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DTO temaoversigt over høringssvar

Nr. Tema Høringspart Administrationens bemærkninger

1 Aktivitetskørsel Ældresagen Opgaven er (gen-) udbudt, og der 
lægges op til en tilpasning af 
budgettet på baggrund af tilbud

2 Flextrafik (flextur) Ældresagen I dec. 2015 er taksten for flextur 
ændret fra 24 kr til 36 kr. Der er ikke
mulighed indenfor rammen til at 
reducere taksten

3 Tilgængelighed; ansøgning af 
puljer

Handicaprådet

4 Tilgængelighed; handlingsplan
for åbne og rekreative arealer

Handicaprådet

5 Retning, prioritering og 
tydelighed i 
opgavevaretagelsen

HU

6 Kompetencer FLU Teknik og Miljø

7 Delegation FLU Teknik og Miljø

8 Ledelsesinformation FLU Teknik og Miljø

9 Ressourcer/nøgletal FLU Teknik og Miljø

Høringssvar

Høringspart Høringssvar
Ældresagen ”...

Ad transport/flextrafik - den ældre del af befolkningen er voldsomt berørt af de 
hændelser, der i den senere tid har været på de nævnte områder. For så vidt 
angår kørsel med patienter m.fl. er finder vi det væsentligt, at det ved en 
kommende udbudsrunde sikres, at en fremtidig entreprenør ikke får opgaven på
et urealistisk grundlag med et nyt kollaps til følge. Vi kan kun anbefale 
afsætningen af midler hertil. Med hensyn til flextrafikken og de nylige 
takstforhøjelser må vi uden egentlig kendskab til de bagvedliggende årsager 
påpege, at denne udvikling har ramt især grupper af ældre, der i forvejen er i 
gang med eller er tæt på at blive ”rigtigt udgiftstunge” 
plejekrævende/plejebolig-klare borgere, hvilket formentligt ikke har været 
hensigten, og hvor udgifterne under alle omstændigheder langt overstiger 
besparelsen ved forhøjelsen.
...”

Handicaprådet “...  
4.  Rådet anbefaler, at kommunen konsekvent og i langt højere grad end hidtil 
søger medfinansiering ved Tilgængelighedspuljen og andre puljer, for eksempel
ministerielle eller private puljer, der handler om bedring af forholdene for 
borgere med handicap.
5. Handicaprådet foreslår, at Gribskov Kommune får lavet en analyse med et 
samlet overblik over tilgængeligheden i kommunens ejendomme og åbne 
arealer, herunder rekreative områder, og derefter laver en flerårig handlingsplan
med prioritering af hvilke fysiske tiltag, der skal ske i de kommende år. Man 
kan for eksempel købe God Adgang til at lave analysen og derefter kan 
kommunen selv lave prioriteringen.
…"
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HU Administrative effektiviseringer er et vilkår. For at kunne håndtere disse og 
samtidig løse vores kerneopgave, kræver det tydelige politiske prioriteringer og
en klar politisk strategi, der er synlig for både borgere og ansatte. Dette 
indebærer et politisk valg og fravalg af opgaver. Det ansvar har vi som 
medarbejdere en forventning om, at byrådet påtager sig, således mængden af 
arbejdsopgaver er tilpasset antallet af medarbejdere. Ligeledes har vi en 
forventning om, at byrådet har det politiske mod til at holde fast i 
prioriteringerne og gennemføre igangsatte aktiviteter, således kursen fastholdes,
og der ikke bruges unødige ressourcer på kursskifte. Med de administrative 
effektiviseringer der er lagt op til, vil der ikke være råd til dette. 
Som medarbejdere savner vi retning og tydelighed på hvilke kompetencer, der 
efterspørges fremadrettet. Det vil være en hjælp for os som medarbejdere, så vi 
fleksibelt kan stille os til rådighed i forhold til de opgaver vi fra politisk hold er 
sat til at løse og kompetenceudvikle os ind i. Det vil gøre os i stand til at løfte 
morgendagens opgaver og matche de kompetencemæssige udfordringer, som 
organisationen står overfor. Denne kompetenceudvikling bør prioriteres 
ressourcemæssigt. Vi gør opmærksom på, at besparelser via digitalisering også 
forudsætter de nødvendige ressourcer, da digitaliseringseffektiviseringer 
kræver, at både medarbejderne og borgere er omstillingsparate og har de 
nødvendige kompetencer til at implementere digitaliseringsstrategien. 
Vi ønsker at samarbejde om og ved fælles indsats at lykkes med besparelserne. 
Dette kræver trivsel og tillid mellem medarbejdere og ledelse – forhold som 
også er forudsætninger for et godt arbejdsmiljø. Vores opfordring er, at 
arbejdsmiljøet sættes i fokus således, at det sikres, at medarbejderne fortsat 
trives og fortsat ønsker at blive i GK.
Med disse bemærkninger tilslutter Hovedudvalget sig budgetoplægget. 

FLU 1. Optimal udnyttelse af medarbejderressourcer og kompetencer i 
organisationen.
Det er vigtigt at rekruttere de rigtige ledere og medarbejdere og samtidig sikre 
fastholdelse. Fokus på anvendelsen af rekrutteringspolitikken og at der er fokus 
på forventningsafstemning og opfølgning i forbindelse med ansættelser. Vigtigt
at organisationen udnytter den store viden og innovation der findes i 
organisationen, og at den udnyttes på tværs. Vigtig at fremme samarbejdet mere
på tværs samt fremme de kloge investeringer.
Fastholde og optimere den strategisk komptenceudvikling. Vigtigt at det 
ledelsesmæssigt prioriteres, og at der afsættes ressourcer, således at Gribskov 
Kommune fremadrettet er i stand til at matche de kompetencemæssige 
udfordringer som organisationen står over for. FLU foreslår at der arbejdes med
komptencekort for alle medarbejdere i Gribskov Kommune således at alle 
kompetencer anvendes optimalt.
Den politiske delegationsplan bør revideres, således at kompetencer og 
ressourcer ifm. administrativ og politisk sagsbehandling udnyttes optimalt.
Fastholde og understøtte koncerntankegangen og udnytte organisationens 
ressourcer og viden optimalt. Udnytte læringen ved implementering af nye 
koncernprojekter som ikke er optimale (eksempelvis ift. IT udgifter, ny 
hjemmeside). Sikre at organisationen arbejder ens på tværs ift. retningslinier og
procedurer (eksempelvis i forbindelse med jubilæer og lignende). FLU 
anbefaler at der sker en gennemgang af de mange administrative funktioner 
som er decentraliseret, og at det ud fra et ressourcemæssigt spørgsmål besluttes 
hvilke der kan centraliseres igen.
Investering af ledelsesinformation på det tekniske område, som kan understøtte 
de kloge strategiske ledelsesmæssige og politiske beslutninger. Teknologiske 
løsninger som kan dokumentere ressourceanvendelsen på kerneopgaverne 
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(prioritering af de kolde og varme hænder), og samtidig sikre og understøtte at 
ressourcer anvendes optimalt. Produktiv velfærd. FLU anbefaler at det 
genbesøges og at der sker en evaluering af hvad der har virket og hvad der skal 
arbejdes videre med.

2. Administrative besparelser:
Opmærksomhed på de adm. besparelser - sikre at beslutningerne træffes på 
baggrund af de rigtige tal. Gribskov Kommune ligger i top 20 ift. antallet af 
ledere og adm. medarbejdere pr. 1.000 indbyggere. Opmærksomhed på at 
besparelser ikke kun sker på medarbejdere, men at der kigges på alle niveauer i
organisationen. FLU ser en tendens til at der over en flerårig periode er oprettet
nye former for lederprofiler i organisationen.
Vigtigt at der er ressourcer til at løbe med de projekter der besluttes 
ledelsesmæssigt og politisk (både i forhold til vækstdagsordenen og 
controlling). Vigtig med ledelsesmæssig prioritering af hvilke opgaver der ikke
skal løses som følge af besparelser - vigtigt at det sker med opbakning fra det 
politiske niveau. Politisk opmærksomhed og fastholdelse på hvad der sættes i 
gang af projekter m.v. - og at det matcher de ressourcer der er til rådighed. 

BØR temaoversigt over høringssvar

Administrationens budgetoplæg

Nr. Tema Høringspart

1 Tilslutning til initiativer, 
der fremmer 
effektorienteret ledelse og 
faglighed

Annisse Børnehus forældrebestyrelse
Bjørnehøj LU, Gilbjergskolens skolebestyrelse og MED-udvalg

2 Positive over for PL 
reguleringen/ Ønsker om 
årlig genberegning af 
gennemsnitsløn

Bjørnehøj LU, Elverhøj forældrebestyrelse, Nordstjerneskolen 
LU, Nordstjerneskolen bestyrelse, Gilbjergskolens 
skolebestyrelse og MED-udvalg, Skolebestyrelsen ved 
Gribskolen

3 Bekymring for tilpasning  
i den centrale 
administration

Elverhøj forældrebestyrelse, FU social Sundhed borgerservice og
beskæftigelse, 

4 Bekymring for 
rammebesparelser i 
kombination med 
effektbaseret ledelse og 
faglighed

Elverhøj forældrebestyrelse, Nordstjerneskolen LU, 

5 Ønske om klar politisk 
strategi med klare 
prioriteringer og 
fastholdelse af 
beslutninger

Bakketoppen MED-udvalg, FU Børn, Unge, Kultur og Fritid, 

6 Bekymring for om der er 
midler og kvm nok til ny 
skole i Gilleleje

Gilbjergskolens skolebestyrelse og MED-udvalg

7 Positiv omkring tiltag i 
forhold til udgifter til 
flygtninge

Skolebestyrelsen ved Gribskolen

Side 4



8 Ønske om at videreføre 
demografimodel på det 
almene skoleområde

Skolebestyrelsen ved Gribskolen

9 Anbefaling af 
kapacitetstilpasning kontra
kollektiv besparelse

Gilbjerg Børnehuses LU og bestyrelse

10 Opbakning om at STU 
målrettes den rette 
målgruppe

Handicaprådet

Borgmesterens budgetoplæg

Nr. Tema Høringspart

11 Tilslutning til 
Borgmesterens 
budgetoplæg

Annisse Børnehus forældrebestyrelse

12 Bekymring om 
besparelse på 
samarbejdstimerne

Skolebestyrelse Bjørnehøj
Bjørnehøj LU, Bakketoppen MED-udvalg, Nordstjerneskolens 
bestyrelse,  Nordstjerneskolens LU, Skt. Helene Skole LU, 
Gilbjergskolens skolebestyrelse og MED-udvalg, 
Skolebestyrelsen ved Gribskolen, Forældrebestyrelserne 
Bakketoppen og Sankt Helene Skole

13 Tilslutning til attraktive 
lokalsamfund i Vejby

Skt. Helene Skole LU

14 Positiv omkring 2 mio. 
til anlægspuljen på 
Tingbakken

Skolebestyrelsen ved Gribskolen

15 Anbefaler at sælge 
overskydende bygninger

Gilbjerg Børnehuses LU og bestyrelse

16 Forundring over 
forøgelse af kommunens 
likviditet

Forældrebestyrelserne Bakketoppen og Sankt Helene Skole

Ønsker og anbefalinger til budgettet

Nr. Tema Høringspart

17 Ønske om ubegrænset 
adgang til at downloade 
filer og programmer

Bjørnehøj LU, Gilbjergskolens skolebestyrelse og MED-udvalg

18 Ønske om genopretning 
af skolestier

Bjørnehøj LU

19 Attraktive lokalsamfund:
Modstand mod 
sammenlægning af 
Esbønderup Børnehus og
Skovkanten

Esbønderup Børnehus Bestyrelse

20 Bekymring for om der er
midler til at højde for 
flere vuggestuebørn

Esbønderup Børnehus Bestyrelse
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21 Ønske om flere 
ressourcer til 
dagtilbudsområdet

Helsinge Børnehus bestyrelse

22 Ønske om at begrænse 
anlægsudgifter til fordel 
for driftsomkostninger

Nordstjerneskolen LU

Høringssvar

Høringspart Høringssvar
Skolebestyrelsen ved 
Gribskolen

Overordnet set sætter vi pris på, at administrationen med dette 
budgetoplæg adresserer fflere praktiske og relevante områder for 
skoleområdet. Vi er glade for, at der eksempelvis bliver taget højde for 
pris- og lønregulering på skoleområdet, ligesom det er godt at læse, at man
forsøger at tage højde for udgifterne forbuindet med modtagelsen af 
flygtninge.

