
Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget
Oversigt over forslag til budgetændringer

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Ramme 390 Politiske udvalg og 
administration

Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300

Nr. 2 Reduktion på udgifter til telefoni, print og 
kontrakter

500 500 500 500

Nr. 3 Information 300 300 300 300

Nr. 4 Frikøb af IT udstyr i forbindelse med 
udløb af leasingaftaler

564 0 0 0

Nr. 5 Ikke anvendt lønpuljemidler 154 154 154 154

Ramme 391 Puljer

Nr. 6 Attraktive lokalsamfund – nedlæggelse af
puljen

1.032 1.032 0 0

Nr. 7 Strategisk investeringspulje – ramme til 
politisk prioritering - nedlæggelse af puljen

378 488 3.529 3.529

Nr. 8 Reservepulje – reduktion til 1,8 mio. kr.  i 
2017 og 2018 og nedlæggelse i 2019 og 2020

2.200 2.200 4.077 4.077

Nr. 9 Puljereduktion prisniveauer 203 405 862 909

Ramme 399 Anlæg

Nr. 10 Investeringsplan – Bygninger og 
klimatiltag – nedlæggelse i 2017 og reduktion i
2018

3.116 3.116 0 0

Besparelsesforslag i alt 9.147 8.495 9.722 9.769
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Udvalg:
ØU

Nr: 
1

Rammenr.: 
390

Rammenavn: 
Politiske udvalg og administration

Overskrift: Risikostyring

Beskrivelse:
Risikopuljen kan hovedsageligt opdeles i fire hovedgrupper:

1. Udgifter til forsikringer iht. kommunens forsikringspolitik
2. Udgifter til skader, som ikke er dækket af kommunens forsikringer (selvforsikring)
3. Udgifter til løbende drift (faldkabonnement, vagtordning, krisepsykolog m.v.)
4. Udgifter til tiltag, som kan nedbringe eller begrænse fremtidige skader/risici.

Gribskov Kommune arbejder proaktivt i forbindelse med håndtering af risici. Dette skal ske ved 
løbende at have fokus på, hvilke risici der nu og her og i fremtiden kan true Kommunen.

Gribskov Kommune var tidligere fuldt forsikret, hvilket betød, at kommunen kunne anmelde 
mange skader til forsikringsselskaber og få dække sin risici på den måde. Ved 
kommunesammenlægningen blev udgifterne til forsikringer og administration af disse opgjort til 
12,9 mio. kr. fra de to kommuner og 3,2 mio. kr. fra det tidligere amt. Disse beløb blev videreført 
som risikopulje.

Risikostyringen og den øget fokus på at arbejde proaktivt har gjort, at puljen gennem årene har 
givet et samlet overskud på over 30 mio. kr. og det årlige budget har kunnet nedsættes fra 16,1 
mio. kr. i 2008 til for 2016 at udgøre 12,3 mio. kr.

Det øget fokus på at forebygge skader har gjort, at skadeudgifterne set over en periode har været
faldende. Antallet af skader svinger meget over de enkelte år. Især år med storme eller kraftige 
skybrud giver et øget antal skader.

Risikopuljen har også finansieret de øgede krav som forsikringsselskaber stiller til f.eks. 
brandalarmanlæg, adgangskontrolsystemer og videoovervågning. Dette har betydet, at udgifterne
til forsikringer ikke har været stigende, hvilket generelt har været tilfældet i andre kommuner.

Gribskov Kommunes strategi med at gøre pengene aktive i stedet for at betale 
forsikringsselskaberne høje præmier, har derfor virket og kommunen har fået værdier for 
pengene.

Evt. konsekvens på andre udvalg:    

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Den årlige udgift i risikopuljen kan være svær at forudsige, idet en enkelt arbejdsskade kan løbe 
op i over 2 mio. kr. og en storm og kraftigt skybrud kan øge udgifterne til skader væsentligt. Kan 
disse hændelser undgås, vil puljen give overskud.

Risikopuljen er gennem årene reduceret i budget. Budgetreduktionerne har været 2009: 1,5 mio. 
kr., 2013: 1,5 mio. kr. og 2015: 1,5 mio. kr.

Ved en væsentlig reduktion af puljen, vil man risikere, at forsikringspræmierne og skadeudgifterne
vil stige fremadrettet. 

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 12.300
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Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse 700 300 300 300

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 700 300 300 300
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Udvalg:
ØU

Nr: 
2

Rammenr.: 
390

Rammenavn: 
Politiske udvalg og administration

Overskrift: Reduktion på udgifter til telefoni, print og kontrakter

Beskrivelse:
Ved en omprioritering og intensivering inden for en række indsatser på print og kopiområdet samt 
sikkerheds- og telefoniområdet, kan der reduceres i driftsudgifterne i størrelsesorden 0,5 mio. kr.

