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Det tekniske område

Oversigt over høringssvar til budget 2016-2019

Nr. Tema Høringspart Administrationens bemærkninger

1 Prioritering af vækst FLU Teknik og Erhverv

2 Politisk fokus på kerneopgaven FLU Teknik og Erhverv

3 Revidering af ejendomsstrategien FLU Teknik og Erhverv

4 FLU Teknik og Erhverv

5 FLU Teknik og Erhverv

6 FLU Teknik og Erhverv

7 FLU Teknik og Erhverv

8 FLU Teknik og Erhverv

9 FLU Teknik og Erhverv

Afsat ramme til IT forbedringer 
fastholdes. Mangler IT strategi og 
prioritering for udvikling af kommunens IT 
systemer. Konsekvens ved langsomme 
og utilstrækkelige IT løsninger/systemer, 
er længere sagsbehandlingstid, samt med 
til at skabe dårligere arbejdsmiljø og 
mistrivsel.

Inddragelse af medarbejdere ved 
gevinstrealisering

Investering i tiltag der bidrager til mere 
effektiv drift

Afsæt pulje til analysearbejde og udvikling 
i fagudvalgene

Investering i kompetenceudvikling og 
efteruddannelse

Forventning til at arbejdet med 
delegationsplanen vil betyde 
effektiviseringer i forhold til færre 
sagsfremlæggelser for udvalgene, 
gennem øget beføjelser til 
administrationen 
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Høringspart Høringssvar budget 2016-2019

FLU Teknik og 
Erhverv

Generelle bemærkninger til høringsmaterialet:
Positive overfor den langsigtede prioritering som budgettet ligger op til. 
Stiller spørgsmål til prioritering omkring vækst ved besparelser eller vækst ved investeringer? I 
den oprindelige plan var det vækststrategi ved investeringer. Er vækst ved investering fortsat 
prioriteret? Ved ændring i prioriteringen, skal der være en opmærksomhed på de eventuelle 
ekstra omkostninger dette kan medføre - evt. ekstra mandetimer / interne ressourcer. Hvilke 
konsekvenser har det for likviditeten?  
Såfremt man vil vækst, kan man så prioritere anderledes i anlægskataloget, som sikrer 
fastholdelse i udviklingen og vækst, evt ved at sætte likviditeten under pres.   
Stiller spørgsmål til om der prioriteres  
1) vækst i Gribskov Kommune (investeringer) samt  
2) vækst til "intern" i GK (arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, medarbejder trivsel) , som 
minimum vedligeholdelse med fokus på kerneopgave og vækststrategi. Konsekvens af 
manglende vedligehold kan være afvikling.  FLU anbefaler at der som udgangspunkt er 
politisk fokus på kerneopgaven, og at man er opmærksom på hvilke ressourcer dette kræver. 
Når der prioriteres skal det være tydeligt hvilke konsekvenser prioriteringen medfører.  

Specifikke bemærkninger til høringsmaterialet:
Ejendomsstrategien (ES): Udtrykker bekymring for at ejendomsstrategien allerede ikke lever 
op til de forventede besparelser. Eks at besparelser på salg af ejendomme jfr. ES, hvor 
ejendomme ikke er solgt, men er realiseret i besparelserne. FLU anbefaler at ES for 2014-
2017 revideres, da de forventede besparelser ikke kan nås (pga ændrede prioriteringer eks 
anvendelse af ejendomme til flygtningen) Realiseringen af besparelsen forudsætter at den kan 
realiseres ved salg af bygge- og erhvervsgrunde. Hvis realiseringen af 
besparelsespotentialerne ikke viser sig muligt, anbefaler FLU at ES 2014-2017 revideres.  
Produktiv velfærd: IT - FLU anbefaler at den økonomiske ramme der var afsat til IT 
forbedringer fastholdes. Er det planen at dette sker?  FLU anbefaler at de afsatte midler til IT 
forbedringer, skal fortsat øremærkes IT forbedring, større sammenhæng mellem systemerne, 
optimal it udnyttelse.  FLU anbefaler at der udarbejdet en buisness case på produktionstab 
ved de nuværende IT løsninger, sammenlignet med andre kommuner der har andre systemer. 
Mangler IT strategi og prioritering for udvikling af kommunens IT systemer. Konsekvens ved 
vores langsomme og utilstrækkelige IT løsninger/systemer, er længere sagsbehandlingstid, 
samt med til at skabe dårligere arbejdsmiljø og mistrivsel. 

Forhold som politikerne skal være opmærksomme på ift. Høringsmaterialet:  
Gevinstrealisering FLU stiller spørgsmål til hvilke opgaver der eventuelt ligger i dette, samt om 
det omfatter outsourcing og udlicitering.  Medarbejderne anbefaler at man politisk og 
ledelsesmæssigt inddrager medarbejderne tidligt i processen. 

Forslag: 
FLU har forventninger til arbejdet med at delegationsplanen vil betyde effektiviseringer i 
forhold til færre sagsfremlæggelser for udvalgene, gennem øget beføjelser til administrationen 
jfr. praksis i nabokommuner. FLU anbefaler endvidere en forenkling af udvalgsstrukturen. 
FLU anbefaler at der i perioden frem til 2017 inVesteres i tiltag, der kan bidrage til mere 
effektiv drift, samt at der i 2016 udarbejdes tydelige planer for budgetbesparelserne 2017-
2019. 
FLU anbefaler at der til fagudvalgene afsættes en pulje til bl.a. analysearbejde og udvikling.   
Eksempelvis analyse i forbindelse med ansøgning om vintercamping, tillæg til 
kommuneplanerne, ekstraordinær nedbringelse af sager ved ophobning eks byggesager, med 
henblik på at skabe effektiv og sikker drift.  
FLU anbefaler mulighed for investering i medarbejder kompetenceudvikling og 
efteruddannelse med henblik på effektiv udnyttelse af medarbejdernes ressourcer. I dag er 
der begrænset tid til at udvikle egne kompetencer (undersøge systemer/databehandling), for 
optimal ressource udnyttelse. For at sikre optimal udnyttelse af medarbejderressourcerne 
samt optimere arbejdsgange, skal der være rum til innovation og effektiviseringer. 
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Børneudvalget

