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Borgmesterens forord

Kære læser.

Jeg har hermed fornøjelsen af at præsentere dig for Gribskov Kommunes årsberetning for 2015.

2015 har været et år, hvor vi på baggrund af en sund økonomi har arbejdet hårdt på at få styr på de 
områder, som udfordrer os.

Vi har i Gribskov ligesom i resten af landet set, at kommunerne har stigende udgifter til børn, som 
har brug for specialiserede tilbud og undervisning. Den betydelige stigning i udgifterne har vi fået 
taget hånd om, og det afspejler sig i regnskabet.

Et andet område som har givet os økonomiske udfordringer er den kommunale medfinansiering af 
sygehusområdet. Kort fortalt handler det om, at kommunerne er med til at betale for regionernes 
udgifter til patienter. Gribskov Kommune har isoleret set ikke de store muligheder for at styre 
udgifterne her, for området styres af en fælles økonomisk model for alle kommuner. Det er dog i 
2015 lykkes at få sat problemet med den økonomiske model på dagsordenen på den landspolitiske 
scene. Vi glæder os til, at der nu vil blive set på modellen. Det nytter jo ikke noget, at regionen bare 
sender en regning til kommunerne, når kommunerne er rammestyret.

Udgangspunktet for økonomien i 2015 var robust, og regnskabstallene viser, at vores træfsikkerhed 
i forhold til at beregne de udgifter, vi står overfor, generelt er fin. Ser vi på tallene, har vi brugt ca. 
65 mio. kr. mindre på driften, end vi havde forventet. Det svarer til en afvigelse på 2,7% i den 
rigtige retning. Der er primært tale om en tidsmæssig forskydning i udgifterne, som først når at 
blive brugt i 2016, hvilket er helt normalt i kommunen. Vi har et kontinuerligt fokus på en stram 
styring af vores økonomi, og det vil vi fortsat have.

Vi havde i 2015 en kassebeholdning, der gennemsnitlig var på 193 mio. kr. Det er stadig flot om 
end den i 2014 var lidt højere, men vi har også øget vores budget til bl.a. drift af det nye 
springcenter og IT- som et led i de  investeringer, der er vedtaget i budgetaftalen om et grønt og 
aktivt Gribskov – en kommune i fremdrift.

Derudover har vi som resten af landet fået flere flygtninge og familiesammenførte, end vi havde 
regnet med, da vi lagde budgettet. De mennesker er en stor ressource for vores kommune og er 
sammen med resten af kommunens borgere og tilflyttere med til at skabe muligheden for, at vi 
fortsat er en kommune i vækst og et godt sted at bo og leve.

Gribskov Kommune har også i 2015 som resten af landets kommuner været underlagt stramme 
økonomiske rammer og vil også være det de kommende år. Det har betydet, at vi hele tiden må 
prioritere, hvad vi bruger pengene til. Vi skal prioritere, således vi sikrer, at der er sammenhæng 
mellem vores indtægter og udgifter. Her er omprioriteringsbidraget med til at presse denne 
sammenhæng. Vi kan altså selvom vi har en god økonomi blive tvunget til at nedsætte udgifter og 
dermed servicen for vores borgere.
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Flere borgere og flere arbejdspladser er vigtige elementer i at sikre en robust økonomi i Gribskov 
Kommune fremover, derfor arbejder vi med at skabe vækst igennem bosætning og erhvervsliv. I 
2015 har vi etableret Gribskov Erhvervscenter, som ét af elementerne i at understøtte væksten.

Væksten vil de kommende år fortsat være et væsentligt element i at gøre Gribskov Kommune til en 
attraktivt kommune, der er et godt sted at være og hvor det er muligt at skabe rammerne for velfærd 
til vores borgere. Væksten er en forudsætning for, at vi kan bevare vores serviceniveau og i 2015 fik
vi 251 flere borgere!

Vi har i 2015 fået sat en række tiltag i gang i forhold til vækst og i arbejdet med at gøre vores 
kommune til et attraktivt sted at være. Foruden erhvervscenteret er forberedelserne til og 
etableringen af springcenteret kommet godt i gang. Samarbejdet med vores nabokommuner 
omkring vores kyst er også kommet godt fra start. Derudover er der sat en række forskellige 
indsatser i gang ift. at øge livskvaliteten for vores borgere, fx et aktivitetshus i Gilleleje, et fortsat 
arbejde med attraktive lokalsamfund, en række indsatser på forebyggelsesområdet og hele 
samarbejdet med vores frivillige.

Netop vores frivillige har løftet en ekstraordinær stor opgave igennem 2015. Det er selvfølgelig 
flygtningesituationen, som har krævet det, men det er flot, at der er så mange borgere, der har 
løftete denne opgave så hurtigt og så godt. Kommunens økonomi ville se anderledes ud, hvis ikke 
dette var tilfældet.

Der er fortsat brug for, at vi investerer og udvikler vores kommune for at fastholde en robust 
økonomi med de stramme økonomiske rammer, vi har i sigte. Det kræver, at vi sammen – 
kommune, borgere, brugere og erhvervsliv – skaber de nye ideer og udvikler nye velfærdsløsninger.
Derfor spiller også frivillighedsområdet og forebyggelsesindsatsen en vigtig rolle foruden de 
investeringer, vi har planlagt i de kommende år.
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Revisorpåtegning

Kommer senere.
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Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal: Regnskab 2014 Regnskab 2015

Balance, aktiver – mio.kr.
Anlægsaktiver i alt -3.374 -3.352

Omsætningsaktiver i alt -454 -398

Likvide beholdninger -80 -40

Balance, passiver – mio.kr.
Egenkapital 2.358 2.345

Hensatte forpligtelser 231 219

Langfristet gæld 847 828

- heraf ældreboliger 117 114

- heraf lån til betaling af ejendomsskat 188 184

- heraf skoleudbygning 188 181

- heraf flygtningeboliger 22 23

- heraf byudvikling 68 65

- heraf øvrig gæld 264 261

Kortfristet gæld 385 349

Gennemsnitlig likvidite t(kassekreditreglen)–mio.kr. -207 -193

Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) -1.971 -990

Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) 20.830 20.335

- heraf ældreboliger 2.867 2.800

- heraf lån til betaling af ejendomsskat 4.615 4.529

- heraf skoleudbygning 4.629 4.438

- heraf flygtningeboliger 548 560

- heraf byudvikling 1.682 1.609

- heraf øvrig gæld 6.489 6.399

Skatteudskrivning
Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr. jf. budget) -163.510 -168.899

Udskrivningsprocent kommuneskat 24,70 24,70

Grundskyldspromille 29,34 29,34

Indbyggertal (Pr. 31.12.) 40.676 40.733

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

Udgifter, gæld eller forpligtelser = + (plus)
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Regnskabsoversigt 2015
Regnskabsresultat, i alt

1.000 kr.

 Vedtaget 
budget 

2015

Om place
ringer 
2015

Tillægs-
bevilling 

2015

Korr. 
årsbudg
et 2015

Regnska
b 2015

Mer-
m indre 
forbrug 

2015

Regnskab 
 og

overførsl
er

Overføre
s   til 2016

Afvige lse  
- Mer-

/m indre  
forbrug  

overførsl
e

Skattefinansieret  om råde

Indtægter -2.386.523 0 -12.300 -2.398.823 -2.398.332 491 491 0 -2.387.015

Ordinær drift

Ordinærte driftrammer 2.311.650 2.002 58.383 2.372.036 2.306.685 -65.351 -25.127 40.224 2.377.001

Renter, finansielle ændringer og 
lånoptagelse 33.781 0 -23.362 10.419 32.028 21.609 9.609 -12.000 12.172

Prim ært driftsresultat -41.092 2.002 22.721 -16.369 -59.619 -43.250 -15.026 28.224 2.158

Ordinær anlæg 51.164 5.201 49.399 105.764 58.810 -46.955 1.893 48.848 94.311

Lånoptagelse ifm anlægsprojekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ord. Anlæg puljer  ØU 1 2.444 -6.700 -4.256 0 4.256 -38 -4.294 -4.255

Ordinære anlæg incl. Lånopt.  
I alt 51.165 7.645 42.699 101.509 58.810 -42.699 1.855 44.554 90.057

Skattefinansieret, i alt excl. 
Byudvik ling 10.073 9.647 65.420 85.140 -809 -85.949 -13.171 72.778 92.215

Byudvikling 5.627 12.858 -8.962 9.523 5.780 -3.742 -10.469 -6.727 9.369

Lånoptagelse af byudviklingsprojekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Byudvik ling i alt 5.627 12.858 -8.962 9.523 5.780 -3.742 -10.469 -6.727 9.369

Forsyningsvirksomheder 
incl.jordforsyning

Forsyningsvirk., drift 610 0 -4.950 -4.340 -6.748 -2.408 -2.408 0 3.018

Forsyningsvirk., anlæg 3.871 0 4.370 8.241 4.170 -4.072 0 4.072 7.943

Forsyningsvirk .  i alt 4.481 0 -580 3.901 -2.578 -6.480 -2.408 4.072 10.961

Regnskabsresultat  i alt 20.181 22.505 55.878 98.564 2.393 -96.171 -26.048 70.123 112.545

Fortegnsforklaring:

Budget og Forbrug: Restbudget og afvigelser:

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

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

Der kan være mindre afrundinger ift. Regnskabsoversigt på ØU's dagsorden.



Årsberetning 2015 8 Gribskov Kommune

Specifikation af regnskabet incl. overførs ler m ed bem ærkninger frem går af nedenstående oversigter:

Indtægter

1.000 kr.

Indtægter  Vedtaget 
budget 

2015

Om place
ringer 
2015

Tillægs-
bevilling 

2015

Korr. 
årsbudg
et 2015

Regnska
b 2015

Mer-
m indre 
forbrug 

2015

Regnskab 
 og

overførsl
er

Overføre
s  til 2016

Afvigelse  
- Mer-

/m indre 
forbrug  

overførs l
e

400-Skatter, samt Tilskud og 
udligning -2.386.523 0 -12.300 -2.398.823 -2.398.332 491 491 0 -2.387.015

Indtægter  i alt -2.386.523 0 -12.300 -2.398.823 -2.398.332 491 491 0 -2.387.015

Ordinære driftsram m er

Mio. kr.

Ordinær drift  Vedtaget 
budget 

2015

Om place
ringer 
2015

Tillægs-
bevilling 

2015

Korr. 
årsbudg
et 2015

Regnska
b 2015

Mer-
m indre 
forbrug 

2015

Regnskab 
 og

overførsl
er

Overføre
s  til 2016

Afvigelse  
- Mer-

/m indre 
forbrug  

overførs l
e

TEK

310 Veje 41.075 -2.340 -2.550 36.185 35.778 -407 -407 0 41.483

311 Grønne områder 1.142 4.911 0 6.053 5.514 -539 -539 0 1.681

313 Vand 9.528 -1.052 1.635 10.111 9.006 -1.105 -441 664 10.633

314 Kollekt trakf ik og kørsel 50.592 -3.875 1.825 48.542 47.817 -724 576 1.300 51.316

315 Trafiksikkerhed 909 0 0 909 642 -267 -267 0 1.176

TEK  i alt 103.246 -2.356 910 101.800 98.757 -3.043 -1.079 1.964 106.289

PMU

320 Plan & Byg 32.883 -1.550 3.050 34.383 31.788 -2.594 -1.115 1.479 35.477

321 Beredskab 6.019 0 600 6.619 6.380 -238 -238 0 6.257

PMU  i alt 38.902 -1.550 3.650 41.001 38.169 -2.833 -1.354 1.479 41.734

BØR

333 Unge 20.421 1.938 1.405 23.764 22.144 -1.620 -707 913 22.041

334 Undersøgelse, Socialfagl. indsats 77.351 13.881 0 91.232 87.194 -4.038 -3.846 192 81.389

335 Læring og undervisning 460.305 -9.610 31.971 482.666 466.984 -15.681 -5.607 10.074 475.987

336 Sundhed og forebyggelse 21.523 -665 166 21.024 21.388 364 550 186 21.159

337 Stabs- og støttefunktioner 29.100 657 -4.017 25.741 25.037 -704 34 738 29.804

338 Ejendomsudgifter, BØR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BØR  i alt 608.700 6.201 29.525 644.427 622.748 -21.679 -9.576 12.103 630.379

SSU

340 Tilsyn, drift og myndighed 39.859 -4.530 0 35.329 34.344 -984 -712 272 40.843

341 Sundhed 489.128 8.877 8.771 506.776 499.148 -7.628 -1.835 5.793 496.756

342 Social 380.302 -2.309 10.185 388.178 383.473 -4.706 -3.706 1.000 385.008

344 Virksomheder -1.200 250 4.664 3.714 232 -3.482 0 3.482 2.282

348 Ejendomsudgifter, SSU 0 0 0 0 188 188 188 0 -188

SSU  i alt 908.089 2.288 23.620 933.997 917.385 -16.612 -6.065 10.547 924.700
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Ordinært drift - fortsat  
Vedtaget 

budget 
2015

Om place
ringer 
2015

Tillægs-
bevilling 

2015

Korr. 
årsbudg
et 2015

Regnska
b 2015

Mer-
m indre 
forbrug 

2015

Regnskab 
 og

overførsl
er

Overføre
s  til 2016

Afvige lse  
- Mer-

/m indre 
forbrug  

overførsl
e

ETU

360 Erhverv og turisme 7.863 -123 795 8.535 7.446 -1.089 0 1.089 8.952

ETU i alt 7.863 -123 795 8.535 7.446 -1.089 0 1.089 8.952

ARB

371 Overførsler 251.804 -2.935 2.000 250.869 251.200 330 330 0 251.474

372 Indsatser 42.316 -8.032 0 34.284 33.616 -668 -668 0 42.984

373 Myndighed 46.164 8.679 0 54.843 54.195 -648 -648 0 46.812

ARB  i alt 340.284 -2.288 2.000 339.996 339.010 -986 -986 0 341.270

KIU

380 Kultur- og Idrætsudv 60.320 -934 103 59.489 57.782 -1.706 -118 1.588 62.026

388 Ejendomsudgifter, KIU 3.330 3.330 0 3.330 3.370 40 40 0 3.290

KIU  i alt 63.650 2.396 103 62.819 61.152 -1.667 -79 1.588 65.317

ØU

390 Politiske udvalg, administration 171.815 -11.640 -6.529 153.646 143.062 -10.585 -4.526 6.059 182.400

391 Puljer, ØU -14.842 22.427 6.109 13.694 8.219 -5.475 -297 5.178 -9.367

395 Ejendomsudgifter, ØU 83.943 -13.353 -1.800 72.120 70.738 -1.383 -1.166 217 85.326

ØU  i alt 240.917 -2.566 -2.220 239.461 222.018 -17.443 -5.989 11.454 258.360

Ordinære driftsudgifter , i alt 2.311.650 2.002 58.383 2.372.036 2.306.685 -65.351 -25.127 40.224 2.377.001

Ordinære anlæg

1.000 kr.