I administrationens budgetoplæg nævnes det, at man viderefører en 
demografimodel på ældreområdet i 2016-19. Vi synes, det er oplagt, at 
man gør tilsvarende på skoleområdet, hvor demografimodellen er indført 
på det specialiserede område og ikke på almenområdet.

Vi føler os også nødsagede til at benytte lejligheden til at kommentere på 
borgmesterens budgetoplæg, der ikke er sendt i høring:

Borgmesteren forholder sig overvejende til de områder, hvortil der 
allokeres midler. Vi er selvfølgelig glade for at se, at Tingbakken betænkes
med 2 millioner kroner i anlægspuljen og kunne f.eks. tænke os, at der 
blev lagt rindende vand på "Bakken".

Vi er derimod svært bekymrede, når vår vi kigger på finansieringen af 
borgmesterens budgetoplæg, hvor en stor del af finansierringen lader til at 
blive hentet fra samarbejdsmidler mellem skole og FO. 

Borgmesteren skriver, at "en uvildig kortlægning viser, at midlerne 
overordnet bruges til, at de kan være to voksne i almenundervisningen i 
indskolingen og dels på mellemtrinnet." Den forudsætning gør sig ikke 
gældende på Gribskolen. På Gribskolen består pædagogernes arbejde  i en 
opgaveorienteret organisering, hvor pædagoger på baggrund af den af den 
læreren tilrettelagte undervising sendes ud i opgaver med enkelte elever, 
grupper af elever eller klasseorienterede opgaver. Opgaverne er 
mangfoldige, og det er meget vanskeligt for os at kunne varetage opgaven 
med undervisning og sikring af trivsel for alle børn, hvis pædagogernes tid
i skolen minimeres. Pædagogerne er ikke bare en ekstra voksen, men en 
komplementær faglighed i i børnenes læring.

Gilbjerg Børnehuses 
LU

Vi synes det er vigtigt, at blive spurgt som LU-Udvalg.
Dog synes vi det er rigtig ærgeligt, at det ikke er skrevet, så ikke
økonomi-uddannede bedre kan overskue og forstå det.
Anbefalingen er fortsat herfra, at man kapacitetstilpasser i de
områder, det er nødvendigt, i stedet for den vante model med den 
kollektive besparelse..
Derudover anbefaler Gilbjerg Børnehuses LU-Udvalg, at man
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sælger overskydende bygninger.

Det ville være meget anerkendelsesværdigt, hvis kommunen ville blive 
bedre til, at støtte op om de kommunale tilbud, hvor det faktisk går godt. 
Vi vil fortsat gerne være et attraktivt tilbud for dygtige medarbejdere og 
kommende forældre og således også være konkurrencedygtig med de 
private tilbud.

Gilbjerg Børnehuses 
Bestyrelse

Bestyrelsen for Gilbjerg Børnehuse tilslutter sig  LU-udvalgets høringssvar
og er enige i, at det rart at blive hørt,  om end det ikke er helt nemt, at  
forstå budget oplægget.

FU Børn, Unge, Kultur 
og Fritid

Høringssvar fra FU Børn, Unge, Kultur, Fritid og Turisme
Dilemma: Kvalitets forbedringer og besparelser
Gribskov Kommune har klart udtrykt et ønske om en markant forbedring, 
at børn og unges læring, udvikling og trivsel. Udtrykt både igennem 
effektbaseret ledelse og faglighed og Velfærdsudviklingsprogrammet 
(unge og familier der modtager specialundervisning og/eller forebyggende

foranstaltninger). Hvilket er et ønske som medarbejderne hilser 
velkommen og støtter. 

Vi ønsker, et Børne- og Ungeområde, der har et højt faglig kvalitets niveau
både i Dag- og skole/fritidstilbud. Ud over trivsel og læring for både børn, 
unge og ansatte, viser forskningen, at høj faglig kvalitet fremmer de unges 
muligheder for blandt andet en ungdoms udd., mindre kriminalitet og 
trivsel.
Med administrations budget udspil, er der lagt op til en større 
rammebesparelse på området samt en drift besparelse på administrationen. 

Det er, Jvf. Rammeaftalen ”Aftalen om trivsel og sundhed på 

arbejdspladserne § 5 Pligten til redegørelse om sammenhæng mellem 

ressourcer og arbejdsmængde ledelsens pligt i tilknytning til 
budgetbehandlingen, at redegøre for budgetters konsekvenser for arbejds- 
og personaleforhold, herunder eventuelle konsekvenser i forhold til 
sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde.

Da denne redegørelse endnu ikke foreligger og dermed manglende viden 
om, hvor evt. besparelser kan ramme Børn- og Ungeområdet, har FU 
følgende bemærkninger og kommentar til de konsekvenser 
budgetudspillet, kan få for børne- og ungeområdet.

Områderne har gennem en årrække været underlagt besparelser, og der er 
skåret ind til benet. Konkret oplever vi at:
� der er foretaget flere større omorganiseringer, fysiske flytninger, 
sammenlægninger, ledelsesændringer 

� områderne er udfordret af, at kunne fastholde og rekruttere fagligt 
kompetente personale 

� undervisningstiden er øget

� der  håndteres langt flere underretningssager

� flere børn er blevet inkluderet på almenområderne

� der er et øget arbejdspres og uvished om fremtidige arbejdsforhold 
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– og det udfordrer arbejdsmiljøet

Vi anbefaler et markant fokus på:
� At bevare og styrke den faglige kvalitet i, læringsmiljøer, udvikling
og trivsel

� At lave kloge investeringer, der giver langsigtede besparelser f.eks. 
i form af at flere unge får uddannelse, mere trivsel, og dermed for 
eksempel færre unge med misbrugs- og psykiske problemer

� At overholde ejendomsstrategien

� At indgå partnerskaber hvor det giver mening, tværfagligt og på 
tværs af kommunegrænser. 

Vi anbefaler at byrådet lægger en klar strategi med klare prioriteringer, der 
er synlige for såvel borgere og ansatte, og hvor der er sammenhæng 
mellem ressourcer og arbejdsopgaver. Og har det politiske mod til at holde
fast i prioriteringerne. Dét vil være med til at sikre bedre trivsel for både 
borgere og ansatte

De 3 vigtigste punkter:
klar politisk strategi med klare prioriteringer – og hold fast og gennemfør!

FU Social, Sundhed, 
Borgerservice og 
Beskæftigelse

Direktøren redegjorde for at besparelserne er på de rene administrative 
områder og ikke på de udførende områder såsom PG, skoler, bo-tilbud, 
biblioteker mv. 

MED siden understregede, at det er mange penge der skal spares på  
administrationen. MED siden oplever ikke at have været helt inde i 
processen ifbm VUP, men har fået information om det. MED siden er 
bekymret ifth det store antal ressourcer der er afsat til VUP ifht de 
resultater ledelsen forventer og den succes ledelsen forventer med VUP. 
Ledelsen redegjorde for, at det fremadrettet skal ses mere på de ressourcer 
der anvendes på VUP ifht de ressourcer man feks anvender til møder om 
fællesborger mv, så man kan undgå at anvende dobbelt ressourcer på de 
samme områder/emner. I det nuværende fællesborgerprojekt er der ikke 
tilknyttet økonomi til på samme måde som det tænkes i VUP'en.

Det blev drøftet, at det er vigtigt at man tænker fællesborgerprojektet ind 
og dermed tænkes ind hvordan vi organiserer arbejdet fremadrettet.

MED siden gjorde opmærksom på, at det opleves at stress niveauet er 
forhøjet i organisationen. MED siden giver udtryk for at være usikker på 
om denne øvelse betyder, om man kan fastholde medarbejderne og kan 
kompetenceudvikle medarbejderne fremadrettet. Dette har betydning for 
trivslen og dermed også er det vigtigt at der er fokus på trivslen. 
Derudover havde FU fokus på, at der ved fratrædelser sikres at såvidt det 
er muligt så kan andre allerede ansatte kompetenceløftes til at kunne 
varetage de stillinger der bliver ledige.

Det blev drøftet, at det er vigtigt, at der i fællesskab fra ledelse og 
medarbejdere side kommer konkrete udspil om, hvad der realistisk kan 
skæres væk af opgaver mv. MED siden efterlyser udmeldelse af klare 
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linjer over hvad er kan opgaver og hvad er skal opgaver. MED siden 
efterlyser mere fokus på prioritering så alle medarbejdere bliver klar over 
hvilken retning GK skal.  Det opleves, at der er skabt en usikkerhed hos 
medarbejderne for den kommende hverdag ifht at skulle løfte flere 
opgaver.

Det blev drøftet, at der er kommet mange regler og standarder og at det 
opleves at det har betydet at man i hverdagen er kommet væk fra fokus på 
bla. fra trivsel og hvad der driver medarbejderne. Det bør vælges med 
omhu hvor bruger vi regler og standarder, så der fremadrettet kommer 
færre af disse.

MED siden henviste til, at det at den enkelte skal dele sin viden mere for 
bedre at kunne effektivisere kan medføre at flere ikke ønsker at dele deres 
viden, fordi man er bange for at der sker nedskæringer og at man dermed 
selv kommer i farezonen for at ens stilling måske forsvinder.

Det blev drøftet, at det er vigtigt at man husker at tænke 
investeringsstillinger ind fremadrettet. Det betyder meget for fagligheden 
på alle områder og dermed hvordan vi kan håndtere vores borgere mv.
Det blev drøftet, at der ledelsesmæssigt skal være overblik over at såfremt 
der på nogle områder er investeringsplaner så skal evt nedskæringer ikke 
ske på andre områder blot fordi der ikke er investeringsplaner for disse 
områder. 

Den fortsatte høringsproces går videre i LUerne og FU henviser til at 
LUerne tager  punkter med som man evt oplever at ledelsen ikke har bragt 
i spil, selvom de har været drøftet tidligere.

FUs 3 hovedpunkter:
- Forudsætninger for at budgetoplægget kan holde er at der er ressourcer 
og kompetencer nok til at gennemføre bla VUP og rammereduktioner mv
- FU anbefaler derfor at investeringstillingerne tilgår Social, Sundhed, 
Borgerservice og Beskæftigelses områderne, da det er de områder der skal 
bidrage mest ind i VUPen. Generelt er FU optaget af at der fortsat oprettes 
investeringsstillinger for at realisere de store reduktioner der er forudsat.
- FU anbefaler at arbejdsmiljøet sættes i fokus således, at det sikres at 
medarbejderne trives og fortsat ønsker at blive i GK. Herunder at der 
fortsat er et godt udviklingsmiljø, så medarbejdere kan fastholdes og 
vakante stillinger kan besættes af allerede ansatte. 

FU tilslutter sig generelt budgetoplægget. 
Gilbjergskolens 
Skolebestyrelse og 
lokale MED-udvalg

Gilbjergskolens Skolebestyrelse og lokale MED-udvalg har på hvert sit 
møde 12-09-16 forholdt sig til administrationens såvel til Borgmesterens 
udspil til budget 2017-21, det er skrevet sammen i et fælles svar fra 
Gilbjergskolen. 

Indledningsvis skal administrationen anerkendes for at rette op på 
gennemsnitslønninger for såvel lærere som for pædagoger. Det muliggør i 
højere grad, at de arbejdstimer/det serviceniveau, tildelingsmodellerne 
angiver rent faktisk angiver, kan realiseres. Gilbjergskolen opfordrer til at 
gennemsnitslønnen genberegnes/reguleres årligt pr. 1. marts så budgetterne
fortsat stemmer overens med ønskede serviceniveauer.
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Gilbjergskolens Skolebestyrelse og lokale MED-udvalg finder det 
imidlertid stærkt uhensigtsmæssigt, som forudsat i Borgmesterens oplæg, 
at hente finansieringen hertil ved at beskære pædagogernes 
samarbejdstimer med skolen.
Pædagogernes indsats i skolen udgør nødvendige ”varme hænder” til 
Gilbjergskolens understøttende inklusions- og nu også til 
integrationsindsatser, hvor vi på Gilbjergskolen markant genkender 
B.U.P.L’s tillidsrepræsentanter i Gribskov Kommune oplistning af 
indsatser i deres åbne brev til Borgmesteren. 