Oversigt over høringssvar til budget 2016-2019

Nr. Tema Høringspart Administrationens bemærkninger

1

2

3

4 FU Børn og Unge

5

6 Græsted Børnehus

7

8 FU Børn og Unge

9 FU Børn og Unge

10

11 Græsted Børnehus

12

13 Sandslottet

14 FU Børn og Unge

Ro på økonomien på skoleområdet, dvs. 
ingen besparelser. Behov for 
forventningsafstemning i forhold til om det 
er realistisk at nå de politisk opsatte mål, 
set i forhold til de ressourcer der er afsat

Skolebestyrelserne på 
Bjørnehøjskolen, 
Nordstjerneskolen, 
Gilbjergskolen, 
Gribskolen, FU Børn og 
Unge

Attraktive lokalsamfund – ønske om at 
arbejde videre med projekterne, herunder 
at attraktive lokalsamfund også betyder at 
Bakketoppen kan lægges ind på skolen

Bakketoppen, FU Børn 
og Unge, Gribskolens 
skolebestyrelse, Sankt 
Helene Skoles 
bestyrelse, LU 
Ramløse bh

Ny skole i Gilleleje – ønske om at ny 
skole realiseres

Skolebestyrelsen 
Gilbjergskolen

Bekymring for løsning af kerneopgaven 
og bekymring for arbejdsmiljøet

Kompetenceudvikling af medarbejdere i 
forhold til integrationsopgaven med de 
nye flygtningebørn

Gribskolens 
Skolebestyrelse

Flere ressourcer til at løse 
integrationsopgaven (flygtningebørn)

Pædagogers deltagelse i skoletiden – 
vigtigt at bevare for børnenes trivsel og 
FO'ernes mulighed for at fastholde 
medarbejdere med de rette kompetencer 
i fuldtidsstillinger

Gribskolens 
Skolebestyrelse, 
Nordstjerneskolens 
skolebestyrelse, FU 
Børn og Unge

Opgradering af IT – løsninger hvor 
systemerne ”taler sammen”. Samme intra 
til skole og dagtilbud

Struktur/optimal klassedannelse – behov 
for analyse af tilpasning af kapacitet til 
fremtidigt behov

Nedlægge områdeledelse – forslag om at 
slanke ledelseslag

Sandslottet, LU 
Ramløse bh

Ingen Mini SFO. Ønske om at fastholde 
nuværende overgang fra dagtilbud til 
skole

Kompetenceudvikling af medarbejdere og 
ledere for at bevare et højt fagligt miljø

Bjørnehøjskolens 
skolebestyrelse

Uændrede driftsoverenskomster med 
selvejende institutioner – dvs. ikke ændre 
på tildelingen til ledelse på selvejende 
institutioner

Ændring i indkøbsstrategi – decentrale 
oplever at det er dyrere at købe ind via 
indkøbsaftale
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15

16

17 FU Børn og Unge

18

Ingen besparelser på dagtilbudsområdet 
– se en god normering i dagtilbud som en 
investering i skolernes mål om øget 
læring

Græsted Børnehus, 
Sandslottet

Det er nødvendigt at prioritere ressourcer 
og gode rammer til arbejdet med inklusion

Græsted Børnehus, 
Gribskolens 
skolebestyrelse

Dagtilbud af varierende størrelse og med 
høj faglig kvalitet

Lukkeuge er en mulighed for at spare 
ressourcer

LU Ramløse bh, FU 
Børn og Unge
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Høringspart Høringssvar
Skolebestyrelsen 
Gilbjergskolen

Skolebestyrelsen ved Gilbjergskolen har følgende udtalelse til budget 2016. 

Vi tager budgettet til efterretning, idet det dog bemærkes, at det ikke fremgår, 
hvilken betydning budgettet har for de specifikke områder, fx skoleområdet, 
hvorfor det er svært at mene noget om dette.

Vi er usikre på, hvad administrationen/politikerne mener med "modgående 
foranstaltninger og stram styring på børneområdet"? Det fremsendte materiale er 
uspecifikt, men med en overordnet stramhed indbygget som øger usikkerheden 
om de rammer, skolen skal udfolde sine kerneydelser indenfor.

Vi appellerer til, at der ikke spares yderligere på skoleområdet, så vi får ro til at 
kunne målrette indsatserne ifht løft af fagligheden såvel som de 
socialpædagogiske opgaver. 
Vi ønsker at blive markant bedre på alle områder, og vi har brug for at blive mødt 
med politisk opbakning, så vi har mulighed for at nå målet. Vi kan være 
bekymrede for, hvad yderligere besparelser vil få af negative konsekvenser for 
elevernes læring og trivsel.

Vi har en forventning om, at der på politisk og administrativt niveau 
fortsat arbejdes for at der i 2019 står en ny skole i Gilleleje. Vi har i den forbindelse
en bekymring, når vi ser på det sænkede anlægsbudget - igen ønsker vi klare svar
omkring de langsigtede prioriteringer, så vi har tydelige og holdbare rammer at 
arbejde indenfor.

Venlig hilsen
på skolebestyrelsens vegne
Rikke Strangholt, formand.

Gribskolens 
skolebestyrelse

Skolebestyrelsen ved Gribskolen giver følgende høringssvar:

Generelle bemærkninger til høringsmaterialet
Det er et stort, meget overordnet og uigennemskueligt budget at skulle afgive 
kommentarer til.

Specifikke bemærkninger til høringsmaterialet
Det er glædeligt, at der gives en vis tidshorisont til at tilrettelægge de tiltag, der er 
nødvendige for at kunne opfylde sparekravene de kommende år.
Disse kommende sparekrav er bekymrende store og vi kan være utrygge ved, 
hvordan de udmøntes. Vi bliver bekymrede for, om vi skal inkludere børn, vi ikke 
har rammerne til, ligesom vi er meget opmærksomme på nødvendigheden af 
videreuddannelse for at kunne rumme børn med store vanskeligheder. Det vil 
kunne påvirke kvaliteten af det, vi kan tilbyde, ligesom det kan betyde meget for 
det psykiske arbejdsmiljø for de ansatte.