Ordinære anlæg  
Vedtaget 

budget 
2015

Om place
ringer 
2015

Tillægs-
bevilling 

2015

Korr. 
årsbudg
et 2015

Regnska
b 2015

Mer-
m indre 
forbrug 

2015

Regnskab 
 og

overførsl
er

Overføre
s  til 2016

Afvige lse  
- Mer-

/m indre 
forbrug  

overførsl
e

TEK

03 Gribskov kommunes 
belysningsanlæg 8.637 2.871 -153 11.355 11.355 0 0 0 8.637

19 Trafikforhold ny skole 5.079 0 529 5.608 169 -5.439 0 5.439 10.519

23 Trafiksanering Rågeleje Strandvej 0 0 34 34 0 -34 0 34 34
70 Trafiksikring, 
Kildevej/Askemosevej 516 0 0 516 36 -480 0 480 997
71 Trafiksikring, cykelsti Blistrup -
Smidstrup 0 0 6.449 6.449 4.716 -1.733 -627 1.106 1.733
72 Trafiksikring, 
Hillerødvej/Helsingørvej/Stærem 0 0 3.798 3.798 4.425 627 627 0 -627
73 Projektering af ny vej - 
Græsted/Gilleleje 0 0 500 500 30 -470 0 470 470
74 Svingbane + P-plads - Esrum 
Kloster 0 0 3.093 3.093 1.416 -1.677 0 1.677 1.677

76 Genopretning efter stormen Bodil 0 2.517 -2.063 454 454 0 0 0 0

78 Cykelsti, Budgetkonto 5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 5.000
80 Erstatningsfastsættelse cykelsti 
Græsted-Helsinge 0 0 620 620 620 0 0 0 0

Ord. anlæg TEK  i alt 19.233 388 12.807 32.428 23.222 -9.207 -1 9.206 28.440
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Ordinære  anlæg - fortsat  
Vedtaget 

budget 
2015

Om place
ringer 
2015

Tillægs-
bevilling 

2015

Korr. 
årsbudg
et 2015

Regnska
b 2015

Mer-
m indre  
forbrug 

2015

Regnskab 
 og

overførsl
er

Overføre
s  til 2016

Afvigelse 
- M er-

/m indre  
forbrug  

overførs l
e

BØR

14 Infrastruktur Ny Helsinge Skole 0 0 -47 -47 0 47 47 0 -47
20 Børnebyer/attraktive og 
bæredygtige 11.702 4.500 10.735 26.937 8.898 -18.039 1 18.040 29.742

29 Parkeringsplads v/skole m.v. 0 0 47 47 0 -47 -47 0 47
37 Etabl. af lys på kunstværk i 
svømmehal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Indretn. af medarbejderpladser 
skoler 0 0 40 40 40 0 0 0 0

40 Undervisning og læring i Gilleleje 5.289 -5.000 9.768 10.057 1.661 -8.396 0 8.396 13.685
43 Etablering af vuggestue Gribskov 
Specialbørnehave 0 0 -57 -57 -58 -1 -1 0 1

44 Ombygning af Gilbjerg Børnehuse 0 0 4.422 4.422 3.594 -828 0 828 0
45 Nordstjerneskolen Ramløseafd. - 
Energioptimering 0 12.000 0 12.000 9.021 -2.979 0 2.979 0

Ord. anlæg BØR  i alt 16.992 11.500 24.908 53.399 23.156 -30.243 0 30.243 43.428

SSU

04 Ahornparken - Renovering/om og 
tilbygn. 0 0 897 897 749 -148 0 148 148

12 Udbyg. af plejeboligkapacitet 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ord. Anlæg SSU  i alt 0 0 897 897 749 -148 0 148 148

ARB

01 Forbedringer Jobcenter 0 0 2 2 2 0 0 0 0

Ord. Anlæg ARB  i alt 0 0 2 2 2 0 0 0 0

ØU

02 Buslomme Valby 0 1.000 0 1.000 114 -886 0 886 886

03 ABA-Anlæg 0 2.500 0 2.500 1.896 -604 0 604 604

14 Skimmelsvamp-sager i Gribskov 0 0 1.362 1.362 29 -1.333 0 1.333 1.333

25 Det gule hus - klargøring 0 -286 361 75 74 -1 -1 0 1

27 Trafikinvesteringer i Helsinge by 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Anlægsprojekt Græsted 0 0 3.283 3.283 3.494 211 0 -211 -211

31 Kulturhavn Gilleleje 2.622 0 2.392 5.014 152 -4.861 0 4.861 7.483

39 Elena 0 0 0 0 1.033 1.033 1.033 0 -1.033
47 Investeringsplan - bygninger og 
klimatiltag 5.238 -9.901 5.696 1.033 0 -1.033 -1.033 0 6.271

49 Investeringsplan - Vejnettet 5.080 0 0 5.080 5.000 -80 -80 0 5.160

55 ØU Kystsikring 2.000 0 0 2.000 471 -1.529 0 1.529 3.529

57 Kystbeskyttelse Klitgården 0 0 250 250 1 -249 0 249 249

64 Renovering af boliger til f lygtninge 0 0 0 0 1.976 1.976 1.976 0 -1.976
65 Indfrielse af udløst garanti, 
Bjørnegården 0 0 8.299 8.299 8.299 0 0 0 0
66 Overdragelse af Kultursal, 
Helsinge, til Gymnasium 0 0 -10.858 -10.858 -10.858 0 0 0 0

Ordinære   anlæg ØU  i alt 14.940 -6.687 10.785 19.038 11.680 -7.357 1.894 9.251 22.297

Ordinære  anlæg  i alt 51.164 5.201 49.399 105.764 58.810 -46.955 1.893 48.848 94.311
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Ordinære anlæg - Lån

1.000 kr.

Ordinære anlæg – lån  Vedtaget 
budget 

2015

Om place
ringer 
2015

Tillægs-
bevilling 

2015

Korr. 
årsbudg
et 2015

Regnska
b 2015

Mer-
m indre 
forbrug 

2015

Regnskab 
 og

overførsl
er

Overføre
s  til 2016

Afvigelse 
- Mer-

/m indre 
forbrug  

overførsl
e

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

Optagelse af lån vedr. anlæg  i 
alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ordinær anlæg incl. Lånoptag. 
I alt 51.164 5.201 49.399 105.764 58.810 -46.955 1.893 48.848 94.311

Ordinære anlæg - Puljer

1.000 kr.

Ordinære anlæg  -  Puljer  Vedtaget 
budget 

2015

Om place
ringer 
2015

Tillægs-
bevilling 

2015

Korr. 
årsbudg
et 2015

Regnska
b 2015

Mer-
m indre 
forbrug 

2015

Regnskab 
 og

overførsl
er

Overføre
s  til 2016

Afvigelse 
- Mer-

/m indre 
forbrug  

overførsl
e

ØU

03 ØU Pulje - Budget til fordeling 1 0 0 1 0 -1 -1 0 2
04 Pulje til imødegåelse af udgifter 
på BØR 0 6.738 -6.700 38 0 -38 -38 0 38
05 Projekter der skal dækkes 
indenfor Anlægsrammen 0 -4.294 0 -4.294 0 4.294 0 -4.294 -4.294

Ord. Anlæg puljer  ØU 1 2.444 -6.700 -4.256 0 4.256 -38 -4.294 -4.255

Ordinære  anlæg  Puljer  i alt 1 2.444 -6.700 -4.256 0 4.256 -38 -4.294 -4.255
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Byudvik lingsprojektet

1.000 kr.

Ordinære anlæg  -   
Byudvik ling

 Vedtaget 
budget 

2015

Om place
ringer 
2015

Tillægs-
bevilling 

2015

Korr. 
årsbudg
et 2015

Regnska
b 2015

Mer-
m indre 
forbrug 

2015

Regnskab 
 og

overførsl
er

Overføre
s  til 2016

Afvigelse  
- Mer-

/m indre 
forbrug  

overførs l
e

Køb og salg af jord og 
bygninger

01 ØU. BU, drift, Budgetkonto 0 0 100 100 0 -100 -100 0 100

02 Fredbogård 0 0 0 0 -49 -49 -49 0 49

03 Breddam Syd 37 0 0 37 38 1 1 0 37

04 Brøndgårdens areal 19 0 0 19 30 11 11 0 7

05 Østergade 20 0 0 0 0 97 97 97 0 -97

08 Erhvervsarealer, Græsted 44 0 0 44 33 -11 -11 0 55

09 Erhvervsarealer, Gilleleje 57 0 0 57 334 278 278 0 -221

18 4-a, 4-e, Fjellenstrup, Gillele 310 0 0 310 343 34 34 0 276
19 Centerområde mart.nr. 1-eg, 
Græsted 10 0 0 10 0 -10 -10 0 21

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

24 Stenlandsgården 0 0 0 0 15 15 15 0 -15

25 Sommerhusgrunde Troldeager 24 0 0 24 12 -11 -11 0 35

27 Mårumvej 54, Græsted 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Svømmehalsareal, Græsted 94 0 0 94 71 -24 -24 0 118

38 Salg af Stæremosen 57 0 0 0 0 15 15 15 0 -15

39 Kulturhavn Gilleleje 0 0 0 0 16 16 16 0 -16
44 Helsinge Stationscenter 
Projektstyring 31 0 0 31 10 -21 -21 0 53
51 Gilleleje Stationsvej 6 - gl. pos 
drift 0 0 0 0 43 43 43 0 -43
55 Gilleleje Stationsvej 6 - gl. pos 
anlæg 0 0 0 0 10 10 10 0 -10

67 Kastanie Alle 7 59 0 0 59 26 -33 -33 0 92

70 Breddam Nord 66 0 0 66 264 198 198 0 -132

73 Bavneager 151 0 0 151 14 -137 -137 0 289

75 Dønnevældevej 8 -55 0 0 -55 -60 -5 -5 0 -50

76 Gilleleje Stationsvej 4 89 0 0 89 48 -41 -41 0 130

79 5s Udsholt, Blistrup Nord 304 0 0 304 -27 -331 -331 0 635

81 Matr. 5-o Kirke Esbønderup -15 0 0 -15 3 18 18 0 -34

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

86 Bomose Alle-Industriarealer 326 0 0 326 0 -326 -326 0 652

87 Ejendomme i Ramløse -3 0 0 -3 3 5 5 0 -8
88 Køb af areal, Esbønderupvej 
38, drift 52 0 0 52 0 -52 -52 0 105

89 Sommerhusgrunde, Esbønderup 30 0 0 30 0 -30 -30 0 61
90 Stæremosen, areal købt af 
Lokalbanen 12 0 0 12 0 -12 -12 0 24

94 Laugøvej 1, drift 0 0 0 0 122 122 122 0 -122
95 Østergade 66, matr.nr. 5-a, 
Jordstykke ved Gymnasiet -49 0 0 -49 -48 1 1 0 -50
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Ordinære  anlæg  -   
Byudvikling - Fortsat

 Vedtaget 
budget 

2015

Om place
ringer 
2015

Tillægs-
bevilling 

2015

Korr. 
årsbudg
et 2015

Regnska
b 2015

Mer-
m indre 
forbrug 

2015

Regnskab 
 og

overførsl
er

Overføre
s   til 2016

Afvigelse 
- Mer-

/m indre  
forbrug  

overførsl
e

96 Kastanie Alle 9, matr.nr. 88-bv 1 0 0 1 1 0 0 0 1
97 Skovgårdsvej 3, matr.nr. 8-ao 
Amm. -8 0 0 -8 -8 0 0 0 -8

98 Gl. Helsinge Badet -95 0 0 -95 37 132 132 0 -227

52 Bavne Ager 100, Gilleleje, anlæg 0 0 0 0 349 349 349 0 -349

53 Bavne Ager 100, Gilleleje, drif t 0 0 0 0 16 16 16 0 -16

Byudvikling, køb og salg 0 0

08 køb af Gilleleje Stationsvej 4+6 0 672 0 672 0 -672 0 672 672
10 Indfrielse af lån, Aktivitetshus, 
Haragergård 0 4.200 0 4.200 0 -4.200 0 4.200 4.200

15 Salg af delareal Bavneager 100 0 0 0 0 -1.115 -1.115 -1.115 0 1.115

17 Salg af Damhusvej 4 0 -783 0 -783 -800 -17 -17 0 17

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

21 Salg af Østergade 55, Helsinge 0 0 -1.830 -1.830 23 1.853 -1 -1.853 -1.853

24 Salg af 2 parceller, Breddam 22 0 0 0 0 -5 -5 -5 0 5

25 Køb af Helsinge Badet 0 307 0 307 33 -274 0 274 274

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

28 Salg af Græsted Stationsvej 5, der røde hus0 0 -1.242 -1.242 -123 1.120 -1 -1.120 -1.120

29 Salg af Bygaden 2 0 0 -680 -680 -680 0 0 0 0

30 Køb af Stejlepladsen mtr. 90m 0 0 63 63 143 80 0 -80 -80

31 Salg af Bøgeskovgård på Laugøvej 1 0 0 -4.000 -4.000 52 4.052 0 -4.052 -4.052

32 Køb af Gilleleje Hovedgade 14 0 0 5.100 5.100 3.634 -1.466 0 1.466 1.466

33 Salg af areal Dønnevældevej 0 0 -42 -42 2 44 0 -44 -44

35 Salg af Stenlandsgården 0 0 -1.700 -1.700 5 1.705 0 -1.705 -1.705

36 Salg af Kulturhus, Hovedgadeen 51, Tisvilde0 0 -2.900 -2.900 0 2.900 0 -2.900 -2.900
01 Byudvikling, residual 
ejendomsrammer 0 8.462 0 8.462 0 -8.462 -8.462 0 8.462

Køb og salg af jord og bygn.  i alt 1.493 12.858 -7.591 6.760 2.930 -3.830 -9.432 -5.602 5.322

Ordinære  anlæg  i alt 1.493 12.858 -7.591 6.760 2.930 -3.830 -9.432 -5.602 5.322

Byudvikling lånoptag/indfrie lse

20 Køb af Laugøvej 1, Helsinge 0 0 2.139 2.139 0 -2.139 -2.139 0 2.139

29 Salg af Bygaden 2 0 0 915 915 0 -915 -915 0 915

32 Køb af Gilleleje Hovedgade 14 0 0 -3.825 -3.825 -2.700 1.125 0 -1.125 -1.125

Byudvikling renter og afdrag  i alt 0 0 -771 -771 -2.700 -1.929 -3.054 -1.125 1.929

Byudvikling renter og afdrag

01 Øk.udv.Byudvik. lån renter afdrag 4.134 0 -600 3.534 5.550 2.016 2.016 0 2.118

Byudvikling renter og afdrag  i alt 4.134 0 -600 3.534 5.550 2.016 2.016 0 2.118

Byudvikling  i alt 5.627 12.858 -8.962 9.523 5.780 -3.742 -10.469 -6.727 9.369
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Renter, finansie lle ændringer og lånoptagelse

1.000 kr.

Renter, finansie lle ændringer 
og lånoptagelse

 Vedtaget 
budget 

2015

Om place
ringer 
2015

Tillægs-
bevilling 

2015

Korr. 
årsbudg
et 2015

Regnska
b 2015

Mer-
m indre 
forbrug 

2015

Regnskab 
 og

overførsl
er

Overføre
s  til 2016

Afvigelse 
- Mer-

/m indre 
forbrug  

overførs l
e

Renter

401 Renter Total 8.331 0 1.900 10.231 11.020 789 789 0 7.542

Renter i alt 8.331 0 1.900 10.231 11.020 789 789 0 7.542

Finansielle ændringer

403 Finansielle ændringer 25.450 0 0 25.450 25.271 -179 -179 0 25.629

Finansielle ændringer i alt 25.450 0 0 25.450 25.271 -179 -179 0 25.629

Renter, finansie lle ændringer 
og lånoptagelse - fortsat

 Vedtaget 
budget 

2015

Om place
ringer 
2015

Tillægs-
bevilling 

2015

Korr. 
årsbudg
et 2015

Regnska
b 2015

Mer-
m indre 
forbrug 

2015

Regnskab 
 og

overførsl
er

Overføre
s  til 2016

Afvigelse 
- Mer-

/m indre 
forbrug  

overførs l
e

402 Lånoptagelse

01 Optagelse af lån 0 0 -12.000 -12.000 0 12.000 0 -12.000 -12.000

05 Låneoptag, Ejendomsskatter 2015 0 0 -13.262 -13.262 -4.262 9.000 9.000 0 -9.000

Lånoptagelse i alt 0 0 -25.262 -25.262 -4.262 21.000 9.000 -12.000 -21.000

Renter/Finans. Ændr./Lånopt. I alt 33.781 0 -23.362 10.419 32.028 21.609 9.609 -12.000 12.172
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Forsyningsvirks om he der

1.000 kr .

Forsyningsvirks om he der  Vedtage t 
budget 

2015

Om place
r inger 
2015

Tillægs -
be villing 

2015

Korr. 
års budg
et 2015

Regnsk a
b 2015

M er-
m indre  
forbrug 

2015

Re gns kab 
 og

overførs l
e r

Overføre
s   til 2016

Afvige lse  
- M e r-

/m indre  
forbrug  

overførs l
e

Forsyningsvirks om h. drift

317 Forsyning 610 0 -4.950 -4.340 -6.748 -2.408 -2.408 0 3.018

Forsyningsvirk . drift  i alt 610 0 -4.950 -4.340 -6.748 -2.408 -2.408 0 3.018

Forsyning, anlæg
03 Nedsænkning af containere på 
Skærød genbrugsstation 0 0 4.170 4.170 4.170 0 1 1 0
06 Husstandsindsamling af tørre 
genanvendelse 3.871 0 0 3.871 0 -3.871 0 3.871 7.743

07 Affaldsstation ved Tisvilde P-plads 0 0 200 200 0 -200 0 200 200

Forsyning, anlæg  i alt 3.871 0 4.370 8.241 4.170 -4.072 0 4.072 7.943

Forsyningsvirks om h.  i alt 4.481 0 -580 3.901 -2.578 -6.480 -2.408 4.072 10.961



Bemærkninger til Regnskabsoversigten.

Gribskov Kommunes årsregnskab 2015 forelægges hermed. 

Gribskov Kommunes årsregnskab 2015 forelægges hermed. Sagen forelægges for 
Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Formålet med regnskabssagen er at præsenterer Gribskov Kommunes samlede regnskabs 
resultat for 2015 vedr. den ordinære drift, indtægter, anlæg, byudvikling, den finansielle status samt
forsyningsvirksomheder. Regnskabet formidler derved en status for hvordan regnskabsåret 2015 
sluttede. Regnskabssagen er ligeledes en fremlæggelse af afsluttede anlægsregnskaber og 
forslag til overførsler fra 2015 til 2016 til beslutning samt en oversendelse til revision om at 
reviderer regnskabsåret 2015. 