Evt. konsekvens på andre udvalg:    

Ingen konsekvens

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Ingen konsekvens

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 22.148

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse 500 500 500 500

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 500 500 500 500
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Udvalg:
ØU

Nr: 
3

Rammenr.: 
390

Rammenavn: 
Politiske udvalg og administration

Overskrift: Information

Beskrivelse:
Dette område dækker over udgifterne til den trykte annonce i Ugeposten samt øvrig annoncering 
og informationsudgifter, i alt 600.000 kr. årligt. Midlerne til dette er fra 2015 samlet fra forskellige 
centre under ØU for at mindske interne transaktions-omkostninger. 

Annoncering og information er målrettet borgere og virksomheder som er i kommunen – og 
handler dermed ikke om tiltrækning af nye borgere. Det vi annoncerer og informerer om er 
kommunens forskellige aktiviteter og særlige forhold som borgerne skal orienteres om. Den 
samlede udgift på området kan reduceres med 50 procent, hvis tilgangen til kommunens 
markedsføring til nuværende borgere og virksomheder nytænkes med større vægt på digitale 
kanaler.

Administrationen udarbejder et samlet oplæg til ØU til at nytænke den samlede markedsføring og 
annoncering herunder hvilke fravalg det vil indebære.

Evt. konsekvens på andre udvalg:    
Budgettet til information bliver revurderet med 50%, hvad det får af konkrete konsekvenser vil 
fremgå af det beslutningsoplæg, der fremlægges for ØU.

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Gribskov Kommune vil udvikle sin markedsføring i en mere digital og nytænkende retning med 
mindre vægt på klassisk annoncering i trykte medier. Kommunen skal have en nutidig og relevant 
kommunikation med borgerne, som baserer sig på borgernes medievaner og brug af moderne 
kommunikationskanaler.

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 600

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse 300 300 300 300

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 300 300 300 300
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Udvalg:
ØU

Nr: 
4

Rammenr.: 
390

Rammenavn: 
Politiske udvalg og administration

Overskrift: Frikøb af IT udstyr i forbindelse med udløb af leasingaftaler.

Beskrivelse:
Gribskov Kommune indgik i 2012 aftale med IBM Danmark ApS om finansiering af leasingaftaler 
på IT udstyr. 

Leasingaftalerne blev indgået for 1 - 2 årige perioder og udløb i 2014. I forbindelse med udløb af 
leasingaftalerne valgte Gribskov Kommune at frikøbe IT udstyret. IT udstyret blev frikøbt med 
henblik på enten videreformidling eller salg til markedspris.

Resultatet af leasingaftalerne, herunder frikøb af IT udstyret, er at Gribskov Kommune har 
kapitaliseret en værdi på kr. 564.000 som pt. er uforbrugt.

Evt. konsekvens på andre udvalg:    

Der er ingen konsekvenser for andre udvalg

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Der er ingen konsekvenser for borgerne

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 564

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse 564 0 0 0

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 564 0 0 0
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Udvalg:
ØU

Nr: 
5

Rammenr.: 
390

Rammenavn: 
Politiske udvalg og administration

Overskrift: Ikke anvendt lønpuljemidler

Beskrivelse:
Gribskov Kommune besluttede i 2014 at nedlægge de centrale puljer til resultatløn, som blev 
etableret i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. Puljerne var oprettet på følgende
områder: 

Det administrative område
Skole- og dagtilbudsområdet
Sociale tilbud og PlejeGribskov

Ud over de nævnte puljer, så var der en tværgående temapulje. I forbindelse med nedlæggelsen 
af temapuljen, så skete der en ledelsesmæssigt disponering af de frigivne midler. I forbindelse 
med disponeringen, så blev der friholdt et beløb på ca. 150.000 kr. årligt.

Beløbet har ikke været anvendt i perioden fra 2015 og frem.

Evt. konsekvens på andre udvalg:    
Der er ingen konsekvenser for andre udvalg

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Der er ingen konsekvenser for borgerne

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 154

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse 154  154 154 154

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 154  154   154 154
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Udvalg:
ØU

Nr: 
6

Rammenr.: 
391

Rammenavn: 
Puljer

Overskrift: Attraktive Lokalsamfund – nedlæggelse af pulje

Beskrivelse:
Der er politisk etableret en investeringspulje på 1,5 mio. kr. med følgende formål:
Lokalsamfundene skal bevares og udvikles til attraktive fællesskaber for alle nuværende og
kommende borgere i Gribskov Kommune. Det skal bl.a. ske ved, at foreninger og frivillige i alle
aldre har øget mulighed for fælles og fleksibel brug af de kommunale faciliteter og tilbud. Det skal
ske ved at etablere fysiske fællesskaber på skolematriklerne med skole-, kultur- og fritidstilbud,
sådan at der er et øget fælles brug af faciliteter subsidiært at overskydende bygningsmasse 
benyttes til andre kommunale aktiviteter eller sælges.

Derudover afsættes en investeringspulje på 1,5 mio. kr. fra 2016 og frem til understøttelse af
etableringen af attraktive lokalsamfund. (Finansieret af den strategiske investeringspulje).