Forhold som politikerne skal være opmærksomme på ift. høringsmaterialet
Materialet er så overordnet, at det ikke giver svar på flere problemstillinger, der 
optager os meget:

- attraktive lokalmiljøer - vi håber meget, at arbejdet omkring børnebyer og 
lokalsamfund kan genoptages til gavn for børn, forældre og personale

- pædagogernes deltagelse i skolen er ikke omtalt, og vi håber, det betyder, at 
man politisk har blik for den store værdi, de udgør for børns læring og trivsel.

Skole bestyrelsen 
Bjørnehøjskolen

Høringssvar til Budget 2016 – 2019 fra Skolebestyrelsen på Bjørnehøj.

Vores høringssvar tager afsæt i Orienteringsmødet afholdt den 14. september 
2015, i intentionen med folkeskolereformen og endelig Statusredegørelse for 
folkeskolens udvikling for skoleåret 2014/2015 (version 2015-09-16).
Af orienteringsmødet fremgik det, at der til det specialiserede børneområde 
afsættes yderligere kr. 19,5 mio. i 2016 og kr. 6 mio. i 2017. Herefter vurderes det 
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muligt at reducere budgettet med kr. 2 mio. i 2018 og kr. 8 mio. i 2019.

Vi er betænkelige ved denne antagelse, da det forekommer at være en drastisk 
ændring i forhold til den hidtidige udvikling og de dermed stærkt overskredne 
budgetter (ca. kr. 41 mio. i 2014), og af materialet ses ikke hvilke tiltag, der er 
påtænkt indført, for at dette kan lade sig gøre.
Hvis det ikke lykkes at gennemføre nye tiltag, der medfører den forventede 
udvikling og dermed et mindre forbrug på det specialiserede børneområde, kan vi 
frygte, at det øvrige børneområde, og dermed skolerne, beskæres.
Som skole er vi blandt andet forpligtet til at sikre, at eleverne bliver fagligt 
dygtigere og at de trives. Skolereformen skal sikre, at eleverne får flere timer i 
dansk og matematik, engelsk fra 1. klasse og tysk/fransk fra 5. klasse og flere 
timer i natur/teknik og i de praktiske/musiske fag.
”På nuværende tidspunkt er det vigtigste, at folkeskolen får de bedste betingelser 
for at virkeliggøre reformens intentioner, blandt andet ved at der skabes ro om 
folkeskolen, og ved at den store forandring, som skolen er i gang med, 
understøttes bedst muligt.” (citat fra Statusredegørelsen).
Det er Skolebestyrelsen, Bjørnehøj enig i – og det fordrer ro om økonomien for 
skolen, så de tiltag der er igangsat og de tiltag, der er planlagt, kan gennemføres. 
Det vil være dræbende for udviklingen, hvis hyppige forringelser i de økonomiske 
vilkår, gør det nødvendigt hele tiden at ændre planer.
Som Skolebestyrelse er det vores hensigt – i samarbejde med ledelse, lærere, 
pædagoger, forældre og elever – at sikre, at reformen udmøntes efter hensigten, 
men det kræver et langt sejt træk fra alle involverede parter. Det kan kun sikres 
ved at der skabes ro og ordentlige rammer omkring skolen – og det gælder også 
de økonomiske rammer.
Skolebestyrelsen, Bjørnehøj skal også henlede opmærksomheden på den 
analyse, der afslører, at Bjørnehøjskolen allerede nu har en lav udgift pr. elev på 
kr. 41.331 (under landsgennemsnittet).
Skal vi fastholde de gode resultater som ledelse, lærere og pædagoger på 
Bjørnehøjskolen i fællesskab har skabt, skal vilkårene for at drive skolen ikke 
forringes.
Det er Skolebestyrelsens mål, at der sikres ordentlige rammer for ledelse, lærere 
og pædagoger i de kommende år, så det vil være muligt at sikre de nationale mål 
for folkeskolen, herunder også resultatmålene.
Denne udvikling vil – ligesom i år – også de kommende år blive fulgt tæt gennem 
udarbejdelse af en årlig statusredegørelse fra ministeriet.
Derfor vil Skolebestyrelsen også fremadrettet have fokus på de nationale mål 
samt de resultatmål, der er omfattet af denne statusredegørelse, så det sikres, at 
skolen bevæger sig i den ønskede retning.

Det kræver, at der er mulighed for – og dermed økonomi til – fortsat at sikre 
ledelsens og medarbejdernes mulighed for videreuddannelse, så vi bevarer et højt
fagligt niveau hos skolens medarbejdere og et godt ledelsesgrundlag på skolen. 
Kun derved kan vi sikre, at de nationale mål nås.
Statusredegørelsen omhandler også inklusion, og der stilles skarpt på 
kommunernes prioritering af området.
Skal arbejdet med inklusion lykkes på den enkelte skole, kræver det, at der er de 
nødvendige ressourcer til rådighed hertil, fx mulighed for to-lærertimer og 
anvendelse af ressourcecenter (med tilknyttede læse-, matematik-, it- og LKT-
vejledere).
Konklusion.
Skolebestyrelsen, Bjørnehøj skal hermed konkludere og indstille til forvaltning og 
politikere, at der gennem budget 2016 – 2019 skabes de nødvendige rammer for 
at gennemføre den omfattende opgave det vil være, at lykkes med skolereformen.
Det fordrer ro om økonomien i budgetperioden, og det skal sikres, at skolerne i 
god tid tages med på råd, hvis der er behov for at justere på hidtidige aftaler – 
herunder også budgetrammer. Det vil afbøde de værste ulemper, hvis skolerne 
involveres tidligt i processen. Endelig bør der også åbnes mulighed for at skolerne
drives forskelligt i kommunen. Derved kan der indhøstes nye erfaringer, der 
efterfølgende kan implementeres på de øvrige skoler.
Skolebestyrelsen, Bjørnehøj opfordrer forvaltning og politikere til i høj grad at 
skabe kendte og holdbare rammer for skolebudgetterne, overlade den daglige 
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ledelse af den enkelte skole til skolebestyrelse og skoleledelse, så vi sammen 
med vores gode medarbejdere kan sikre de bedste rammer for børnenes læring.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Bjørnehøjskolen

