikere, borgere, 
foreninger mv. som start på strategiarbejdet. På baggrund af de indsamlede input udarbejdede 
administrationen et første udkast til Turismestrategi, som blev forelagt på et Byrådstemamøde den 
1. februar 2016. 
Efter Byrådstemamødet blev udkastet tilrettet og derefter offentligt fremlagt i perioden 12. februar –
11. marts 2016. Der indkom 20 input som samlet rummede over 100 større og mindre forslag til 
indsatser, ændringer og kommentarere til Turismestrategien.
Erhvervs- og Turismeudvalget drøftede herefter de indkomne input, og Turismestrategien blev 
tilpasset efter udvalgets ønsker.

Årsberetning 2016 32 Gribskov Kommune



Turismestrategi 2016 – 2020 blev endeligt vedtaget i Byrådet den 30. maj 2016.

Møde med sommerhusejere
I Gribskov Kommune er der ca. 14.000 sommerhuse, så brugen af dem er afgørende for 
turismeomsætningen i kommunen. Sommerhusene udgør en væsentlig overnatningsmulighed, og 
det har stor betydning, hvor meget sommerhusenen benyttes.  
Derfor er en af de indsatser, som er beskrevet i Turismestrategien afholdelse af en workshop for 
fritidsborgerne for at styrke tilknytningen til Gribskov Kommune og øge brugen af fritidshuse året 
rundt gennem bl.a. udlejning.

Evaluering
Den 24. september 2016 afholdt Gribsov Kommune sit første møde, hvor fritidsborgerne var 
inviteret. 420 fritidsborgere havde valgt at tage imod invitationen til en møde med oplæg om 
kommunens turismestrategi, behovet for flere udlejninger af sommerhusene, regler for udlejning og
præsentation fra flere sommerhusudlejningsbureauer. 
Mødet var organiseret så der dels var oplæg i plenum og dels muligheder for at tale nærmere med 
de deltagende udlejningsbureauer samt firmaer som tilbyder etablering af netforbindelse i 
sommerhusene. 
Mødet var en sucess, og det skaber grundlag for en tættere kontakt til de mange fritidsborgere i 
Gribskov Kommune. 

2. Erhvervsstrategi
Erhvervsindsatsen skal være med til at sikre fortsat vækst, nye arbejdspladser og flere 
iværksættere i Gribskov Kommune. Derfor besluttede Erhvervs- og Turismeudvalget, at der skulle 
udarbejdes en Erhvervsstrategi. Strategien har til formål at sikre gode rammer for eksisterende og 
kommende virksomheder i Gribskov Kommune.
Erhvervs- og Turismeudvalget har arbejdet med udformning af strategien i perioden fra august 
2014 til juni 2016.

Evaluering 
Arbejdet med erhvervsstrategien har indeholdt en analysefase herunder gennemførelse af en 
række interviews med lokale aktører i samarbejde med konsulentfirmaet IRIS Group.
Erhvervsstrategien er bygget op om fem centrale indsatsområder som Byrådet har valgt at 
fokuserer på. Indsatserne foldes med konkrete tiltag under hvert tema.
I august 2015 afholdte Byrådet et temamøde om Erhvervsstrategien og Erhvervs- og 
Turismeudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Vækst- og Skoleudvalget har ligeledes haft et 
strategiudkast til behandling i september 2015 med henblik på, at prioritere de foreslåede 
indsatsrområder. 
Erhvervsstrategi 2016 – 2020 blev endeligt vedtaget i Byrådet den 20. Juni 2016.

Gribskov Iværksætterhotel og Fabrik
Gribskov Kommune er karakteriseret ved en større koncentration  af håndværks- og 
industrivirksomheder samt en koncentration af iværksættere. At styrke den lokale iværksætterkultur
er således en særlig indsats i Erhvervsstrategien. 
I februar 2016 åbnede Gribskov Iværksætterhotel og Fabrik i Ejlstrup hvor man som lejer har 
adgang til møderum, trådløst netværk, køkkenfaciliteter og mulighed for sparring fra Gribskov 
Erhvervscenter. Projektet er etableret med midler fra Erhvervs- og Turismeudvalget, LAG 
Halsnæs-Gribskov og Gribskov Kommune.

Evaluering
Der deltog over 100 ved åbningen i februar 2016. Ved udgangen af 2016 var belægningsgraden af 
fuldtidspladser på lidt over 50 % med firmaer som fx IT eksperten og Vækstrevisor.
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Arbejdsmarkedsudvalget

1. Resultat regnskab 2016

For Arbejdsmarkedsudvalgets område er der i 2016 et samlet forbrug på 366,0 mio. kr. ud af et 
korrigeret budget på 357,8 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 8,3 mio. kr. 
I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 8,3 mio. kr. incl. forventede
overførsler på 0,5 mio. kr. (2,3%). 
Differencen mellem vurderingen i BO4 og regnskabsresultatet skyldes at prognosen for BO4 er 
baseret på forbrugstal fra august. Augusttallene har siden vist sig ikke at være retvisende til brug 
for en fremskrivning af overførslerne. 
I forbindelse med den nye refusionsreform sker afregningen af refusion og medfinansiering på 
overførselsområdet forskudt, således at afregning vedrørende august sker ultimo september. Det 
har derfor ikke været muligt at få nyere tal end august, da leveringsfristen fra OS mødet var 28. 
oktober 2016 og tallene fra september først kommer ultimo oktober og derefter skal indarbejdes i 
økonomisystemet.
Da man i 2016 er overgået til den nye refusionsreform, har det ikke været muligt at binde tallene 
op på nogen form for historik. Refusionsreformen betyder endvidere at mentorudgifter indgår under
driftsloftet. Dette medfører i praksis, at refusionen bortfalder. Denne ændring var der ikke taget 
højde for i BO4, hvilket medfører en mindreindtægt på 2,0 mio. kr.
Årsagen til dette skyldes at det har været vanskeligt at skabe sig et samlet overblik over samtlige 
konsekvenser af refusionsreformen, da informationen har været en del af den overvældende 
mængde af information vedrørende refusionsreformen. Der vil fremadrettet være fokus på at 
dokumentere samtlige konsekvenser ved ændringer på området.

Ramme Vedtaget Budget Korrigeret 
Budget

Regnskab Afvigelser til 
korr. budget

Overførsler 280.127 264.127 275.611 11.484

Indsatser 34.409 34.894 32.421 -2.473

Myndighed 56.240 58.736 57.993 -743

370.775 357.757 366.024 8.268

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2016

Investeringer på beskæftigelsesområdet

Gribskov Kommune er udfordret af et forholdsvist lavt uddannelsesniveau. De seneste år har 
Byrådet afsat midler til en række initiativer for borgere under 30 år. Partierne bag aftalen ønsker at 
forstærke indsatsen ift. borgere over 30 år, der har været ledige over længere tid. Der afsættes 
0,75 mio. kr. til en forstærket indsats.
Samtidig ønsker partierne at støtte op omkring efteruddannelse af Jobcenterets medarbejdere som
led i den kommende beskæftigelsesstrategi. Der afsættes 0,25 mio. kr. til formålet. Det forventes, 
at de afsatte midler på sigt kan være med til at nedbringe udgifterne på beskæftigelsesområdet.
Der afsættes således samlet 1,0 mio. kr. i 2016, hvorefter der evalueres med henblik på at sikre, at
den indlagte gevinstrealisering på 0,5 mio. kr. i 2018 og 2019 udmøntes.

Velfærd i forandring
Der er behov for i de kommende år at finde nye løsninger på vores velfærd, dels på grund af de 
stramme økonomiske rammer og dels fordi tiden kalder på andre løsninger. Fokus skal derfor være
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at skabe løsninger sammen med borgerne og erhvervslivet for herigennem at bevare velfærden.

Aktivitet Handling Økonomi (i
1.000 kr.)

Effekt

Uddannelse, borgere over 30 år

Gribskov Kommune er udfordret af et 
forholdsvist lavt uddannelsesniveau. 
De seneste år
har Byrådet afsat midler til en række 
initiativer for borgere under 30 år. 
Partierne bag aftalen ønsker at 
forstærke indsatsen ift. borgere over 
30 år, der har været ledige over 
længere tid. Der afsættes 0,75 mio. kr.
til en forstærket indsats.
Tema 1 og 2
Der afsættes således samlet 1,0 mio. 
kr. i 2016, hvorefter der evalueres 
med henblik på
at sikre, at den indlagte 
gevinstrealisering på 0,5 mio. kr. i 
2018 og 2019 udmøntes.

Fastholdelsesmentor mhp 
fasthodelse af unge i 
uddannelse er i gang og 
samarbejde med
erhvervscenteret i gang sat 
mhp jobs til de borgere der 
har gået ledige i længere tid 
(primært
unge fokus)

Som led i budgettet for 2017-
2020 hvor der er afsat midler 
til brobygningsforløb 
forventes det, at
denne indsats fremadrettet 
tænkes sammen med 
fastholdelsesmentoren.

750

Efteruddannelse, Jobcentrets 
medarbejdere

Efteruddannelse af Jobcenterets 
medarbejdere som led i den 
kommende beskæftigelsesstrategi. 
Der afsættes 0,25 mio. kr. til formålet. 
Det forventes, at de afsatte midler på 
sigt kan være med til at nedbringe 
udgifterne på beskæftigelsesområdet.
Tema 1 og 2
Der afsættes således samlet 1,0 mio. 
kr. i 2016, hvorefter der evalueres 
med henblik på at sikre, at den 
indlagte gevinstrealisering på 0,5 mio.
kr. i 2018 og 2019 udmøntes.

1. halvår 2016 har der været 
en række forskellige oplæg 
om empowerment. Yderligere
uddannelse afventer evt. 
uddannelse som led i 
Velfærdsudviklngsprogramm
et.
Det forventes, at budgettet 
hertil skal overføres til 2017, 
da uddannelsen først kan 
gennemføres i 2017 bl.a. 
grundet VUP m.v.

250

Velfærd i forandring

Der er behov for i de kommende år at 
finde nye løsninger på vores velfærd, 
dels på grund af de stramme 
økonomiske rammer og dels fordi 
tiden kalder på andre løsninger.
Fokus skal derfor være at skabe 
løsninger sammen med borgerne og 
erhvervslivet for herigennem at 
bevare velfærden.