I 2015 har der været forelagt budgetopfølgninger 4 gange, hvor der til fagudvalgene er rapporteret 
på forskellige indikatorer vedrørende økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, 
målsætninger og resultatkrav for de enkelte enheder/områder indenfor udvalgenes områder.

Regnskabsresultatet for 2015 danner grundlag for den løbende opfølgning i 2016.
I 2016 sker der en løbende vurdering af de enkelte områder og en rapportering i form af en 
budgetopfølgning 4 gange årligt.

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

Regnskabsresultatet
Helt overordnet viser regnskabsresultatet for 2015 at driftsrammerne har et mindreforbrug på i alt 
65,4 mio kr. i forhold til det korrigerede budget. Hvoraf størsteparten søges overført til 2016. 
Mindreforbruget svarer til en afvigelse på 2,8% af det korrigerede budget. 
De indstillede overførsler vedrører primært opsparede midler på decentrale enheder og puljer. 
I forhold til BO 4, 2015 viser regnskabsresultatet samlet set en afvigelse på 1,0%, som er en 
marginal afvigelse ift. den samlede driftsramme og et direkte resultat af den samlede 
styringsindsatsen. 

Byudvikling og ordinære anlæg har et mindreforbrug på 46,4 mio kr. Heraf indstilles overført 37,8 
mio kr. til 2016 begrundet i forskydninger i projektforløbene.

Nedenfor ses regnskabet i mio. kr. på udvalgsniveau - i bilagene er der specifikationer af tal og 
bemærkninger.
I denne dagsorden gives overordnede bemærkninger til afvigelserne i tabellen. 

mio. kr. Vedtaget
budget
 2015

Omplac
eringer

2015

Tillægs-
bevillinger

2015

Korrigeret
budget 

2015

Regnskab
2015

Mer- /
mindre-
forbrug

2015

Forslag til
overførsler

til 2016

Ordinær drift
Teknisk udvalg 103,2 -2.4 0,9 101,8 98,8 -3,0 2,0
Plan og miljøudvalget 38,9 -1,5 3,7 41,0 38,1 -2,9 1,5
Børneudvalget 608,7 6,2 29,5 644,4 622,7 -21,7 12,1
Social- og 908,1 2,3 23,6 934,0 917,2 -16,8 10,5
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sundhedsudvalget
Arbejdsmarkedsudval
get

340,3 -2,3 2,0 340,0 339,0 -1,0 0,0

Kultur- og 
Idrætsudvalget

63,7 2,4 0,1 62,8 61,1 -1,7 1,6

Erhverv- og 
Turismeudvalget

7,9 -0,1 0,8 8,5 7,4 -1,1 1,0

Økonomiudvalget 240,9 -2,6 -2,2 239,5 222,2 -17,3 11,5
Ordinær drift i alt 2.311,6 2,0 58,4 2.372,0 2.306,5 -65,5 40,2

Indtægter -2.386,5 0,0 -12,3 -2.398,8 -2.398,3 0,5 0,0

Ordinær anlæg incl. 
lånoptagelse

51,2 7,6 42,7 101,5 58,8 -42,7 44,5

Byudvikling 5,6 12,9 -9,0 9,5 5,8 -3,7 -6,7

Renter, finansielle 
ændr., lånoptagelse

33,8 0,0 -23,3 10,4 32,0 21,6 -12,0

Forsyningsvirksomhe
der
Forsyningsvirksomhed
er, drift

0,6 0,0 -4,9 -4,3 -6,7 -2,4 0,0

Forsyning, anlæg 3,9 0,0 4,3 8,2 4,1 -4,1 4,1
Forsyningsvirksomhe
der  i alt

4,5 0,0 -0,6 3,9 -2,6 -6,5 4,1

Regnskabsresultat  i
alt

20,2 22,5 55,9 98,5 2,2 -96,3 70,1

Note: Negative tal = indtægter/mindreforbrug/merindtægter, positive tal = 
udgifter/merforbrug/mindreindtægter

Bemærkninger fra fagudvalgsområderne

Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget
Samlet set viser regnskabet for Det tekniske Område, et forbrug på 137,0 mio. kr. i 2015, hvilket 
svarer til et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget svarende til 4,1%. I 
forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Mindreforbruget på 5,9
mio. kr. søges overført.

Regnskabsafvigelsen på 5,9 mio. kr. kan primært henføres til:

Kollektiv trafik & kørsel med et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. hvilket skyldes, at regningen til
dækning af Gribskov Kommunes andel af omkostningerne til en voldgiftsag mellem DSB og 
Movia vedrørende passagertælle system, først er modtaget og betalt i 2016.

Vand med et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., primært som følge af en tidsmæssig forskydning
for igangsættelse af vedligeholdelse af kommunens egne kystsikringsanlæg, der er en del af 
beredskabet ved ekstrem regn og havvands stigning jvf. klimatilpasnings planen på 0,5 mio. kr.
og et mindreforbrug på Kystlivredning på 0,3 mio. kr.

Plan- og Byg med et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. primært som følge af en tidsmæssig forskydning
i afholdelse af udgifterne til hhv. de planlagte strategiske byudviklingsprojekter med 0,6 mio. kr. 
og klimatiltag med 0,9 mio. kr. Hvor der i klimatiltag bl.a. indgår kommunens 
klimaberedskabsplan og opstilling af ladestandere til el-biler.
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Børneudvalget
Samlet set viser regnskabet for Børneudvalget et forbrug på 622,7 mio. kr. i 2015, hvilket svarer til 
et mindreforbrug på 21,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget svarende til en afvigelse på 
3,4%. Af de 21,7 mio. kr. søges 12,1 mio. kr. overført til 2016.

Regnskab 2015 viser en forbedring af resultatet på 12,2 mio. kr. i forhold til BO4. Når 
regnskabsresultatet for 2014 og 2015 sammenlignes, ses en forbedring på 43,8 mio. kr. 
Forbedringen ses primært på "Undersøgelse og socialfaglig indsats" med 24 mio. kr og "Læring og
undervisning", med 15,5 mio. kr.

Regnskabsafvigelsen på 21,7 mio. kr. kan primært henføres til:

Mindreforbrug på SSP området, flere omlægninger til billigere foranstaltninger samt familier der er 
optaget i interne foranstaltninger, hvor alternativet havde været en meget dyr 
anbringelsesudgift og refusioner der har bidraget mere positivt end forventet til årets resultat. 
Dette vedr. særligt flygtningeområdet.

Mindreforbrug fra de enkelte skoler, fritidsordninger og dagtilbud, som har overførselsadgang
Merforbrug på Specialpædagogisk bistand (SP), færre indtægter fra forældrebetaling og flere 

udgifter til tilskud til privat pasning.

I forhold til BO4 bidrager disse områder markant til det forbedrede resultat:
Undersøgelse og socialfaglig indsats med 5,6 mio. kr., som skyldes det store fokus på 

handleplaner og anbringelsesstrategi, og 
Læring og undervisning med 5,2 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på de enkelte skoler, 

fritidsordninger og dagtilbud, samt mindreforbrug på en række fællesudgifter.

Social- og Sundhedsudvalget
Samlet set viser regnskab for Social- og Sundhedsudvalget et forbrug på 917,2 mio. kr. i 2015, 
hvilket svarer til et mindreforbrug på 16,8 mio. kr., I forhold til det korrigerede budget svarende til 
en afvigelse på 1,8%.  Af de 16,8 mio. kr. søges 10,8 mio. kr. overført til 2016.

Dette mindreforbrug er 10,8 mio. kr. større end de 6 mio. kr., der blev forventet i mindreforbrug ved 
BO4. Mindreforbruget ved BO4 (6 mio. kr.) modsvarede det beløb, som var planlagt overført fra 
2015 til 2016.

Regnskabsafvigelsen på 10,8 mio. kr. kan derfor helt overordnet forklares ved:

Myndighed: 1,0 mio. kr mindre resultatløn end forventet, og at der er overført indtægter til dækning 
af lønkroner fra sundhedsfremme og tilskud, som burde have tilført tandplejen. Dette forhold 
korrigeres i 2016.

Sundhed: Hovedforklaringen skal findes ved, at færre udgifter vedr. diverse projekter, 2,6 mio. kr., 
under sundhedsfremme og tilskud har nået at få afløb i 2015 end forventet. Disse udgifter 
afholdes i stedet i 2016, hvilket afspejles i størrelsen af de overførsler fra 2015 til 2016, der i 
denne sag anmodes godkendt. Her ud over har der kunnet konstateres en ekstraordinær 
indtægt vedr. sygehusområdet som følge af merudgifter til 1813 ordningen i tidligere år. 
Derudover er der samlet set et lille samlet merforbrug vedr. pleje og træning, som trækker i 
modsat retning.

Social: 1,7 mio. kr. af mindreforbruget skyldes, at Gribskov Kommune af juridiske årsager ikke 
længere er betalingskommune på én borger. Dette forhold blev først afdækket efter BO4. 
Yderligere 1,5 mio. kr. vedrører delrammen socialt udsatte, og skyldes mindreudgifter til 
midlertidige botilbud, herberger og stofmisbrugsbehandling. Endeligt vedrører ca. 0,5 mio. kr. 
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flygtningeområdet.

Virksomheder: Pleje Gribskovs mindreforbrug blev 0,5 mio. kr. større end forventet ved BO4. På de
sociale tilbud var mindreforbruget 3 mio. kr. større end forventet ved BO4. 

Arbejdsmarkedsudvalget
Samlet set viser regnskabet for Arbejdsmarkedsområdet, et forbrug på 339,0 mio. kr. i 2015, hvilket
svarer til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget svarende til 0,3%. I 
forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Regnskabsafvigelsen på 1,0 mio. kr. kan primært henføres til:

Differencen i mindreforbruget i BO4 og i regnskabsresultatet skyldes øget indtægter på 
grundtilskuddet som følge af flere flygtninge og øget indtægter i forbindelse med 
resultattilskuddene. 

Mindreforbruget tilføres kassebeholdningen med bemærkning om at de er reserveret såfremt der 
bliver behov i 2016.

Kultur- og Idrætsudvalget
Samlet set viser regnskabet for Kultur- og idrætsudvalget, et forbrug på 61,1 mio. kr. i 2015, hvilket
svarer til et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget svarende til 2,7%. I 
forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. De 1,7 mio. kr. søges 
overført. 

Regnskabsafvigelsen på 1,7 mio. kr. kan overordnet forklares ved:

Der er afsat 50.000 kr. til implementering af nyt forenings- og bookingsystem, dette var ikke 
medregnet ved BO4. 

Der var fortsat stor usikkerhed omkring omfanget af udgifter til Breddeidrætsprojektet i 2015, ved 
BO4 blev forbruget vurderet noget højere end regnskabet viser. 

Overskud på svømmehallen, der kan henføres til højere indtægter på billet salg. 

Erhverv- og Turismeudvalget
Samlet viser regnskabet for Erhvervs- og Turismeudvalget et forbrug på 7,4 mio. kr. i 2015, hvilket 
svarer til et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. I forhold til det korrigerede svarende til 12,8%. I forhold til 
BO4 viser regnskabsafslutningen et  en afvigelse på 0,7 mio. kr.De 1,1 mio. kr. søges overført.

Regnskabsafvigelsen på 1,1 mio. kr. skyldes følgende:

Mindreforbrug på aktiviteter under Drift, ETU med 0,1 mio. kr. Beløbet søges overført til 2016, hvor 
det forventes udmøntet af udvalget.

Mindreforbrug på Pulje til Erhvervsudvikling med 1,0 mio. kr. 
Heraf vedrører 0,7 mio. kr. aktiviteter, som alle er disponeret men først forventes realiseret i 
2016. De største projekter er Maritim turisme og Maritim klynge, Yderområder på forkant samt 
Erhvervsstrategi.
Derudover er der udisponerede midler på 0,3 mio. kr., som forventes udmøntet af udvalget i 
2016.

Økonomiudvalget
Samlet viser regnskabet for Økonomiudvalget som fagudvalg et forbrug på 222,2 mio. kr., hvilket er
et mindreforbrug på 17,3 mio. kr. svarende til 7,2 % i forhold til det korrigerede budget. Heraf 
søges der overført 11,5 mio. kr. til aktiviteter, som er disponeret og afsat i 2015 men først forventes
realiseret i 2016.
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Det er en afvigelse på 7,9 mio. kr. i forhold til vurderingen af forventet forbrug ved BO4 2015, som 
skyldes færre udgifter på IT, personalepolitiske formål, Puljer og Ejendomsudgifter samt flere 
udgifter på Risikostyring end forventet.

Regnskabsafvigelsen på 17,3 mio. kr. skyldes primært følgende:

Mindreforbrug på Centre under ØU vedrørende lønsum og drift samt øvrige IT udgifter på 7,7 mio. 
kr. 

Mindreforbrug på personalepolitiske formål på 3,6 mio. kr., som fortrinsvis vedrører 
Medarbejdertilkøb, Sygeforsikring og barselsfond og Uddannelse. 

Mindreforbrug på Puljer på 5,5 mio. kr. vedrørende strategiske investeringspuljer og øvrige 
elementer fra budgetaftalen.

Mindreforbrug på Ejendomsudgifter på 1,2 mio. kr., som fortrinsvis vedrører låneprovenu til 
finansiering af klimatiltag, færre netto salgsindtægter samt merforbrug på vedligehold af 
kommunens eksternt administrerede plejeboliger.

Merforbrug på Risikostyring på 1,4 mio. kr., som fortrinsvis vedrører udbetaling af 
arbejdsskadeerstatning som et engangsbeløb i stedet for en løbende udbetaling.

Indtægter
Der er en samlet afvigelse på 0,5 mio. kr. (mindreindtægt) Afvigelsen vedrører tilbagebetaling af 
moms i forbindelse med salg af grund på 0,2 mio. kr og 0,3 mio. kr. som skyldes nogle 
tilbagebetalinger af grundskyld samt en lavere indtægt fra §48 skatter (forskerskat).

Ordinær anlæg incl. lånoptagelse
Anlægsrammen har ved regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 42,7 mio. kr. inkl. lån, hvoraf 
44,5 mio. kr. søges overført. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt forskydning i følgende 
projekter,

 
Anlægsprojekt vedr. Trafikforhold ny skole på 5,6 mio. kr. Projektet er påbegyndt og forventes 

færdig i 2016. 
Anlægsprojekt vedr. cykelsti Blistrup-Smidstrup på 6,4 mio. kr. Projektet er afsluttet men mangler 

erstatningsudbetalinger. 
Anlægsprojekt vedr. Svingbane + P-plads - Esrum Kloster på 3,1 mio. kr. Projektet er påbegyndt 

og forventes færdig i 2016. 
Anlægsprojekt vedr. Attraktive lokale samfund lokalsamfund på 26,9 mio. Udførslen er i gang og 

tidsplanen forventes at holde. 
Anlægsprojekt vedr. undervisning og læring i Gilleleje på 10,0 mio. Projektet er i idefasen og 

afklaringsfasen og videreføres i 2016. 
Anlægsprojekt vedr. Nordstjerneskolen Ramløseafd. - Energioptimering på 12,0 mio kr. er 

igangsat. Der har været licitation og arbejdet udføres i 2016. 
Anlægsprojekt vedr. skimmelsvamp sager i Gribskov Kommune på 1,3 mio. kr. Projektet fortsætter 

i 2016. 
Anlægsprojekt vedr. Kulturhavn Gilleleje på 5,0 mio. kr. Projektet er påbegyndt og videreføres i 

2016.
Anlægsprojekt vedr. kystsikring i Gribskov Kommune på 2,0 mio. kr. Projektet forløber planmæssigt

og videreføres i 2016. Restbudget på 1,6 mio. kr. søges overført til 2016. 
Anlægsprojekt vedr. renovering af boliger til flygtninge forventes færdig i 2016.

Anlægsregnskaber
Der aflægges anlægsregnskaber på følgende projekter:
Trafiksikring Hillerødvej - Hensingørvej - Stæremosen
Investeringsplan - Vejnettet
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Byudvikling
Den samlede Byudviklingsramme udviser, et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. ift det korrigerede 
budget på 9,5 mio. kr. Der søges overført -6,7 mio. kr. til 2016, hvorved der bliver et merforbrug på 
3,0 mio. kr., svarende til 32% ift det korrigerede budget. 

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

Alm. driftsudgifter udviser et merforbrug 0,2 mio. kr.

Vedr. udgifter til renter og afdrag er der et merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget skyldes 
ekstraordinær afdrag ifm delvis salg af areal på Laugøvej 1. Merforbruget modsvares af en 
merindtægt på køb og salg.