Nordstjerne-
skolens 
skolebestyrelse

Høringssvar Nordstjerneskolens bestyrelse budget 2016-2019
Det er positivt, at der nu arbejdes med retvisende budgetter. Det er en 
anerkendelse af de udfordringer der er på børneområdet.
Det er vigtigt, at der træffes mere langsigtede beslutninger, end det har været 
normen i Gribskov.
Det kan minimere den store usikkerhed, der er i personalegupperne i kommunen, 
hvilket skaber et dårligt arbejdsmiljø.
Rammebesparelserne bliver en stor udfordring for Nordstjerneskolen. Lærerne har
meget høje undervisningstimetal - mange har 28 lektioner om ugen, hvilket er 
langt højere end andre skoler/kommuner. Almen-området er så økonomisk 
presset, at det i skoleåret 15/16 har været vanskeligt at få råd til en lærer pr. 
lektion. Hvis der spares yderligere, vil det være nødvendigt med sammenlægning 
af klasser/hold, hvor der vil være 50 elever pr. voksen i en del af lektionerne.
Samtidig skal Nordstjerneskolen have et beredskab i forhold til det stigende antal 
2-sprogede, som skolen modtager i disse år. Dette er allerede vanskeligt nu og 
bliver endnu vanskeligere fremover med besparelserne.
Skolen er blevet dygtig til at inkludere flere elever i almen-undervisningen, men 
ved yderligere besparelser, vil denne opgave blive vanskelig. Skolen forudser, at 
dette bliver en stor udfordring, idet man forventer at hjemtage flere børn/(sende 
færre børn til specialtilbud), der kræver støtte. Denne støtte vil ikke være på 
skolen ved yderligere besparelser, hvorfor eleverne må sendes til et specialtilbud, 
hvilket er meget dyrere.
Rekruttering og fastholdelse er vanskelig, når der er så høje undervisningstimetal 
pr. lærer. Dette er et helt centralt parameter i både rekruttering og fastholdelse, og 
vores
nabokommuner/privatskoler har lavere undervisningstimetal.
Der er for lidt tid til forberedelse, efterbehandling, samarbejde og 
kompetenceudvikling, hvorfor konsekvensen bliver dårligere resultater for eleverne
samt færre muligheder for inklusion samt endnu større flugt til privatskolerne. 
Bestyrelsen stiller sig derfor tvivlende over for, om de nuværende ambitiøse mål 
for læringsreformen er realistiske med de besparelser, der allerede har været i 
2015 og som venter med rammebesparelserne.
Det er positivt, at kommunen vil etablere egne specialtilbud. Man skal i den 
forbindelse være opmærksom på, at man får lavet et tilbud af samme kvalitet, som
det man har udenfor kommunen.
Man skal desuden være opmærksom på, om man i den korte tidshorisont vil 
kunne spare penge på hjemtagning, da det for mange børn ikke vil være barnets 
tarv.
Det er vigtigt for kvaliteten i FO, at man kan rekruttere og fastholde dygtigt 
uddannet personale.
Det kræver, at man kan beskæftige personalet på mere end de 22 timer (7,5 om 
morgenen og 14,5 om eftermiddagen), der er åbningen for FO. Derfor skal der 
fortsat være skole/FOsamarbejdstimer.
Derudover spiller pædagogerne en central rolle i forhold til inklusion i både skole
og fritid og en sammenhængende dag for barnet. Eksempelvis kan Rullende 
skolestart ikke lade sig gøre, hvis skole/FO-samarbejdstimerne beskæres.

Skolebestyrelsen 
Sankt Helene Skole

Bestyrelsen på Sankt Helene Skole takker for det tilsendte høringsmateriale vedr. 
budget 2016-2019. 

Bestyrelsen vil indledningsvis bemærke, at det fremsendte budget er stærkt 
mangelfuldt og ikke danner et fuldt grundlag, som bestyrelsen kan forholde sig til. 
Tiden efter 2017 er i vidt omfang ubeskrevet, og bestyrelsen skal derfor opfordre 
til, at Kommunen løbende inddrager høringsparterne, når der foreligger nye 
delforslag mv.

Bestyrelsen vil gerne udtrykke sin tilfredshed med, at det store merforbrug på 
specialområdet i 2014 dækkes af ekstra midler, samt af øvrig gennemgang af 
konti og budgetter. Midlerne i de to kommende år kan forhåbentlig bringe 
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budgettet for specialområdet i balance, når de kombineres med en fokuseret 
gennemgang af udgiftsposterne. I denne sammenhæng er det vigtigt, at 
kommunen effektiviserer, men samtidig sikres opretholdelse af kvalitet og 
sammenhæng i indsatsen. Som bekendt er Sankt Helene Skole på forkant med 
netop denne tilgang i form af skolens oprettelse af special-klassetilbud på skolen –
også kaldet Femgårdsvej.

Specialindsats i 2018 og 2019

I 2018 og 2019 budgetteres med besparelser på specialindsats med begrundelse i
de effektiviseringer, der forventes opnået i gennemgangen af området. 
Bestyrelsen er enig i, at der på tværs af kommunens specialområde kan findes 
besparelser, og at områdets budget kan bringes i balance. Det er til gengæld 
urealistisk at forestille sig, at effektiviseringen kan indebære deciderede 
besparelser i forhold til det tidligere lagte budget, og besparelserne i 2018 og 2019
bør derfor revurderes for ikke at ende med underskud i de budgetår.