Velfærdsudviklingsprogamme
t er i gangsat.
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3. 3 udvalgte fokuspunkter

Jobcenteret har i 2016 haft en markant fokus på udviklingen af integrationsområdet og 
opbygning af organiseringen af dette. Ved udgangen af 2016 begynder organiseringen at 
være på plads, der afventes nu de sidste igangværende rekrutteringer. Indsatsen og 
modtagelsen af integrations-borgerne er således ved at være på plads og der kan nu sættes
endnu større fokus på resultatskabelsen (fokus har naturligvis også være dér hele tiden).
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Social og Sundhedsudvalg

1. Resultat regnskab 2016

Samlet set viser social- og Sundhedsudvalgets regnskab for 2016 et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. i
forhold til korrigeret budget. 
I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 5,0 mio. kr. svarende til en afvigelse 
på 0,6%. 
Det var forventet ved BO4, at området ville søge overførser svarende til 16,5 mio. kr. I forbindelse 
med regnskabet søges om 18,0 mio. kr. overført.

Som det ses af nedenstående tabel skyldes mindreforbruget stort set delrammen Sundhedsfremme 
og tilskud. Forklaringen er, at en væsentlig del af puljeaktiviterne under denne delramme, herunder 
værdighedspolitikken, ikke nåede at få afløb i 2016. Det var imidlertid forventet, da der i det 
korrigerede budget er indregnet en forventning om, at 11,9 mio. kr. skulle overføres til 2017. I alt 
søges overført 11,3 mio. kr. til delrammen incl. 0,3 mio. kr. udforbrugte midler under ØU vedr. det 
tidligere forebyggelsesudvalg. 
Under virksomhedsrammen er mindreforbruget på 4,5 mio. kr., som søges overført. Ved BO4 var 
det forventet, at 2,8 mio. kr. ville blive søgt overført. Af mindreforbruget vedrører 3,4 mio. kr. de 
sociale tilbud, som overordnet skyldes færre løn- og vikarudgifter end antaget ved BO4. En del af 
overførslerne vedr. de sociale tilbud vil medvirke til takstnedsættelse til 2018. 
Der er procentuelt store merforbrug på delrammerne Hjælpemidler og Socialt udsatte ift. korrigeret 
budget. For delrammen Hjælpemidler skyldes merforbruget overordnet set langt flere omkostninger 
til køb af handicapbiler samt akltivitetstigning end forventet, mens det skyldes større aktivitet end 
forventet for delrammen Social udsatte. Aktiviteten på delrammen er generelt svær at forudsige 
nærmere, da kommunen på flere af udgiftsområderne ikke visiterer til ydelserne, og ofte meget sent 
får kendskab til den konkrete aktivitet.
Endelig er der mindre afvigelser på de øvrige rammer, som ikke her gennemgås i detaljer.   

Regnskab 2016 i 1.000 kr.

Ramme Vedtaget 
Budget

Korrigeret 
Budget

Regnskab Afvigelser til 
korr. budget

340 Administration 35.554 36.091 36.026 -65

341 Sundhed 521.368 509.457 499.651 -9.806

34101 Pleje og træning 295.997 293.335 293.017 -318

34102 Hjælpemidler 28.919 27.815 30.674 2.859

34103 Sygehuse 177.626 166.598 165.883 -715

34104 Sundhedsfremme og tilskud 15.127 18.407 6.959 -11.449

34106 Madydelser 3.698 3.301 3.118 -183

342 Social 390.788 399.463 402.358 2.895

34201 Borgere med handicap 190.635 198.305 199.324 1.019

34202 Forsørgelse og boligstøtte 167.234 160.010 159.629 -381
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34203 Socialt udsatte 19.173 20.790 22.139 1.349

34204 Flygtninge 13.745 20.357 21.266 909

344 Virksomheder -1.210 1.878 -2.671 -4.549

34401 PlejeGribskov 0 2.896 -1.762 -1.134

34420 Sociale tilbud -1.210 -1.018 -4.433 -3.415

SSU i alt 946.500 946.889 935.365 -11.525

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2016

Dette afsnit skal beskrive den endelige opfølgning af bilag 1 fra budgetopfølgningerne.

Tekst

Aktivitet Handling Økonomi
(i 1.000 
kr.)

Effekt

Tema 1:

Gillelej Aktivitetshus

Aktivitetshus Gilleleje åbnede den 3.5.2016. 
Før sommer var der åbent 3 dage om ugen. 
Efter sommer er der åbent 4 dage om ugen.

800 Aktivitetshuset skal 
sikre rammerne for et 
aktivt seniorliv i  
Gilleleje. 

Tema 2:

Center for sundhed og trivsel

Processen er godkendt af SSU, og opgaven har 
udviklet sig til en kortlægning af, hvilke
borgernære sundhedstilbud der eksisterer i 
Gribskov Kommune. Endelig afrapportering 
inkl. anbefaling var forelagt FOU i august og 
SSU i september 2016.

0 Projektet skal udvikle 
og beskrive modeller, 
der skal styrke de 
borgernære 
sundhedstilbud på 
tværs af aldersgrupper
fra børn til unge, 
voksen og seniorliv.

Tema 3:

Akutteam/akutpladser

Det har på nuværende tidspunkt ikke været 
muligt at finde plads til oprettelsen af flere
akutpladser på Toftebo. Der er arbejdet med at 
finde en anden placering til de unge som er på
Toftebos unge tilbud, men det har indtil videre 
ikke været muligt.
Med hensyn til udbygning af det eksisterende 
akutteam, er der indhentet erfaringer fra andre
kommuner, og forventningen er, at den 
konkrete proces starter op ultimo 2016/ primo 
2017.

1.000 Oprettelse af 
akutpladser skal 
forebygge og afkorte 
(gen-)indlæggelser på 
sygehusene. 
Akutpladserne skal 
skabe tryghed for
borgere, som har brug 
for observation, pleje 
og behandling hele 
døgnet, men som ikke 
har brug for 
specialiseret 
behandling på 
sygehusene.

Tema 4:

Sundhedsaftale III

Der er fremlagt sag med status på arbejdet med
Sundhedsaftale III på SSUs møde 17. august 
2016. Her er redegjort for igangværende og 
kommende initiativer.

0
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Tema 5:

Fokus på øget frivillighed

Der er oprettet en to-årig tovholder-funktion, 
der skal understøtte det frivillige arbejde
og bygge videre på den fremdrift og energi, 
som findes i Gribskov Kommune.
Stillingen som frivilligkoordinator var vakant 
frem til 1.10.16. Frivilligkoordinatoren har 
skiftet organisatorisk ophæng fra CSS til 
CKFT. Tidligere har frivilligkoordinatoren 
været projektleder for arbejdet med det 
frivillige charter i Gribskov Kommune. Lokal 
forankring af det nationale frivillige charter 
sker i samspil med Frivillig Forum. Chartret er 
udarbejdet og er offentliggjort i fbm 
dialogmøde mellem SSU og frivillige den 17.5.
Videre udbredelse af chartret sker i efteråret/ 
vinter 2016/2017.

482 For at styrke 
samarbejdet med 
Frivilligområdet og 
udviklingen af 
velfærden skal 
projektet sikre, at 
engagerede borgere i 
lokalsamfundet 
inviteres med til at 
skabe endnu bedre 
forhold for vores 
ældre og borgere, som
bor på vores
botilbud, plejecentre 
m.v.

Tema 6:

Indsats for unge med psykiske 

lidelser

Udredningsteamet har haft en vanskelig start, 
da sagerne er komplekse og det er en ny
arbejdsmetode der er under udvikling. I 4. 
kvartal 2015 blev der udvalgt 15 konkrete 
sager, der arbejdes med. Sagerne omhandler 
unge over 18 år med psykisk lidelse, som har 
multikomplekse problemstillinger, som rækker 
ind over flere forskellige fagområder.
Udredningsteamet skal sikre koordinerede 
sammenhængende forløb med en helheds-
orienteret tilgang. Der er indledt samarbejde 
med både interne og eksterne samarbejds-
partnere for at iværksætte håndholdte forløb 
med fokus på både sociale,  beskæftigelses-
mæssige og sundhedsmæssige udfordringer for 
målgruppen.
Eksternt samarbejdes med firmaet Sherpa, som 
arbejder med et koncept, der matcher
udredningsteamet målgruppe og målsætningen 
med arbejdet. Centralt i Sherpas indsatser er, at
sikre, at den unge får tilknytning til enten 
uddannelse eller beskæftigelse. Sherpa har, 
udover at matche ovenstående tilgang, en 
evidens- og effektorienteret tilgang og metodik.
Samarbejdet med Sherpa skal, udover at sikre 
effekt for borgeren, også bidrage til at 
kompetenceløfte medarbejderne omkring 
borgerne. I november 2015 blev der igangsat 8 
forløb i regi af Sherpa.
Forløbene med Sherpa er som udgangspunkt 
etårige og rækker ind i 2016. Indsatsen med
Udredningsteamet forlænges derfor til 
udgangen af 2016. Dette for at sikre, at alle 
forløbene er gennemført, så der kan foretages 
en samlet vurdering af effekten. De foreløbige 
effekter viser, at det lykkes at få flere i 
målgruppen i uddannelse.

1.200 En styrket indsats 
over for unge, 
herunder
unge over 25 år med 
diagnosticerede og 
ikke diagnosticerede 
psykiske lidelser, lavt
uddannelsesniveau, 
svagt netværk, svag 
arbejdsmarkedstilknyt
ning etc. skal styrke 
den enkeltes mulighed
for at fastholde 
arbejde eller 
gennemføre en
uddannelse. 

Tema 7:

Mere frivillighed

Sammenhæng med punktet fokus på øget 
frivillighed – se status herunder..

250 Visionen har og er 
fortsat at have et 
forstærket fokus på 
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udviklingen af 
velfærden gennem 
samarbejde med
engagerede borgere i 
lokalsamfundet. Der 
er en ambition om og 
en forventning til, at 
frivillige og
civilsamfund også 
fremadrettet fortsat 
skal spille en vigtig 
rolle i at skabe nye 
veje til velfærd på
tværs af områder.

Tema 8:

Tilskud til huslejenedsættelse, 

Frivilligcentrene

Beløbet til at dække nedsættelsen af huslejen er
udmøntet til frivillighedscentrene igennem det 
tilskud, de modtager fra kommunen.