Gilbjergskolens Skolebestyrelse og lokale MED-udvalg er er af den 
opfattelse, at pædagogernes mangfoldige sociale indsatser medvirker til at 
afbøde effekterne af lærernes mindre tid til forberedelse og efterbehandling
af undervisningen, herunder tiden til inklusion.
Vi ønsker at beholde midlerne til samarbejde mellem FO og skole, da 
inklusion har så stort et fokus - især i indskolingen. Det kræver tid og tæt 
samarbejde at lykkes med denne komplekse opgave.

Gilbjergskolens Skolebestyrelse og lokale MED-udvalg anerkender 
administrationens oplæg til forbedring/modernisering af administrative it-
værktøjer, herunder netværkskapacitet.

Gilbjergskolen ønsker at pege på, at de it-værktøjer elever, lærere og 
pædagoger i fremtiden skal anvende har behov for ubegrænset adgang til at
downloade filer og installere programmer med henblik på fortsat at kunne 
udvikle anvendelsen og højne effekten af anvendelsen af it-værktøjer i 
skolens læringsfællesskaber.

Gilbjergskolens Skolebestyrelse og lokale MED-udvalg foreslår, at der til 
dette laves en løsning, der er forskellig fra GK’s generelle administrative 
it-setup og at denne løsning også omfatter en motorvej med spor og bredde
nok til at tekst, lyd og billeder kan streames i rå mængder til gavn for 
børnenes læringsmuligheder.

Gilbjergskolens Skolebestyrelse og lokale MED-udvalg konstaterer med 
glæde, at der er afsat kr. 2 mio. til fremme af effektorienteret ledelse og 
faglighed på børne- og ungeområdet. Imidlertid fremgår det ikke hvad 
disse midler skal anvendes til. Er det til finansiering af testmateriale, tid til 
efterbehandling heraf, midler til efter- og videreuddannelse af vore 
medarbejdere, midler til effektfulde indsatser for børn med afdækkede 
behov er det et lille men absolut fornuftigt tiltag i vore bestræbelser på 
fortsat at hæve effekterne af vore samlede bestræbelser for skabe det bedst 
mulige grundlag for børn og unges udvikling. 

Gilbjergskolens Skolebestyrelse og lokale MED-udvalg er bekymret over 
økonomien til det nye skolebyggeri. 

Rostgårdsvej skal afgive 4.000 m2 og Parkvej skal afgive 1.000 m2. I 
stedet bygges 1.500 m2. Det giver en samlet m2 reduktion på 3.500 m2, 
samtidig med at alle elever på Rostgårdsvej nu skal rummes på Parkvej. 
Har man taget højde for, at der er 12 klasser og 270 elever med et stort 
behov for faglokaler og holddelingsmuligheder? Undervejs har man glemt 
at tage højde for specialeleverne på Idrætsvej. Der er tale om et unikt 
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tilbud, hvor behandlingskrævende specialelever rummes i en normal lokal 
sammenhæng og sparer kommunen for mange penge, da de ellers skulle 
være købt ind i eksterne tilbud. Vi har pt 30 elever og - måske - flere på 
vej. de 30 elever har et særligt pladsbehov. Hvis man derfor sætter deres 
gennemsnitlige pladsbehov til 30 m2 i stedet for de 13 m2, man opererer 
med ift. normale elever, svarer det til, at de skal have svarende til 900 m2 
eller den klynge, man har tænkt sig at rive ned. Vi vil derfor opfordre til at 
tage højde for både eleverne i udskolingen og vores specialelever. 

Vi er desuden kede af at se, at der kun er 92,2 millioner tilbage i puljen Ny 
Skole Gilleleje. I forvejen havde vi svært ved se, at projektet lykkes 
indenfor rammen, og vi finder det betænkeligt, at der allerede er brugt over
7  millioner kun på proces.

Skovkanten LU og 
forældrebestyrelse

”Attraktive Lokalsamfund”, som er vores hoved fokus i øjeblikket, 
fremgår ingen steder af det udsendte budgetmateriale, men man kan i 
referatet fra økonomiudvalget og byrådsmødet i juni 2016, læse at det er 
vedtaget, at såfremt der er økonomiske midler til det, skal Esbønderup 
Børnehus og Skovkanten i Esrum lægges sammen oppe på 
Tingbakkeskolen. 
Den beslutning vil vi af følgende årsager, som allerede 
er grundigt beskrevet i læserbreve, workshop i januar 2016, 
og børneudvalgets anbefalinger(09-05-2016), lade jer genoverveje på ny i 
det kommende budget 2017 – 2020:"
  
Vi ønsker ikke en sammenlægning mellem Esbønderup Børnehus og 
Skovkanten og at flytte til Tingbakkeskolen som en del at Attraktive 
Lokalsamfund.

Vi vil lave et Attraktivt lokalsamfund hvor Skovkanten er en institution 
som den er nu og ligger i Esrum.
Vi mener det er meget attraktivt for nye familier at flytte til Esrum når der 
er en daginstitution i det meget tætte lokal område.

Det giver god synergi at der er en institution i byen, der er noget at samles 
om,  og at institutionen er omdrejningspunktet, i mange sociale 
arrangementer.

Vi har et rigtig godt samarbejde med Esbønderup børnehus ,og det vil vi 
blive ved med.

Vi har lavet et udvidet samarbejde med skolen, således at vi bruger skolen 
lokaler, såsom gymnastiksalen, biologi,formning, ect.

Afdelingsleder og børnehaveklasseleder, kommer i Skovkanten som en 
naturlig del af samarbejdet, så vi kan hjælpe hinanden med at lave et meget
Attraktivt lokal samfund.
Så det er naturligt for børnene at komme på skolen, og så forældrene ser at 
børnene færdes helt naturligt i skolen.

Det er vigtigt for Skovkanten at forældrene vælger den lokale skole til 
deres børn, og vi mener at ved at bibeholde skole og daginstitutioner i 
deres nuværende form, vil vi kunne skabe et meget attraktivt 
lokalsamfund, med deltagelse af de fleste borger der bor i lokalsamfundet.

Side 11



Da Esrum bliver indgangsporten til Kongernes Nordsjælland, vil det 
trække nye unge borgere til byen og i den forbindelse er det vigtigt at der 
er en daginstitution.

I den nuværende form er vi en attraktiv institution med venteliste, det 
mener vi er fordi vi bor i de rammer vi gør, samtidig med at forældre 
ønsker mindre institutioner, hvor der er et nærvær i forhold til både børn 
og forældre.

Annisse børnehus 
forældrebestyrelse

Uddrag fra Borgmesterens oplæg til budget 2017-2020

Der skal ”igangsættes en model for at skabe sammenhængende forløb fra 

dagtilbud til

folkeskole og herfra til ungdomsuddannelse, hvor gode overgange sikres 

gennem respons og indsatser tilpasset den enkeltes behov”…”Der afsættes

2,0 mio. kr. til initiativer, der

fremmer effektorienteret ledelse og faglighed på området” 

Dette kan vi til enhver tid tilslutte os. Faktisk har vi et godt samarbejde 
med Bjørnehøj skolen, og ”før- skole-gruppen” besøger skolen hver 
14.dag, så børnene bliver fortrolige med den. 

Der er en pulje penge, der skal bruges på ”initiativer i vores landsbyer i 

tætsamarbejde med lokalsamfundene.”

Vi har allerede et rigt blomstrende samarbejde og sammenhold i vores by, 
Annisse. Dette er opstået af interesse fra både børnehuset og beboerne i 
byen. Vi har lært, at sammen er vi endnu stærkere.

”Gribskov Kommune har ambitiøse målsætninger om at fremme børn og 

unges trivsel, faglige niveau”. 

Det gøres der ved, at …”Der afsættes 2,0 mio. kr. til initiativer, der 

fremmer effektorienteret ledelse og faglighed på området” 

Lederen af Annisse Børnehus og en repræsentant i forældrebestyrelsen er 
med i en gruppe, der skal videreudvikle på målemetoder i forhold til børns 
sociale kompetencer iht. Effektorienteret ledelse. Dvs. vi er interesserede 
og engagerede i både børnenes ve og vel, og kommunens strategi på 
hvordan vi når derhen.

Dvs. vi, forældrebestyrelsen fra Annisse Børnehus, kan fint tilslutte os 
borgmesterens budgetoplæg 2017-2020.

Skolebestyrelse 
Bjørnehøj

Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Bjørnehøjskolen vedr. 
besparelser på 7 mio. kr. på
samarbejdstimerne mellem lærere og pædagoger på skolerne i 
Gribskov Kommune.
Skolebestyrelsen på Bjørnehøjskolen ser med stor undren, at Gribskov 
Kommune vil spare 7 mio. kr. på samarbejdet mellem lærere og 
pædagoger. Vi er af den overbevisning, at netop dette samarbejde er med 
til at danne grundlag for trivsel gennem hele folkeskoleforløbet for vores 
børn, skabe et godt arbejdsmiljø på skolen og styrke samarbejdet mellem 
skole og forældre. Pædagogerne er sammen med børnene fra tidlig morgen
til sen eftermiddag og indhenter viden om barnet i
forskellige miljøer og positioner. Vi forstår på oplægget, at en af de 
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primære årsager til det store besparelses oplæg begrundes med, at der ikke 
kan ses de store effekter af området omkring brugen af pædagoger, som 
var et af de centrale elementer i skolereformen. Det skal påpeges at både 
KL og undervisningsministeren vurderer på baggrund af den seneste 
rapport på området, at det er for tidligt at tidligt at måle
effekterne af reformen på elevernes resultater og trivsel.
http://www.kl.dk/Folkeskolen1/Redegorelse-Folkeskolen-er-pa-rette-spor-
id186927/?n=1

Herudover påpeges det på tværs af BUPL, KL og ministeriet at reformen 
har indeholdt mange forskellige tiltag, som generelt har betydet, at det ikke
har været pædagogområdet, som har været
prioriteret højest. Men at det nu begynder at være et af de fokus områder, 
der sættes ind på for at optimere effekten - eksempler på dette er artiklen 
fra KL, som bl.a. også indeholder interview med Elisa Bermann. 
(http://www.kl.dk/Born-og-unge/Stor-interesse-for-efteruddannelse-af-
padagoger-ifolkeskolen-
id209333/)

Citat fra Elisa Bermann "Det er ingen hemmelighed, at reformen har været
en stor omvæltning for mange pædagoger, hvor kommuner og skoleledere 
har haft travlt med at implementere andre dele af skolereformen. Derfor er 
det positivt, at der nu kommer fokus på pædagogernes vigtige bidrag til en
folkeskole, hvor alle børn har brug for at trives og opleve sig som en vigtig
del af et stærkt fællesskab,”

Ligeledes underbygges dette i diverse samråd og interview med 
undervisningsministeren og formand for Børne- og Undervisningsudvalget
Pernille Rosenkrantz-Theil. Som eks. i denne artikel:
http://www.folkeskolen.dk/580592/trane-noerby-om-det-stigende-antal-
paedagoger-i-skolendet-
er-jo-meningen-med-skolereformen

I ovestående artikel citeres for at støtte fastholdelsen af de pædagogiske 
ressourcer. ”Pædagogerne kunne komme ind i undervisningen og støtte de 
elever, der har det fagligt svært i
skolen, så vi kan blive bedre til at bryde den negative sociale arv" "Vi 
ønskede også at få flere pædagoger ind i indskolingen, så vi kan gøre 
overgangen fra dagpasningstilbuddene til skolen bedre - så børnene får en 
bedre start på deres skolegang"
Ligeledes er der gennemført diverse undersøgelser på området eks. en 
forestået af Rambøll 2012, der fremhæver pædagogen, som en særlig 
bidragsyder til styrkelse af elevernes sociale og
personlige kompetencer, hvilket er særdeles vigtigt i en tid, hvor man i 
Folkeskolen generelt oplever mistrivsel, ensomhed og en øget tendens til 
vold og trusler om vold. Pædagogerne bidrager  til børnenes læring og 
trivsel ved at støtte dem i at skabe et godt fælleskab samt understøtte deres 
tillid til egne færdigheder og muligheder.

Derudover oplever vi, at pædagogerne bidrager til at se læring på nye 
måder, hvori legen spiller en stor rolle. Dette fremhæves også ved, at 
pædagogerne forudsættes at være en vigtig og integreret del af arbejdet 
med at udvikle Folkeskolen jf. Lærings-reformens målsætninger. 
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Skolen har endvidere et stort ansvar i forhold til støttefunktioner for børn i 
udsatte positioner - herunder inklusion og integration af tosprogede børn i 
folkeskolen (et af de nye tiltag vedtaget i
Gribskov af Børneudvalget i juni måned). Det kræver store ressourcer, 
ikke mindst i samarbejdet mellem pædagoger og lærere, hvis dette arbejde 
skal lykkes.