Attraktive lokalsamfund skal udbredes for at opnå gevinst

Etablering af attraktive lokalsamfund og udgifterne hertil er igen helt åbne som 
konsekvens af det stærkt reducerede anlægsbudget. Som det ganske rigtigt 
pointeres i høringsmaterialet, er attraktive lokalsamfund en forudsætning for, at 
flere besparelser på ejendomsudgifterne kan realiseres i de kommende år. Alene 
af den grund ser bestyrelsen det som centralt, at initiativet gennemføres. Det er 
imidlertid ikke tilstrækkeligt at gennemføre initiativet i de allerede igangsatte og 
påtænkte lokalsamfund. Og det er heller ikke nok kun at se som et anlægsprojekt.
Sankt Helene Skole ønsker, at initiativet også gennemføres i vores område - og 
andre lokalområder - da tankegangen bag initiativet understøtter en langsigtet 
fastholdelse og tiltrækning af børnefamilier (og skatteydere i det hele taget) til 
kommunen. Udgiften til etablering vil - selv på relativt kort sigt - blive vendt til en 
indtægt på kommunens budgetter, og kommunen har derfor ikke råd til at lade 
være med at gennemføre initiativet i vidt omfang. Vi SKAL have fokus på den 
langsigtede tiltrækningsstrategi. Alt andet ville - for at bruge et godt gammelt 
udtryk - være at tisse   i bukserne for at holde sig varm.

Med venlig hilsen

Skolebestyrelsen, Sankt Helene Skole

Forældre-
bestyrelsen i 
Esbønderup bh

På baggrund af det fremsendte budgetoplæg 2016 – 2019, giver bestyrelsen fra 
Esbønderup Børnehus følgende svar:
Vi synes at budgetoplægget er tungt at komme igennem pga. stor fokus på 
besparelser, fejlberegninger, mislykket projekter, ældrepukkel mv. Der mangler 
optimisme, samt tiltag i fremtiden der er med til at gøre kommunen attraktiv for 
bl.a. børnefamilier at komme til. Vi har i øjeblikket naturen og huspriserne til det, 
men tre års budget der ikke giver positive prognoser. Hvad vil I gøre her?

I skriver at der kommer besparelser på børneområdet, men hvordan vil det blive 
effektueret? Hvilke konsekvenser får det for den enkelte institution?
Det er i budgetoplægget svært at se om besparelserne vil omfavne det enkelte 
barn. Vi er stolte af som institution at have den størrelse vi har, da vi er med til at 
skabe en dynamik i det frie valg af institution, og netop dermed gøre det mere 
attraktivt for børnefamilier at flytte til. Vi kan også bryste os med at vi ikke kun har 
børn fra Esbønderup, da vi har et godt ry, som bl.a. kan lade sig gøre på grund af 
det antal børn vi har. 

Det er vigtigt at skabe et lokalsamfund, hvor der er plads til alle, og hvor det at 
være forælder, medarbejder og barn, ikke bliver gjort sværere, pga. manglende 
tiltag eller besparelser som bliver lavet på et forkert grundlag. Det er vigtigt at 
skabe et lokalsamfund, hvor der er plads til alle.
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Forældre-
bestyrelsen Helsinge
Børnehuse

Efter grundig af gennemgang af høringsmateriale på mødet d. 14 september har 
Bestyrelsen i Helsinge Børnehuse følgende høringssvar:

Budgetoplægget er taget til efterretning, 
Bestyrelsen anerkender at der er store økonomisk udfordringer både i kommunen 
og på Bør området, og at der arbejdes med retvissende budgetlægning.

I forhold til BØR- området forventer bestyrelsen at de bliver indbudt til relevante 
dialoger, hvis der lægges op til besparelser på området i 2017.
Bestyrelsen sætter pris på at ikke påtænkes besparelser i 2016 på området, og at 
der lægges op til at arbejde med mere langsigtede planer for børneområdet.

Med venlig hilsen 

Lis Freisner

Forældre
bestyrelsen Annisse 
Børnehus

Vi har læst materialet og kan ikke umiddelbart se, at det direkte vedr. vores 
område.
Vi tager det derfor blot til efterretning.
 
Hvis I der i mod mener, at nogle områder vil påvirke os, ser vi gerne, at I gør os 
opmærksomme på det inden høringsfristen udløber.
 
Med venlig hilsen
Annisse Børnehus
Lene Skov - næstformand 

Forældre bestyrelsen
Børnehuset 
Bakketoppen

Høringssvar til budget 2016-2019 udarbejdet af bestyrelsen i Børnehuset 
Bakketoppen i Vejby

Vi ser positivt på udsigten til en mere langsigtet økonomisk plan fra kommunens 
side. Vi har dog i forældrebestyrelsen haft lidt vanskeligt ved at se planerne for 
børne og unge området. Specielt når man tager de massive spareplaner der har 
været for området i betragtning. I vores høringssvar vælger vi derfor at fremhæve 
de fordele og bekymringer vi ser for vores område i de planer der hidtil har været 
fremme for attraktive lokalsamfund.

I Bakketoppens forældrebestyrelse har vi arbejdet rigtig meget med tanken om at 
flytte Bakketoppen ind på FO’ ens/skolens matrikel.  Vi ser rigtig mange fordele 
ved at samle de forskellige pasningstilbud under et tag. Vi er nødt til at se 
realistisk på det faldende børnetal i vores område. Dette betyder blandt andet at 
Bakketoppens nuværende arealer desværre ikke bliver udnyttet fuldt ud, ved at 
fraflytte den nuværende matrikel, kan huset bruges til mange andre formål: 
ældreboliger, flygtninge, socialt boligfællesskab for blot at nævne nogle gode 
eksempler.

Ved at flytte Bakketoppen ned ved FO/skole kan vi virkelig åbne op for det brede 
samarbejde på tværs af daginstitution/skole/FO. Vi kan samarbejde om åbne/lukke
situationerne. Dette vil give en åbenlys besparelse på personale timerne, som 
derved kan bruges på mere personale i de timer hvor der virkelig er brug for det. 
Samtidig kan vi også se en fordel for forældrene som kun skal aflevere og hente et
sted i stedet for op imod 3 forskellige steder.  En anden fordel kunne for eksempel 
være at åbne op for muligheden for at personalet kan rokere mellem daginstitution
og FO i det omfang de ønsker det, dette vil forhåbentlig tiltrække og fastholde 
kompetent personale i fremtiden. 