100 Huslejenedsættelsen 
frigiver frivilligheds-
centrene råderum til 
yderligere indsatser på
frivillighedsområdet.

Tema 9:

Pulje til forebyggelse

Det tidligere forebyggelsesudvalg har under 
udvalgets vidensopbygning bedt 
administrationen udarbejde business cases på 
seks områder. Disse blev forlagt forebyggelses-
udvalget d. 11. august 2016. Fire områder blev 
besluttet implementeret og finansieret af denne 
pulje. Efter ét år evalueres tiltagene mhp. 
anbefalinger til relevante fagudvalg om 
videreførelse. På mødet d. 11. august  
besluttede Forebyggelsesudvalget ligeledes at 
anvende midler fra puljen til at oprette en pulje 
til afprøvning af velfærdsteknologi, som kan
søges af borgere. 
SSU træffer den 11.01.2017 beslutning om 
ikke at arbejde videre med puljen til 
velfærdsteknologi. 

FOU har ligeledes arbejdet med opstarten på en
formulering af en ny Sundhedspolitik i 2017. 
Processen for denne er udmøntet i SSU 
beslutning den 11.01.2017, processen til 
sundhedspolitik skal ligeledes finansieres af 
denne pulje.

400 Målet med en 
ambitiøs tværgående 
sundhedspolitik, der
sætter ramme og 
retning for Gribskov-
borgernes sundhed 
over de næste 10 år, 
er, at borgere i 
Gribskov kommune 
skal få et godt, sundt, 
langt og indholdsrigt 
liv.

Tema 10:

Grib livet

Grib Livet har i 2015 og 2016 fokuseret på at 
implementere sundhedsfremme og 
forebyggelse som en integreret del af 
arbejdsmetoderne i fire nærmiljøer – et på 
børneområdet, et på arbejdsmarkedsområdet, et
på socialområdet og et på kulturområdet. 
Projekterne blev midtvejsevalueret i første 
kvartal af 2016 med lovende resultater. På 
baggrund af rapporten besluttede SSU på deres 
majmøde at bevilge 100.000 kr. til hvert 
nærmiljø i 2016 (400.000 kr. i
alt) til videre aktiviteter samt 150.000 kr. til 
kompetenceudvikling af forandringsagenter.

1.320 Målet med projektt er,
at der etableres
vidensbaserede 
indsatser og tilbud, 
der forebygger, at 
borgere udvikler 
livstilssygdomme.
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Sidst i 2016 blev nærmiljøerne evalueret 
endeligt med anbefalinger omkring udrulning. 
Projekterne skal resultere i udvikling af 
prototyper for, hvordan andre kan implemen-
tere samme tilgang i lignende nærmiljøer.
Der arbejdes tillige med andre tiltag under 
programmet, og i maj godkendte SSU 
følgende:

• App'en Grib livet - 50.000 kr.
• Julekalender for medarbejdere - 

20.000 kr.
• Medlemskab af Sundby Netværket - 

42.000 kr.
• 60+ Festival - 25.000 kr.
• Studentermedhjælp i 6 måneder - 

47.000 kr.
• Fortsat ressourcer til programledelse 

af Grib livet, svarende til et årsværk - 
500.000 kr.

App'en Grib livet blev lanceret i september og 
har fået en god modtagelse.
60 + festivallen er udsat til foråret 2017, idet 
der var meget få tilmeldte stande
Julekalender for medarbejderene har haft fokus
på de små indsatser, den enkelte kan gøre i 
løbet af sin arbejdsdag for at fremme egen 
sundhed. Julekalenderen har været godt 
modtaget og benyttet blandt medarbejderne. 

Manglende udmøntning

 

3. 3 udvalgte fokuspunkter
Herunder er en kort gennemgang af de områder, der i særlig grad repræsenterer en udfordring for Social- og
sundhedsområdet.

Stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi
Der er igennem de sidste år set et stigning i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi og det må forventes at 
stigningen fortsætter i 2017.

Kommunal medfinansiering
Der er kommet ny lovgivning vedr. kommunal medfinansiering. Der vil blive arbejdet med at implementere 
konsekvensen af den nye lovgivning i budget 2018-2021.
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Kultur- og Idrætsudvalget

1. Resultat regnskab 2016

For Kultur- og Idrætsudvalgets område er der i 2016 et samlet forbrug på 66,5 mio. kr. ud af et 
korrigeret budget på 67,5 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. 
I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. (1,5%). 
Differencen mellem vurderingen i BO4 og regnskabsresultatet skyldes midler der er budgetteret i 
2016, men først er disponeret i 2017 samt aktiviteter i 2016, der først forventes igangsat i 2017. 
Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. søges overført til 2017, samt 0,1 mio. kr. til billedeskolen fra Plan- 
og Miljøudvalget.

Ramme Vedtaget Budget Korrigeret 
Budget

Regnskab Afvigelser til 
korr. budget

Ramme 64.117 67.509 66.506 -1.003

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2016
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3. 3 udvalgte fokuspunkter

1. Puljen for Kultur, Idræt og Landsbyer
I forbindelse med Budgetaftalen 2016 – 2019 blev der afsat midler til en pulje ti investeringer på 
kultur-, idræts-, turist- og erhvervsområdet samt initiativer i landsbyerne. Der blev afsat en pulje på 
1,5 mio. kr. 
Puljen blev efterfølgende fordelt med 1.025.000 kr. til Kultur- og Idrætsudvalget og 475.000 kr. til 
Erhvervs- og Turismeudvalget.

Evaluering
Det blev besluttet at lave en ansøgningsproces i 2 runder. I 1. runde skulle ansøgere alene sende 
½ side, som i korte træk beskrev projektets formål, indhold og målgruppe. Herefter udvalgte Kultur-
og Idrætsudvalget, hvilke ansøgere, de ville invitere til 2. runde og til at sende en gennemarbejdet 
ansøgning. I den 1. runde modtog udvalget 41 ansøgninger, og heraf blev 14 ansøgere inviteret til 
at sende en gennemarbejdet ansøgning. 
På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 22. november 2016 blev der bevilget tilskud til 9 af de 14 
ansøgere. De godkendte projekter spænder over meget forskellige tiltag som fx videreudvikling af 
Pilgrimsruten Tisvildevejen, etablering af naturlegeplads i Tisvilde og etablering af en multibane i 
Gilleleje.

2. Forprojekt –  Museumsprojekt Gilleleje
Gribskov Kommune har siden 2013 arbejdet med tanken om et museum i Gilleleje, hvor grunden 
Østergade 20 blev købt til museumsformål. Siden da har planerne udviklet sig i et samarbejde 
mellem Museum Nordsjælland samt en bred kreds af interessenter, herunder Gilleleje og Omegns 
Museumsforening.
Den 31. august 2015 afsatte Økonomiudvalget 270.000 kr. til et forprojekt, som skulle belyse 
mulighederne, organisering og økonomi for både etablering og drift for et museum i Gilleleje om 
redningen af de danske jøder 1943.
Forprojektet har kørt indtil midt i 2016, hvor resultaterne af forprojektet forelå. Resultaterne blev 
forelagt Byrådet den 3. oktober 2016.
Formålet med forprojektet var at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag.

Evaluering
Under arbejdet med forprojektet har vi fået positive tilkendegivelser fra Det jødiske Samfund i 
Danmark, den internationale museumsorganisation AHO, Association of Holocaust Organization og
mange andre interessenter, herunder Dansk Jødisk Museum.

Resultaterne af forprojektet er en række dokumenter, som omhandler følgende:
• Vurdering af fysisk placering 
• Prospekt – inspiration til, hvordan er museum kan bygges på det foreslåede område
• Forslag til organisering af et nyt museum
• Et estimat over økonomi for etablering af museumsområde med anlæg, fundering og 

indretning af såvel bygninger som haveanlæg. Forretningsplanen er udarbejdet af et 
rådgivende ingeniørfirma og den samlede udgift er anslået til 114 mio. kr.

• En businesscase for en fremtidig drift er udarbejdet af en ekstern rådgiver. Det estimeres, 
at museet vil være bæredygtigt ved 30.000 besøgende årligt.

• Oplæg til strategi for fundraising, der indebærer ansøgninger ad flere spor i Danmark og i 
udlandet, her især USA.

På baggrund af forprojektets resultater vedtog Byrådet den 3. oktober 2016 at afsætte midler i 2 år 
til en projektleder, der primært skal fundraise den eksterne finansiering af museumsprojektet.
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Det endelige indhold og den endelige placering er endnu ikke afklaret. Efter nabomøde og 
borgermøde er nye placeringer bragt i spil. 
3. Kulturhavn Gilleleje
Kulturhavnsprojektet i Gilleleje består af 3 faser. Fase 1 består af opførelse af boliger og butikker 
og er tilendebragt. Fase 2 af Kulturhavnsprojektet består af opførelse af kulturhus, hvor Gribskov 
Kommune lejer sig ind med Gilleleje Bibliotek samt museumsformidling.
Det er tanken, at Kulturhavn Gillelejes aktiviteter i høj grad skal være borgerdrevet med frivillige 
aktører.

Evaluering
Den 10. december 2015 blev ”Fonden Kulturhavn Gilleleje” stiftet. Fonden har til formål at fremme 
og udvikle udbuddet af kulturelle aktiviteter i Gilleleje med udgangspunkt i Kulturhavn Gilleleje. 
Fondens opgaver er blandt andet:

• at sørge for indtægter til husleje
• at organisere aktiviteter i huset
• at organisere og lede de frivillige i huset

I løbet af 2016 er der blevet arbejdet intenst med at invitere interesserede frivillige borgere ind i 
arbejdet, og Gilleleje Bibliotek har været en aktiv part i dette arbejde. Der er etableret et antal 
grupper af frivillige med hver deres emneområde: musik, biograf, kunst og udstillinger, mad, børn, 
praktisk hjælp og koordinering.
I efteråret 2016 blev der ansat en kulturkoordinator til at koordinere aktiviteterne og støtte de 
frivillige i Kulturhavn Gilleleje
Bibliotek, arkiv og Museum Nordsjælland har udarbejdet forslag til modeller for det fremtidige 
samarbejde i Kulturhavnen. Der er i forslagene lagt vægt på digital formidling af skiftende emner i 
samarbejde med skiftende aktører.
Kulturhavn Gilleleje åbnede den 3. december 2016, og borgerne i Gilleleje har taget huset til sig fra
dag 1. Ca. 220 frivillige planlægger og gennemfører en lang række arrangementer og aktiviteter, 
herunder ca. 4-5 biografforestillinger hver dag. Der er travlhed i husets Restaurant Bolværket, og 
brugen af biblioteket er blevet flerdoblet efter indflytningen i Kulturhavnen.
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Økonomiudvalget som fagudvalg

1. Resultat regnskab 2016

Regnskab 2016 viser et samlet mindreforbrug på 31,4 mio. kr., svarende til 11,7% i forhold til det 
korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug på centre under ØU
vedrørende lønsum og drift, IT udgifter, elever, Puljer og ejendomsudgifter. Heraf søges der
overført 18,6 mio. kr. til økonomiudvalget som fagudvalgs rammer, 4,8 mio. kr. til Anlæg – IT- 
investeringer og 0,2 mio. kr. til Børneudvalget og 0,3 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget. 