Skolereformen har skabt større fokus på læring, fag og flere 
undervisningstimer samt mindre lærerfokus på den sociale indsats, hvilket 
vi til dels er enige i. Men det kræver så, set med vores øjne, en særlig 
pædagogisk indsats for at skabe trivsel og tryghed omkring børnene, 
således at lærerne har rum og ro til faglig undervisning.

Med ovenstående opfordrer en samlet skolebestyrelse på Bjørnehøjskolen, 
at forslaget trækkes tilbage og at Gribskov Kommune i stedet fokuserer på 
samarbejde og arbejdsmiljø på folkeskolerne for at sikre et stærkt 
læringsmiljø og trivsel for alle.

LU Bjørnehøj Lokalt MED-udvalg Bjørnehøj har på møde 12-09-16 forholdt sig til 
administrationens såvel til Borgmesterens udspil til budget 2017-20.

Indledningsvis skal administrationen anerkendes for med at rette op på 
gennemsnitslønninger for såvel lærere som for pædagoger. Det muliggør i 
højere grad at de arbejdstimer/det serviceniveau, tildelingsmodellerne 
angiver rent faktisk angiver, kan realiseres.

Lokalt MED-udvalg Bjørnehøj opfordrer til at gennemsnitslønnen 
genberegnes/reguleres årligt pr. 1. marts så budgetterne fortsat stemmer 
overens med ønskede serviceniveauer.

Lokalt MED-udvalg Bjørnehøj finder det imidlertid stærkt 
uhensigtsmæssigt, som forudsat i Borgmesterens oplæg, at hente 
finansieringen hertil ved at beskære pædagogernes
samarbejdstimer med skolen. Pædagogernes indsats i skolen udgør 
nødvendige ”varme hænder” til Bjørnehøjs understøttende
inklusions- og nu også til integrationsindsatser, hvor vi på Bjørnehøj 
markant genkender B.U.P.L’s tillidsrepræsentanter i Gribskov Kommune 
oplistning af indsatser i deres åbne brev til
Borgmesteren.

Lokalt MED-udvalg Bjørnehøj er af den opfattelse, at pædagogernes 
mangfoldige sociale indsatser medvirker til at afbøde effekterne af 
lærernes mindre tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen, 
herunder tiden til inklusion.
Lokalt MED-udvalg Bjørnehøj anerkender administrationens oplæg til 
forbedring/modernisering af administrative it-værktøjer, herunder 
netværkskapacitet.

Lokalt MED-udvalg Bjørnehøj ønsker at pege på, at de it-værktøjer elever,
lærere og pædagoger i fremtiden skal anvende har behov for ubegrænset 
adgang til at downloade filer og installere programmer med henblik på 
fortsat at kunne udvikle anvendelsen og højne effekten af anvendelsen af 
it-værktøjer i skolens læringsfællesskaber.
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Lokalt MED-udvalg Bjørnehøj foreslår, at der til dette laves en løsning, 
der er forskellig fra GK’s generelle administrative it-setup, og at denne 
løsning foruden print fra diverse tingester også omfatter en motorvej med 
spor og bredde nok til at tekst, lyd og billeder kan streames i rå mængder 
til gavn for elevernes læringsmuligheder.

Lokalt MED-udvalg Bjørnehøj konstaterer med glæde, at der er afsat kr. 2 
mio. til fremme af effektorienteret ledelse og faglighed på børne- og 
ungeområdet. Imidlertid fremgår det ikke hvad
disse midler skal anvendes til. Er det til finansiering af testmateriale, tid til 
efterbehandling heraf, midler til efter- og videreuddannelse af vore 
medarbejdere, midler til effektfulde indsatser for børn med afdækkede 
behov, er det et lille men absolut fornuftigt tiltag i vore bestræbelser på 
fortsat at
hæve effekterne af vore samlede bestræbelser for skabe det bedst mulige 
grundlag for børn og unges læring og udvikling.

Lokalt MED-udvalg Bjørnehøj har med glæde konstateret at en række af 
cykelstierne i Nordstjerneskolens distrikt har fået ny belægning. 
Budgetoplæggene afslører ikke, om der er afsat
midler til at give det ellers fornemme system af skolestier i 
Bjørnehøjskolens distrikt et stærkt tiltrængt nyt slidlag og stedvise 
genopretninger. Lokalt MED-udvalg Bjørnehøj opfordrer af hensyn til 
børnenes sikkerhed og muligheder for transport og motion at fremme 
dette.

Esbønderup Børnehus 
bestyrelse

 Attraktive lokalsamfund 

”Attraktive Lokalsamfund”, som er vores hovedfokus i øjeblikket, fremgår
ingen steder af det udsendte budgetmateriale, men man kan i referatet fra 
økonomiudvalget og byrådsmødet i juni 2016, læse at det er vedtaget, at 
såfremt der er økonomiske midler til det, skal Esbønderup Børnehus og 
Skovkanten i Esrum lægges sammen oppe på Tingbakkeskolen. Den 
beslutning vil vi af følgende årsager, som allerede er grundigt beskrevet i 
læserbreve(se links nederst), workshop i januar 2016, og Børneudvalgets 
anbefalinger(09-05-2016), lade jer genoverveje på ny i det kommende 
budget 2017 – 2020: 

- Institutionerne huser 140 børn i øjeblikket, og den oprindelige business 
case tager kun højde for 110 børn. Med tanke på at børnetallet er stigende, 
giver det ikke nogen værdi til lokalsamfundet. 
- Børnenes udearealer vil blive markant forringede, både for 
institutionsbørn og skolebørn. 
- Vi er et lokalsamfund med mange børnefamilier som nytilflyttere, netop 
på grund af den struktur vi har i dag, med små, lokale daginstitutioner. 
- Ingen alternativer i området. Bygger man én stor institution, vil der kun 
eksistere store institutioner i området. Studier påviser at det er sværere at 
udvikle pædagogisk kvalitet i store institutioner1, og dette vil derfor ses 
som en forringelse af vores lokalsamfund og ikke tiltrækkende for hverken
beboere eller nytilflyttere. 

Bestyrelsen i Esbønderup Børnehus er meget imod sammenlægningen, og 
håber at I ikke bruger tid og penge på en sammenlægning ingen ønsker. 

Borgmesteren har i sit budgetudspil lagt op til at der i forhold til 
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”Attraktive Lokalsamfund”, bliver benyttet 2 mio. kr. til Tingbakkeskolen, 
samt 1 mio. kr. til en idrætspulje. Såfremt det er de sidste økonomiske 
midler til brug i projektet, bakker vi op om udspillet. Er der flere 
ubenyttede midler, ser vi gerne at der som minimum bliver benyttet 4,8 
mio. kr. til Tingbakkeskolen, som der i den oprindelige plan skulle 
diskuteres ind i budget 2017, se referat af Børneudvalgets møde 02-11-
2015, punkt 62: ”Attraktiv Lokalsamfund - det videre arbejde”. 
Administrationen fremviste til workshop i Esrum/Esbønderup i januar 
måned, at der kun går 539 børn på Gribskolen, ud af 1.009 skolebørn i 
Gribskolens skoledistrikt. Det er knap 50 %, som fravælger Gribskolen, og
vi mener derfor at vores lokalsamfund bliver mere attraktivt af en forbedret
Tingbakkeskole. 

Generelt til budgetoplæg 2017 – 2020 

Der er i budgetoplægget indarbejdet en udgift på 7,9 mio. kr. om året for at
ramme de faktiske lønudgifter på skole og dagtilbudsområdet. På 
børneudvalgsmøde d. 6/6 – 2016, Punkt 47: ”Prognose for antal børn i  
dagpasning og fastlæggelse af beslutningskompetence for 
kapacitetstilpasninger”, kan man læse at der skønnes en stigende udvikling
i antallet af børn i alderen 0 – 5 år, hvor at der vil komme flere 
vuggestuebørn som kræver større pædagogisk tilstedeværelse, og derved 
en højere udgift i de kommende år. Denne udfordring synes ikke at kunne 
findes i budgetoplægget. 

Elverhøjen 
forældrebestyrelse

Elverhøjens forældrebestyrelse har sat sig ind i det fremlagte 
budgetmateriale, og fremsender her høringssvar på dette. Materialet giver 
anledning til én særdeles positiv bemærkning samt nogle 
bekymringspunkter. Disse redegøres der for nedenfor. Helt overordnet 
ønsker forældrebestyrelsen dog at kommentere, at materialet er svært 
gennemskueligt, bl.a. fordi det er på et meget overordnet niveau. Det er 
svært at gætte på konsekvenser, når der endnu ikke er beskrevet, hvilke 
tiltag som skal udmøntes under f.eks. rammebesparelserne. 

Forældrebestyrelsen er klar over, at der kommer en senere høringsproces 
omkring dette, men finder samtidig, at det er svært at forholde sig til 
budgettet på det nuværende detaljeniveau.

PL regulering skoler/dagtilbud

Forældrebestyrelsen finder det særdeles glædeligt, at der afsættes midler i 
budgettet til at rette op på tidligere fejl med for lav fremskrivning af 
institutionernes lønbudgetter. Dette har givetvis ført til skjulte 
nednormeringen af institutionerne, og vi ser frem til, at der nu rettes op på 
dette. Samtidig håber forældrebestyrelsen, at der i forvaltningen sikres 
imod lignende fejl i fremtiden.

Administrative effektiviseringer og prioriteringer

Forældrebestyrelsen har forståelse for, at effektiviseringer kan være 
nødvendige. Samtidig opstår der en bekymring for, at tilpasninger i den 
centrale administration for 35 mio. kr. vil flytte mange flere administrative 
opgaver ud decentralt. Bestyrelsen finder det vigtigt at understrege, at det 
fortsat skal sikres, at de decentrale ledere har tid til at prioritere ledelsen af 
kerneopgaven.
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Rammebesparelser

Som nævnt indledningsvist er konsekvenserne af dette svært 
gennemskueligt. Men rammebesparelser for 140 mio. kr. er altid 
bekymrende, også selvom en del af dette modvirkes af opreguleringen af 
pris- og lønfremskrivningen. Forældrebestyrelsen er særdeles bekymret 
for, om denne besparelse kan udmøntes uden en markant 
kvalitetsforringelse i kommunens tilbud. Særligt er der bekymring for 
vores skoler og dagtilbud, som pt. står overfor implementeringen af det 
ambitiøse projekt ”Effektbaseret ledelse og faglighed”. 

Forældrebestyrelsen kan ikke af budgetmaterialet se, om der særskilt er 
afsat midler til kompetenceudvikling eller andre udgifter ved 
implementeringen af dette projekt. Som det umiddelbart fremstår i 
materialet, skal dette nye, storstilede projekt implementeres samtidig med, 
at der spares markant. Forældrebestyrelsen finder dette stærkt 
uhensigtsmæssigt.

Bakketoppen MED-
udvalg

Vi har læst såvel administrationens som borgmesterens oplæg til budgettet 
2017-2020.

Indledningsvis må vi sige, at vi undrer os såre over udspillet med udsigt til 
at skære så drastisk i skole/FO samarbejdstimerne. Som daginstitution 
oplever vi, at det netop er disse timer der bidrager til, at skabe 
sammenhæng i børnenes liv i skiftet fra daginstitution til skole/FO.
Ligeledes er vi vidne til, at disse samarbejdstimer understøtter skabelsen af
inkluderende læringsmiljøer i skolen og at det qua dem rent faktisk lykkes 
at rumme og fastholde børn, som vi i daginstitutionsregi var bekymrede for
hvorvidt kunne rummes i ordinært skoleregi.

I Sankt Helene området, Vejby, er vi jo som bekendt netop gået skridtet 
videre med etablering af attraktivt lokalsamfund. Vi er ikke et øjeblik i 
tvivl om, at dette på den lange bane vil bidrage til både besparelser (cf. 
Ejendomsstrategien) og tiltrækkelse af nye borgere.
Desuden bidrager vi til mere effektiv administrativ drift, da vi har 
reduceret i ledelse.

Vi opfordrer til, at der fremadrettet stræbes efter en klar politisk strategi 
med klare prioriteringer. Det gør det muligt som medarbejder i Gribskov 
kommune at  arbejde loyalt og målrettet og bør skabe den fornødne 
arbejdsro, der sikrer arbejdsglæde, stabilt fremmøde og medarbejdere i 
trivsel. Noget vi ved har en direkte afsmitning på kerneydelsen og dermed 
vores borgere. 