Det er selvfølgelig nødvendigt at der stadig er en vis opdeling af lokalerne så man 
har muligheden for at skærme vuggestuebørn fra store børnehavebørn og 
skolebørn. Når det så er sagt så ser vi faktisk også store fordele ved at børnene 
har muligheden for at interagere på tværs af aldersgrupperne. Specielt når det 
kommer til brobygning mellem børnehave og skolestart. Vi ser en god mulighed i 
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at de store børn kan være venner/guider for de børn der snart skal starte i skole 
osv. 

Ved at være samlet på en matrikel giver tanken om samlet ledelse også rigtig god 
mening og vi som forældrebestyrelse støtter op om denne beslutning. Vi er 
overbeviste om at denne opgave til fulde kan løftes af de meget kompetente 
ledere vi har i vores område. 

Ydermere kan man også spare på udgifter til pedeller og vedligeholdelse af 
udendørsarealer, idet daginstitutionen også vil blive serviceret af skolen pedel. Vi 
vil dog gerne fremhæve fordelen ved at pedellen forsat er tilknyttet skolen i stedet 
for at indgå i et fælles korps af pedeller indenfor kommunen, som også har været 
på tale. 

Vi har i Bakketoppen en rigtig velfungerende frokostmåltidsordning. Vi drømmer 
om at udvide denne så den også omfatter skolebørnene på Skt. Heleneskole 
Vejby afdeling. Dette vil også kunne lade sig gøre hvis vi er samlet på en matrikel 
idet vi for eksempel vil kunne bruge hjemmekunskabslokalerne og på den måde 
udvide ordningen.

For os som forældre er det rigtig vigtig at vi har et lokalt pasningstilbud til vores 
børn – og ved at samle kræfterne kan vi sikre Bakketoppens eksistens mange år 
ud i fremtiden. Dette er både vigtigt for Bakketoppen, men så sandelig også for 
Vejby. Hvis vi ikke kan tilbyde et ordentligt pasningstilbud, eller i værste fald slet 
intet pasningstilbud vil vi ikke kunne tiltrække og fastholde børnefamilier i vores 
område. 

For at alle disse attraktive muligheder kan realiseres er det selvfølgelig 
altafgørende at Bakketoppen tildeles en del af de midler der i tidligere 
budgetforslag har været afsat til attraktive lokalsamfund. 

På vegne at forældrebestyrelsen i Børnehuset Bakketoppen

Jette Mundus Nielsen

Forældre bestyrelsen
i Sandslottet

Som det tidligere slået fast i både høringssvar og til dialogmøder er Sandslottets 
forældrebestyrelse positivt indstillede på at samarbejde med kommunen om at 
nedbringe omkostningstunge poster, der ikke fungerer hensigtsmæssigt. 

Derfor forholder vi os også nysgerrigt til et oplæg til en ledelsesstruktur, der 
bidrager til færre ledelseslag mellem politisk niveau og institutionens daglige 
praksis. 

Vi bifalder, at der skal være mindre detailstyring og mere fokus på lokale behov, 
hvilket understreger behovet for lokal ledelse og samtidig reducerer behovet for 
ledelseslag og administration på niveauet mellem de lokale institutioner og 
henholdsvis Dagtilbud, Skole og Fritidsordning, Center for Børn og Unge og 
Børneudvalget. 

Vi anerkender således, at den aktuelle ledelsesstruktur kan synes unødvendigt 
udgifts- og administrationstung i flere områder som følge af det ekstra ledelseslag,
hvorfor bestyrelsen i Sandslottet kun kan bifalde en påtænkt afbureaukratisering af
administrationen. Vi stiller os dog samtidig uforstående overfor, hvordan en intern 
omorganisering i de kommunale enheder kan medføre ønske om ændringer i 
kontrakten med de selvejende institutioner og stiller spørgsmålstegn ved den 
faktiske besparelse, da de nuværende beregninger fremstår mangelfulde. 

Driftsoverenskomsten med de selvejende institutioner er baseret på 
selvstændig virksomhedsledelse. 
Som det er skrevet i mailen: Formelt set refererer en selvejende institution via 
driftsoverenskomsten direkte til byrådet. I praksis vil den fremadrettede daglige 
koordinering foregå via områdelederen i det distrikt institutionen er beliggende. 
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Vi ser meget frem til et endnu bedre samarbejde og koordinering med den lokale 
områdeledelse, men må igen understrege, at vi ikke kan forestille os, at Gribskov 
Kommunes interne organisering af de kommunale institutioner kan få betydning 
for driftsoverenskomsten med de selvejende institutioner. 

Vi har samtidig forsøgt at få en afklaring fra administrationen af, om denne 
påtænkte ændring kan forenes med eller er i modstrid til den eksisterende 
driftsoverenskomst. Vi har fået det svar, at kommunen ikke påtænker at ændre 
driftoverenskomsten med de selvejende institutioner, men har ikke fået klart svar 
på om den påtænkte ændring kan forenes med den eksisterende 
driftsoverenskomst. 

I et svar fra Anne Steffensen omkring uklarheder i den første udmelding fik vi 
følgende svar: 

Det er vigtigt at understrege at Gribskov Kommune ikke blander sig i den 
selvejende institutions ledelsesforhold. Ligesom Gribskov heller ikke blander sig i 
hvad den selvejende institution i øvrigt måtte vælge at aflønne dens 
medarbejdere. Dét forslag, der er på vej til politiske niveau handler alene om at 
tilskuddet tilpasses, så det svarer til hvad en tilsvarende kommunal enhed koster. 