Ramme Vedtaget Budget Korrigeret 
Budget

Regnskab Afvigelser til 
korr. budget

Ramme 390
Politiske udvalg 
og administration

167.828 170.419 157.828 12.591

Ramme 391
Puljer, ØU

38.702 23.049 7.373 15.676

Ramme 395
Ejendomsudgifter

72.914 75.103 72.018 3.086

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2016

I budgetaftalen 2014-2017, 2015-2018 og 2016-2019 afsat følgende puljer:

Aktivitet Handling Økonomi (i 1.000
kr.)

Effekt

Strategisk investeringspulje – Ramme til 

politisk prioritering. 

Puljen er anvendt til 

ekstern rådgivning i 

forbindelse med 

velfærdsudviklingspro

grammet. 

1.536 Arbejdet har 

understøttet 

udvælgelsen af 

segmenter i 

forbindelse med 

Velfærdsudviklingspro

grammet

Omstilling og organisationsudvikling Puljen er forbrugt og 

disponeret til 

velfærdsudviklingspro

grammet i form af 

bl.a. ansættelse af en 

intern programleder, 

frikommunekoordinat

or og et større 

analyse- og 

udviklingsarbejde 

vedrørende 

2.518 Der er opnået den 

ønskede effekt ift. 

handlingen i form af 

styring af 

Velfærdsuviklingsprog

rammet, 

frikommunearbejdet 

og analyse- og 

udviklingsarbejdet
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visitationen på 

ældreområdet. 

Strategisk investeringspulje – Digital 

processtøtte

Puljen er forbrugt og 

disponeret, 

hovedsageligt til 

ledelsesinformations-

system på 

sundhedsområdet. 

476 Den digitale 

processtøtte har 

understøttet 

muligheden for 

ledelsesmæssigt at 

arbejde med et 

digitalt 

styringsgrundlag.

Investeringspulje – Kultur, Idræt, Erhverv og 

Turisme.

Puljen er forbrugt og 

disponeret til en 

række borger- og 

foreningsdrevne 

projekter.

1.548 Investeringspuljen 

har muliggjort 

realiseringen af en 

række konkrete 

borger- og forenings- 

drevne projekter og 

har dermed været et 

betydeligt bidrag til 

en positiv udvikling af

kommunen til glæde 

for både borgere, 

erhvervsliv, turister 

og aktører. 

Investeringspulje til særlige 

erhvervsinvesteringer med strategisk 

betydning. 

Puljen er forbrugt og 

disponeret fortrinsvis 

til Græsted 

Eventplads og New 

Nordic Coast. 

773 Første driftsår for 

Fredbogård Fonden 

er veloverstået. 

Græsted Eventplads 

har skabt momentum 

for en udvikling af 

eventområdet i 

samarbejde med 

Nordsjællands 

Veterantog. Projektet 

vedr. New Nordic 

Coast fortsætter i 

2017. I 2016  er der  

opbygget bedre 

vidensgrundlag for 

placering af 

sandfangeren/strandm

olen

Pulje til landsbyer Puljen er forbrugt og 

disponeret til en 

række konkrete 

borger- og forenings- 

drevne projekter i 

kommunens 

landsbyer.

225 Landsbypuljen har 

realiseret en række 

konkrete borger- og 

foreningsdrevne 

projekter i flere af 

kommunens landsbyer

og har dermed været 

et betydeligt bidrag til

udvikling af 

kommunens attraktive

lokalsamfund. 

Investeringer i IT Puljen er forbrugt og 

disponeret til en 

9.042 Investeringerne skal 

understøtte arbejdet 
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opgradering af 

kommunens digitale 

infrastruktur. Budget 

og forbrug er i 

forbindelse med BO4-

2016 overført til 

Anlæg. 

med en ny 

Digitaliseringsstrateg

i, hvor kommunens 

samlede IT-platform 

og virkemåde vil blive

moderniseret. 

Strategisk investeringspulje – Attraktive 

lokalsamfund. 

Budgettet er 

udmøntet, idet der ved

BO2-16 blev overført 

0,5 mio. kr. til 

Gribskov Akademi. og

ved BO4-16 blev 

restbudgettet på 1,0 

mio kr. tilført 

kassebeholdningen. 

0 Der har ikke været 

udmøntning til 

konkrete projekter i 

løbet af året.

Branding af Gribskov kommune Budgettet er forbrugt 

og disponeret til 

formålet. 

350 Der er også afsat 

budget i 2017 til 

formålet. 

Brandingindsatsen 

evalueres i 2017, hvor

der tages stilling til 

om indsatsen skal 

videreføres. Effekten 

beskrives derfor efter 

evalueringen i 2017. 

 

3.  Udvalgte fokuspunkter

Digitaliseringsstrategi
Digitaliseringsstrategien har 5 fokusområder og 13 pejlemærker der alle skal understøtte 
kommunens vej mod den digitale kommune. I 2016 har der været fokus på, at skabe grundlag for at 
sikre en bedre IT-understøttelse af det administrative arbejdsområde i form af skift af infrastruktur, 
samarbejdsplatform og ESDH-system. Ligeledes har der været fokus på den organisatoriske 
udvikling for den samlede kommune. Samarbejdet i Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde er 
begyndt at tage form og de første fælles indsatser er sat i søen.

Investeringer i samarbejdsplatform og infrastruktur.

For at sikre og understøtte den vedtagne Digitaliseringsstrategi teknologisk er der igangsat 
forskellige initiativer i 2016. Der er derfor behov for fortsat at investere i både infrastruktur og i den
nye samarbejdsplatform.

Infrastruktur

Opgradering af trådløst netværk er igangsat og afsluttes medio 2017. Arbejdet er påbegyndt med at 
sikre Gribskov Kommune mod angreb og trusler fra internettet. Der er implementeret en 
overvågningsløsning og implementering af ny firewall teknologi er igangsat. Serverrummet på 
rådhuset blev opdateret i forbindelse med kommunesammenlægningen. 
Serverparken på rådhuset blev etableret i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 og 
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skal derfor udskiftes. Arbejdet med denne udskiftning er igangsat. 

Samarbejdsplatform.

Der er arbejdet med at få afklaret omfanget af ny mail og kalender teknologi, samt ny kontorpakke 
til alle relevante medarbejdere. Der er arbejdet med afklaring om fremtiden vedrørende ESDH 
platformen i Gribskov Kommune. Arbejdet er mundet ud i, at det eksisterende system udfases og en
ny platform baseret på den fælleskommunale ESDH Platform SBSYS implementeres. 
Arbejdet fortsætter ind i 2017 og 2018

Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP) 

Formål, baggrund og målgruppe for VUP

Formålet med VUP er at udvikle og implementere nye velfærdsløsninger, som kan reducere det 
samlede forbrug af ressourcer og samtidig give borgerne en mere sammenhængende og 
helhedsorienteret service - og derigennem opnå bedre effekter for borgerne i forhold til øget 
livsmestring, læring og trivsel, uddannelse og arbejde.
Baggrunden er Regeringens effektiviserings- og moderniseringsprogram og indlagte besparelser, 
som betyder, at Gribskov Kommune skal realisere 15,0 mio. kr. i 2017, 32,5 mio. kr. i 2018, 50,0 
mio. kr. i 2019 og 59,6 mio. kr. i 2020. 

Processen i 2016

Første fase af VUP blev igangsat i uge 11-24, 2016, med følgende hovedaktiviteter: foranalyse, 
kortlægning og udregning af besparelsespotentiale. Det indebar bl.a. identifikation af borgere med 
et økonomisk potentiale ud fra kortlægning af ydelser og aktiviteter samt inddragelse af borgernes 
og medarbejdernes viden og erfaringer med fokus på effektiviserings- og kvalitetsforbedringer. 
Anden fase løb fra efter sommerferien til december 2016 med udvikling og prototypetest af 
velfærdsløsningerne samt endelig beregning af potentiale via business case.  
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Regnskabsopgørelse 2016 - Udgiftsregnskab
Beløb i 1.000 kr. (netto) Budget 2016 Regnskab 2016

1. Skattefinansieret område
-2.204.789 -2.300 -2.207.089 -2.205.219 1.870

-240.359 -744 -241.103 -239.865 1.238

2.416.775 8.414 2.425.189 2.371.154 -54.035

15.490 1.300 16.790 10.576 -6.214

Primært driftsresultat -12.883 6.670 -6.213 -63.354 -57.141

26.901 48.304 75.205 28.264 -46.941

Resultat af skattefinansieret område 14.018 54.974 68.992 -35.090 -104.082

2. Forsyningsområdet

0 4.000 4.000 2.572 -1.428

6.246 4.072 10.318 769 -9.549

Resultat af forsyningsområdet 6.246 8.072 14.318 3.341 -10.977

Resultat  i alt 20.264 63.046 83.310 -31.749 -115.059

Fortegnsforklaringer:

Budget og regnskab: Mer- /mindreudgifter:

Udgift = + (plus) Mindreudgift/merindtægt = - (minus)

Indtægt = - (minus) Merudgift/mindreindtægt = + (plus)

Bemærkninger til regnskabsopgørelsen – 2016

og er specificeret i forhold til Indenrigsministeriets bestemmelser.

Tilsvarende udarbejdes der også i henhold til Indenrigsministeriets bestemmelser en Regnskabsoversigt, der

viser de samme oplysninger, blot specificeret i forhold til kommunens bevillingsniveauer.