Forældrebestyrelsen i 
Børnehuset 
Bakketoppen og Sankt 
Helene Skoles 
Bestyrelse

Samlet høringssvar fra Bakketoppen og Sankt Helene på budget 2017

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Bakketoppen og Sankt Helene Skoles 
Bestyrelse takker for muligheden for at komme med høringssvar på budget
2017. 

Det er med stor glæde, at vi læser i Borgmesterens oplæg, at indsatsen for 
børn og unge skal opprioriteres; særligt at overgange mellem institutioner 
og skoler lettes og fagligheden højnes. Det er vi helt enige i, og har 
samarbejdet om netop disse overgange i de seneste fem år - og det med 
gode resultater.
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Derfor kan vi ikke se sammenhængen mellem indsatsen og den foreslåede 
nedskæring i pædagog-timer i skolen. Det er de timer, der lige præcis er 
med til at lette den svære overgang fra børnehave ind i indskolingen, som 
er så afgørende for børnenes videre trivsel og læring - og dermed i sidste 
ende det faglige niveau. 
 
Hvorfor nedskæring i pædagogtimer?
Baggrunden for forslaget om nedskæring i pædagog-timer i skolen mener 
vi at kunne finde i den rapport, som administrationen fik udarbejdet om 
skoleområdet i 2015 (Brøndum og Fliess). Her vil vi meget gerne pointere,
at rapporten ikke tager stilling til, hvilke opgaver pædagogerne går ind og 
løser i skolen – og hvorvidt man derfor kan sammenligne på tværs af 
kommunerne. 

Hvordan understøtter nedskæringen i pædagogtimer borgmesterens 
vision? 
Pædagogerne er i høj grad med til at løfte den store opgave med inklusion 
af børn i folkeskolen, som i dag skal rummes i højere grad end tidligere. 

Vores erfaring er indtil nu, at pædagogernes indsats i skolens undervisning 
– både fagligt og socialt - er med til at nedbringe omkostningerne ifht. 
inklusionsarbejdet senere i skoleforløbet, hvilket er i god tråd med den 
viden, som ligger bag hele direktør Steffen Bohnis iværksatte effekt-
program: Tidlig indsats forebygger de dyre indsatser senere.

Endvidere indgår pædagogerne i indskolingen i selve undervisningen i 
indskolingsklasserne med høje elevtal, hvor der ellers skulle sættes to 
lærere på, hvilket er almindelig praksis andre steder i landet. Man skal 
derfor ikke være i tvivl om, at pædagogernes arbejde og tilstedeværelse på 
nuværende niveau er med til, at vi kan opretholde undervisningen på især 
de mindre skoleafdelinger i kommunen. Og dem er Borgmesteren, så vidt 
vi ved, og vi enige om at bevare.

Den nuværende ordning har kørt i tre år, hvor der er sket store ændringer 
på skoleområdet her i 
Gribskov Kommune grundet læringsreformen. Det er en del af 
folkeskolereformen, at der er flere pædagoger i klasserne. Baggrunden for 
at få flere pædagoger i folkeskolen var bl.a. tanken om at ”Et stærkt 
samarbejde mellem pædagoger og lærere er afgørende for at nå reformens 
ambitiøse mål 
om, at alle børn og unge skal blive så dygtige, som de kan, uanset social 
baggrund, og samtidig skal trives.” (Fra KLs inspirationshæfte Pædagoger

i Folkeskolen (2015))

På baggrund af læringsreformen er der sat gang i utrolig mange tiltag, som 
f.eks.:
 � Haver til maver, som ikke kan gennemføres, hvis der ikke er ekstra 
voksne på sporet.
 � Sikring af niveaudelt undervisning på flere niveauer, end det var 
muligt, hvis lærerne var alene. Det understøtter reformens mål om, at alle 
børn skal blive så dygtige som muligt.
 � Trivselstimer med fokus på trivsel og sociale relationer, som også 
er indeholdt i læringsreformen.
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 � Understøttende undervisning og særligt tilrettelagte aktiviteter 
under åben skole fx. bål, orienteringsløb, teater, som er en vigtig del af 
læringsreformen.
 � Gennemførsel af fx. Rambøll-projektet i forbindelse med ”Viden 
om inklusion i praksis” 

Det har endnu ikke været muligt at måle den langsigtede effekt af 
indsatsen, heller ikke brugen af FO-timer i skolen, så vi beder om 
arbejdsro på dette område. 

Stigning i kommunens likviditet på omkring 130 mio. kr.
Vi undrer os over, at borgmesteren ønsker at øge kommunens likviditet til 
et niveau over det dobbelte af, hvad der få linjer før anbefales, samtidig 
med at der ønskes store rammebesparelser. Formålet med denne ekstra 
likviditet forekommer ikke helt klart ud over borgmesterens ønske om 
skattelettelser. Og vi mener ikke, at vores børn og folkeskole skal betale 
for skattelettelser – vi er et område, som har bidraget til sparekataloget i de
seneste 8 år.

Sankt Helene-området bidrager allerede til de langsigtede besparelser
Til slut vil vi gerne pointere, at én af pointerne med attraktive 
lokalsamfund er at bidrage til en langsigtet besparelse ved at tænke 
institutioner og skole ind i en fælles sammenhæng, som kan give børnene 
en social tryg ramme. De daglige ressourcer kan udnyttes bedre og det 
bliver lettere at justere løbende på antal pladser i daginstitution, skole og 
FO alt efter de svingende børnetal. Dette kræver en investering lige nu, 
som heldigvis er på plads, så den fremtidige besparelse er sikret. Her har vi
i Sankt Helene Skoles område gået foran og arbejdet målrettet for de 
langsigtede besparelser. Men vi regner med og afhænger bestemt af 
dygtige pædagoger på fuld tid.

Med venlig hilsen 
Sankt Helene Skoles Bestyrelse samt Forældrebestyrelsen i Børnehuset 
Bakketoppen 

Handicaprådet Handicaprådet afgav følgende høringssvar:

Handicaprådet tilkendegiver, at det er svært at gennemskue budgettet.

Rådet gør opmærksom på, at STU (ungdomsuddannelse for unge med 
særlige behov) er et vigtigt tilbud for en bestemt målgruppe. Rådet kan
bakke op om, at man kigger på, om man tilbyder uddannelsen til den 
rette målgruppe. Så dem, der har brug for den uddannelse, ikke 
kommer til at mangle den.

Gribskov Byråd har besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Gribskov 
Kommunes Handicappolitik, at Byrådet vil holde et årligt temamøde 
for at vurdere effekten af og udfordringerne med at realisere politikken.
Handicaprådet foreslår, at Byrådet afsætter en pulje til en umiddelbar 
opfølgning på temamødets konklusioner. På den måde vil Byrådet  
kunne understøtte realisering af politikken uden at skulle afvente et nyt
budget.
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Rådet anbefaler, at kommunen konsekvent og i langt højere grad end hidtil
søger medfinansiering ved Tilgængelighedspuljen og andre puljer, for 
eksempel ministerielle eller private puljer, der handler om bedring af 
forholdene for borgere med handicap. 

Handicaprådet foreslår, at Gribskov Kommune får lavet en analyse med et 
samlet overblik over tilgængeligheden i kommunens ejendomme og 
åbne arealer, herunder rekreative områder, og derefter laver en flerårig 
handlingsplan med prioritering af hvilke fysiske tiltag, der skal ske i de
kommende år. Man kan for eksempel købe God Adgang til at lave 
analysen og derefter kan kommunen selv lave prioriteringen.

Effektiviseringer via digitalisering skal gerne ske i takt med, hvor 
"digitale" borgerne kan være. Rådet finder, at det er vigtigt, at 
kommunen er opmærksom på borgere, der ikke har taget stilling til 
digital post og derfor risikerer at "falde igennem". Vigtigt at bruge 
midler på oplysning, annoncering samt opfølgning - også for at minde 
borgerne om kursustilbud. Rådet foreslår, at kommunen opstiller 
konkrete indikatorer for at kunne følge med i udvikling og dermed 
sikre, at digitalisering reelt skaber effektivisering.

Helsinge Børnehus Der har været bestyrelsesmøde i Helsinge Børnehuse d. 8 september 2016.

Bestyrelsen giver udtryk for følgende:

HB. bestyrelse giver udtryk at materialet er meget overordnet og vil 
afvente et mere detaljeret og endelig budgetoplæg.

Bestyrelsen vil gerne opfordre til at der bliver tilført ressourcer til 
dagtilbudsområdet for at løfte kvaliteten, og derved gøre Gribskov 
kommune mere attraktiv for nye borgere.

Nordstjerneskolen 
Bestyrelsen

Høringssvar budget 2017 - 2020 – Skolebestyrelse – Nordstjerneskolen

Det er positivt, at budgetterne for skole og FO nu er retvisende, og 
gennemsnitslønningerne er tilpasset de faktiske udgifter.

Skolebestyrelsen har i Borgmesterens oplæg til budget set forslag om at 
skære i Skole/FO-samarbejdstimerne. Bestyrelsen udtrykker bekymring i 
forhold til dette, idet
• Det vil blive vanskeligt at rekruttere dygtigt personale med 
interesse for børn i skolealderen. Og det er vigtigt for kvaliteten i FO, at 
man kan rekruttere og fastholde dygtigt uddannet personale. Det kræver, at
man kan beskæftige personalet på mere end de 22 timer (7,5 om morgenen
og 14,5 om eftermiddagen), der er åbningen for FO. 
• Inklusionen bliver vanskeligere. I tider hvor der er sparet markant 
på lærerressourcerne, har pædagogerne fået en central rolle i forhold til 
inklusion i både skole og fritid. Hvis denne forebyggende og foregribende 
indsats minimeres vil man kommunalt opleve øgede udgifter til 
specialiserede tilbud
• Pædagogerne er med til at skabe en sammenhængende dag for 
barnet, hvor der er kendte voksne hele dagen. Nogle af de sårbare elever 
vil lide under en beskæring af skole/FO-timerne, og de vil således kræve 
ekstra ressourcer et andet sted i systemet.
• Rullende skolestart og aldersintegreret indskoling  kræver, at 
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pædagogerne er med. Pædagogernes faglighed har givet mulighed for et 
fokus på trivsel og relationer. Det er en af grundene til, at skolens 
trivselsresultater er bedst i indskolingen. Skolen oplever desuden, at der er 
færre konflikter og bedre relationer blandt eleverne i disse klasser.
• Uden skole/FO-timer er det som nævnt vanskeligt at lave 
aldersintegreret indskoling, og det vil betyde, at der ikke kan dannes 
rentable klassestørrelser på de små skoler. De bliver derfor dyrere at drive, 
idet der ikke er elever nok til at oprette en klasse på hvert klassetrin. En 
bevarelse af de små skoler vil således kræve en ekstra tildeling af 
ressourcer.

Skolen har igennem de senere år øget inklusionsprocenten – dette har 
naturligvis en indflydelse på de faglige resultater, herunder 
karaktergennemsnittet. Det vil derfor være for ensidigt at vurdere 
udviklingen i de faglige resultater efter ét parameter. Skolen har i arbejdet 
med inklusion desuden formået at løfte de svageste elever, således at en 
meget lille andel får under 2 i karakter til afgangsprøverne. Et parameter 
hvor skolen er langt over landsgennemsnittet. Hvis man ensidigt kigger på 
karaktergennemsnittet, ville det være mere rationelt at løfte den store 
midtergruppe fra eksempelvis 2 eller 4 til 7 eller 10 – men skolen har valgt
at have fokus på alle børns progression og ikke kun den gruppe, der rent 
statistisk vil få skolens resultater til at fremstå bedre. Og at løfte de 
svageste elever kræver en langt større indsats end at løfte midtergruppens 
resultater. Bestyrelsen opfordrer derfor politikerne til at have mere fokus 
på det enkelte barns progression, når der opgøres resultater (og tolkes på 
resultater).

Nordstjerneskolen LU Høringssvar budget 2017 - 2020 – LU – Nordstjerneskolen

Det er positivt, at budgetterne for skole og FO nu er retvisende, og 
gennemsnitslønningerne er tilpasset de faktiske udgifter.