Køb og salg af ejendomme og jord  mio. kr.
overførsler fra 2014 til 2015 af 
projekter, der er startet i 2014 (eller 
før), og som ikke blev færdiggjort i 
2014

4,4

særskilte bevillinger til køb/salg givet i 
2015

 -8,5

I alt korrigeret budget vedr. køb/salg -4,1

Her ved regnskabet har der været netto salgsindtægter på 1,5 mio. kr. Det er et merforbrug på 2,6 
mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes, at indtægter fra gennemførte salg 
ikke er frigivet fra deponeringskonti ved årsafslutningen samt at et forudsat salg af ejendommen 
Østergade 55 ikke nåede at blive gennemført i 2015. Der søges derfor overført -6,7 mio. kr. til 
2016.

I øvrigt henvises til BILAG 5 ØU 18.04.2016 - Byudvikling.

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

Samlet for rammen er der et merforbrug på 21,5 mio. kr. Merforbruget skyldes, at budgetteret lån 
på 9 mio. kr. vedr. energirenovering af diverse bygninger er tilgået Ejendomsrammerne, samt at 
budgetteret lån på 12 mio. kr. til ny klimaskærm på Nordstjerneskolen, Ramløse afdeling, først 
hjemtages i begyndelsen af 2016, når det samlede projekt er færdigt. Beløbet søges derfor 
overført til 2016.

Det resterende merforbrug på 0,6 mio. kr. består af et mindreforbrug på renter af likvide aktiver på 
0,9 mio. kr., som skyldes en lidt større forrentning af Kommunens obligationsbeholdning end 
budgetteret, samt et merforbrug vedr. Kurstab/-gevinst på 1,8 mio. kr., som skyldes de seneste års 
rentefald, der bevirker at udtrækning af obligationerne, næsten altid medfører kurstab, idet 
størstedelen af obligationsbeholdningen har en kurs på over 100. Desuden har der været et 
mindreforbrug vedr. finansielle ændringer (afdrag på lån) på 0,2 mio. kr.
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Forsyningsvirksomheder
Regnskabet for forsyningsområdet samlet set, udviset et mindreforbrug på 6,5 mio. kr.  i forhold til 
det korrigeret budget, fordelt med 2,4 mio. på drift og 4,1 mio. på anlæg.

Mindreforbruget på forsyning, drift skyldes primært øget indtægter fra Vestforbrændningen vedr. 
kørsels udligning på 1,2 mio. kr. og øget indtægter på erhvervsaffaldsgebyrer på 0,7 mio. kr., som 
der ikke var taget tilstrækkelig højde for ved den seneste budgetopfølgning.

Mindreforbruget på forsyning anlæg i 2015 skyldes en tidsmæssig forskydning på de anlæg, der 
hører under "Investeringsplan på affaldsområdet", herunder 4-kammer sortering på 2,9 mio. kr. og 
"Affaldsstation ved strandene" med 1,0 mio. kr. samt "Affaldsstation ved Tisvildeleje p-plads" på 0,2
mio. kr.

Mellemværendet på forsyningsområdet pr. 31.12.15 kan således opgøres til -20,3 mio. kr., hvilket 
betyder, at kommunen skylder forsyningsområdet dette beløb. 

Overførsler mellem årene
I lighed med sidste år indstilles som hovedlinje kun overførsler af mer- og mindreforbrug for de 
decentrale virksomheder, og det vurderes, om der er behov for en strammere styring i form af 
binding på nogle områder for at overholde rammen for serviceudgifter i 2016.
Det indstilles, at evt. uforbrugte projekt- og puljemidler samt restbudgetter på anlægsprojekterne 
overføres til 2016 jfr. indstillingen pkt. 2.

Likviditet
Kommunens likviditet er ultimo 2015 på 42,9 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet har i 2015 været
193,0 mio. kr. Til sammenligning var likviditeten i 2014 på 80,2 mio. kr. og den gennemsnitlige 
likviditet var 206,7 mio. kr.

Serviceudgifter
Gribskov Kommune havde i 2015 en ramme på oprindeligt budgetteret 1.700.213 mio kr., 
korrigeret budget 1.767.097 mio kr. Forbruget i 2015 endte med at være 1.717.876 mio kr.

Afskrivninger
Afskrivninger på 3,0 mio kr. for 2015 fremgår af bilag nr. 9 og vedrører uerholdelige krav. 
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Det Tekniske Område

1. Resultat regnskab 2015

Det Tekniske Område fik et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, 
hvilket dels en generel tilbageholdenhed på området, dels at projekter der startede i 2015 fortsætter i
2016 med en tidsmæssig forskydning af omkostningerne til disse som konsekvens. Idet 
hovedafvigelserne er på:

• Vand med et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., primært som følge af en tidsmæssig 
forskydning for igangsættelse af vedligeholdelse af kommunens egne kystsikringsanlæg 0,5 
mio. kr. og et mindreforbrug på Kystlivredning 0,3 mio. kr.

• Kollektiv trafik & kørsel med et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. hvilket skyldes at 
regningen til dækning Gribskov Kommunes andel af omkostningerne til en voldgiftsag mellem 
DSB og Movia vedrørende passagertællesystem, først er modtaget og betalt i 2016.

• Plan- og Byg med et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. primært som følge af en forskydning i 
afholdelse af udgifterne til hhv. de planlagte strategiske byudviklingsprojekter 0,6 mio. kr. og 
klimatiltag 0,9 mio. kr. ikke er blevet afholdt i 2015, som forventet. Hvor der i klimatiltag bl.a. 
indgår kommunens klimaberedskabsplan og opstilling af ladestandere til el-biler.

Ramme
(1.000 kr.)

Vedtaget Budget Korrigeret 
Budget

Regnskab Afvigelser til 
korr. budget

Veje 41.075 36.185 35.778 -407

Grønne områder 1.142 6.053 5.514 -539

Vand 9.528 10.111 9.006 -1.105

Kollektiv trafik 
og kørsel

50.592 48.542 47.817 -724

Trafiksikkerhed 909 909 642 -267

Plan og byg 32.883 34.383 31.788 -2.594

Beredskab 6.019 6.619 6.380 -238

Forsyning
Samlet set fik forsyning, drift et mindre forbrug på 2,4 mio. kr., primært som følge af øget indtægter
fra Vestforbrændning vedr. kørsels udligning på 1,2 mio. kr. og øget indtægter på 
erhvervsaffaldsgebyrer på 0,7 mio. kr., indtægter der ikke var taget tilstrækkelig højde for ved den 
seneste budgetopfølgning.

Forsyning anlæg fik et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., hvilket primært skyldes en tidsmæssig 
forskydning af anlæggene "Husstandsindsamling af tørre genanvendelige materialer" med 4-
kammer sortering på 3,9 mio. kr. og "Affaldsstation ved Tisvilde p-plads" med 0,2 mio. kr.
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Ramme
(1.000 kr.)

Vedtaget Budget Korrigeret 
Budget

Regnskab Afvigelser til 
korr. budget

Forsyning, drift 610 -3.340 -6.748 -2.408

Forsyning, anlæg 3.871 8.241 4.170 -4.072

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2015

Der er for 2015 indgået nedenstående budgetaftale på Det Tekniske Område:

Aktivitet Handling Økonomi (i 1.000 
kr.)

Effekt

Klimatiltag Fremme indsatserne i 
kommunens 
klimahandlingsplan, 
eksempelvis i form af 
modellandsbyer, 
modelsommerhusomr
åder og klimamesser. 
Herudover tillige 
fremme yderligere 
tiltag omkring 
formidling og 
oplysning samt 
eventuel vejledning.

500  For at fremme 
alternative 
transportmidler, 
herunder elbiler, for 
derved at mindske 
andelen af fossile 
brændsler på 
transportområdet. Vil 
der blive opsat 
offentlige 
ladestandere i 
Gribskov Kommune. 

Strategisk byudvikling Være på forkant med 
at være en attraktiv 
kommune, iht. 
strukturelle ændringer
i kommunens 
serviceleverence til 
borgerne og tiltag i 
nabokommunerne og 
regionen. Der er 
derfor afsat midler til 
igangsættelse af 
strategiske 
byudviklingstiltag 
som over tid kan 
suppleres med midler 
fra 
byudviklingspuljen, 
når dennes balance 
giver mulighed herfor.

750 Helsinge Nord – 
status
500.000 kroner er 
disponeret til arbejdet
med  Helsinge Nord, 
hvor arbejdet  
forventes færdigt i 
løbet af 2016.

Strategisk plan 
Gilleleje – status
Der er giver en 
bevilling på 100.000 
kroner, til arbejdet 
med
Strategisk Plan 
Gilleleje, projektet 
forventes afsluttet i 
løbet af 2016.

Manglende udmøntning
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Børneudvalget

1. Resultat regnskab 2015

Regnskab 2015 viser et samlet mindreforbrug på 21,7 mio. kr., som svarer til 3,4 procent af det 
korrigerede budget. Det skyldes primært mindreforbrug på Læring og Undervisning vedrørende 
skoler, fritidsordninger og dagtilbud, og Undersøgelse og Socialfaglig indsats som direkte 
konsekvens af fokus på handleplaner og anbringelsesstrategi. Af de 21,7 mio. kr. søges de 12,1 mio.
kr. overført. En del af overførslerne, 7,6 mio. kr., er på områder med overførselsadgang og de øvrige
overførsler er bl.a. på uddannelse, fællesudgifter og til projekter hvor der er en tidsmæssig 
forskydning af udgifterne. 

Ramme
Beløb i 1.000 kr.

Vedtaget
budget

Korrigeret
budget

Regnskab Afvigelser til
korrigeret budget

Unge
Ungdomsskole mv.
Ungdomsaktiviteter
Unge og uddannelse

24.278
11.057

727
12.493

23.764
10.141

811
12.812

22.144
9.795

204
12.144

-1.620
-346
-607
-667

Undersøgelse og Socialfaglig 
indsats

80.683 91.232 87.194 -4.038

Læring og Undervisning
Skole/FO
Dagtilbud
SP
Tværgående

452.950
286.407
150.346
66.681

-50.484

482.666
303.684
163.373
66.093

-50.484

466.984
289.696
151.232
66.714

-40.658

-15.681
-13.988
-12.142

621
9.827

Sundhed og forebyggelse
Sundhedsplejen
Tandplejen

20.332
4.653

15.678

21.024
5.086

15.938

21.388
5.130

16.258

364
44

320

Stabs- og støttefunktioner
Administration og udvikling
Puljer
Rådgivning, support og 
undersøgelse

30.458
12.094

2.911
15.453

25.741
14.077

551
11.113

25.037
13.433

499
11.105

-704
-645
-52
-7

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

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2015

I nedenstående skema er den endelige opfølgning på budgetaftalemidler beskrevet.

Aktivitet Handling Økonomi 
(i 1.000 kr.)

Effekt

Tidligere indsats for 
udsatte familier, Ny start.

Tema fra budgetaftale 2014-2017.
Ny start har til formål at formidle kontakt 
mellem frivillige og udsatte børnefamilier, 

297 Der er aktuelt 13 frivillige 
familievenner der tilbyder 
praktisk hjælp og støtte ca. 
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Hvorved de frivillige kræfter yder støtte, 
venskab, erfaring og praktisk hjælp, til 
småbørnsforældre, der i en afgrænset periode 
er i en presset eller vanskelig situation.

to timer om ugen. 

Udvikling af 
læringsmiljøer – 
Læringvejledere

Tema fra budgetaftale 2014-2017.
Der tilknyttes ressourcepersoner, der kan 
styrke ledelsernes og medarbejdernes arbejde 
med at udvikle pædagogik og læring på skoler 
og dagtilbud og inddrage forskningsresultater 
til at kvalificere indsatserne.

4.492 Læringsvejlederne har 
blandt andet:
• gennemført sparring 

og vejledning af lærere
i klasserumledelse og 
synlig læring ift. 
læringsmål.

• bidraget med fokus på 
og udvikling af 
teamsamarbejdet. 

• bidraget i 
implementeringen af 
MinUddannelse

Mere bevægelse og bedre
kost – Tilbud til svært 
overvægtige børn og 
unge

Tema fra budgetaftale 2014-2017.
Gribskov Kommune har siden august 2014 
deltaget i projekt ”Effektiv, tryg og kvalificeret
behandling til overvægtige børn og unge”. Et 
shared-care-projekt mellem 8 kommuner og 
Børne- og Ungeafdelingen på Nordsjællands 
Hospital i Hillerød. I projektet uddannes 2 
sundhedsplejersker og der er et tæt samarbejde 
med Jump4Fun under DGI Nordsjælland.

317 Projektet er godt i gang 
med de første 20 børn/unge
og deres familier. 
Sundhedsplejerskerne har 
været på uddannelse, så de 
kan varetage indsatsen 
overfor børnene – de unge 
og deres familier. Projektet 
finansierer Jump4Fun, som
er et tilbud om bevægelse i 
DGI til overvægtige børn.

Mere bevægelse og bedre
kost – Forebyggelse og 
aktive borgere i 
bevægelse

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

500 Projektet er indtænkt i 
”Grib Livet”. Der arbejdes 
i lokale arbejdsgrupper 
med projektet. Der 
udvikles på legepladserne, 
så leg og bevægelse kan 
indtænkes mere i arbejdet 
med henblik på at øge 
læring, styrke personlige 
og sociale kompetencer og 
forbedre børnenes 
motivation

Udvikling af den 
forebyggende 
familieindsats – 
Udvikling af 
gruppetilbud

Tema fra budgetaftale 2014-2017.
Udvikling af forebyggende familieindsatser fx 
udvikling af gruppetilbud til borgere og 
kompetenceudvikling af medarbejdere i 
forhold til at kunne bruge nye metoder. 

352 Der er nedsat en 
projektgruppe, som har 
arbejdet med temaet med 
det formål at se på hvordan
vi via udvikling kan løfte 
den kvalitative indsats i 
familierne, samtidig med at
vi tænker i effektiviserende
strategier i 
opgavehåndteringen. Der 
er endvidere arbejdet med 
at etablere forskellige 
gruppeforløb i 
familiebehandlingshuset.

Udvikling af den Tema fra budgetaftale 2014-2017. 351 Alle førstegangsgravide 
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forebyggende 
familieindsats – 
Forældreuddannelsesprog
ram

Potentialet i at indføre et forældreuddannelses-
program skal vurderes med henblik på at 
understøtte familierne og familiedannelse, 
herunder forebygge skilsmisser. 
BØR besluttede 5. maj 14 at anvende en 
metode ”familieiværksætterne” som er et 
forældreuddannelsesprogram der involverer 
samarbejde med private, frivillige, regionen og
CBU. Vordende forældre samles i grupper der 
starter i 24. graviditetsuge. Kommunens 
sundhedsplejersker er gennemgående 
fagpersoner og tovholdere på grupperne.

par tilbydes 
”Familieiværksætterne” og 
de første 10 hold er godt i 
gang. Tilbagemeldingerne 
er stor tilfredshed fra 
forældrene

Tandpleje for mindre 
ressourcestærke børn og 
unge

Tema fra budgetaftale 2015-2018.
Har øget indsatsen ved at deltage i 
”Familieiværksætterne”. Tandplejeren 
underviser i forskellige institutioner, når de 
henvender sig. Bl.a. flygtninge i Jobcenteret, 
møder med anden etnisk baggrund end dansk i 
frivillighedshuset og i daginstitutioner.
En del af flygtningene, børn og unge, har 
meget caries. Kommunikationen er vanskelig 
og de kræver mange ressourcer, mange tider til
behandlinger og der er flere udeblivelser.

200 Tandlægenormeringen i år 
er blevet øget ved timer fra
tidligere der ikke var besat.

 
3. Udvalgt fokuspunkt
Handleplan og genopretningsplan
Sammenlignes regnskabsresultatet for 2015 med samme resultat for 2014, ses en forbedring på 43,8
mio. kr.  på Børneudvalgets ramme. Det skyldes flere forhold, men det kan fremhæves at hele 2015 
har haft som overskrift at økonomien skal rettes op. 
Med baggrund i merudgifterne på det socialfaglige område, blev det besluttet at gennemføre 
"Faglig og økonomisk handleplan for specialundervisning og det socialfaglige børne- og 
ungeområde". 

Handleplanens overskrifter var:
• En styrket sammenhæng mellem faglighed og økonomi
• En opbremsning af udgiftsstigningen
• Faglig og økonomisk sikker styring af området
• Klar og entydig beslutnings- og bevillingskompetence, herunder opbygning af en klar 

incitamentsstruktur.

På denne baggrund blev der nedsat en administrativ styregruppe samt en task force, hvis opgave det
var at varetage den overordnede styring af arbejdet med handleplanen og ansvaret for 
implementering. 

Børneudvalget er flere gange i 2015 blevet informeret om status i arbejdet, ligesom resultaterne har 
indgået i BO'erne. 