Bemærkningerne til Regnskabsopgørelsen vil derfor svare til bemærkningerne i Regnskabsoversigten

hvorfor der henvises til Regnskabsoversigtens bemærkninger.

Afstemning af regnskabsopgørelse til regnskabsoversigten.

Regnskab

Resultat regnskabsoversigten 103.922 -1.822

Resultat regnskabsopgørelse 83.309 -31.749

Forskel 20.613 29.927

Forskel består af:

* Afdrag lån, ramme 403 26.455 26.336

* Afdrag byudvikling 8.038 7.130

* Afdrag på ejendomme, ramme 348 SSU 4.789 6.846

* Afdrag på ejendomme, ramme 395 ØU 1.455 2.454

* Lånoptagelse -19.000 -11.714

* Lånoptagelse ifm. anlæg -1.125 -1.125

Afrunding 1

20.613 29.927

*) Regnskab: Disse beløb, som er med på regnskabsoversigten, er ikke med på regnskabsopgørelsen,

men er en del af beløbene på finansieringsoversigten.

Tillægs-
bevillinger

Korr. Budget 
2016

Mer- 
/mindreudgifter

Skatter (fkt. 7.90-7.96)

Tilskud og udligning (fkt. 7.79-7.87)

Driftsvirksomhed (hkt. 0 samt 2-6)

Renter og kursregulering (fkt. 7.05-7.78)

Anlægsvirksomhed i alt (hkt. 0 samt 2-6)

Driftsvirksomhed (hkt. 1, dranst 1)

Anlægsvirksomhed (hkt. 1, dranst 3)

Regnskabsopgørelsen viser kommunens budget, tillægsbevillinger, korrigeret budget, forbrug og restbudget

Korr. Budget
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Finansieringsoversigt 2016  -  Udgiftsregnskab

Beløb i 1.000 kr. (netto)

-40.316
Tilgang af likvide aktiver:
Årets resultat -20.263 -63.046 -83.309 -31.749 51.560

-7.000 -13.125 -20.125 -12.839 7.286
42.592 54.914 97.506 12.433 -85.073

Anvendelse af likvide aktiver:
29.329 0 29.329 42.766 13.437

-29.705

Fortegnsforklaringer:

Budget og regnskab: Mer- /mindreudgifter: Likvid beholdning:

Udgift = + (plus) Mindreudgift/merindtægt = - (minus) Positiv beholdning = - (minus)

Indtægt = - (minus) Merudgift/mindreindtægt = + (plus) Negativ beholdning = + (plus)

Bemærkninger til finansieringsoversigten – 2016

Årets resultat

Årets resultat er overført fra regnskabsopgørelsen.

Likvid beholdning ultimo 2016, indeholder ikke statusposteringer på 4.039 mio. kr. 

Faktisk likvid beholdning er -33.744 (1.000 kr.)

Låneoptagelse og afdrag på lån Mio. kr.

42,7

Lånoptagelse  -12,8

Låneoptagelse og afdrag på lån, i alt 29,9

Øvrige finansforskydninger

Bemærkninger til øvrige finansforskydninger fremgår af bemærkningerne til Balancen.

Budget 
2016

Tillægs- 
bevillinger

Korr. Budget 
2016

Regnskab 
2016

Mer- 
/mindreudg

ifter

Likvid beholdning primo 2016 (fkt. 9.01-9.11)

Lånoptagelse m.v. (fkt. 8.63-8.79)
Øvrige finansforskydninger (fkt. 8.12-8.62)

Afdrag på lån (fkt. 8.63-8.79)

Likvid beholdning ultimo 2016 (fkt. 9.01-9.11)

Afdrag på lån incl. Byudvikling
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Balance 2016  -  Omkostningsregnskab

Note Aktiver  (1.000 kr.)
Ultimo 2015 Ultimo 2016

Anlægsaktiver

1 -1.167.501 -1.142.708
0 0

2 -2.184.307 -2.200.714

Anlægsaktiver  i alt -3.351.808 -3.343.422

Omsætningsaktiver
0 0

3 -209.740 -207.251

4 -147.763 -141.360
0 0

5 -40.316 -33.744

Omsætningsaktiver  i alt -397.819 -382.355
Aktiver  i alt -3.749.627 -3.725.777

Note Passiver  (1.000 kr.)
Ultimo 2015 Ultimo 2016

6 218.752 130.342

7 828.296 797.978

8 8.014 5.693

9 324.810 329.083

10 2.345.467 2.462.681
Passiver  i alt 3.725.339 3.725.777

Fortegnsforklaring:
Aktiver og passiver:

Det vi ejer eller har tilgode = - (minus)

Det vi skylder eller har af forpligtelser samt egenkapital = + (plus)

Materielle anlægsaktiver (fkt. 9.80-9.84)
Imaterielle anlægsaktiver (9.85)
Finansielle anlægsaktiver (fkt. 9.21-9.27 og 9.30-9.35)

Varebeholdninger (fkt. 9.86)
Fysiske anlæg til salg (fkt. 9.87)
Tilgodehavender (fkt. 9.12-9.19)
Værdipapirer (fkt.  9.20)
Likvide beholdninger (fkt. 9.01-9.05 og 9.08-9.11)

Hensatte forpligtelser (fkt. 9.90)
Langfristede gældsforpligtigelser (fkt. 9.63-9.79)
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv. (fkt. 9.36-9.49)
Kortfristede gældsforplitelser (fkt. 9.50-9.62)

Egenkapital (fkt. 9.91-9.99)
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Bemærkninger til balance 2016.

Note 1

Gribskov Kommunes anlægsaktiver viser værdien af kommunens fysiske aktiver, der

er aktiveret i regnskabet og optaget til afskrivning. Eksempler på anlægsaktiver er fast  

ejendom, maskiner, transportmidler og inventar.

Materielle anlægsaktiver er faldet med 23,1 mio. kr. jf. nedenfor.

Mio. kr.

-0,3

-Afskrivninger -47,7

-Salg -0,3

-Køb 4,2

-Igangværende anlæg, som er ibrugtaget i 2016 18,5

I alt -25,3

-Igangværende anlæg, som er ibrugtaget i 2016 2,5

-Nyanskaffelser 1,8

-Afskrivninger -7,6

I alt -3,2

-Nyanskaffelser 10,1

-Afskrivninger -6,4

I alt 4

-solgt -3,4

-anlæg overført til ibrugtagende aktiver -21,0

-nyt forbrug på anlæg 24,7

I alt 0,3

Total -24,8

Materielle anlægsaktiver (fkt. 9.80-9.84)

Grunde fkt. 9.80

Bygninger, fkt. 9.81

Tekniske anlæg fkt. 9.82

Tekniske anlæg fkt. 9.83

Under udførelse fkt. 9.84
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Note 2

De finansielle anlægsaktiver består af kommunens deponerede midler, udlån til beboerindskud,

indskud til landsbyggefonden.

Finansielle anlægsaktiver er steget med 16,4 mio. kr. der hovedsageligt skyldes deponering vedr.

samt drift af forsyningsområdet.

Note 3

Fysiske anlæg til salg er et udtryk for den aktuelle samlede værdi bestemt til videresalg. 

Anlæg til salg er faldet med 2,5 mio. kr.:

Nyt forbrug på anlæg til salg 10,1

Solgte anlæg -12,6

I alt -2,5

Note 4

Tilgodehavender indeholder blandt andet tilgodehavender fra staten vedr. statsrefusion,

tilgodehavender

De samlede tilgodehavender er faldet med 6,4 mio. kr. der hovedsageligt skyldes forskydninger

i restancer i debitor samt mellemregning mellem årene.

Note 5

Den likvide beholdning udtrykker Gribskov kommunes kassebeholdning

ultimo regnskabsåret

De likvide beholdninger er faldet med 6,6 mio. kr., dette skyldes følgende: 

Låneoptagelse............................:    -12,8 mio. kr.  

Afdrag på lån..............................:    42,7 mio. kr.

Øvrige finansforskydninger...........:    12,4 mio. kr. 

Kursregulering............................:      -4,0 mio. kr.

Note 6

Hensatte forpligtigelser er et udtryk for Gribskov Kommunes pensions-

forpligtigelser vedr. tjenestemandspensioner, forpligtigelser vedrørende 

arbejdsskader, miljøforpligtigelser m.v.

De hensatte forpligtigelser er faldet med 88,4 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes

Finansielle anlægsaktiver (fkt. 9.21-9.27 og 9.30-9.35)

Gribskovhallen, ændring af ejerandel i §60 selskaber, lån til betaling af ejendomsskat,

Fysiske anlæg til salg (fkt. 9.87)

Tilgodehavender (fkt. 9.12-9.19)

tilgodehavender som Gribskov kommune opkræver i debitorsystemet samt andre kortfristede

Likvide beholdninger (fkt. 9.01-9.05 og 9.08-9.11)

Resultat jfr. Regnskabsopgørelsen:   -31,7  mio. kr.

Hensatte forpligtelser (fkt. 9.90)

et fald i tj.mandspensionsforpligtelsen da kommunen er overgået fra ydelsesgaranti 

til en ugaranteret model der betyder at frigivne midler i Sampension tilføres kommunen. 
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Note 7

De langfristede gældsforpligtelser viser, hvor meget Gribskov Kommune skylder til 

diverse kreditinstitutioner m.v.

afdrag på 42,8 mio. kr., samt optagelse af nye lån i 2016 på 12,8 mio. kr.

Afdrag på 42,8 mio. kr. indeholder særskilt afdrag vedr. indfrielse af gæld i Aktivitetshus

på 3,7 mio. kr. Dette afdrag indgår i den langfristet gæld, således at denne 

udgør 798,0 mio. kr. ultimo 2016

Note 8

Garantier og deposita registreres både som tilgodehavende og gæld i kommunens regnskab.

Nettogælden er faldet med 2,3 mio. kr. der hovedsageligt skyldes ændringer vedr. kontante  

deposita og beboerindskud

Note 9

De kortfristede tilgodehavender viser, hvad gælden udgør ultimo regnskabsåret. Under de

De kortfristede gældsforpligtelser er steget med 4,3 mio. kr. der hovedsageligt skyldes

Note 10

Egenkapitalen er en opgørelse over kommunens kassebeholdning ultimo regnskabsåret

Egenkapitalen er faldet med 117,2 mio. kr. til i alt 2.463 mio. kr. 