I oplægget nævnes modernisering, effektivisering og forenkling flere 
gange. LU vurderer, at det formentlig vil betyde personalereduktioner, og 
her mener LU, at smertegrænsen er nået. I forbindelse med indførelse af 
læringsreformen blev serviceniveauet (elevernes undervisningstid) udvidet
med 13%, og dette uden en opnormering, hvorfor skolerne har skulle hente
denne effektivisering selv. Det har betydet, at lærernes 
undervisningstimetal er forhøjet med 13% - og skolerne er stadig udfordret
af implementeringen af denne effektivisering med mindre tid til øvrige 
opgaver, herunder forberedelse, forældresamarbejde, kurser og 
mødeaktivitet. En yderligere besparelse vil forhøje lærernes 
undervisningstimetal yderligere.

Skolerne er stadig i gang med implementering af læringsreformen, hvilket 
i praksis betyder, at mange udviklingsprojekter er sat i gang for at ændre 
praksis i retning mod læringsreformens intentioner omkring bl.a. mere 
bevægelse i undervisningen, skolen i virkeligheden, IT i undervisningen, 
understøttende undervisning og bedre faglige resultater. Samtidig står 
skolerne overfor at skulle indføre ”Effektorienteret faglighed og ledelse”, 
hvilket kræver en kulturændring og øget mødeaktivitet, der vil kræve 
mange ressourcer. For at disse mange ændringer skal blive en succes, der 
vil have en effekt på elevernes læring, kræver det tid og ressourcer til 
implementering og forankring. Oplevelsen er, at mange projekter sættes i 
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gang, men der er sjældent tid til at implementere, således at det bliver en 
del af kulturen. Derudover er det ærgerligt, at skolens ansøgning om 
konvertering af understøttende undervisning til 2-lærer-timer blev afvist, 
da det efter skolens vurdering vil have en effekt på elevernes læring samt 
være en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Rekruttering og fastholdelse er vanskelig, når der er så høje 
undervisningstimetal pr. lærer. Skolerne oplever, at dette er et helt centralt 
parameter i både rekruttering og fastholdelse, og mange andre af de øvrige 
nordsjællandske kommuner/privatskoler har lavere undervisningstimetal.

LU har i Borgmesterens oplæg til budget set forslag om at skære i 
Skole/FO-samarbejdstimerne. Det vil efter LU´s vurdering have følgende 
konsekvenser:
• Det vil blive vanskeligt at rekruttere dygtigt personale med 
interesse for børn i skolealderen. Og det er vigtigt for kvaliteten i FO, at 
man kan rekruttere og fastholde dygtigt uddannet personale. Det kræver, at
man kan beskæftige personalet på mere end de 22 timer (7,5 om morgenen
og 14,5 om eftermiddagen), der er åbningen for FO. Derfor skal der fortsat
være skole/FO-samarbejdstimer.
• Inklusionen bliver vanskeligere. I tider hvor der er sparet markant 
på lærerressourcerne, har pædagogernes rolle i skoletiden fået meget fokus
på inklusion. Hvis denne forebyggende og foregribende indsats minimeres 
vil man kommunalt opleve øgede udgifter til en indgribende indsats. Hele 
handleplanen på det specialiserede område arbejder i modsatte retning.
• Pædagogerne er med til at skabe en sammenhængende dag for 
barnet, hvor der er kendte voksne hele dagen. Nogle af de sårbare elever 
vil lide under en beskæring af skole/FO-timerne, og de vil således kræve 
ekstra ressourcer et andet sted i systemet.
• Rullende skolestart og aldersintegreret indskoling kan ikke lade sig 
gøre, hvis skole/FO-samarbejdstimerne beskæres. Udover, at det er en stor 
succes (den største forældretilfredshed er i indskolingen) vil det betyde, at 
de små skoler bliver for dyre at drive, idet der ikke er elever nok til at 
oprette en klasse på hvert klassetrin. En bevarelse af de små skoler vil 
således kræve en ekstra tildeling af ressourcer.

LU foreslår, at man ser kritisk på anlægsudgifter i tider, hvor der spares på 
driften. Det er sjældent, at man anlægger noget, hvis der ikke er råd til 
smør på brødet – det er et kendt princip i privatøkonomi og gælder også i 
en kommunes økonomi.

Skt. Helene Skole LU LU på Sankt Helene Skole har disse kommentarer til det udsendte 
høringsmateriele vedr.. budget 2017-20:

Vi glæder os over, at de attraktive lokalsamfund i Vejby nu styrkes af at 
Bakketoppen flytter ned på skolens matrikel. Vi ser frem til realiseringen 
af planerne, som udover de pædagogiske fordele også betyder besparelser 
for kommunen på længere sigt.
I samme moment må vi tage afstand fra forslaget om at skære i 
pædagogernes timer i skolen. Vi mener, det går stik imod de kommunale 
hensigter for både læringsreformen og inklusionsstrategien.
Samtidig har vi nu en meget høj klassekvotient (25-27 elever)  i på vores 
indskolingsspor, så der er ubetinget brug for pædagogernes understøttende 
indsats i undervisningen.
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Vi er også foruroligede over, om man kan holde en ordentlig pædagogisk 
kvalitet i FO'en, hvis medarbejdere -  uden timerne i skolen - højst vil have
et 15-timers-job!

Fælleselevråd Tirsdag d. 6/9-16 blev fællesrådet i Gribskov kommune, både det lille og 
det store råd gjort opmærksom på de er hørings berettiget i forbindelse 
med budget 2017-2020.

Der var ingen der havde bemærkninger til budgettet, men vi fik en god 
snak om hvad er en høring er, og hvad vil det sige at  være berettiget.

Fælleselevrådet Ingen kommentar - rådet er ved at blive nyetableret.
LU ungdomsskole Ingen kommentar fra LU- Ungdomsskolen
Ungdomsskole-
bestyrelsen

Ingen kommentarer fra ungdomsskolens bestyrelse.

SSU temaoversigt over høringssvar

Nr. Tema Høringspart

1 Besparelser i administrationen FU Social, Sundhed, 
Borgerservice og Beskæftigelse

2 Plejeboliger/ældreboliger Ældresagen i Gribskov 
Kommune

3 Akutteam/akutpladser Ældresagen i Gribskov 
Kommune

4 Demenskonsulent Ældresagen i Gribskov 
Kommune

5 Transport/flextrafik Ældresagen i Gribskov 
Kommune

6 Kvalitetsstandarder Ældrerådet

7 Samarbejde mellem den kommunale forvaltning, det 
politiske establishment og civilsamfundet. 

Frivilligcenter og selvhjælp i 
Græsted

8 Kommunikation omkring budgettet Handicaprådet

9 STU området Handicaprådet

10 Vedtagelse af Gribskov Kommunes handicappolitik og 
puljemidler

Handicaprådet

11 Medfinansiering ved puljer der omhandler bedring af 
forholdene for borgere med handicap

Handicaprådet

12 Handleplaner for fysisk tilgængelighed til kommunens 
ejendomme, åbne arealer og rekreative områder  

Handicaprådet

13 Effektiviseringer via digitalisering Handicaprådet

Høringssvar

Følgende høringsparter har afgivet høringssvar:

• FU Social, Sundhed, Borgerservice og beskæftigelse

• Ældresagen i Gribskov kommune

• Ældrerådet

• Frivilligcenter og selvhjælp Græsted
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Høringspart Høringssvar
Høringssvar fra FU 
Social, Sundhed, 
Borgerservice og 
Beskæftigelse

Direktøren redegjorde for at besparelserne er på de rene administrative 
områder og ikke på de udførende områder såsom PG, skoler, bo-tilbud, 
biblioteker mv. 

MED siden understregede, at det er mange penge der skal spares på  
administrationen. MED siden oplever ikke at have været helt inde i 
processen ifbm VUP, men har fået information om det. MED siden er 
bekymret ifth det store antal ressourcer der er afsat til VUP ifht de 
resultater ledelsen forventer og den succes ledelsen forventer med VUP. 
Ledelsen redegjorde for, at det fremadrettet skal ses mere på de ressourcer 
der anvendes på VUP ifht de ressourcer man feks anvender til møder om 
fællesborger mv, så man kan undgå at anvende dobbelt ressourcer på de 
samme områder/emner. I det nuværende fællesborgerprojekt er der ikke 
tilknyttet økonomi til på samme måde som det tænkes i VUP'en.

Det blev drøftet, at det er vigtigt at man tænker fællesborgerprojektet ind og
dermed tænkes ind hvordan vi organiserer arbejdet fremadrettet.

MED siden gjorde opmærksom på, at det opleves at stress niveauet er 
forhøjet i organisationen. MED siden giver udtryk for at være usikker på 
om denne øvelse betyder, om man kan fastholde medarbejderne og kan 
kompetenceudvikle medarbejderne fremadrettet. Dette har betydning for 
trivslen og dermed også er det vigtigt at der er fokus på trivslen. Derudover 
havde FU fokus på, at der ved fratrædelser sikres at såvidt det er muligt så 
kan andre allerede ansatte kompetenceløftes til at kunne varetage de 
stillinger der bliver ledige.

Det blev drøftet, at det er vigtigt, at der i fællesskab fra ledelse og 
medarbejdere side kommer konkrete udspil om, hvad der realistisk kan 
skæres væk af opgaver mv. MED siden efterlyser udmeldelse af klare linjer
over hvad er kan opgaver og hvad er skal opgaver. MED siden efterlyser 
mere fokus på prioritering så alle medarbejdere bliver klar over hvilken 
retning GK skal.  Det opleves, at der er skabt en usikkerhed hos 
medarbejderne for den kommende hverdag ifht at skulle løfte flere opgaver.

Det blev drøftet, at der er kommet mange regler og standarder og at det 
opleves at det har betydet at man i hverdagen er kommet væk fra fokus på 
bla. fra trivsel og hvad der driver medarbejderne. Det bør vælges med 
omhu hvor bruger vi regler og standarder, så der fremadrettet kommer 
færre af disse.

MED siden henviste til, at det at den enkelte skal dele sin viden mere for 
bedre at kunne effektivisere kan medføre at flere ikke ønsker at dele deres 
viden, fordi man er bange for at der sker nedskæringer og at man dermed 
selv kommer i farezonen for at ens stilling måske forsvinder.

Det blev drøftet, at det er vigtigt at man husker at tænke 
investeringsstillinger ind fremadrettet. Det betyder meget for fagligheden 
på alle områder og dermed hvordan vi kan håndtere vores borgere mv.
Det blev drøftet, at der ledelsesmæssigt skal være overblik over at såfremt 
der på nogle områder er investeringsplaner så skal evt nedskæringer ikke 
ske på andre områder blot fordi der ikke er investeringsplaner for disse 
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områder. 

Den fortsatte høringsproces går videre i LUerne og FU henviser til at 
LUerne tager  punkter med som man evt oplever at ledelsen ikke har bragt i
spil, selvom de har været drøftet tidligere.

FUs 3 hovedpunkter:
- Forudsætninger for at budgetoplægget kan holde er at der er ressourcer og
kompetencer nok til at gennemføre bla VUP og rammereduktioner mv
- FU anbefaler derfor at investeringstillingerne tilgår Social, Sundhed, 
Borgerservice og Beskæftigelses områderne, da det er de områder der skal 
bidrage mest ind i VUPen. Generelt er FU optaget af at der fortsat oprettes 
investeringsstillinger for at realisere de store reduktioner der er forudsat.
- FU anbefaler at arbejdsmiljøet sættes i fokus således, at det sikres at 
medarbejderne trives og fortsat ønsker at blive i GK. Herunder at der fortsat
er et godt udviklingsmiljø, så medarbejdere kan fastholdes og vakante 
stillinger kan besættes af allerede ansatte. 

FU tilslutter sig generelt budgetoplægget. 