Det læser vi, kombineret med ovenstående formulering, som at omkostningerne til
områdeledelse skal medtages i de samlede udgifter til de kommunale enheder, da 
de selvejende institutioner jo refererer direkte til Byrådet, hvorfor omkostninger til 
ekstra ledelseslag i de kommunale enheder bør være uden effekt for de 
selvejende institutioner. 

Det er med udgangspunkt i den følgende formulering i den første mail om den 
påtænkte beskæring, 

Der skal dog ske en budgetmæssig tilpasning, således at en selvejende institution 
fremadrettet modtager samme tilskud svarende til en kommunal afdeling. Konkret 
betyder det at tilskuddet reduceres svarende til lønforskellen mellem 
virksomhedsleder og daglig pædagogisk leder. 

at vi som bestyrelse har vanskeligheder med at vurdere om 

1. Der er hjemmel i driftsoverenskomsten til den påtænkte ændring 

2. Omkostninger til områdeledelse er medtænkt i det tilskud, som er udregnet til 
en kommunal afdeling. Som nævnt ovenfor 

3. Hvis beskæringen gennemførtes. Qua ansættelsesforhold i en selvejende 
institution kan opgaverne ikke være af personalemæssig karakter, hvilke opgaver 
er det så påtænkt at områdelederen skal udføre på Sandslottet for at kompensere 
for det bidrag til omkostningerne ved ordningen, som Sandslottet dermed ville 
bidrage med? 

Selvejende institutioner kan altså ikke afgive ledelseskompetence 
Problemet med et ekstra ledelseslag kan således ikke løses ved at lægge de 
selvejende institutioner under områdelederens ansvar og reducere bidraget til 
ledelse i de selvejende institutioner, da selvejende institutioner i deres 
grundlæggende konstruktion ikke kan drives uden virksomhedsledelse. Således 
kan områdelederne ikke overtage opgaver fra institutionerne (med mindre man 
forestiller sig, at de kan anvendes som pædagogisk personale på stuerne). 

Det er heller ikke muligt for bestyrelsen at reducere lederens løn tilsvarende 
pædagogisk leder, da lederen fortsat vil have de samme arbejdsopgaver. Da 
bestyrelsen har forpligtet sig til at følge den gældende overenskomst, vil en sådan 
manøvre skabe konflikt i forhold til de gældende regler, hvilket ingen er 
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interesserede i. 

Skal børn i selvejende institutioner have ringere vilkår end børn i de 
kommunale institutioner? 
Forældrebestyrelsen antager derfor, at det forventes at bestyrelsen finder midler i 
budgettet til at dække det reducerede tilskud. Således stilles de selvejende 
institutioner ringere end de kommunale, da pengene må findes i 
personaleudgifterne, hvilket konkret betyder færre hænder på stuerne. Således 
tilbydes børnene i de selvejende institutioner ringere vilkår end børnene i de 
kommunale institutioner. Det kan ikke betale sig. 

Vi vil gerne gentage, hvad vi skrev i vores seneste høringssvar om normeringerne 
i daginstitutionerne: ”Børn lærer bedst ved at have nærværende voksne omkring 
sig og ved allerede i 3 - 6 årsalderen at have relationer til engagerede voksne. I 
den alder skabes forudsætningen for at lære at lære. De stigende udgifter på 
børneområdet skyldes til dels det øgede antal underretninger som en mulig følge 
af barnets reform. Ser man nærmere på tallene, vil man bemærke, at et stort antal 
underretninger kommer fra kommunens egne institutioner og skoler. Det må 
forventes at besparelser på normeringerne i dagtilbudene vil gå ud over 
personalets muligheder for at yde en fokuseret tidlig indsats for de sårbare børn. 

Det vil sige en indsats, der kræver opmærksomhed og fleksibilitet i 
opgaveløsningen før et udfordret barn bliver til en “sag” i PPR eller i serviceloven. 
En nedsat normering i dagtilbudene må således være at betragte som en 
kortsigtet løsning, der kan blive omkostningstung, når udfordrede børn kommer til 
at figurere på listen over underretninger fra institutioner, hvor personalet ikke har 
ressourcerne til at tilgodese barnets umiddelbare behov. En underretning fra et 
overbelastet personale kan føre til §50 undersøgelser, foranstaltninger, udgifter til 
PPR og psykologundersøgelser, som i nogle tilfælde kan forebygges ved en 
rettidig indsats fra de primære voksne omkring barnet. 

Dette kræver således, at der er en normering i dagpasningstilbudene, der 
understøtter relationer til nærværende og engagerede voksne, hvis man i 
kommunen ønsker at fremme læringen i skolen. En god normering i 
dagpasningstilbudene kan således betragtes som en investering i skolernes mål 
om øget læring.” 

Kvalitet i dagpasningen 
Hvad er kvalitet? Kvalitet kan måles på mange måder. Sygefravær, efterspørgsel 
eller brugertilfredshed kan være parametre, der peger på kvaliteten af et 
dagpasningstilbud. Gribskov kommune har valgt at bruge penge på at måle 
kvaliteten bl.a ved hjælp af brugertilfredshedsundersøgelser. Vi vil opfordre til, at 
man i administrationen ser nærmere på resultaterne og undersøger muligheden 
for at drage nytte af den viden, der er tilgængelig her. 

Kommunens selvejende institutioner ligger generelt i top i den seneste 
undersøgelse sammen med dagplejen og en kommunal institution, der praktiserer 
en høj grad af lokal ledelse. 

Måske bidrager en nær ledelse til øget kvalitet for brugerme? 

Er de selvejende institutioner dyrere at drive? 
Argumentet for at reducere tilskuddet til de selvejende institutioner er, at det ikke 
skal være dyrere for kommunen at drive selvejende institutioner. 
Det er det heller ikke. De selvejende institutioner er ikke dyre. De koster, hvad det 
koster at drive institution. 

Den aktuelle ledelsesstruktur er dyr. Det koster penge at have mellemledere og 
højner ikke altid kvaliteten. 