Egenkapitalen er endvidere specificeret i årsberetningens afsnit om

Udvikling i egenkapitalen.

Øvrige bemærkninger til balancen:

Note 12 Kautions- og garantiforpligtelser udgør 1.634.234.766kr. 

Note 13

Langfristede gældsforpligtigelser (fkt. 9.63-9.79)

De langfristede gældsforpligtigelser er faldet med 30,3 mio. kr. Årsagen er hovedsagligt

Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv. (fkt. 9.36-9.49)

Kortfristede gældsforplitelser (fkt. 9.50-9.62)

kortfristede gældsforpligtelser er registreret kommunens leverandørgæld, mellemregning  

med kirken samt diverse mellemregningskonti.

bevægelser på mellemregningskonto og supplementsposteringer.

Egenkapital (fkt. 9.91-9.99)

Eventualrettigheder udgør 96.549.527 kr. (Indskud i landsbyggefonden)
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Note 14

Oprindelig hovedstol pr. 27. feb. 2012 212,3 mio. kr., og 263,7 mio. kr. pr. 28. aug. 2012.

Fast rente 2,335%. Aftalen har en restgæld pr. 31-12-2016 på 227,7 mio. kr.

Markedsværdien udgør 31-12-2016 -29,8 mio. kr.

Oprindelig hovedstol pr. 27. feb. 2012 217,7 mio. kr.

Fast rente 3,93%. Aftalen har en restgæld pr. 31-12-2016 på 187,0 mio. kr.

Markedsværdien udgør 31-12-2016 -47,7 mio. kr.

Aftalen erstatter aftaleaftale nr. 983216/1232949

Aftale S201007120 med Danske Bank oprindelig hovedstol 88,7 mio. kr. med en fast rente på 3,979%

med start juli 2012 og udløb juli 2037.

Restgæld pr. 31-12-2016 på 83,3 mio. kr. Markedsværdi udgør 31-12-2016 -28,2 mio. kr. 

Aftale S201007121 med Danske Bank oprindelig hovedstol 19,8 mio. kr. med en fast rente på 4,04% 

med start jan. 2013 og udløb jan. 2038. 

Restgæld pr. 31-12-2016 på 18,8 mio. kr. Markedsværdi udgør 31-12-2016 -6,6 mio. kr. 

Note 15 Regnskab for forsikringsordningen

Hele 1.000 kr.

Forebyggende investeringer 5.636

Selvforsikring (Ikke dækkende skadeudgifter) 2.813

Forsikringspræmier 2.902

Alarmer og abonnementer 1.463

Opkrævning af forsikringspræmie (Eksterne) -484

Forsikringserstatning -759

Udgifter i alt 11.571

Budget 2016 11.358

Merforbrug i alt 213

Der er indgået følgende rente-SWAP-aftaler:

Aftale nr. 1081556/1372030 indgået med Nordea pr. 27. feb. 2012 med udløb 28. nov. 2036. 

Aftale nr. 1077946/1367167 indgået med Nordea pr. 27. feb. 2012 med udløb 28. nov. 2036. 
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Årsagen til merforbruget skuldes en afgørelse fra Retten i Helsingør, der blev afsagt 
den 1. december. Vi belv i deen forbindelse dømt til at betale 322 t.kr. i erstatning i 
forbindelse med oversvømmelse af en ejendom. Erstatningen forfaldte den 15. 
december. Denne afgørelse var ikke ventet. 

Der er foretaget invisteringer i Automatisk Brand Anlæg (ABA-anlæg) til 5 skoler, 
Kulturhuset i Helsinge samt Børnehaven på Birkevang 210/212. Her ud over er ABA-
anlæggene på Helsingegården, Toftebo og Trongården udskiftet. Dette har været 
store investeringer, men de har kunnet finansieres inden for det nuværende budget, 
idet udgiften til selvforsikrede skader har været væsentlig lavere end tidligere.
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Udvikling i egenkapitalen Hele 1.000 kr.

*Egenkapital 01-01-2016 -2.345.490

933

248

26.101

Udvikling på balancekontoen i øvrigt:

-31.749

 - Afskrivning af restancer -4.134

 - Regulering vedr. forsyningsvirksomheder -3.342

 - Nulstilling af 925/952-konti 7.017

 - Kursregulering vedr. lån -308

 - Kursregulering vedr. obligationer -2.930

 - Regulering indskud, beboerindskud – ældreboliger -182

-7.128

 - Reguleringer vedr. hensatte forpligtelser -88.410

 - Reguleringer vedr. leasingforpligtelser -85

 - Reguleringer vedr. P-fonden -1.982

 - Opskrivning af funktion 923 -522

 - Nedskrivning af funktion 923 623

 - Nedskrivning af funktion 952 -415

 - Opskrivning af funktion 952 348

 - Opskrivning af funktion 924 -96.550

 - Nedskrivning af funktion 924 96.550

 - Opskrivning af aktier og indskud i selskaber mv. -11.274

Egenkapital 31.12.2016 -2.462.681

*Egenkapital 01.01.2016 indeholder følgende korrektioner ift. egenkapitalen ultimo 2015: Hele 1.000 kr.

Nystiftet §60 selskab Frederiksborg Brand & Redning 23

Korrektioner til egenkapitalen 01-01-2016, i alt 23

Fortegnsforklaring:

Egenkapital (kommunens formue) = - (minus)

Nedskrivning af værdier og forpligtelser = + (plus)

Tilgang af værdier og forpligtelser = - (minus)

Udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver

Udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver

Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver

 - Resultat iflg. Regnskabsopgørelsen

 - Tilbagebet.pligtige ydelser 925/952, kommunal andel
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Langfristet gæld

Langfristet gæld         ( i 1.000 kr.) 2014 2015 2016

Ældreboliger 116.607 114.045 108.479

Lån til betaling af ejendomsskat 187.720 184.474 177.095

Skoleudbygning 188.292 180.761 173.530

Flygtningeboliger 22.300 22.801 25.184

Byudvikling 68.404 65.543 59.375

Øvrig gæld 263.776 260.390 254.117

Leasing 178 283 197

Langfristet gæld i alt 847.278 828.296 797.978

Note: Langfristede gæld indeholder særligt afdrag til indfrielse af gæld i Aktivitetshus

på 3,7 mio. kr. 



Likviditetsudvikling

Primo       40

Gennemsnit  167

Ultimo        29

(Mio. kr.)
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Opgørelse af låneramme 2016

1.000 kr. Låneramme Optaget Forskel

Køb af Gilleleje Hovedgade 14 -1.125 -1.125 0

-12.000 -11.714 286

I alt -13.125 -12.839 286

Energioptimering, Nordstjerneskolen, Ramløse
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Personaleoversigt 2016

Udvalg

2016 2015

Teknisk Udvalg 45 31

Plan- og Miljøudvalget 57 51

Børneudvalget 929 903

Social- og Sundhedsudvalget 438 480

Arbejdsmarkedsudvalget 114 105

Kultur- og Idrætsudvalget 60 50

Økonomi udvalget 133 178

Gribskov kommune, i alt 1.776 1.798

Antal fultidsansatte Antal fultidsansatte
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Kautions- og garantiforpligtelser kr. 

Støttede byggeri 243.165.342

Almindelig kaution 1.391.069.424

Kautions- og garantiforpligtelser, i alt 1.634.234.766

96.549.527

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser 2016

Eventualrettigheder (grundkapital)



Regnskabspraksis for Gribskov kommune

Generelt
Gribskov Kommunes regnskab aflægges i henhold til gælende lovgivning og efter
de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og
Regnskabssystem for Kommuner.

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs og
kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld
vedrørende de selvejende institutioner som Gribskov kommune har driftsoverens-
komst med.

Årsberetningen for Gribskov Kommune indeholder på et overordnet og mere
overskueligt niveau de samme oplysninger vedrørende kommunens årsregnskab,
som kommunen på et detaljeret niveau skal give i form af en række obligatoriske
oversigter til årsregnskabet. Derfor indeholder noteafsnittet kun nogle væsentlige
noter, idet mere yderligere regnskabsmateriale, forelægges i forbindelse med
godkendelse af årsregnskabet.

Fra 2010 er det ikke længere et krav at aflægge det omkostningsbaserede regn-
skab, Gribskov kommune har derfor valgt alene at aflægge det udgiftsbaserede 
regnskab.

Der udarbejdes dog stadig en omkostningsbaseret balance, idet registreringen
sker på balancekontoen med direkte modpost på egenkapitalen.

God bogføringsskik
Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Den gode bogføringspraksis kan beskrives som den praksis, der til enhver tid 
anses for god skik og brug blandt fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabs-
system for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter og love bliver fulgt.

Alle registreringer skal varetages under behørig hensyntagen til væsentlighed og
risiko således, at det samlede regnskab giver et retvisende billede af det driftsmæssige 
resultat.

Ændret regnskabspraksis
Der er ikke foretaget ændringer i regnskabspraksis i forhold til tidligere år.

Regnskabsopgørelsen
Indtægter er så vidt muligt indregnet i det regnskabsår, de vedrører.

Drifts-og anlægsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkosteninger i resultatop-
gørelsen er indregnet i det regnskabsår, de vedrører, jfr. transaktionsprincippet,
forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden,
der sluttede den 13. januar i det nye regnskabsår.
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Næsten alle udgifter er eksl. moms, idet momsudgifterne refunderes via 
momsudligningsordningen eller indgår i en momsregisteret virksomhed.

I Årsregnskabet præsentation er indeholdt en afrapportering af kommunens
resultat af de væsentligste faglige resultater samt aktivitetsniveau.

Regnskabsopgørelsen er opbygget ud fra de af byrådet vedtagne politik  
områder m.v.

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være 
ledsaget af bemærkninger. Der henvises i denne forbindelse til bemærkningerne,
som er udvalgsopdelt og medtaget i denne årsberetning samt til udvalgenes
regnskabsmateriale.

Balancen
Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort 
henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås
summen af egenkapitalen og forpligtigelser.

Balancen er udarbejdet ud fra de formkrav der er fastsat af Social- og
Indenrigsministeriet.