7. september 2016
Ældresagen i Gribskov
kommune

På baggrund af administrationens budgetvurdering af 17. august 2017, de 
oplysninger, der fremkom på
orienteringsmødet den 7. september, og øvrige relevante tilgængelige 
oplysninger afgiver vi hermed følgende høringssvar vedrørende 
Kommunens budget 2017 – 2020.
Ad plejeboliger/ældreboliger – I administrationens vurdering af 17. august 
er anført ”Udbygning af plejeboligkapacitet. De seneste analyser på 
området angiver, at det ikke er muligt udskyde udbygning af
kommunens plejeboligkapacitet” I materialet fremgår ingen oplysninger, 
om denne udbygning vil blive igangsat i budgetperioden eller i det
mindste planlagt. Vi skal på det kraftigste anbefale og henstille til, at denne 
udbygning bliver konkretiseret, og at der afsættes
de fornødne midler, således at kapaciteten på området bliver øget i forhold 
til det forventede behov (mangel på pladser). Denne proces forventer vi 
igangsat i løbet af 2017.
I den forbindelse skal vi ikke undlade at bemærke, at for os og også for den 
befolkningsgruppe, som vi repræsenter, vil det være højest uforståeligt, 
hvis byrådet ved budgetvedtagelsen måtte hensætte et
væsentligt beløb til en eventuel samling af administrationen, hvis der 
samtidigt ikke kan findes midler til en afhjælpning af dette konkrete og 
konstaterede behov.
Ad akutteam/akutpladser – I den seneste budgetopfølgning i SSU er dette 
element i fokus som problemområde. Det ligger os meget på sinde, at det 
løses snarest eventuelt ved afsætning af midler, og at
der i den sektor, hvor udfordringen findes, findes en varig løsning således, 
at mangler ikke fortsat medfører, at der er et nødvendigt/fornuftigt antal 
akutpladser m.v.
Ad demenskonsulent – der er oprettet en sådan stilling i indeværende 
budgetår. Imidlertid består, der en risiko for den budgetmæssige dækning 
falder bort inden udgangen af budgetperioden. Vi er af den
opfattelse, at det er særdeles vigtigt, at funktionen bibeholdes uanset dette.
Ad transport/flextrafik - den ældre del af befolkningen er voldsomt berørt 
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af de hændelser, der i den senere tid har været på de nævnte områder. For 
så vidt angår kørsel med patienter m.fl. er finder vi det
væsentligt, at det ved en kommende udbudsrunde sikres, at en fremtidig 
entreprenør ikke får opgaven på et urealistisk grundlag med et nyt kollaps 
til følge. Vi kan kun anbefale afsætningen af midler hertil. Med
hensyn til flextrafikken og de nylige takstforhøjelser må vi uden egentlig 
kendskab til de bagvedliggende årsager påpege, at denne udvikling har ramt
især grupper af ældre, der i forvejen er i gang med eller er tæt
på at blive ”rigtigt udgiftstunge” plejekrævende/plejebolig-klare borgere, 
hvilket formentligt ikke har været hensigten, og hvor udgifterne under alle 
omstændigheder langt overstiger besparelsen ved forhøjelsen.
Generel bemærkning – Uagtet at opgaven ikke er kommunal, vil det være 
af stor betydning for befolkningen og måske især for den mindre mobile del
(de ældre), at byråd m.fl. aktivt arbejder for, at regionen opretter et 
sundhedshus et centralt sted i Gribskov Kommune.
Helsinge, den 13. september 2016
Martha Sand Leif Nørskov Madsen
Formand – Helsinge Lokafdeling Græsted-Gilleleje Lokalafdeling

Ældrerådet Hermed Ældrerådets høringssvar:
 
Ældrerådet konstaterer, at der med det fremlagte budget fortsat er afsat 
midler til opfyldelse af de gældende kvalitetsstandarder, herunder at der er 
taget højde for det stigende antal ældre. Ældrerådet kan dog ikke vurdere, 
om det afsatte beløb hertil er tilstrækkeligt.
 
Med venlig hilsen
på Ældrerådets vegne
Torben Møgelhøj

Frivilligcenter og 
selvhjælp Græsted

HØRINGSSVAR GRIBSKOV KOMMUNE
Frivilligcenter og Selvhjælp Græsted – 14. september 2016

Dette høringssvar tager først og fremmest afsæt i de tendenser, som har 
fundet sted de seneste få år, hvor der lægges op til et tættere samarbejde 
mellem den kommunale forvaltning og det politiske establishment i forhold
til civilsamfundet. Vi ser dette som et paradigmeskift i forhold til tidligere 
tider. 

Frivilligcentret ser sig således i stigende grad engageret i målrettede 
samfundsudviklende opgaver, som typisk er initieret af Socialstyrelsen eller
private fonde.
Sådanne projekter er med til at sætte dagsordenen ifm. social udvikling og 
udføres typisk i samarbejde med den kommunale forvaltning - ikke mindst 
i forventning om, at gode erfaringer, som er opnået i projektperioden, kan 
fortsætte i kommunalt regi.

Dette vil sige at:

• Flere og mere omfattende projekter landes enten direkte hos 
frivilligcentret eller i vores medlemsforeninger, som typisk 
opnår hjælp hos centret ifm. ansøgninger, projektudførelse 
og dertil knyttede evalueringer med afsluttende rapport og 
regnskab.

• Nye initiativer, som involverer kommune og frivillige i et 
tæt samarbejde, sker i et stigende omfang. Eksempler herpå 
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er demens-, skole- og flygtningeområderne.

• Frivilligcentret ser sig selv som initiativtager til og formidler
af sådanne samarbejder, der styrkes af et bagland på ca. 115 
medlemsforeninger og et stigende antal selvhjælpsgrupper.

Situationen på frivilligcentret i dag:

• Frivilligcentret anvendes af et stigende antal nye brugere, pt. 
mest flygtninge og det bliver stadig vanskelligere for vores 
projekter og foreninger at finde plads til de aktiviteter, som de 
søger lokaler til.

• Vi har i nogen tid haft en stigning i selvhjælpsgrupper, som har 
svært ved at finde ledige lokaler.

• Det stigende antal projekter kræver kontorplads til 
projektansatte, som derfor også optager møderum. Desuden 
lever forkontorets arbejdspladser ikke op til nogen form for 
miljøgodkendelse. 

Frivilligcenter og Selvhjælp Græsted ønsker at komme i dialog med 
kommunen om, hvorledes vi kan undgå at blive svækket resursemæssigt 
samtidig med, at vi øger porteføljen af samarbejdsprojekter og andre af de 
nævnte aktiviteter. Vi overvejer i den forbindelse muligheden for at opføre 
en pavillon på 30 - 35 m2 - svarende til en omkostning på ca. kr. 500.000.

I forbindelse med værdighedspuljen kan frivilligcentret medvirke på især to
områder:

• Frivilligcentret har en lang tradition for oplysningsvirksomhed 
gennem arrangementer, det være sig foredrag om sygdomme, 
misbrug, samfundsforhold mht. ældre og udsatte grupper, 
hjælpemidler m.m. Frivilligcentret ser gerne, at de samarbejder, 
som pt. etableres mellem kommunens forvaltning og os 
frivillige, øger kommunens mulighed for at nå nye trængende 
og/eller udsatte grupper af borgere.

• Frivilligcentrets helt naturlige formål er at skabe relationer 
mellem borgerne, herunder særligt mellem de resursestærke og 
de resursesvage. Herved er frivilligcentret bl.a. med til at 
mindske ensomhed og de dertil mange relaterede sygdomme. 
Sådanne borgere er derfor selvhjulpne i længere tid før det 
offentlige må træde til med f.eks. resursekrævende pleje 
hjemme eller anbringelse ude.

Kommunen kunne direkte bruge frivilligcentrets lokaler til at nå flere 
grupper i vores kommune, f.eks. ved at centret direkte bruges i 
kontaktskabende sammenhænge af kommunens ansatte. Herved kunne 
kommunen tænkes at nå ud til nye grupper blandt os borgere. Et eksempel 
kunne være, at kommunen gennem frivilligcentret kunne nå borgere, som 
ikke er udredt vedr. demens, men som kunne have en mistanke derom. 

Det vil kræve en solid indsats fra kommune og frivillige at styrke 
samarbejdet på en måde, hvor udgangspunktet bliver ”hvorfor ikke?” 
snarere end ”hvorfor?”. Vi er i gang. De indledende øvelser er gået over al 
forventning. Nu mangler vi bare at gøre det.

FCG/14.09.16
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Handicaprådet Handicaprådet afgav følgende høringssvar:

Handicaprådet tilkendegiver, at det er svært at gennemskue budgettet.

Rådet gør opmærksom på, at STU (ungdomsuddannelse for unge med 
særlige behov) er et vigtigt tilbud for en bestemt målgruppe. Rådet kan 
bakke op om, at man kigger på, om man tilbyder uddannelsen til den 
rette målgruppe. Så dem, der har brug for den uddannelse, ikke kommer
til at mangle den.

Gribskov Byråd har besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Gribskov 
Kommunes Handicappolitik, at Byrådet vil holde et årligt temamøde for
at vurdere effekten af og udfordringerne med at realisere politikken. 
Handicaprådet foreslår, at Byrådet afsætter en pulje til en umiddelbar 
opfølgning på temamødets konklusioner. På den måde vil Byrådet  
kunne understøtte realisering af politikken uden at skulle afvente et nyt 
budget.

Rådet anbefaler, at kommunen konsekvent og i langt højere grad end hidtil 
søger medfinansiering ved Tilgængelighedspuljen og andre puljer, for 
eksempel ministerielle eller private puljer, der handler om bedring af 
forholdene for borgere med handicap. 

Handicaprådet foreslår, at Gribskov Kommune får lavet en analyse med et 
samlet overblik over tilgængeligheden i kommunens ejendomme og 
åbne arealer, herunder rekreative områder, og derefter laver en flerårig 
handlingsplan med prioritering af hvilke fysiske tiltag, der skal ske i de 
kommende år. Man kan for eksempel købe God Adgang til at lave 
analysen og derefter kan kommunen selv lave prioriteringen.

Effektiviseringer via digitalisering skal gerne ske i takt med, hvor "digitale"
borgerne kan være. Rådet finder, at det er vigtigt, at kommunen er 
opmærksom på borgere, der ikke har taget stilling til digital post og 
derfor risikerer at "falde igennem". Vigtigt at bruge midler på 
oplysning, annoncering samt opfølgning - også for at minde borgerne 
om kursustilbud. Rådet foreslår, at kommunen opstiller konkrete 
indikatorer for at kunne følge med i udvikling og dermed sikre, at 
digitalisering reelt skaber effektivisering.

ØU temaoversigt over høringssvar

Nr. Tema Høringspart

1 Administrative effektiviseringer Hovedsamarbejdsudvalget
FLU stabe
FLU Teknik og Miljø
FU Social, Sundhed, Borgerservice og 
Beskæftigelse

2 Digitalisering FLU stabe
Handicaprådet
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3 Optimal udnyttelse af 
medarbejderressourcer og kompetencer i 
organisationen

FLU Teknik og Miljø

4 Budgetoplægget Handicaprådet

5 Handicappolitik Handicaprådet

6 Tilgængelighedspulje Handicaprådet

7 Tilgængelighed Handicaprådet

Høringssvar

Høringspart Høringssvar 
Hovedsamarbejds-
udvalget

Administrative effektiviseringer er et vilkår. For at kunne håndtere disse og
samtidig løse vores kerneopgave, kræver det tydelige politiske 
prioriteringer og en klar politisk strategi, der er synlig for både borgere og 
ansatte. Dette indebærer et politisk valg og fravalg af opgaver. Det ansvar 
har vi som medarbejdere en forventning om, at byrådet påtager sig, således 
mængden af arbejdsopgaver er tilpasset antallet af medarbejdere. Ligeledes 
har vi en forventning om, at byrådet har det politiske mod til at holde fast i 
prioriteringerne og gennemføre igangsatte aktiviteter, således kursen 
fastholdes, og der ikke bruges unødige ressourcer på kursskifte. Med de 
administrative effektiviseringer der er lagt op til, vil der ikke være råd til 
dette. 

Som medarbejdere savner vi retning og tydelighed på hvilke kompetencer, 
der efterspørges fremadrettet. Det vil være en hjælp for os som 
medarbejdere, så vi fleksibelt kan stille os til rådighed i forhold til de 
opgaver vi fra politisk hold er sat til at løse og kompetenceudvikle os ind i. 
Det vil gøre os i stand til at løfte morgendagens opgaver og matche de 
kompetencemæssige udfordringer, som organisationen står overfor. Denne 
kompetenceudvikling bør prioriteres ressourcemæssigt. Vi gør opmærksom
på, at besparelser via digitalisering også forudsætter de nødvendige 
ressourcer, da digitaliseringseffektiviseringer kræver, at både 
medarbejderne og borgere er omstillingsparate og har de nødvendige 
kompetencer til at implementere digitaliseringsstrategien. 

Vi ønsker at samarbejde om og ved fælles indsats at lykkes med 
besparelserne. Dette kræver trivsel og tillid mellem medarbejdere og 
ledelse – forhold som også er forudsætninger for et godt arbejdsmiljø. 
Vores opfordring er, at arbejdsmiljøet sættes i fokus således, at det sikres, 
at medarbejderne fortsat trives og fortsat ønsker at blive i GK.