Selve Gribskov Akademi omhandler:

Der planlægges et forløb med 35 børn/unge i 8. klasse. Dem der peges på er dem der er i 
farezonen for:

• ikke at blive vurderet uddannelsesparate
• ikke kan forventes at opnå karakteren 2 i dansk og matematik
• selv har mistet troen på at "det nytter"

Forløbet kombineres fmed et ganske omfattende kompetenceudviklingsforløb for lærerne, 
således at vi forhåbentlig både kan holde fast i effekten for de 35 men også gerne brede 
virkningen til de andre elever. Vi regner med at køre med True North /35 elever pr. år i 3 år.

Erfaringerne fra True North fra andre kommuner er rigtig gode.

Der er overført 0,5 mio. kr. til Gribskov Akademi, hvorfor restbudgettet er på 1 mio. kr.

Evt. konsekvens på andre udvalg:    
Umiddelbart ingen konsekvens

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Der vil ikke længere være en pulje til forskellige initiativer til dette formål.

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 1.032

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse 1.032 1.032 0 0

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 1.032 1.032 0 0
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Udvalg:
ØU

Nr: 
7

Rammenr.: 
391

Rammenavn: 
Puljer

Overskrift: Reduktion og nedlæggelse af strategisk investeringspulje – ramme til politisk 
prioritering, nedlæggelse af puljen

Beskrivelse:
Puljen er etableret således at Byrådet i løbet af året har mulighed for at igangsætte strategiske 
indsatser som ikke er budgetlagt.

Puljen var oprindeligt på 7,5 mio. kr. årligt men er i forbindelse med indgåelse af budgetaftaler 
blevet disponeret til forskellige strategiske indsatser. I 2016 er den fx allokeret fuldt ud til 
Velfærdsudviklingsprogrammet.

I 2017 og frem er en andel allerede reduceret i arbejdet med budgetaftalen, der er reduceret med 
0,5 mio. kr. i 2017 og 3,5 mio. kr. i 2018 og frem.

Potentialet i dette forslag er restbudgettet i 2017-2020. .

Evt. konsekvens på andre udvalg:    

Umiddelbart ingen konsekvens da den ikke er disponeret til konkrete indsatser

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Umiddelbart ingen konsekvens da den ikke er disponeret til konkrete indsatser

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 378

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse 378 488 3.529 3.529

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 378 488 3.529 3.529
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Udvalg:
ØU

Nr: 
8

Rammenr.: 
391

Rammenavn: 
Puljer

Overskrift: Reduktion og nedlæggelse af reservepulje

Beskrivelse:
Der er i budget 2016-2019 afsat en reservepulje med følgende ramme:

Der har i det nuværende budgetgrundlag ikke været nogen former for mulighed for
økonomisk at imødegå de udfordringer, der måtte opstå i løbet af året uden dette
skulle ske ved konkrete omprioriteringer inden for udvalgene eller finansieres via
kassebeholdningen. Derfor er der indlagt en reservepulje på 5 mio. kr. om året til
imødegåelse af evt. ikke budgetlagte aktivitetsændringer. Der er over budgetperioden
samlet afsat 20 mio. kr.

Puljen er dog ændret i den politiske budgetaftale for 2016-2019 til 4,0 mio. kr. om året.

Der er tale om en reduktion af puljen i 2017 og 2018 og en nedlæggelse af puljen fra 2019 og 
frem.

Evt. konsekvens på andre udvalg:    
Det kan betyde, at eventuelle budgetudfordringer skal finansieres af andre udvalg eller af 
kassebeholdningen.

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Det kan betyde, at indsatser må nedprioriteres for at imødegå eventuelle udfordringer.

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 4.000

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse 2.200 2.200 4.077 4.077

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 2.200 2.200 4.077 4.077
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Udvalg:
ØU

Nr: 
9

Rammenr.: 
391

Rammenavn: 
Puljer

Overskrift: Puljereduktion prisniveauer

Beskrivelse:

Der er et teknisk opstået merbudget på ØU 's rammer på i årene 2017-2020.

Overskudsbudgettet er opstået dels som følge af nogle pl-reguleringer og dels via en automatisk 
rulning af et budgetbeløb.

Evt. konsekvens på andre udvalg:  

Ingen konsekvens

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Ingen konsekvens

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 203

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse 203 405 862 909

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 203 405 862 909
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Udvalg:
ØU

Nr: 
10

Rammenr.: 
399

Rammenavn: 
Anlæg, ØU

Overskrift: Investeringsplan – Bygninger og klimatiltag, nedlæggelse og reduktion af 
anlægsprojekt

Beskrivelse:

Der er på anlægsbudgettet afsat 3,116 mio. kr. i 2017 og 6,1 mio. kr. i 2018 til nedbringelse af 
efterslæbet på kommunens ejendomme.

Forslaget vil medføre at efterslæbet ikke vil blive nedbragt i samme takt som umiddelbart planlagt.

Evt. konsekvens på andre udvalg:    

Ingen konsekvens

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Efterslæbet på ejendommene vil ikke blive nedbragt i samme takt som planlagt.

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 3.116

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse 3.116 3.116 0 0

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 3.116 3.116 0 0
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