For at sikre at området kom i mål, valgte centerledelsen at:
• have fokus på visitation med henblik på at der blev truffet de rigtige afgørelser på et oplyst 

grundlag
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• udarbejde politisk godkendte serviceniveauer på det socialfaglige område og 
specialundervisningsområdet

• fokus på at udvikle og styrke egne specialiserede tilbud
• iværksætte ”fremskudt socialfaglig indsats” hvor rådgiver arbejder direkte ude på skole og 

dagtilbud (Nordstjernedistriktet). Dette for at arbejde tidligt og forebyggende og tids nok til at 
forebygge en eventuel underretning.

• med afsæt i Deloittes analyse og anbefaling at sikre kvaliteten  i det  socialfaglige arbejde, 
herunder iværksætte de rette foranstaltninger

• sikre det rigtige datagrundlag og stram økonomisk styring ved at arbejde med systematisk 
opfølgning af såvel økonomi som aktiviteter.
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Erhvervs- og Turismeudvalget

1. Resultat regnskab 2015

Det samlede regnskab på Erhvervs- og Turismeudvalget viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 
forhold til det korrigerede budget. 
Afvigelsen skyldes et mindreforbrug på aktiviteter under Drift, ETU med 0,1 mio. kr. og Pulje til 
Erhvervsudvikling på 1,0 mio. kr. Der søges overført 0,7 mio. kr. til projekter, som alle er 
disponeret i 2015 men først forventes realiseret i 2016 og udisponerede midler på 0,4 mio. kr. som 
forventes udmøntes af udvalget i 2016.

Ramme Vedtaget
Budget

Korrigeret
Budget

Regnskab Afvigelser til
korr. budget

Ramme 360
Erhverv og turisme

7.863 8.535 7.446 1.089

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2015

I budgetaftalen 2014-2017 blev der afsat en pulje til Erhvervsudvikling. Puljen er afsat, da der 
fortsat er behov for en prioritering af turist- og erhvervsområdet med henblik på at forbedre service 
og rammevilkår for erhvervene. Til det formål blev der afsat 2 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. 

Aktivitet Handling Økonomi 
i 1.000 kr.

Effekt

Tema 1: 
Erhvervsudvikling

Puljen består af afsat budget på 2.032.000 kr. i 2015 
og overførsler af disponerede beløb fra 2014 på 
834.000 kr. Der er disponeret i alt 2.619.000 kr. fra 
pulje, heraf er der udbetalt 1.841.000 kr. i 2015.
Nogle aktiviteter bliver først udbetalt i 2016, og der 
søges derfor overført 735.000 kr. til finansiering af 
dette. I 2015 er der et udisponeret beløb på 279.000 
kr., som forventes udmøntet af udvalget i 2016, og 
beløbet søges overført til finansiering af dette. 

2.855 Der er i 2015 ydet 
tilskud til at fast-
holde og udvikle 
eksisterende virk-
somheder samt 
tiltrække og fremme 
opstart af nye 
virksomheder.

Manglende udmøntning 279
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3. 3 udvalgte fokuspunkter
Udvalget har i 2015 fokuseret på at udarbejde Erhvervsstrategi 2016-19 og forslag til en ny 
turismestrategi, der skal vedtages i løbet af 2016. Et andet hovedfokus har været at sikre Gribskov 
Erhvervscenter de bedste udviklingsbetingelser i opstartsåret. Dette er blandet sket ved at støtte 
initiativer, som Gribskov Erhvervscenter har været drivkraften i -  fx etableringen af 
iværksætterhotel og -fabrik samt produktion af film til brug for markedsføringen af erhvervslivet og
erhvervsmulighederne i Gribskov Kommune. Udvalget har endvidere ydet medfinansiering til det 
tværkommunale projekt 'Maritime Turisme', så samarbejdspartnerne ErhvervGribskov og Gilleleje 
Havnelaug er sikret mulighed for at fremme små og mellemstore virksomheders 
udviklingsmuligheder i havnemiljøerne, bl.a. i samspil med kreative erhverv og oplevelseserhverv i 
områdets turistdestinationer.
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Social- og Sundhedsudvalget

1. Resultat regnskab 2015

Samlet set viser Social- og Sundhedsudvalgets regnskab 2015 et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. i 
forhold til korrigeret budget. Heraf udgør de foreslåede overførsler 10,5 mio. kr.

Som det ses i skemaet herunder skyldes halvdelen af mindreforbruget delrammen sundhedsfremme 
og tilskud. Forklaringen er, at en væsentligt mindre del af puljeaktiviteterne nåede at få afløb i 2015 
i forhold til forventningen. 
Der er også et pænt mindreforbrug på virksomhedsrammen på 3,5 mio. kr. hvoraf de 2,9 mio. kr. 
hidrører Pleje Gribskov og søges overført til kompetenceudvikling, investering og diverse projekter.
Der er et stort procentvist mindreforbrug på delrammen socialt udsatte, hvilket skyldes mindre 
aktivitet end forventet. Aktiviteten på delrammen er generelt svær at forudsige præcist, idet 
kommunen på flere af udgiftsområderne ikke visiterer til ydelser, og ofte meget sent får kendskab til
den konkrete aktivitet.
De 1,7 mio. kr. af mindreforbruget på borgere med handicap skyldes ændring af betalingsforhold 
grundet juridiske årsager.
Derudover er der mindre afvigelser som ikke gennemgås i detaljer.

Regnskab 2015 i 1.000 kr.

Ramme/delramme Vedtaget
Budget

Korrigeret
Budget

Regnskab
Afvigelser til
korr. budget

340 Administration 39.859 35.329 34.344 -984

341 Sundhed 489.128 506.776 499.148 -7.628

34101 Pleje og træning 288.446 292.644 294.700 2.056

34102 Hjælpemidler 28.681 28.885 28.992 107

34103 Sygehusydelser 158.990 170.183 169.512 -671

34104 Sundhedsfremme og tilskud 9.344 11.744 2.917 -8.827

34106 Madydelser 3.668 3.321 3.027 -293

342 Social 380.302 388.178 383.473 -4.706

34201 Borgere med handicap 180.111 195.467 193.187 -2.280

34202 Forsørgelse og boligstøtte 175.254 155.183 155.817 634

34203 Socialt udsatte 19.540 21.662 19.141 -2.521

34204 Flygtninge 5.397 15.866 15.327 -538

344 Virksomheder -1.200 3.714 232 -3.482

Udvalget i alt 908.089 933.997 917.197 -16.800

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2015
I tabellen nedenfor er udmøntninger af budgetaftalen for 2015 gennemgået.
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Aktivitet Handling/status

Økonom
i 
(i 1.000 
kr.)

Effekt

Tema 1:
Gilleleje Aktivitetshus

Der er forelagt sag for SSU med 
arbejdsgruppernes arbejde og forslag til 
videre proces.
Der er truffet beslutning om rammer og 
indhold for Seniorcenter i Gilleleje på 
SSU møde den 9. september, herunder 
at seniorcentret drives som en del af et 
samlet Gribskov Seniorcenter.
Midlerne er brugt til ansættelse af 
projektkoordinator. Arbejdet har ført til at
der i budgetaftalen for 2016-2019 er 
afsat 0.8 mio. kr. årligt i 2016-2018 og 
1,0 mio. kr. I 2019 til daglig drift og 
koordinering, heraf er de 0,2 mio. kr. 
årligt vedr. Ejendomsdrift. 
Samt at partierne er enige om, at 
Gilleleje Aktivitetshus skal placeres på 
Parkvej 97.
Der har været afholdt åbent hus den 21.
oktober for interesserede borgere, og 
kommende brugere har tilmeldt sig til en
arbejdsgruppe, der skal komme med 
input og idéer til den kommende 
istandsættelse og indretning af huset. 
Seniorhuset indvies i maj måned 2016

200 Gilleleje Aktivitetshus
giver brugerne

mulighed for socialt
samvær og et

fællesskab, der
forventes at give
brugerne øget

livskvalitet. Øget
livskvalitet kædes

sammen med mindre
sygdom og forbedret

sundhedstilstand
generelt.

Tema 2:
Center for sundhed og
trivsel

Processen er godkendt af SSU, og 
opgaven er sendt i udbud. Planlægges 
udført ultimo 2015 – primo 2016 med 
endelig afrapportering inkl. anbefaling 
ift. udvikling og organisering på 
Forebyggelsesudvalget og SSU i 2. 
kvartal 2016

500 Effekten forventes at
være en mere

sammenhængende
og dækkende ramme

for
forebyggelsesindsats

er på tværs af
Gribskov kommune

og mere sundhed for
borgerne

Tema 3:
Ny demografimodel 
for ældreområdet

Den nye demografimodel blev på møde 
22. april, forelagt for SSU, der 
anbefalede ØU de i modellen foreslåede
befolkningsreguleringer af sundheds- og
ældreområdet fra 2017 og frem. 
Modellen er siden tiltrådt af ØU den 4. 
maj og af BY den 11. maj.

0 Ikke relevant

Tema 4:
Akutteam/akutpladser

Det indledende arbejde vedr. bedre brug
af eksisterende akutteam/ akutpladser til
forebyggelse af indlæggelser og 
genindlæggelser er opstartet i tæt dialog

1.000 Effekten af temaet
forventes at være

færre indlæggelser
og genindlæggelser,
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med Toftebo. samt generelt
forbedret

sundhedstilstand for
borgerne.

Tema 5:
Sundhedsaftale III

Der er arbejdet med SA3 frem til nu med
at kortlægge eksisterende indsatser 
inden for området. Resten af året 
arbejdes der med de nedsatte 
tværsektorielle arbejdsgrupper, der er 
nedsat af regionen. Arbejdet med 
implementering af målene fortsætter.

Praksisplanen er endnu ikke endeligt 
vedtaget og dvs., at arbejdet fortsat 
udestår. Den godkendes endeligt i SST i
løbet af november måned. Når denne er
godkendt skal der indgå underliggende 
aftale før det helt lokale arbejde går i 
gang. Dvs., at pengene formentlig først 
anvendes i 2016. 

0 Effekten er styrkelse
af det nære

sundhedsvæsen
qua samarbejde

mellem kommune,
hospitaler og

praksissektor med
deraf følgende
afledte positive

effekter på borgere.

Tema 6:
Forebyggelsesindsats:
Borgere i bevægelse

Der er udarbejdet 
effektmålingsredskaber og iværksat 
aktiviteter, som der løbende måles på. 
Afrapportering fra nærmiljøerne er 
planlagt til juni 2016. Desuden tages nu 
fat på opstilling af effektmål for den 
bredere, borgerrettede forebyggelse, 
som ligger ud over nærmiljøerne. Der er
brugt ca. 0,7 mio. kr. primært til 
aflønning af sundhedskoordinator. 

1.000 De overordnede
effektmål for

programmet er:

1. 1) Der er 
etableret en 
tværgående, 
administrativ 
organisering på 
tværs af CSS, CBU, 
CA og CKFT

2.
2) Der er etableret en
tværgående, politisk 
organisering

3) Centerchefer, 
ledelse, tovholdere 
og medarbejderne i 
nærmiljøerne tager 
ejerskab for at 
integrere 
sundhedsfremme og 
forebyggelse i 
kerneopgaven

4) Der arbejdes 
effektbaseret ift 
sundhedsfremme og 
forebyggelse i de fire
nærmiljøer
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Desuden udarbejdes 
effektmål på alle 
nærmiljøer under 
programmet.

Tema 7:
Fokus på øget 
frivillighed

Frivillig koordinator er projektleder for 
arbejdet med det frivillige charter i 
Gribskov Kommune. Lokal forankring af 
det nationale frivillige charter sker i 
samspil med Frivillig Forum. 
SSU har i forlængelse af status på 
tovholderfunktionen båret ind i 
budgetforhandlingerne at der er i budget
2016-2019 afsættes midler til 
fastholdelse af tovholder.

450 Effekten er at der
skabes klare rammer

og spilleregler for
samarbejdet mellem
frivillige og Gribskov

Kommune, så vi
samarbejder der,

hvor det giver
mening.

Derudover forventes
effekten af

samarbejdet at
fastholde og
videreudvikle
velfærden for

kommunes borgere.

Tema 8:
Indsats for unge med 
psykiske lidelser

Udredningsteamet har haft en vanskelig 
start, da sagerne er komplekse og det er
en ny arbejdsmetode der er under 
udvikling. Målgruppen og 
organiseringen af arbejdet er nu 
skærpet og der er udvalgt 20 konkrete 
sager, der omhandler unge over 18 år 
med psykisk lidelse, som har 
multikomplekse problemstillinger, der 
rækker ind over flere forskellige 
fagområder.

Udredningsteamet skal sikre 
koordinerede sammenhængende forløb 
med en helhedsorienteret tilgang. Der er
indledt samarbejde med både interne og
eksterne samarbejdspartnere for at 
iværksætte håndholdte forløb med fokus
på både sociale, 
beskæftigelsesmæssige og 
sundhedsmæssige udfordringer for 
målgruppen. 

Udredningsteamet har indledt 
samarbejde med firmaet Sherpa, som 
matcher denne målgruppe og 
målsætningen med arbejdet særligt 
godt. Centralt i Sherpas indsatser er, at 
sikre at den unge får tilknytning til enten 
uddannelse eller beskæftigelse. Sherpa 

1.200 
inkl.
over-

førsler
fra 2014

Der forventes
positive effekter af en

helhedsorienteret
indsats for borgerne i

projektet. Både på
generel sundhed og

trivsel samt
tilknytning til

arbejdsmarkedet.
Der må også
forventes en

økonomisk gevinst
ved en

helhedsorienteret
sagsbehandling, og

en tryghed for
borgerne ved at

møde få
sagsbehandlere der
har koordineret den

samlede indsats.
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har, udover at matche ovenstående 
tilgang, en evidens- og effektorienteret 
tilgang og metodik.  Samarbejdet med 
Sherpa skal, udover at sikre effekt for 
borgeren, også bidrage til at 
kompetenceløfte medarbejderne 
omkring borgerne. 

Ultimo 2015 er der iværksat 8 
borgerforløb i regi af Sherpa.

Forløbene med Sherpa er som 
udgangspunkt etårige og  rækker ind i 
2016.  Indsatsen med 
Udredningsteamet forlænges derfor til 
udgangen af 2016. Dette for at sikre, at 
alle forløbene er gennemført, så der kan
foretages en samlet vurdering af 
effekten.

Der er afsat 600.000 kr. under SSU i 
henholdsvis 2014 og 2015. Hovedparten
af beløbet udmøntes først  i 2016, da 
indsatserne i regi af Sherpa først 
udløber ved udgangen af 2016. 

Tema 9:
Førtidspensionsreform
en – konsekvens af 
reform

Der er ikke umiddelbart konstateret 
afledte økonomiske effekter af 
førtidspensionsreformen på Social- og 
Sundhedsområdet. Det foreslås derfor, 
at arbejdet med temaet skrinlægges, 
men at der bibeholdes en opmærksom 
temaet.

0 Ikke relevant

3. Udvalgte fokuspunkter
Herunder en kort gennemgang af de områder der i særlig grad repræsenterer en udfordring for
Social- og Sundhedsudvalget i 2016.

Specialiserede område
Det specialiserede område, som dækker børn og voksne med handicap, vedbliver at være en 
udfordring for udvalget grundet stor tilgang af borgere. 
Dette til trods for en markant omkostningsreducering på ydelser i eget hjem leveret af kommunes 
egne tilbud på hele 28 % i perioden 2009 til 2014, og yderligere omkostningsreduktioner i 2015 og 
frem som følge af SSU besluttet justering i serviceniveau.
En hindring i bestræbelserne på at styre udgifterne er, at 32 % af de samlede udgifter på delrammen 
borgere med handicap vedrører borgere hvor Gribskov kun er betalingskommune. Gribskov har 
således ikke handlemulighed på disse borgere.
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Pleje og træning
Der er fire kritiske budgetudfordringer som bæres med ind i 2016:

1. øget behov for pleje blandt visiterede borgere 
2. højere belægning på plejecentrene
3. lavere indtægter fra andre kommuner ved salg af kommunale plejecenterboliger
4. stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi

Disse problemstillinger adresseres løbende. Primært gennem udvalgets fokus på nye veje, herunder 
”styrk hverdagen”. Der henvises i øvrigt til handleplanen der var vedlagt BO4 2015.
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Arbejdsmarkedsudvalget

1. Resultat regnskab 2015

Ramme Vedtaget Budget Korrigeret 
Budget

Regnskab Afvigelser til 
korr. budget

Overførsler 251.804 250.869 251.200 330

Indsatser 42.316 34.284 33.616 -668

Myndighed 46.164 54.845 54.197 -648

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2015

Aktivitet Handling Økonomi 
(i 1.000 
kr.)

Effekt

eksempel

Gribskov kommune er 
udfordret på en relativ høj 
ledighed og lavt 
uddannelsesniveau blandt de
unge i kommunen. De senere 
år er der iværksat en række 
politiske initiativer for at 
mindske
ledigheden og højne 
uddannelsesniveauet, men på
trods heraf er der behov for at
forstærke og
øge indsatsen på 
ungeområdet. Der ønskes at 
afprøve indsatser for de unge,
der i dag ikke kan
profitere af de eksisterende 
tilbud. Der af sættes 1,5 mio. 
kr. i 2015 og 2016 samt 1,0 
mio. kr. i
2017 og 2018 til den 
forstærkede ungeindsats.