Gribskov kommunes principper for indregning og måling af de enkelte balanceposter
er angivet i det følgende:

Kortfristede tilgodehavender

Tilgodehavender i betalingskontrol
Fordringer vedrørende hjælp ydet med tilbagebetalingspligt efter lov om 
aktiv socialpolitik og integrationsloven samt fordringer på bidrags skyldige
skal fra regnskab 2010 fremgå af kommunens balance som "Andre 
langfristede tilgodehavender".
Fra regnskab 2010 er disse fordringer derfor overført fra tilgodehavender
i betalingskontrol  til andre langfristede tilgodehavender.

Selvejende institutioner der er selvstændigt regnskabsførende
Da kommunen modtager regnskaberne fra selvejende institutioner som er selv-
stændig regnskabsførende efter den af kommunen fastsatte tidsfrist for regi-
streringer på gammelt regnskabsår, indarbejdes disse regnskaber med ét års
forskydning. D.v.s., at regnskaberne for  2014 indarbejdes i 2015,
regnskaberne for 2015 indarbejdes i 2016 o.s.v.

Langfristede tilgodehavender

Pantebreve
Pantebreve der vurderes til ikke at kunne indfries indenfor en rimelig årrække optages
ikke i balancen, men registreres som note i forbindelse med regnskabet.

Aktier og andelsbeviser m.v.
Værdien af § 60 selskaber optages i balancen til den indre værdi (kommunens 
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andel af egenkapitalen)  jfr. IM´s regler. Da modtagelsen af selskabernes regnskaber
altid sker efter kommunens regnskabsafslutning vil den værdi der optages i balancen
altid være 1 år bagud. 

Udlån til beboerindskud
Saldoen skal hvert år i forbindelse med regnskabet nedskrives med forventet tab på
tilgodehavenderne og opskrives efterfølgende år til den nominelle værdi.
Principperne for nedskrivningen kan jfr. IM regler baseres på historiske erfaringer
og skal dokumenteres.
I Gribskov kommune tages udgangspunkt i beregning af omsætningshastighed for 
indbetalinger og konstateret gennemsnitligt tab, i de seneste 3 år, ved beregning af
tab på tilgodehavender. 
I bemærkningerne til regnskabet redegøres der jfr. IM regler for den nominelle 
værdi af tilgodehavenderne.

Indskud i Landsbyggefonden m.v.
Saldoen jfr. IM regler, skal hvert år i forbindelse med regnskabet nedskrives til 0 kr. 
og opskrives efterfølgende år til den nominelle værdi.
I bemærkningerne til regnskabet redegøres der jfr. IM regler for den nominelle 
værdi af tilgodehavenderne.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender
Saldoen skal hvert år i forbindelse med regnskabet nedskrives med forventet tab på 
tilgodehavenderne og opskrives efterfølgende år til den nominelle værdi.
Principperne for nedskrivningen kan jfr. IM regler baseres på historiske erfaringer
og skal dokumenteres. I Gribskov kommune anvendes følgende principper for 
nedennævnte udlån og tilgodehavender:

Lån til betaling af ejendomsskat:
Iflg. loven ydes der kun lån til betaling af ejendomsskat op til boligens seneste 
offentlige vurdering, hvorfor det vurderes at risikoen for tab er minimal og
tilgodehavender nedskrives derfor ikke.

Deposita leje:
Tilgodehavendet nedskrives ikke, da der ikke er historiske erfaringer der kan 
begrunde eventuelle tab.

Afvikling af gæld Karlsmindehaven og Strågårdsvej:
Tilgodehavendet nedskrives ikke, da gælden afvikles i takt med at økonomien
i boligafdelingen tillader dette.

Lån til Gilleleje Tennisklub:
Tilgodehavendet nedskrives ikke, da gælden løbende skal afvikles.

Haveforeningen Trekanten:
Tilgodehavendet nedskrives ikke, da gælden løbende skal afvikles.

Feriefondens køb af sommerhus i 1999:
Tilgodehavendet nedskrives ikke, da der ikke er historiske erfaringer der kan 
begrunde eventuelle tab.
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Kortfristet gæld

Kortfristst gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages
med restværdien på balancetidspunktet.

Særlige forhold:

Beboerindskudslån, statens andel:
Saldoen korrigeres i forbindelse med regnskabsafslutningen for statens andel af tab på
tilgodehavender som beskrevet ovenfor under "Langfristede tilgodehavender" - Udlån til
beboerindskud.

Statens andel af fordringer vedrørende hjælp ydet med tilbagebetalingspligt efter lov om 
aktiv socialpolitik og integrationsloven samt fordringer på bidragsskyldige:
Fra regnskab 2010 registreres mellemværendet med staten vedr. ovennævnte fordringer
der er registreret under "Langfristede tilgodehavender".

Feriepengeforpligtelser vedr. ansatte medarbejdere er udtaget af regnskabet 
fra regnskabsår 2010 som følge af forenklede regler vedr. det omkostnings-
baserede regnskab.
Fra regnskab 2010 er således kun feriepengeforpligtelser vedr. afgåede
medarbejdere registrerede.

Langfristet gæld
Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden
på balancetidspunktet

Indregning og måling af materielle aktiver
 
Fra regnskab 2010 er alle materielle aktiver vedr. vand og spildevandsområdet 
udtaget af balancen idet vandforsyningen er privatiseret og spildevandsområdet
selskabsgjort.

Fra regnskab 2010 er der også foretaget en opdeling i registreringen af hvad
der er grunde og hvad der er bygninger, således at disse nu registreres på
hver sin IM funktion i regnskabet.

Der oprettes et anlægskartotek, som indeholder alle oplysninger og beregninger
på aktiverne. Anlægskartoteket er et selvstændigt registreringsmodul der er 
integreret i PRISME-økonomisystem. 
Anlægskartoteket er oprettet i overensstemmelse med Indenrigsministeriets regler.

Kun aktiver med en værdi på 100.000 kr., eller der over medtages. Dette vil typisk
være tilfældet i forbindelse med nye anlæg / anskaffelser. 

Aktiver grupperes i de tilfælde, hvor der i forbindelse med nybygning, tilbygning eller 
væsentlig modernisering er anskaffet flere aktiver til samme geografiske sted, 
der hver især falder under bagatelgrænsen.

Afskrivningsgrundlaget for materielle anlægsaktiver fastsættes ved indregningstidspunktet
som kostprisen. Som en undtagelse fra reglen om anvendelse af kostprisen gælder, 
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at bygninger anskaffet før 1. januar 1999 skal måles til den offentlige ejendomsvurdering 
pr. 1. januar 2004 (1/10-2003) korrigeret for af- og nedskrivninger samt opskrivninger,
der er foretaget i 2004 og efterfølgende år.

Opskrivning/nedskrivning foretages kun ved ekstern hændelse (f.eks. ved forurening
af jord), der har konsekvenser for aktivets værdi. Der foretages kun opskrivning ved 
en varig og væsentlig værdiforøgelse. Forsigtighedsprincippet iagttages.

I nogle enkelte tilfælde kan der eksistere en scrapværdi, som skal fratrækkes 
anskaffelsesprisen og dermed ikke indgå i afskrivningsgrundlaget. Scrapværdien er den 
værdi, som kommunen forventer at få for aktivet ved udløb af dets brugs-
værdi med fradrag af eventuelle nedtagelses-, salgs, eller retableringsomkostninger
(ved fastsættelse af scrapværdi kan ikke indregnes forventede prisstigninger herunder
inflationsgevinster).

Scrapværdien skal kun fratrækkes anskaffelsesprisen i de tilfælde, hvor det vurderes, 
at den vil udgøre en væsentlig andel af den samlede anskaffelsespris, eller hvor der 
eksisterer en kontrakt med en aftale med en tredje part om overtagelse af aktivet 
efter en fastsat periode. 

Afskrivningerne påbegyndes i det år, hvor aktivet tages i brug. En eventuel ændring af 
brugstiden medfører ændringer af de fremtidige afskrivninger, således at aktivet
afskrives over den nye resterende brugstid. Ændring i brugstiden indebærer derimod
ikke korrektion af allerede foretagne afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger på baggrund af en vurdering af aktivernes forventede
levetider/brugstider. Formålet med at foretage afskrivninger er at fordele anskaffelsesprisen
for et aktiv systematisk over aktivets brugstid.

Udgangspunktet for afskrivningsgrundlaget er den bogførte værdi (regnskabsværdien). 
Denne værdi nedsættes med en evt. scrapværdi, som svarer til aktivets restværdi 
når dette forventes afhændet.

Evt. scrapværdier er relevante f.eks. i forbindelse med leasing,  hvis det fremgår
af leasingkontrakten, at aktivet har en rest værdi.

Aktiver med ubegrænset levetid (jord/grunde) afskrives ikke.

Indgår kommunen fast lejeaftaler om brug af bygninger/jord skal bygningen registreres 
som om kommunen ejede bygningen. Den registrerede værdi skal svare til summen af 
lejen i lejeperioden (kapitaliseret med en passende diskonteringsfaktor), evt. optages 
nypris, vurdering (fortaget af Ejendomsteam). Dette kan være aktuelt, hvis det vurderes, 
at den fastsatte husleje er lavere end "markedslejen". Aktivet afskrives ikke.

Levetiderne er fastlagt af Social- og indenrigsministeriet:

Bygninger 15-50 år
Tekniske anlæg, maskiner mv. 5-30 år
Inventar, IT-udstyr mv. 3-10 år

I tilknytning til aftalerne om den kommunale økonomi for 2007 er det aftalt at autorisere
levetiderne vedrørende aktiverne, dog således at Gribskov kommune, på nogle områder, 
kan vælge hvilken levetid, indenfor et bestemt interval, kommunen ønsker at anvende . 
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Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver
Udgifterne til igangværende byggeprojekter, forudbetaling, samt omkostninger vedrørende 
materielle anlægsaktiver under opførelse, registreres i regnskabet og balancen. Efter ibrugtagning
flyttes aktivet og afskrivning påbegyndes.

Indregning og måling af immaterielle aktiver

Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver defineres som identificerbare ikke-finansielle anlægsaktiver 
uden fysisk substans, som er erhvervet til vedvarende eje eller brug i produktion, 
bortforpagtning eller ligende. Typisk vil der være tale om udviklingsomkostninger. 
Det kan være udgifter til forskellige udviklingsaktiviteter f.eks. investering i 
systemudvikling eller visse softwareudgifter.