Med disse bemærkninger tilslutter Hovedudvalget sig budgetoplægget. 
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FLU Stabe Administrative effektiviseringer:
Det kræver tydelige ledelsesmæssige prioriteringer, hvis vi som 
organisation skal kunne håndtere at løfte administrative besparelser. Fokus 
på hvad der ikke skal laves og hvordan vi skal kunne løfte "skal" opgaver 
samtidig med, at der skal igangsættes omstillingsprocesser og 
kulturforandringer (Velfærdsudviklingsprogrammet, 
digitaliseringsindsatsen, samling af administration mm ). Omstilling vil 
sætte pres på de administrative medarbejdere, som skal kunne understøtte 
og gennemføre forandringerne samtidig med at driften skal udføres. 
Vi efterspørger en tydelig langsigtet strategi for organisationens udvikling, 
hvor vi som medarbejdere kan se os selv og give mening. Vi savner retning
og tydelighed på hvilke kompetencer, der efterspørges fremadrettet og 
hvordan vi som medarbejdere kan stille os til rådighed i forhold til fleksibel
mobilitet. Vi efterspørger tydelighed og værktøjer i forhold til mobilitet og 
karriereveje og ønsker mere medarbejderinvolvering og medspil til at 
udvikle mere smidighed og strategiske udviklingsmuligheder.
Centralt at have stor fokus på trivsel og tillid mellem medarbejdere og 
ledelse. Det forudsætter samarbejde og fælles indsats hvis vi skal lykkes 
med besparelser.

Digitalisering:
Vi vil gøre opmærksomme på at besparelser på Digitalisering forudsætter at
både medarbejderne og borgere gennemgår omstillingsproces - kræver 
kompetenceudvikling og at Digitaliseringsstrategien implementeres. 
Stigende krav til effektivisering. Dette pålægger stabene ekstra 
arbejdsopgaver samtidig med at omstillingsprocessen vil være ressource- 
og  tidskrævende.

Centralt, at der er behov for ledelsesmæssige prioriteringer, så mængden af 
arbejdsopgaver og indsatser tilpasses antallet af medarbejdere. 
Opmærksomhed på, at der er mange store indsatser i gang på samme tid. 
Bl.a. Velfærdsudviklingsprogrammet og digitaliseringsprogrammet. 
Centralt at anerkende at omstillingsprocesser og kulturforandringer er 
komplekse og tidskrævende. Der bør afsætte midler til 
kompetenceudvikling og omstillingsprocesser, hvis vi skal opnå ændringer 
og effektiviseringer.
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FLU Teknik og Miljø 1. Optimal udnyttelse af medarbejderressourcer og kompetencer i 
organisationen. 
Det er vigtigt at rekruttere de rigtige ledere og medarbejdere og samtidig 
sikre fastholdelse. Fokus på anvendelsen af rekrutteringspolitikken og at 
der er fokus på forventningsafstemning og opfølgning i forbindelse med 
ansættelser. Vigtigt at organisationen udnytter den store viden og 
innovation der findes i organisationen, og at den udnyttes på tværs. Vigtig 
at fremme samarbejdet mere på tværs samt fremme de kloge investeringer.

Fastholde og optimere den strategisk komptenceudvikling. Vigtigt at det 
ledelsesmæssigt prioriteres, og at der afsættes ressourcer, således at 
Gribskov Kommune fremadrettet er i stand til at matche de 
kompetencemæssige udfordringer som organisationen står over for. FLU 
foreslår at der arbejdes med komptencekort for alle medarbejdere i 
Gribskov Kommune således at alle kompetencer anvendes optimalt.

Den politiske delegationsplan bør revideres, således at kompetencer og 
ressourcer ifm. administrativ og politisk sagsbehandling udnyttes optimalt.

Fastholde og understøtte koncerntankegangen og udnytte organisationens 
ressourcer og viden optimalt. Udnytte læringen ved implementering af nye 
koncernprojekter som ikke er optimale (eksempelvis ift. IT udgifter, ny 
hjemmeside). Sikre at organisationen arbejder ens på tværs ift. 
retningslinier og procedurer (eksempelvis i forbindelse med jubilæer og 
lignende). FLU anbefaler at der sker en gennemgang af de mange 
administrative funktioner som er decentraliseret, og at det ud fra et 
ressourcemæssigt spørgsmål besluttes hvilke der kan centraliseres igen.

Investering af ledelsesinformation på det tekniske område, som kan 
understøtte de kloge strategiske ledelsesmæssige og politiske beslutninger. 
Teknologiske løsninger som kan dokumentere ressourceanvendelsen på 
kerneopgaverne (prioritering af de kolde og varme hænder), og samtidig 
sikre og understøtte at ressourcer anvendes optimalt. Produktiv velfærd. 
FLU anbefaler at det genbesøges og at der sker en evaluering af hvad der 
har virket og hvad der skal arbejdes videre med.

2. Administrative besparelser:

Opmærksomhed på de adm. besparelser - sikre at beslutningerne træffes på 
baggrund af de rigtige tal. Gribskov Kommune ligger i top 20 ift. antallet af
ledere og adm. medarbejdere pr. 1.000 indbyggere. Opmærksomhed på at 
besparelser ikke kun sker på medarbejdere, men at der kigges på alle 
niveauer i organisationen. FLU ser en tendens til at der over en flerårig 
periode er oprettet nye former for lederprofiler i organisationen.

Vigtigt at der er ressourcer til at løbe med de projekter der besluttes 
ledelsesmæssigt og politisk (både i forhold til vækstdagsordenen og 
controlling). Vigtig med ledelsesmæssig prioritering af hvilke opgaver der 
ikke skal løses som følge af besparelser - vigtigt at det sker med opbakning 
fra det politiske niveau. Politisk opmærksomhed og fastholdelse på hvad 
der sættes i gang af projekter m.v. - og at det matcher de ressourcer der er 
til rådighed. 
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FU Social, Sundhed, 
Borgerservice og 
Beskæftigelse

Direktøren redegjorde for at besparelserne er på de rene administrative 
områder og ikke på de udførende områder såsom PG, skoler, bo-tilbud, 
biblioteker mv. 

MED siden understregede, at det er mange penge der skal spares på  
administrationen. MED siden oplever ikke at have været helt inde i 
processen ifbm VUP, men har fået information om det. MED siden er 
bekymret ifth det store antal ressourcer der er afsat til VUP ifht de 
resultater ledelsen forventer og den succes ledelsen forventer med VUP. 
Ledelsen redegjorde for, at det fremadrettet skal ses mere på de ressourcer 
der anvendes på VUP ifht de ressourcer man feks anvender til møder om 
fællesborger mv, så man kan undgå at anvende dobbelt ressourcer på de 
samme områder/emner. I det nuværende fællesborgerprojekt er der ikke 
tilknyttet økonomi til på samme måde som det tænkes i VUP'en.

Det blev drøftet, at det er vigtigt at man tænker fællesborgerprojektet ind 
og dermed tænkes ind hvordan vi organiserer arbejdet fremadrettet.

MED siden gjorde opmærksom på, at det opleves at stress niveauet er 
forhøjet i organisationen. MED siden giver udtryk for at være usikker på 
om denne øvelse betyder, om man kan fastholde medarbejderne og kan 
kompetenceudvikle medarbejderne fremadrettet. Dette har betydning for 
trivslen og dermed også er det vigtigt at der er fokus på trivslen. Derudover
havde FU fokus på, at der ved fratrædelser sikres at såvidt det er muligt så 
kan andre allerede ansatte kompetenceløftes til at kunne varetage de 
stillinger der bliver ledige.

Det blev drøftet, at det er vigtigt, at der i fællesskab fra ledelse og 
medarbejdere side kommer konkrete udspil om, hvad der realistisk kan 
skæres væk af opgaver mv. MED siden efterlyser udmeldelse af klare linjer
over hvad er kan opgaver og hvad er skal opgaver. MED siden efterlyser 
mere fokus på prioritering så alle medarbejdere bliver klar over hvilken 
retning GK skal.  Det opleves, at der er skabt en usikkerhed hos 
medarbejderne for den kommende hverdag ifht at skulle løfte flere opgaver.

Det blev drøftet, at der er kommet mange regler og standarder og at det 
opleves at det har betydet at man i hverdagen er kommet væk fra fokus på 
bla. fra trivsel og hvad der driver medarbejderne. Det bør vælges med 
omhu hvor bruger vi regler og standarder, så der fremadrettet kommer 
færre af disse.

MED siden henviste til, at det at den enkelte skal dele sin viden mere for 
bedre at kunne effektivisere kan medføre at flere ikke ønsker at dele deres 
viden, fordi man er bange for at der sker nedskæringer og at man dermed 
selv kommer i farezonen for at ens stilling måske forsvinder.

Det blev drøftet, at det er vigtigt at man husker at tænke 
investeringsstillinger ind fremadrettet. Det betyder meget for fagligheden 
på alle områder og dermed hvordan vi kan håndtere vores borgere mv.
Det blev drøftet, at der ledelsesmæssigt skal være overblik over at såfremt 
der på nogle områder er investeringsplaner så skal evt nedskæringer ikke 
ske på andre områder blot fordi der ikke er investeringsplaner for disse 
områder. 
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Den fortsatte høringsproces går videre i Luerne og FU henviser til at 
Luerne tager punkter med som man evt. oplever at ledelsen ikke har bragt i 
spil, selvom de har været drøftet tidligere.
FUs 3 hovedpunkter:
- Forudsætninger for at budgetoplægget kan holde er at der er ressourcer og
kompetencer nok til at gennemføre bla VUP og rammereduktioner mv
 FU anbefaler derfor at investeringstillingerne tilgår Social, Sundhed, 
Borgerservice og Beskæftigelses områderne, da det er de områder der skal 
bidrage mest ind i VUPen. Generelt er FU optaget af at der fortsat oprettes 
investeringsstillinger for at realisere de store reduktioner der er forudsat.
spil, selvom de har været drøftet tidligere.

- FU anbefaler at arbejdsmiljøet sættes i fokus således, at det sikres at 
medarbejderne trives og fortsat ønsker at blive i GK. Herunder at der 
fortsat er et godt udviklingsmiljø, så medarbejdere kan fastholdes og 
vakante stillinger kan besættes af allerede ansatte. 

FU tilslutter sig generelt budgetoplægget.

Handicaprådet Handicaprådet tilkendegiver, at det er svært at gennemskue budgettet.

Rådet gør opmærksom på, at STU (ungdomsuddannelse for unge med 
særlige behov) er et vigtigt tilbud for en bestemt målgruppe. Rådet kan 
bakke op om, at man kigger på, om man tilbyder uddannelsen til den rette 
målgruppe. Så dem, der har brug for den uddannelse, ikke kommer til at 
mangle den.

Gribskov Byråd har besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Gribskov 
Kommunes Handicappolitik, at Byrådet vil holde et årligt temamøde for at 
vurdere effekten af og udfordringerne med at realisere politikken. 
Handicaprådet foreslår, at Byrådet afsætter en pulje til en umiddelbar 
opfølgning på temamødets konklusioner. På den måde vil Byrådet  kunne 
understøtte realisering af politikken uden at skulle afvente et nyt budget.

Rådet anbefaler, at kommunen konsekvent og i langt højere grad end hidtil 
søger medfinansiering ved Tilgængelighedspuljen og andre puljer, for 
eksempel ministerielle eller private puljer, der handler om bedring af 
forholdene for borgere med handicap. 

Handicaprådet foreslår, at Gribskov Kommune får lavet en analyse med et 
samlet overblik over tilgængeligheden i kommunens ejendomme og åbne 
arealer, herunder rekreative områder, og derefter laver en flerårig 
handlingsplan med prioritering af hvilke fysiske tiltag, der skal ske i de 
kommende år. Man kan for eksempel købe God Adgang til at lave analysen
og derefter kan kommunen selv lave prioriteringen.

Effektiviseringer via digitalisering skal gerne ske i takt med, hvor "digitale"
borgerne kan være. Rådet finder, at det er vigtigt, at kommunen er 
opmærksom på borgere, der ikke har taget stilling til digital post og derfor 
risikerer at "falde igennem". Vigtigt at bruge midler på oplysning, 
annoncering samt opfølgning - også for at minde borgerne om kursustilbud.
Rådet foreslår, at kommunen opstiller konkrete indikatorer for at kunne 
følge med i udvikling og dermed sikre, at digitalisering reelt skaber 
effektivisering.
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