Arbejdsmarkedsudvalget 
har truffet beslutning om 
udmøntning af 
puljemidlerne, således 
midlerne
hovedsageligt anvendes 
til;
- Fastholdelsesmentor 
(fastholdelse af unge i 
uddannelsessystemet)
- Unge 
virksomhedskonsulent 
(ordinære jobs til unge 
efter 
erhvervskompetencegiven
de udd)
- Netværk for unge 
ensomme
- Lokal 
uddannelsesmesse i 
Gribskov

1.500  Fastholdelsesmentor er
ansat efter sommeren 
2015 og er i gang.
Unge 
virksomhedskonsulent: 
der er dialog med 
erhvervscenteret om en 
model for placering af en
konsulent dér mhp at 
bringe de unge ud på 
arbejdsmarkedet. Det 
forventes at modellen er
færdigbehandlet og 
besluttet i november 
2015.
Uddannelsesmesse:  
Arbejdsmarkedsudvalget 
ønsker, at 
administrationen arbejder 
videre med at afdække 
mulighederne for at 
gennemføre et 
arrangement, der 
introducerer elever fra 
skolernes afgangsklasser 
til erhvervsuddannelserne 
i samarbejde med 
Børneudvalget. Der 
arbejdes med 
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udgangspunkt i "Hands 
on" konceptet. Udvalget 
ønsker sagen behandlet 
igen primo 2016. 
Netværk for unge: Der er i
oktober/november 
igangsat en dialog med 
ungeteamet for at
konkretiserer behovene 
der blev skitseret i Mploy 
unge rapporten.

Manglende udmøntning

 3. 3 udvalgte fokuspunkter

Ministermål 1. Mål: Flere unge skal have en uddannelse
Antallet af unge på uddannelseshjælp under 30 år skal begrænses til 237 personer i december 
2015. svt. et fald på 10 pct. fra december 2014 til december 2015. I december 2015 er der 
191unge på uddannelseshjælp i Gribskov Kommune. Det kan dermed konkluderes, at Gribskov 
Kommune med bred margen  har opfyldt dette ministermål for 2015.

Ministermål 2. Mål: Langvarige modtagere af off. forsørgelse skal have en tværfaglig og 
sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

• Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 60 personer i december 2015,
svt. et fald på 14 pct. fra nov 2014 til december 2015. I december 2015 er der det seneste
år tildelt førtidspension til 37 borgere. 

• Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger må som gennemsnit ikke udgøre mere end 85
sager i 2015. I 2015 var der som gennemsnit 69 sdp-sager over 52 uger

• Antallet  af  sygedagpengeforløb mellem 9 og 52 uger må som gennemsnit  ikke udgøre
mere end 276 sager i 2015. I 2015 var der som gennemsnit 274 sdp-sager mellem 9-52
uger.

Det kan derfor konkluderes, at Gribskov Kommune med bred margen  har opfyldt dette ministermål
for 2015.

Ministermål 3. Antal langtidsledige personer
Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de 
seneste 52 uger - skal begrænses til 150 personer (antal personer) i december 2015, svt. et fald 
på på 17 pct. fra okt. 14 - dec. 15. I december 2015 er der i alt 166 langtidsledige på a-dagpenge 
og kontanthjælp i Gribskov Kommune. Det kan dermed konkluderes, at Gribskov Kommune ikke 
har opfyldt dette ministermål for 2015.

Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder
• Prioritet af fastholdelse af sygemeldte på arbejdspladsen. Resultatmål: der er i 2015 som 

gennemsnit 100 sygedagpengemodtagere i delvist arbejde. Der var i 2015 som gennemsnit
64 sdp-modtagere i delvist arbejde

• Etablering af fleksjob. Der ansættes i 2015 i alt 95 borgere i fleksjob. Der blev ansat 77 
borgere i fleksjob i 2014. Der blev i 2015 ansat 102 borgere i fleksjob 

Det kan dermed konkluderes, at Gribskov Kommune ikke opfyldt 1. delmål vedr. sdp-modtagere i 
delvist arbejde– hvorimod 2. delmål vedr. ansættelse i fleksjob blev opfyldt.
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Kultur og Idrætsudvalget

1. Resultat regnskab 2015
Center for Kultur, Fritid & Turisme har tradition for tæt dialog og samarbejde med borgere,
foreninger og kulturattraktioner ud fra ønsket om at skabe og formidle "Kultur for, med, af og om
mennesker".
Strategisk er området funderet i Kulturstrategien og politikker og værdier på delområderne:
Folkeoplysning, Idræt, Kulturskole, Svømmehal og Bibliotek. Hertil kommer tværgående
samarbejder, hvor indsatsen knyttes til strategier og politikker med relevans for opgavevaretagelsen
eksempelvis Planstrategi samt Børne- og ungepolitik.
Indholdsmæssigt forstås kultur bredt og i mangfoldige former. Det er vores kulturarv, livsformer og
fællesskaber samt kunstnerisk og kreativ produktion og tænkning. Kultur skabes og formidles i
mødet med bibliotek, kulturskole, foreningsliv, idrætstilbud og kultur- og turistoplevelser udbudt af
blandt andet kulturattraktioner, museer og turisterhverv.
Center for Kultur, Fritid og Turisme understøtter og faciliterer projekter og opgaver, som initieres af
civilsamfundet. Myndighedsopgaver løses og kultur- og idrætsfremmende initiativer udvikles i
samspil med borgere og partnerskaber med blik for kvalitet, helhed og tværfaglighed. 
Sundhedsfremme ses som et tværfagligt ansvar, og Center for Kultur. Fritid og Turisme deltager i 
sundhedsprojektet ”Grib Livet” med særlig fokus på mental sundhed og meningsfulde fællesskaber.
I forhold til turismesatsningen deltager Gribskov Kommune i projekter forankret i EU-samarbejder 
med reference til VisitNordsjælland og Center for Kystturisme under Erhvervsministeriet. Udover et
tæt samarbejde med Visit Nordsjælland er den første turismestrategi i Gribskov Kommune under 
udarbejdelse.

Ramme Vedtaget Budget Korrigeret 
Budget

Regnskab Afvigelser til 
korr. budget

Ramme 380 60.319.856 59.488.646 57.782.477 -1.706.169

Ramme 388   3.330.045
 

  3.330.045
 

  3.369.598       39.553
   

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2015

Indledning 
Gribskov Kommune investerer ca. 60 mio. kr. årligt i kultur, idræt og fritid. Investeringer på dette 
område understøtter borgernes sundhed og trivsel. Deltagelse i kultur- og fritidslivet er noget man 
som menneske gør af lyst og ikke af tvang, og bidrager til den enkeltes livskvalitet og mulighed for 
at være en del af et meningsfuldt fællesskab.  Kommunens investeringer i gode og tidsvarende 
idrætsfaciliteter sætter ramme for, at rigtig mange af kommunens borgere har lyst til at dyrke idræt 
og derved styrke deres sundhed og trivsel.
På Kulturområdet investeres der hvert år i de kulturinstitutioner som ligger i kommunen. Her 
understøttes blandt andet, at børn og unge møder kunst og kultur i deres hverdag, hvilket styrker 
dannelse og kreativitet hos børnene og ruster dem til deres fremtidige voksentilværelse.
Kommunens støtte til frivillige foreningers festivaler og events er med til at brande Gribskov som 
en kommune, hvor der er attraktive aktiviteter for borgere og turister. 
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Turister tiltrækkes af de mange events og aktiviteter, og den omsætning dette skaber har en meget 
stor betydning for indtægter til kommunen. 

Aktivitet Handling Økonomi (i 1.000
kr.)

Effekt

Springcenter For at skabe 
bedre vilkår for 
børn og unges 
mulighed for at 
dyrke gymnastik 
afsættes 19 mio. 
kr. til deponering 
til etablering af et 
springcenter og 
samlet kr. 1,9 mio.
kr. årligt til 
efterfølgende drift 
af et nyt 
springcenter.

1,9 mio. Udvidelse af 
kommunens 
idrætsaktiviteter og 
tilbud fra 2016.

Manglende udmøntning

 

Aktivitet Handling Økonomi (i 1.000
kr.)

Effekt

Kulturen i vores natur For at kombinere 
kultur- og 
naturoplevelser til 
glæde for såvel 
vores egne 
borgere som de 
turister, investeres
i følgende 
initiativer:
• Breddeidræt 
• Foreningen 
Gribskov Elite og 
Talentudvikling 
• Musik i Lejet 
• Kulturpas 

• Veterantr

0,5 mio. Styrkelse af events og 
aktiviteter for 
kommunens borgere 
og turister. 

Mulighed for at 
idrætstalenter kan 
træne og få 
kostvejledning i egen 
kommune. 

Styrkelse af sundhed  
og fællesskab blandt 
kommunens borgere 
igennem 
Breddeidrætsprojekter
ne. 

Manglende udmøntning
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Aktivitet Handling Økonomi (i 1.000
kr.)

Effekt

Munkeruphus For at tiltrække 
endnu flere 
turister investeres
der 1,0 mio. i 
kulturinstitutionen 
Munkeruphus

1,0 mio. Øgede besøgstal og 
stigning i aktiviteter 
på Munkeruphus. 

Øget mulighed for 
borgere og turister for
at møde kunst og 
kultur

Manglende udmøntning

3. 3 udvalgte fokuspunkter

1. Samspil mellem kultur og skole
I forbindelse med implementering af læringsreformen er der arbejdet med at koble skolen og 
kulturen tættere sammen, som er ét af læringsreformens fokusfelter. Formålet er at åbne skolen ud 
mod lokalsamfundet og åbne kulturen og kulturinstitutionerne ind i skolen.

Bibliotekerne.
Bibliotekerne har arbejdet med implementeringen af læringsreformen, specielt på skoleområdet. 
Dette er sket i tæt samarbejde med skoleledelserne på Gribskolen, Nordstjerneskolen samt 
Gilbjergskolen. Indsatserne har bl.a haft fokus på, at inddrage andre aktører i elevernes 
undervisning, styrke læseindsatsen, udvikle elevernes forståelse for lokaldemokrati samt styrke 
elevernes forståelse af antiradikalisering.

Kulturskolen.
Kulturskolens musiklinie har afholdt flere aktiviteter som følge af læringsreformen. Der er udviklet 
et katalog med gratis tilbud og betalings tilbud som skolerne har anvendt med fokus på musikalsk,- 
sproglig,- motorisk,- og fællesskabslæring.
Samarbejdet er foregået med Nordstjerneskolen, Gilbjergskolen, Gribskolen og Skt. Helene skole.
Blandt de afprøvede tilbud kan nævnes et samarbejde om fællesskab i indskolingen, et musik & 
matematik forløb samt sammenspil i studietiden. En række koncertbesøg med fokus på danske 
forfattere og komponister. Gribskolen har købt ydelse der dækker hele skolens lovpligtige 
musikundervisning.
På dagtilbudsområdet har omkring 360 børn modtaget musik og rytmik til styrkelse af sprog og 
motorik. Der er indgået aftaler med institutioner, således at 360 nye børn involveres i tilbudet i 
2016.

Evaluering
Bibliotekerne.
Indsatserne på bibliotekerne har dannet udgangspunkt for et tættere samarbejde mellem bibliotek og
alle skoler. Biblioteket har haft fokus på at løfte de opgaver der, qua den nye skolereform, nu ligger 
i det pædagogiske læringscenter. Opgaver der, for nogens vedkommende, med fordel kan udnyttes 
på tværs af bibliotek og pædagogisk læringscenter og komme borgere i alle aldre til gavn.
 
Kulturskolen
Musikskolens samarbejde indenfor læringsreformen viser sig at styrke folkeskoleelevernes glæde 
ved musik. Det er bl.a. udtrykt fra en gruppe elever i 5. klasse på Gribskolen, der ønskede mere 
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musik. Den styrkede faglighed har bidraget til et godt læringsmiljø, hvor der også er kommet 
efterspørgsel på samarbejde i forhold til musikprojekter.  

2. Kyst og turisme
Arbejdet med kyst og turisme sker på tværs af centre og afdelinger. Ønsket er at tiltrække flere 
turister, styrke attraktionerne i kommunen og udvikle kystturismen i samarbejde med Visit 
Nordsjælland.

Evaluering
Indsatsen har omhandlet udvikling af Kulturhavn Gilleleje, forprojekt til etablering af et 
museumsstrøg i Gilleleje samt videreudvikling af kystturisme med badebyer og eventudvikling.
I forhold til Kulturhavnen er rammeaftale/samarbejdsaftale indgået og indflytning forventes pr 1 
oktober 2016 med officiel åbning 1 december 2016.
I forhold til museumsstrøg i Gilleleje er der etableret et forprojekt, som har til formål at undersøge 
mulighederne for at etablere et museumsstrøg i Gilleleje bl.a. indeholdende et nyt museum til 
formidling af redningen af de danske jøder i oktober 1943.  
Indsatsen på turistområdet har haft fokus på at skabe fundament for udvikling af Kystturisme og
badebyer. Der er indgået en tre-årig partneskabsaftale med Visit Nordsjælland med overskriften
” Kyst, by og natur – turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland”. Her vil blandt andet blive 
arbejdet videre med potentialeplanerne for Gilleleje og Tisvildeleje, som Visit Nordsjælland fik 
udarbejdet i 2014. Planerne er politisk godkendt som strategiske redskaber der kobler sig til 
planlægningsaktiviteter som Kystprogram, Gillelejeprogram, Udviklings- og Turismestrategi.
I 2015 er arbejdet med at understøtte frivillige foreningers festivaler og events intensiveret. Der 
arbejdes på at gøre arbejdet for aktørerne så let og gennemskueligt som muligt.
Arbejdet med Gribskov Kommunes første Turismestrategi blev påbegyndt i 2015, og strategien 
forventes politisk vedtaget i første halvår af 2016. 

3. Opførelse af springcenter
I Budgetaftalen for 2015 – 2018 blev der afsat midler til opførelse af et springcenter i Helsinge. Det 
var udtryk for et politisk ønske om at give bedre træningsmuligheder for springgymnastikken i 
Gribskov Kommune. Der blev afsat 19 mio. kr. til opførelsen og 1,9 mio. kr. årligt til den 
efterfølgende drift.

Evaluering
Det blev besluttet, at Helsinge Hallerne skulle stå for opførelse og drift af det kommende 
springcenter. Helsinge Hallerne gik derefter i gang med arbejdet, og Gribskov Kommune at stille 
garanti og deponere det nødvendige beløb for at udbudsarbejdet kunne gå i gang. Der blev 
udarbejdet udbudsmateriale og et udbud blev gennemført. 1. spadestik blev foretaget i efteråret 
2015, og springcenteret forventes at stå klar til ibrugtagning 1. maj 2016.
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Økonomiudvalget

1. Resultat regnskab 2015

Regnskab 2015 viser et samlet mindreforbrug på 17,3 mio. kr. svarende til 7,2 procent i forhold til 
det korrigeret budget. Det skyldes primært et mindreforbrug på Centre under ØU vedrørende 
lønsum og drift samt øvrige IT udgifter, Personalepolitiske formål, Puljer og Ejendomsudgifter samt
merforbrug på Risikostyring. Heraf søges der overført 11,5 mio. kr. til aktiviteter, som er disponeret 
og afsat i 2015 men først forventes realiseret i 2016. 

Ramme
Beløb i 1.000 kr. 

Vedtaget
Budget

Korrigeret
Budget

Regnskab Afvigelser til
korr. budget

Ramme 390
Politiske udvalg og administration

171.815 153.646 143.062 10.585

Ramme 391
Puljer, ØU

-14.842 13.694 8.219 5.413

Ramme 395
Ejendomsudgifter

87.273 72.120 70.926 1.195

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2015

I budgetaftalen 2014-2017 og 2015-2018 blev der under Økonomiudvalget afsat følgende puljer:
• Strategisk investeringspulje - Ramme til politisk prioritering

Ved budgetvedtagelsen 2015-2018 er der en udisponeret ramme på 0,5 mio. kr. af den 
samlede strategiske investeringspulje, som i løbet af budgetåret politisk kan prioriteres til 
øvrige strategiske orienterede indsatsområder. 

• Strategisk investeringspulje - Omstilling og organisationsudvikling
Puljen er afsat til at understøtte den fortsatte udvikling og omstilling af organisationen med 
henblik på at opnå de målsatte effektiviseringer og produktivitetsstigninger. Det stiller krav 
til omlægning a strukturer, processer, arbejdsgange etc., og der vil være behov for at 
understøtte dette arbejde. Der er således afsat 2,0 mio. kr., som direktionen kan prioritere til 
understøttelse af aktiviteter, der retter sig mod realiseringen af effektiviseringer og 
produktionsstigninger.
Korrigeret budget udgør 2,9 mio. kr., da der ved regnskab 2014 er overført restbudget på 0,9
mio. kr. til finansiering af fortsat analysearbejde og planlagte procesforløb i 2015.