Et kriterium for, at et immaterielt aktiv indregnes i status, er, at det er identificerbart. 
Dvs., at aktivet udgør et separat aktiv, eller at der på anden måde kan redegøres for 
de fremtidige fordele eller det fremtidige servicepotentiale fra aktivet.

For at kunne indregne et immaterielt aktiv i anlægskartotek og statusopgørelse, 
skal der endvidere gælde, at det er sandsynligt, at der er fremtidige økonomiske 
ressourcer forbundet hermed, samt at aktivets værdi kan opgøres pålideligt.

For internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver vil det ofte være svært at opgøre
aktivets værdi pålideligt. Denne type af immaterielle anlægsaktiver skal alene medtages, 
hvor aktivet er centralt og væsentligt for opgavevaretagelsen. For immaterielle
anlægsaktiver erhvervet mod vederlag kan aktivets værdi opgøres pålideligt, og 
disse skal derfor medtages i anlægskartoteket.

Yderligere krav, som skal være opfyldt for at indregne et immaterielt anlægsaktiv er:
• Aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår (dvs. har en forventet 
brugstid på mere end et år)

• Immaterielle anlægsaktiver til en værdi på over bagatelgrænsen på 100.000 kr. 
indregnes, hvis aktivet opfylder de øvrige kriterier for indregning.

Immaterielle anlægsaktiver skal måles til kostprisen.
Kostprisen for immaterielle aktiver omfatter købsprisen incl. eventuelle afgifter 
(undtaget moms) til told eller ligende i forbindelse med købet. Med til kostprisen
skal endvidere regnes andre omkostninger, der relaterer sig direkte til ibrugtagel-
sen af aktivet som f.eks. honorarer til konsultation af fagkonsulenter. 
Eventuelle rabatter i forbindelse med anskaffelsen af aktivet fratrækkes 
anskaffelsesprisen.

Efterfølgende udgifter, der relaterer sig til et immaterielt anlægsaktiv, må kun 
tillægges aktivets værdi, hvis de medfører, at de fremtidige økonomiske ressourcer, øges
ud over det oprindeligt antagne. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis de efterfølgende 
udgifter bevirker, at aktivets levetid, kapacitet eller kvaliteten af output forøges udover 
det oprindeligt antaget. Efterfølgende udgifter, der ikke resulterer i en forøgelse af de 
økonomiske ressourcer, som aktivet tilfører kommunen, skal derimod registreres 
som en udgift i den regnskabsperiode, de relaterer sig til.
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Oftest vil det for immaterielle aktivers vedkommende være meget vanskeligt at 
vurdere, om efterfølgende udgifter til aktivet vil resultere en forbedring af aktivet, 
således at mængden af fremtidige fordele fra aktivet vil øges. Derfor vil udgifter til
immaterielle anlægsaktiver, efter at aktivet er indregnet i status, som hovedregel 
altid blive betragtet som en udgift, der straksafskrives, og således ikke påvirker
målingen af aktivet.

Afskrivningsgrundlaget for immaterielle anlægsaktiver fastsættes ved 
indregningstidspunktet som kostprisen. I enkelte tilfælde vil der eksistere en scrapværdi 
for aktivet, som skal fratrækkes anskaffelses- eller kostprisen. Scrapværdien for 
immaterielle aktiver vil dog oftest være nul, hvormed afskrivningsgrundlaget kan 
fastsættes som den historiske kostpris. Dette er dog ikke tilfældet, hvis en tredje 
part har forpligtet sig til at købe kommunens immaterielle aktiv efter udløbet af 
den forventede brugstid.

Immaterielle anlægsaktiver skal afskrives lineært over den forventede brugstid. 
For immaterielle anlægsaktiver må dog maksimalt anvendes en afskrivningsperiode på 10 år. 
Dette skyldes, at immaterielle aktiver har en høj risiko for teknisk eller teknologisk
forældelse, og at usikkerheden ved fastsættelsen af levetiden er større, jo længere 
levetiden antages at være. Afskrivningsperioden må derfor ikke overstige 10 år.

Efterfølgende værdi i anlægskartotek
Efter et immaterielt anlægsaktiv er optaget i anlægskartoteket skal det fremgå til den 
historiske kostpris fratrukket akkumulerede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Kommuner skal med jævne mellemrum tage værdien af de immaterielle anlægsaktiver 
op til vurdering. I enkelte tilfælde kan det være relevant at nedskrive et immaterielt anlægsaktiv.

Nedskrivning af aktivets værdi skal alene ske, hvor aktivets værdi som følge af en 
faktisk hændelse forringes betydeligt, og det skønnes, at denne ændring i aktivets 
værdi vil være permanent.

Det er ikke tilladt at foretage opskrivning på immaterielle anlægsaktiver, da der er en 
stor usikkerhed forbundet med denne type af aktiver.
Et immaterielt anlægsaktiv bogføres i anlægskartoteket som en afgang, 
når det ikke længere anvendes i kommunen, og dermed ikke kan forventes at tilføre 
kommunen økonomiske ressourcer eller servicepotentiale.

Omsætningsaktiver

Materielle omsætningsaktiver
Fra regnskab 2007 er det obligatorisk at indregne varebeholdninger/lagre i balancen.

Kun større eller væsentlige varebeholdninger og – lagre, hvor varerne forbruges 
i et andet regnskabsår end de er anskaffet i registreres.
Væsentlige varebeholdninger under denne kategori kan f.eks. omfatte større 
lagre på forsyningsområdet, mens mindre reservedelslagre ikke indregnes.

Alle kommunens varebeholdninger, der overstiger 1 mio. kr., skal indregnes.
Varebeholdninger omfatter i den sammenhæng varekategorier, der registreres 
på samme funktion.
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Varebeholdninger under 1 mio. kr. skal indregnes, såfremt der er væsentlige 
forskydninger i lagerets størrelse fra år til år, og hvis varelageret overstiger 
bagatelgrænsen på 100.000 kr.

Om en forskydning i lagerbeholdningen kan anses som væsentlig, afgøres på 
baggrund af en konkret vurdering, men skal dog hvile på et dokumenteret 
grundlag f.eks. den historiske udvikling i varebeholdningens størrelse.

Varelagre på under 100.000 kr. indregnes ikke. Der afskrives ikke på denne kategori.

Fysiske anlæg til salg
Grunde og bygninger bestemt til videresalg:
Aktiver med en anskaffelsesværdi på over 100.000 kr. skal medtages.
Aktiverne måles til kostpris evt. tillagt forbedringsomkostninger. Der kan eksempelvis
være tale om grunde, der bliver byggemodnet.
Aktiverne afskrives ikke, da omsætningsaktiver ikke er bestemt til fortsat brug 
men til bortsalg. 

Fra regnskab 2010 er der sket en vurdering af fysiske anlæg til salg.
I forhold til denne vurdering er anlægskartoteket opdateret.
Tilsvarende vil der fremover i forbindelse med regnskabet ske en vurdering af hvilke
fysiske anlæg der er til salg.

Fremover vil salgsprisen blive vurderet hvert 5. år.

I 2017 gennemføres en gennemgang af grunde og bygninger til salg. Formålet er at
ændre værdiansættelsen af aktiverne, således at de kommer til at afspejler den 
aktuelle markedsværdi. Vurderingen foretages af Kommunens Center for Byer, 
Ejendomme og Erhverv. 

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser skal fra regnskabsår 2008 indeholde forpligtelser 
vedrørende pensioner, åremålsansatte, arbejdsskade, miljø, retssager,
erstatningskrav, reetablering ved fraflytning af lejede lokaler, garantier jfr.
social og boliglovgivningen samt pilotcentre.
Hensatte forpligtelser kan indregnes i balancen når:
kommunen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat
      af en tidligere begivenhed, og
det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens
      økonomiske ressourcer, og
der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Beløb under 100.000 kr. indregnes ikke.

Pensionsforpligtelser:
Pensionsforpligtelser der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, skal optages i 
balancen. Den uafdækkede pensionsforpligtigelse opgøres aktuarmæssigt hvert 5. år.

Pensionsforpligtelsen opgøres med virkning fra regnskab 2007 på baggrund af 
forudsætninger om en pensionsalder på 62 år. Danmarks Statistik seneste 
officielle levealderforudsætning samt et renteniveau på 2 pct.
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Forpligtelsen opgøres både for pensionerede, fraflyttede og erhvervsaktive 
tjenestemænd og opgøres for samtlige af kommunens områder.

Udover den aktuarmæssige beregning hvert 5. år, der er medtaget i åbnings-
balancen pr. 1/1-2007, skal de løbende ændringer i pensionsforpligtelserne 
registreres årligt. De årlige, ikke aktuarmæssigt, beregnede forpligtelser skal 
reguleres i forhold til den aktuarmæssige beregning hvert 5. år.
Registreringen i 2008 regnskabet indeholder pensionsforpligtelser for både
2007 og 2008 og er foretaget på baggrund af:

20,3% af lønudgifterne til tjenestemænd fratrukket udbetalingerne til tjeneste-
mandspensionister, borgmesterpension, samt udbetalinger til økonomistyrelsen
vedr. lærere i den "lukkede gruppe".

Der er pr. 31.12.2012 beregnet nye pensionsforpligtigelser over tjenestemandsfor-
pligtigelser. Den aktuarmæssige beregninger der er modtaget fra Sampension
er den der er lagt til grund for vores forpligtigelser over for tjenestemænd. 
 
Arbejdsskadeforpligtelser
Arbejdsskadeforpligtelserne opgøres hvert år ud fra en aktuarmæssig beregning, 
som udarbejdes af forsikringsmæglerfirmaet Willis I/S.

Erstatningskrav
Forpligtelser som følge af erstatningskrav indregnes i regnskabet på baggrund af
konkrete sager om erstatningskrav.

Retssager
Forpligtelser som følge af retssager indregnes i regnskabet på baggrund af
konkrete retssager.

Miljømæssige krav
Miljømæssige krav indregnes i regnskabet på baggrund af konkrete sager vedr.
miljømæssige krav.

Reetablering ved fraflytning af lejede lokaler
Forpligtelser i forbindelse med reetablering ved fraflytning af lejede lokaler ind-
regnes i regnskabet på baggrund af konkrete sager herom.

Garantier jfr. social og boliglovgivningen
Forpligtelser vedr. garantier jfr. social og boliglovgivningen indregnes i regnska-
bet på baggrund af konkrete sager herom.
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