
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. 
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 
Breddeidrætsprojekte
rne. 

Manglende udmøntning

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 
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.