• Strategisk investeringspulje - Strategisk investeringspulje - Digital borger
Puljen på 1,0 mio. kr. er afsat til understøttelse af aktiviteter til at fremme digitale borgere 
og digitalt erhvervsliv, som giver mulighed for effektiviserings- og produktionsforbedringer.
Ved regnskab 2014 er der overført restbudget på 0,8 mio. kr. til finansiering af det fortsatte 
arbejde i 2015.

• Strategisk investeringspulje - Digital processtøtte
Puljen på 0,4 mio. kr. er afsat til investering i digital processtøtte, der skal understøtte 
muligheden for udvikling og implementering af ledelsesinformationssystem. Det er med til 
at styrke den ledelsesmæssige arbejde i form af løbende afrapportering af resultater og 
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effekter. Ved regnskab 2014 er der overført restbudget på 0,5 mio. kr. til finansiering af en 
forskydning i afregning fra puljen til 2015.

• Pulje til Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme
Puljen på 4,0 mio. kr. er afsat til at fremme strategiske investeringer på kultur- og 
idrætsområdet, samt på turist- og erhvervsområdet. Aftaleparterne er enige om, at op til 0,2 
mio. kr. af de afsatte midler skal øremærkes til støtte til idrætsforeningerne i mindre 
lokalsamfund. Der skal indenfor rammerne af denne pulje ydes et årligt driftstilskud på op 
til 0,75 mio. kr. til Munkeruphus. Ved regnskab 2014 er der overført restbudget på 1,5 mio. 
kr. til finansiering af projekter, der er bevilget i 2014 men først bliver udbetalt i 2015.

• Pulje til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning
Puljen på 2,0 mio. kr. er afsat til at fremme særlige strategiske erhvervsinvesteringer. Det 
skal understøtte aftaleparternes satsning på at forbedre rammevilkår for etablering eller 
vækst af virksomheder der enten allerede er eller ønsker at etablere sig i Gribskov 
Kommune. Denne investeringspulje kan, i samspil med respektive gruppe- og 
udvalgsformænd, prioriteres af borgmesteren, uden yderligere bevillingsangivelse. I det 
omfang der er behov for at allokere midler til Fredbogård Fonden (Græsted Eventplads via 
Græsted Veterantræf) og Partnerskabsaftale med Nordsjællands Håndbold, skal disse 
finansieres inden for rammerne af denne pulje. Ved regnskab 2014 er der overført restbudget
på 0,5 mio. kr. til finansiering af projekt, der er bevilget i 2014 men først bliver udbetalt i 
2015.

• Pulje til Landsbyer
Puljen på 1,0 mio. kr. er afsat i 2014, da aftaleparterne ønsker at fremme indsatser i 
kommunens landsbyer. Det skal fremme aktiviteter i landsbyerne i tæt samarbejde med 
dialogforum for lokalsamfundene. Ved regnskab 2014 er der overført restbudget på 1,0 mio. 
kr. til finansiering af projekter, der er bevilget i 2014 men først forventes udbetalt i 2015.

• Investeringer i IT
Kvaliteten af kommunens IT skal styrkes, og der investeres 5,0 mio. kr. årligt i 2015 og 
2016. Investeringerne skal sikre en mere sikker og stabil drift af kommunens IT-systemer, så
der kan opnås mere effektive arbejdsprocesser og en bedre brug af medarbejderens daglige 
ressourcer til gavn for borgerne. Investeringerne skal understøtte arbejdet med en ny IT 
strategi, hvor kommunens samlede IT-platform og virkemåde vil blive moderniseret. 

Aktivitet Handling Økonomi
i 1.000 kr.

Effekt

Tema 1: 
Strategisk investeringspulje – 
Ramme til politisk prioritering

Puljen er omprioriteret til imødegåelse af 
udfordringer på Børneområdet. Puljen er herved
fuldt udmøntet i 2015. 

553 -

Tema 2: 
Strategisk investeringspulje – 
Omstilling og 
organisationsudvikling

Der er brugt 1,5 mio. kr. af puljen til diverse 
analyser i 2015. Der er ansat en medarbejde i 
tidsbegrænset stilling til udgangen af 2017, som 
skal løfte flere opgaver, der kan  sikre 
gevinstrealisering eller kvalitetsforbedring for 
borgerne. Restbudget på 1,1 mio. kr. søges 
overført til finansiering af planlagte projekter og
nye indsatser i forbindelse med velfærds-
udviklingsprogrammet i 2016.

2.912 -

Tema 3: 
Strategisk investeringspulje – 
Digital borger

Der er omprioriteret 1,0 mio. kr. til imødegåelse 
af udfordringer på Børneområdet, og der er 
disponeret 0,8 mio. kr. til en række projekter i 

1.850 Der er ydet støtte til 
digitalisering af 
byggesager, IT 
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forhold til digital borger og erhverv. Puljen er 
herved fuldt udmøntet i 2015.

understøttelse til GIV 
projektet, sprog-
integration i en 
daginstitution og 
digitalt bibliotek.

Tema 4: 
Strategisk investeringspulje – 
Digital processtøtte

Der er brugt 0,4 mio. kr. af puljen til FLIS 
(fælles ledelsesinformationssysem), der omfatter
indlæsning af historiske data og licens i 2015. 
Derudover er der er investeret i  ledelses- 
informationssystem på sundhedsområdet, hvor 
udgiften først kommer i 2016. Til finansiering af 
dette søges restbudget på 0,5 mio. kr. overført til
2016.

930 Der arbejdes hen  
mod et fundament for 
tværgående 
ledelsesinformation 
og  FLIS er første 
skridt på vejen. I 
2015 er der arbejdet 
på at validere data til 
det videre arbejde.

Tema 5: 
Investeringspulje – Kultur, 
Idræt, Erhverv og Turisme

Der er udmøntet 5,4 mio. kr. fra puljen til 
forskellige projekter. Heraf er der udbetalt 3,9 
mio. kr. i 2015. De resterende  1,5 mio. kr. søges 
overført til 2016, hvor de  forventes udbetalt. 
Det udisponerede beløb på 0,1 mio. kr. blev ved 
BO4 2015 tilført kassebeholdningen. 

5.544 I 2015 har puljen 
bl.a. givet mulighed 
for øget eksponering 
af lokalt-producerede 
fødevarer, fokus på 
vores stedbundne 
kvaliteter ifm 
havsvømning samt til 
flere nye events i 
Græsted 

Tema 6: 
Investeringspulje til særlige 
erhvervsinvesteringer med 
strategisk betydning

Der er omprioriteret 1,0 mio. kr. til imødegåelse 
af udfordringer på Børneområdet. Derudover er
der udmøntet 1,0 mio. kr. fra puljen til 
forskellige projekter, som alle er udbetalt i 2015.
Det udisponerede beløb på 0,5 mio. kr. ønskes 
overført til samme formål i 2016.

2.532 Der er i 2015 ydet 
støtte til Transition 
World Center, til 
Fredbogård Fonden, 
Græsted Eventplads 
og Partnerskabs-
aftale med Nord-
sjællands Håndbold .

Tema 7: 
Pulje til Landsbyer

Der er udmøntet 1,0 mio. kr. fra puljen til 
forskellige projekter. Heraf er der udbetalt 0,7 
mio. kr. i 2015. En forening har meldt tilbage, at
de ikke bruger det tildelte beløb, og det er ved 
BO4 2015 tilbageført til kassebeholdningen. Det
resterende beløb på 0,2 mio. kr. søges overført 
til 2016, hvor det forventes udbetalt.

976 Puljen har givet 
mulighed for 
afholdelsen af en lang
række arrangementer 
i Gribskovs 
landbysamfund, som 
samlet set vil bidrag 
til at skabe attraktive 
lokale bysamfund.

Tema 8: 
Investeringer i IT

Der er omprioriteret 1,0 mio. kr. til imødegåelse 
af udfordringer på Børneområdet. Resten af 
puljen på 4,0 mio. kr. er ikke disponeret i 2015. 
Beløbet søges overført til 2016 til realisering af 
IT strategien.

5.000 -

Manglende udmøntning 7.857

 
3. 3 udvalgte fokuspunkter

Udbuds- og Indkøbsstrategi
I maj 2015 godkendte Byrådet Gribskov Kommunes ny indkøbs- og udbudsstrategi, en strategi der 

Årsberetning 2015 46 Gribskov Kommune



erstattede den tidligere strategi og politik. Strategien udstikker rammerne for arbejdet med udbud og
indkøb. Hensigten med Gribskov Kommunes nye strategi er at give borgere og leverandører et 
overblik over kommunens holdninger på området. Udover strategien er der udarbejdet vejledninger 
til administrationen om den praktiske og administrative proces for gennemførelse af udbud, dette 
også set i relation til den nye udbudslov som trådte i kraft 1. januar 2016. 

Gevinstrealisering – Udbud og Kontrakter
I 2015 har der været fokus på at indhente gevinstrealisering i forbindelse med gennemførelse af  
udbudsprocesser. På den baggrund er der i 2015 tilgået 5,9 mio. kr. til ØU, som fordeler sig således:
3,7 mio. kr. på befordring
0,6 mio. kr. på rengøringsydelser
1,1 mio. kr. på grønne områder
0.3 mio. kr. på urologi produkter
0,2 mio. kr. på stomi produkter

I forhold til budgettet giver det merindtægt på 4,0 mio. kr. hvoraf 2,6 mio. kr. er tilgået produktiv 
velfærd og 1,3 mio. kr. er tilgået kassebeholdningen.

IT og digitalisering

Digitalisering
I 2015 har der været fokus på at skabe grundlag for det fremtidige arbejde med digitalisering i 
Gribskov Kommune, med fokus på koncernperspektiv, effektivisering og effektstyring. Væsentlige 
indsatser er oplæg til beslutning vedrørende samarbejder med eksterne samarbejdspartner omkring 
IT-drift og digitalisering samt oplæg til fremtidig IT-understøttelse af administrative arbejdsopgaver
(basis-IT). Dette arbejde fortsætter ind i 2016.

Sikkerhed
Der har i 2015 været fokus på at skærpe sikkerheden i Gribskov Kommune. Dette arbejde har 
blandt andet udmøntet sig i en revidering af Gribskov Kommune sikkerhedshåndbog, samt 
forskellige tekniske tiltag for at sikre stabilitet og integritet. Der er nye regler indenfor området, 
som skal implementeres, samt behov for en mere tidssvarende tilgang til sikkerheden, og derfor 
fortsættes arbejdet med at skærpe IT-sikkerheden i Gribskov Kommune i 2016. 
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Regnskabsopgørelse 2015 - Udgiftsregnskab
Beløb i 1.000 kr. (netto) Budget 2015 Regnskab 2015

1. Skattefinansieret område

Skatter (fkt. 7.90-7.96) -2.161.381 -7.800 -2.169.181 -2.168.944 237

Tilskud og udligning (fkt. 7.79-7.87) -225.142 -4.500 -229.642 -228.862 780

Driftsvirksomhed (hkt. 0 samt 2-6) 2.304.503 59.834 2.364.337 2.306.015 -58.322

Renter og kursregulering (fkt. 7.05-7.78) 12.064 2.996 15.060 13.670 -1.390

Primært driftsresultat -69.956 50.530 -19.426 -78.121 -58.695

Anlægsvirksomhed i alt (hkt. 0 samt 2-6) 52.658 55.611 108.269 61.740 -46.529

Resultat af skattefinansieret område -17.298 106.141 88.843 -16.381 -105.224

2. Forsyningsområdet

Driftsvirksomhed (hkt. 1, dranst 1) 610 -4.950 -4.340 -6.748 -2.408

Anlægsvirksomhed (hkt. 1, dranst 3) 3.871 4.370 8.241 4.170 -4.071

Resultat af forsyningsområdet 4.481 -580 3.901 -2.578 -6.479

Resultat  i alt -12.817 105.561 92.744 -18.959 -111.703

Fortegnsforklaringer:

Budget og regnskab: Mer- /mindreudgifter:

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

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

Bemærkninger til regnskabsopgørelsen – 2015

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

og er specificeret i forhold til Indenrigsministeriets bestemmelser.

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

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

Bemærkningerne til Regnskabsopgørelsen vil derfor svare til bemærkningerne i Regnskabsoversigten

hvorfor der henvises til Regnskabsoversigtens bemærkninger.

Afstemning af regnskabsopgørelse til regnskabsoversigten.

Korr. Budget Regnskab

Resultat regnskabsoversigten 98.564 2.393

Resultat regnskabsopgørelse 92.744 -18.959

Forskel 5.820 21.352

Forskel består af:

* Afdrag lån, ramme 403 25.450 25.271

* Afdrag byudvikling 3.674 5.561

* Afdrag på ejendomme, ramme 348 SSU 4.789 6.915

* Afdrag på ejendomme, ramme 395 ØU 1.455 2.167

* Lånoptagelse -29.548 -18.562

* Lånoptagelse ifm. anlæg

5.820 21.352

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

men er en del af beløbene på finansieringsoversigten.

Tillægs-
bevillinger

Korr. Budget 
2015

Mer- 
/mindreudgifter
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Finansieringsoversigt 2015  -  Udgiftsregnskab

Beløb i 1.000 kr. (netto)

Likvid beholdning primo 2015 (fkt. 9.01-9.11) -80.397

Tilgang af likvide aktiver:

Årets resultat -12.817 105.561 92.744 -18.959 73.785

Lånoptagelse m.v. (fkt. 8.63-8.79) 0 -29.548 -29.548 -18.562 -48.110

Øvrige finansforskydninger (fkt. 8.12-8.62) -13.766 -78.383 -92.149 36.582 -55.567

Anvendelse af likvide aktiver:

Afdrag på lån (fkt. 8.63-8.79) 26.583 2.370 28.953 39.914 68.867

Likvid beholdning ultimo 2015 (fkt. 9.01-9.11) -41.422

Fortegnsforklaringer:

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

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

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

Bemærkninger til finansieringsoversigten – 2015

Årets resultat

Årets resultat er overført fra regnskabsopgørelsen.

Likvid beholdning ultimo 2015, indeholder ikke statusposteringer på 1.107 mio. kr. Faktisk likvid beholdning er -40.315 (1.000 kr.)

Låneoptagelse og afdrag på lån Mio. kr.

Afdrag på lån incl. Byudvikling 39,9

Lånoptagelse  -18,6

Låneoptagelse og afdrag på lån, i alt 21,3

Øvrige finansforskydninger

Bemærkninger til øvrige finansforskydninger fremgår af bemærkningerne til Balancen.

Budget 
2015

Tillægs- 
bevillinger

Korr. Budget 
2015

Regnskab 
2015

Mer- 
/mindreudgift

er
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Balance 2015  -  Omkostningsregnskab

Note Aktiver  (1.000 kr.)
Ultimo 2014 Ultimo 2015

Anlægsaktiver

1 Materielle anlægsaktiver (fkt. 9.80-9.84) -1.185.664 -1.167.501
Imaterielle anlægsaktiver (9.85) 0 0

2 Finansielle anlægsaktiver (fkt. 9.21-9.27 og 9.30-9.35) -2.188.339 -2.184.307

Anlægsaktiver  i alt -3.374.002 -3.351.808

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger (fkt. 9.86) 0 0

3 Fysiske anlæg til salg (fkt. 9.87) -216.781 -209.740

4 Tilgodehavender (fkt. 9.12-9.19) -156.786 -147.763
Værdipapirer (fkt.  9.20) -130 0

5 Likvide beholdninger (fkt. 9.01-9.05 og 9.08-9.11) -80.397 -40.316

Omsætningsaktiver  i alt -454.094 -397.819
Aktiver  i alt -3.828.096 -3.749.627

Note Passiver  (1.000 kr.)
Ultimo 2014 Ultimo 2015

6 Hensatte forpligtelser (fkt. 9.90) 230.664 218.752

7 Langfristede gældsforpligtigelser (fkt. 9.63-9.79) 847.278 828.296

8 Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv. (fkt. 9.36-9.49) 7.686 8.014

9 Kortfristede gældsforplitelser (fkt. 9.50-9.62) 384.666 349.098

10 Egenkapital (fkt. 9.91-9.99) 2.357.802 2.345.467
Passiver  i alt 3.828.096 3.749.627

Fortegnsforklaring:

Aktiver og passiver:

Det vi ejer eller har tilgode = - (minus)

Det vi skylder eller har af forpligtelser samt egenkapital = + (plus)
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Bemærkninger til balance 2015.

Note 1 Materielle anlægsaktiver (fkt. 9.80-9.84)

Gribskov Kommunes anlægsaktiver viser værdien af kommunens fysiske aktiver, der

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

ejendom, maskiner, transportmidler og inventar.

Materielle anlægsaktiver er faldet med 18,2 mio. kr. jf. nedenfor.

Mio. kr.

Grunde fkt. 9.80 -0,4

Bygninger, fkt. 9.81

-Afskrivninger -47,0

-Salg -13,0

-Køb 3,6

-Igangværende anlæg, som er ibrugtaget i 2015 3,8

I alt -52,6

Tekniske anlæg fkt. 9.82

-Igangværende anlæg, som er ibrugtaget i 2015 41,6

-Nyanskaffelser 0,4

-Afskrivninger -8,4

I alt 33,6

Tekniske anlæg fkt. 9.83

-Nyanskaffelser 3,0

-Afskrivninger -4,8

I alt -1,8

Under udførelse fkt. 9.84

-anlæg overført til ibrugtagende aktiver -45,2

-nyt forbrug på anlæg 48,2

I alt 3,0

Total -18,2

Note 2 Finansielle anlægsaktiver (fkt. 9.21-9.27 og 9.30-9.35)

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

indskud til landsbyggefonden.

Finansielle anlægsaktiver er faldet med 4,0 mio. kr. der hovedsageligt skyldes deponering vedr.

Springcenter, Fredbogård Fonden og Kultursalen, samt et fald i tilgodehavender vedr. statsrefusion

og lån til betaling af ejendomsskat.
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Note 3 Fysiske anlæg til salg (fkt. 9.87)

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

Anlæg til salg er faldet med 7 mio. kr.:

Nyt forbrug på anlæg til salg 2,3

Solgte anlæg -9,3

I alt -7,0

Note 4 Tilgodehavender (fkt. 9.12-9.19)

Tilgodehavender indeholder blandt andet tilgodehavender fra staten vedr. statsrefusion,

tilgodehavender som Gribskov kommune opkræver i debitorsystemet samt andre kortfristede

tilgodehavender

De samlede tilgodehavender er faldet med 9,0 mio. kr. der hovedsageligt skyldes forskydninger

i restancer i debitor samt mellemregning mellem årene.

Note 5 Likvide beholdninger (fkt. 9.01-9.05 og 9.08-9.11)

Den likvide beholdning udtrykker Gribskov kommunes kassebeholdning

ultimo regnskabsåret

De likvide beholdninger er faldet med 40 mio. kr., dette skyldes følgende: 

Resultat jfr. Regnskabsopgørelsen:   -19  mio. kr.

Låneoptagelse............................:    -18,6 mio. kr.  

Afdrag på lån..............................:    39,9 mio. kr.

Øvrige finansforskydninger...........:    36,6 mio. kr. 

Kursregulering............................:      1,1mio. kr.

Note 6 Hensatte forpligtelser (fkt. 9.90)

Hensatte forpligtigelser er et udtryk for Gribskov Kommunes pensions-

forpligtigelser vedr. tjenestemandspensioner, forpligtigelser vedrørende 

arbejdsskader, miljøforpligtigelser m.v.

De hensatte forpligtigelser er faldet med 11,9 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes

et fald i tj.mandspensionsforpligtelsen og forpligtigelser vedr. erstatninger og

retssager.
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Note 7 Langfristede gældsforpligtigelser (fkt. 9.63-9.79)

De langfristede gældsforpligtelser viser, hvor meget Gribskov Kommune skylder til 

diverse kreditinstitutioner m.v.

De langfristede gældsforpligtigelser er faldet med 19,0 mio. kr. Årsagen er afdrag

på 34,6 mio. kr., samt optagelse af nye lån i 2015 på 15,6 mio. kr.

Note 8 Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv. (fkt. 9.36-9.49)

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

Note 9 Kortfristede gældsforplitelser (fkt. 9.50-9.62)

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

kortfristede gældsforpligtelser er registreret kommunens leverandørgæld, mellemregning  

med kirken samt diverse mellemregningskonti.

De kortfristede gældsforpligtelser er faldet med 35,6 mio. kr. der hovedsageligt skyldes

mellemregningskonto for supplementsposteringer og den kortfristede gæld til staten er faldet.

Note 10 Egenkapital (fkt. 9.91-9.99)

Egenkapitalen er en opgørelse over kommunens kassebeholdning ultimo regnskabsåret

Egenkapitalen er faldet med 12,3 mio. kr. til i alt 2.345 mio. kr. 

Egenkapitalen er endvidere specificeret i årsberetningens afsnit om

Udvikling i egenkapitalen.

Øvrige bemærkninger til balancen:

Note 12 Kautions- og garantiforpligtelser udgør 1.441.454.340kr. 

Note 13 Eventualrettigheder udgør 96.549.527 kr. (Indskud i landsbyggefonden)

Note 14 Der er indgået følgende rente-SWAP-aftaler:

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

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

Fast rente 2,335%. Aftalen har en restgæld pr. 31-12-2015 på 238,6 mio. kr.

Markedsværdien udgør 31-12-2015 -23,3 mio. kr.

Aftale nr. 1077946/1367167 indgået med Nordea pr. 27. feb. 2012 med udløb 28. nov. 2036. 

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

Fast rente 3,93%. Aftalen har en restgæld pr. 31-12-2015 på 196,6 mio. kr.

Markedsværdien udgør 31-12-2015 -45,5 mio. kr.

Aftalen erstatter aftaleaftale nr. 983216/1232949
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Aftale S201007120 med Danske Bank oprindelig hovedstol 88,7 mio. kr. med en fast rente på 3,979%

med start juli 2012 og udløb juli 2037.

Restgæld pr. 31-12-2015 på 84,8 mio. kr. Markedsværdi udgør 31-12-2015 -24,7 mio. kr. 

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

med start jan. 2013 og udløb jan. 2038. 

Restgæld pr. 31-12-2015 på 19,1 mio. kr. Markedsværdi udgør 31-12-2015 -5,8 mio. kr. 

Note 15 Der er givet byggetilladelser med dispensation fra parkeringskravet på egen ejendom der betyder,

at der kan frigives penge fra parkeringsfonden svarende til de 55 pladser, der er blevet etableret.

Hver p-plads kan opgøres til kr. 36.038 – Ialt kr. 1.982.090 kan således frigives.

Udgifterne til anlæg af p-pladser i Gilleleje i 2012 blev finansieret af vejdrifts-kontoen. Nu hvor 

hvor pengene kan frigives fra p-fonden , skal de tilbage i kommunens kasse.

Note 16 Regnskab for forsikringsordningen

Hele 1.000 kr.

Forebyggende investeringer 2.800

Selvforsikring (Ikke dækkende skadeudgifter) 5.658

Forsikringspræmier 2.693

Alarmer og abonnementer 1.477

Opkrævning af forsikringspræmie (Eksterne) -465

Forsikringserstatning -3.132

Udgifter i alt 9.031

Budget 2014 7.671

Merforbrug i alt 1.360

Årsagen til merforbruget skyldes en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen i december 2015.

Afgørelsen resulterede i en udbetaling af arbejdsskadeerstatning på 2.068.508 kr., der blev

udbetalt den 16/12 2015. Gribskov Kommune var ikke vidende om, at sagen ville blive afsluttet,

da det er en sag, hvor der i en periode er udbetalt et månedligt beløb, der i princippet skulle udbetales

livsvarigt (til personen nåede pensionsalderen). Arbejdsskadestyrelsen valgte nu at kapitalisere

beløbet og dermed afslutte sagen. 
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Udvikling i egenkapitalen Hele 1.000 kr.

*Egenkapital 01-01-2015 -2.357.802

Udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver -2.576

Udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver 248

Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver 27.532

Udvikling på balancekontoen i øvrigt:

 - Resultat iflg. Regnskabsopgørelsen -18.959

 - Afskrivning af restancer 3.023

 - Regulering vedr. forsyningsvirksomheder 2.476

 - Nulstilling af 925/952-konti 16.773

 - Kursregulering vedr. lån 2.262

 - Kursregulering vedr. obligationer 1.147

 - Regulering indskud, beboerindskud – ældreboliger 18

 - Tilbagebet.pligtige ydelser 925/952, kommunal andel -7.017

 - Reguleringer vedr. hensatte forpligtelser -11.912

 - Reguleringer vedr. leasingforpligtelser 104

 - Opskrivning af funktion 923 -772

 - Nedskrivning af funktion 923 522

 - Nedskrivning af funktion 952 -347

 - Opskrivning af funktion 952 515

 - Opskrivning af funktion 924 -96.550

 - Nedskrivning af funktion 924 96.550

 - Opskrivning af aktier og indskud i selskaber mv. -702

Egenkapital 31.12.2015 -2.345.467

*Egenkapital 01.01.2015 indeholder følgende korrektioner ift. egenkapitalen ultimo 2014: Hele 1.000 kr.

Bevægelse på tjenestemandspensioner 2014 2.985

Ny beregningsmodel. Ny bevægelse på tjenestemandspensioner 2014 -16.200

Korrektioner til egenkapitalen 01-01-2015, i alt -13.215

Fortegnsforklaring:

Egenkapital (kommunens formue) = - (minus)

Nedskrivning af værdier og forpligtelser = + (plus)

Tilgang af værdier og forpligtelser = - (minus)
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Langfristet gæld

2013 2014 2015

Ældreboliger 120.167 116.607 114.045

Lån til betaling af ejendomsskat 195.542 187.720 184.474

Skoleudbygning 196.138 188.292 180.761

Flygtningeboliger 24.189 22.300 22.801

Byudvikling 74.098 68.404 65.543

Øvrig gæld 281.981 263.776 260.390

Leasing 1.983 178 283

Langfristet gæld i alt 894.098 847.278 828.296

Langfristet gæld                              
( i 1.000 kr.)



 

Primo               80

Gennemsnit    193

Ultimo              40

(Mio. kr.)

Årsberetning 2015 57 Gribskov Kommune



Årsberetning 2015 58 Gribskov Kommune

Opgørelse af låneramme 2015

1.000 kr. Låneramme Optaget Forskel

Køb af Gilleleje Hovedgade 14 -3.825 -2.700 1.125

Energioptimering, Nordstjerneskolen, Ramløse -12.000 0 12.000

Renovering af boliger til Flygtninge -2.600 -2.600 0

I alt -18.425 -5.300 13.125
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Personaleoversigt 2015

Udvalg Antal fultidsansatte Antal fultidsansatte

2.014 2.013

Teknisk Udvalg 28 29

Plan- og Miljøudvalget 56 62

Børneudvalget 1020 1.025

Social- og Sundhedsudvalget 490 512

Arbejdsmarkedsudvalget 114 113

Kultur- og Idrætsudvalget 55 57

Økonomi udvalget 162 172

Gribskov kommune, i alt 1.925 1.970
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Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser 2015

Kautions- og garantiforpligtelser kr. 

Støttede byggeri 234.360.487

Almindelig kaution 1.207.093.853

Kautions- og garantiforpligtelser, i alt 1.441.454.340

Eventualrettigheder (grundkapital) 96.549.527



Regnskabspraksis for Gribskov kommune

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

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

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

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

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

God bogføringsskik
Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

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

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

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

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

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

Drifts-og anlægsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkosteninger i resultatop-
gørelsen er indregnet i det regnskabsår, de vedrører, jfr. transaktionsprincippet,
forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden,
der sluttede den 28. januar i det nye regnskabsår.
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Næsten alle udgifter er eksl. moms, idet momsudgifterne refunderes via 
momsudligningsordningen eller indgår i en momsregisteret virksomhed.

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

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

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

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

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

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

Kortfristede tilgodehavender

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

Selvejende institutioner der er selvstændigt regnskabsførende
Da kommunen modtager regnskaberne fra selvejende institutioner som er selv-
stændig regnskabsførende efter den af kommunen fastsatte tidsfrist for regi-
streringer på gammelt regnskabsår, indarbejdes disse regnskaber med ét års
forskydning. D.v.s., at regnskaberne for  2013 indarbejdes i 2014,
regnskaberne for 2014 indarbejdes i 2015 o.s.v.

Langfristede tilgodehavender

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

Aktier og andelsbeviser m.v.
Værdien af § 60 selskaber optages i balancen til den indre værdi (kommunens 
andel af egenkapitalen)  jfr. ISM´s regler. Da modtagelsen af selskabernes regnskaber
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altid sker efter kommunens regnskabsafslutning vil den værdi der optages i balancen
altid være 1 år bagud. Værdien der optages i regnskab 2014, vil derfor være lig med
selskabernes regnskaber for 2013 o.s.v.

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

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

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

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

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

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

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

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

Feriefondens køb af sommerhus i 1999:
Tilgodehavendet nedskrives ikke, da der ikke er historiske erfaringer der kan 
begrunde eventuelle tab.
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Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder

Selskabsgørelse af spildevandsforsyningen pr. 1/1-2010 medfører at kommunen
skal afvikle gælden til selskabet over 10 år.
Det i regnskabet registrerede mellemværendet  vil derfor svare til kommunens 
gæld til selskabet Gribvand A/S.

Kortfristet gæld

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

Særlige forhold:

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

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

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

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

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

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

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

Kun aktiver med en værdi på 100.000 kr., eller der over medtages. Dette vil typisk
være tilfældet i forbindelse med nye anlæg / anskaffelser. 
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Aktiver grupperes i de tilfælde, hvor der i forbindelse med nybygning, tilbygning eller 
væsentlig modernisering er anskaffet flere aktiver til samme geografiske sted, 
der hver især falder under bagatelgrænsen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I tilknytning til aftalerne om den kommunale økonomi for 2007 er det aftalt at autorisere
levetiderne vedrørende aktiverne, dog således at Gribskov kommune, på nogle områder, 
kan vælge hvilken levetid, indenfor et bestemt interval, kommunen ønsker at anvende . 

Der henvises til bilag for de af Gribskov Kommune fastlagte levetider på baggrund heraf.

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver
Udgifterne til igangværende byggeprojekter, forudbetaling, samt omkostninger vedrørende 
materielle anlægsaktiver under opførelse, registreres i regnskabet og balancen. Efter i 
brugtagning flyttes aktivet og afskrivning påbegyndes.

Indregning og måling af immaterielle aktiver

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

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

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

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

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

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

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

Efterfølgende udgifter, der relaterer sig til et immaterielt anlægsaktiv, må kun 
tillægges aktivets værdi, hvis de medfører, at de fremtidige økonomiske ressourcer, øges
ud over det oprindeligt antagne. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis de efterfølgende 
udgifter bevirker, at aktivets levetid, kapacitet eller kvaliteten af output forøges udover 
det oprindeligt antaget. Efterfølgende udgifter, der ikke resulterer i en forøgelse af de 
økonomiske ressourcer, som aktivet tilfører kommunen, skal derimod registreres 
som en udgift i den regnskabsperiode, de relaterer sig til.

Oftest vil det for immaterielle aktivers vedkommende være meget vanskeligt at 
vurdere, om efterfølgende udgifter til aktivet vil resultere en forbedring af aktivet, 
således at mængden af fremtidige fordele fra aktivet vil øges. Derfor vil udgifter til
immaterielle anlægsaktiver, efter at aktivet er indregnet i status, som hovedregel 
altid blive betragtet som en udgift, der straksafskrives, og således ikke påvirker
målingen af aktivet.

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

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

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

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

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

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

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

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

Alle kommunens varebeholdninger, der overstiger 1 mio. kr., skal indregnes.
Varebeholdninger omfatter i den sammenhæng varekategorier, der registreres 
på samme funktion.

Varebeholdninger under 1 mio.kr. skal indregnes, såfremt der er væsentlige 
forskydninger i lagerets størrelse fra år til år, og hvis varelageret overstiger 
bagatelgrænsen på 100.000 kr.

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

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

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

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

De i regnskabet 2011 opgjorte fysiske anlæg til salg er endvidere revideret i forhold
til aktuel salgspris. Fremover vil salgsprisen blive vurderet hvert 5. år, d.v.s.
næste gang i forbindelse med regnskab 2016.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser skal fra regnskabsår 2008 indeholde forpligtelser 
vedrørende pensioner, åremålsansatte, arbejdsskade, miljø, retssager,
erstatningskrav, reetablering ved fraflytning af lejede lokaler, garantier jfr.
social og boliglovgivningen samt pilotcentre.
Hensatte forpligtelser kan indregnes i balancen når:
kommunen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat
      af en tidligere begivenhed, og
det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens
      økonomiske ressourcer, og
der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.
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Beløb under 100.000 kr. indregnes ikke.

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

Pensionsforpligtelsen opgøres med virkning fra regnskab 2007 på baggrund af 
forudsætninger om en pensionsalder på 62 år. Danmarks Statistik seneste 
officielle levealderforudsætning samt et renteniveau på 2 pct.

Forpligtelsen opgøres både for pensionerede, fraflyttede og erhvervsaktive 
tjenestemænd og opgøres for samtlige af kommunens områder.

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

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

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

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

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

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

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

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