Overordnede uklarheder i høringsmaterialet 
Som det fremgik på dialogmødet, er det svært at se konsekvenserne af de aktuelle
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tiltag og løse beregninger og de lokale konsekvenser af forslagene. Man har i 
Gribskov Kommune valgt at gå med ”både livrem og seler”, selvom man ved at en 
del af udligningsbidraget tilbagebetales. Det skyldes, at der er for mange 
uvisheder ift størrelsesordenen og eventuelle bindinger. 

Vi kan ikke forholde os til de mange måske’er i materialet og har derfor valgt kun 
at forholde os til forslaget om ledelsesstrukturen på børneområdet, som er 
åbenlyst uigennemtænkt i forhold til konsekvenserne af en ulige fordeling for 
børnene i de selvejende institutioner. 

Vi afviser forslaget og fremkommer i stedet med følgende forslag: 
Vi foreslår (igen), at besparelserne i den ændrede ledelsesstruktur skal findes ved
at nedlægge områdeledelserne, hvilket er i klar forlængelse af 
afbureaukratiseringen af administrationen samt visionen om en højere lokal 
forankring i lokalsamfundene.

Vi er dog også, som først skrevet, fortsat interesserede i en åben og positiv dialog,
og vi imødeser derfor med glæde indbydelser fra administrationen til fortsat dialog.

Med venlig hilsen
Sandslottets bestyrelse

Forældre bestyrelsen
i Græsted 
Børnehuse

Høringssvar forældrebestyrelsen. Græsted Børnehuse

Vi har gennemgået det modtagne materiale, og kan se, der er hensat et større 
beløb til omprioriteringsbidrag, hvilket vi finder positivt, da der derigennem allerede
er taget højde for fremtidige økonomiske udfordringer. Vi har desuden bemærket, 
at der forventes et ikke ubetydeligt underskud, og at der derfor er indregnet 
besparelser på alle områder. 

Vi vil i bestyrelsen kraftigt opfordre til, at man lægger besparelserne, så den 
borgernære kernevelfærd påvirkes mindst muligt. Herunder vil vi opfordre til, at 
der ikke indtænkes yderligere reduktioner i personalet i daginstitutionerne, da vi i 
forvejen ofte oplever, at der er meget få voksne til stede til en større børnegruppe, 
og at udflugter ikke kan gennemføres på grund af personalemangel. De 
personaler, der er, har mange børn at holde øje med og vi finder ikke det vil være 
forsvarligt, hverken pædagogisk eller sikkerhedsmæssigt, at øge antallet af børn 
pr. voksen. 

I personalesituationen må også indtænkes de særlige udfordringer, som 
børneområdet står overfor i forbindelse med det stigende antal flygtninge, der 
anvises til kommunen, og som ofte enten har børn med eller får 
familiesammenføring med børn. Disse børn skal jo som led i integrationen starte i 
daginstitution, og kræver mange ressourcer fra personalet, da de jo ikke har et 
dansk sprog, og i nogle tilfælde også har oplevet ting, der gør at de reagerer 
anderledes og kraftigere på mindre hændelser i dagligdagen. Såfremt 
integrationen skal lykkes og børnene komme godt ind i det danske samfund, 
mener vi området skal tilgodeses med særlige ressourcer, der kan understøtte det 
gode pædagogiske arbejde, der udføres hver dag, og ikke reduceres yderligere. 

Vi har i tidligere udsendt (og nu tilbagetrukket) prioriteringskatalog noteret os, at 
der er forslag om Mini-FO i Gribskolens distrikt. Vi finder ikke, at det er god ide, da
vi netop har været igennem en sammenlægning, hvor en stor del af de børn, der 
næste sommer skal starte i skole, har været ude for et skift fra Ramsager til 
Elverhøjen. Samtidig er børnegruppen af skolestartere i 2016 blevet meget stor, 
hvilket også har betydning for dagligdagen for børnene, uanset om de har skiftet 
institution, ligesom alle børn har skullet lære nye voksne at kende. Vi synes derfor 
ikke børnene igen skal ud i et skifte allerede til maj – et skift, der på grund af den 
korte proces også kan frygtes at blive forhastet tilrettelagt og uden fornødent 
forarbejde til sikring af en god overgangsproces.

Overordnet set finder vi det positivt, at man har fokus på udfordringerne på det 
specialiserede område og på flygtningesituationen, og opfordrer til, at såfremt der 
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skal ske yderligere besparelser, at disse findes på de ikke-borgernære områder, 
således at der fortsat er ressourcer til at sikre vores børn en god og 
sammenhængende hverdag.

LU Ramløse Bh. Høringssvar fra LU Ramløse Børnehus vedr. Budget 2015-18

Vi stiller spørgsmålstegn ved, at man vælger at spare på kerneydelserne (læring 
og trivsel) frem for f.eks. på den overordnede administration i CBU, springhallen 
(udskyd den), den nye skole i Gilleje (udskyd den) og temperaturmålingerne som 
koster tid og penge som ikke som ventet, kan bruges som et pædagogisk redskab.
(øjebliksbilleder).

Nr. 1 Attraktive lokalsamfund

Vi har en stor bekymring, ved at ledelsesstrukturen ændres i Gribskov Kommune, 
- hvor vi går fra at være virksomhedsledet til at være områdeledet.
Vi har siden 2009 lagt store kræfter i arbejdet i, at vi skal være en del af et 
attraktivt lokalsamfund. Vi har set fordele, ved at blive samlet på en matrikel,- med 
en synlig ledelse, - en ledelsesstruktur som er nærværende, synlig og samlet kan 
lægge strategier og visioner for Ramløse. Områdeledelse giver ingen mening i 
forhold til tanken om et attraktivt lokalsamfund.
Vi undres over om de målinger der er pågået det seneste år, både BTU og 
Trivselsmålingerne er taget med i beslutning om ændring af ledelsesstrukturen? 
Målingerne viste , at der hvor der er virksomhedsledelse, er der også større positiv
effekt på kerneydelsen og trivslen. Hvi resultaterne af disse målinger ikke bruges 
innovativt, er det spild af resurser og skatteydernes penge – for os giver dette 
ingen mening.
Forældrene i Ramløse Børnehus er meget tilfreds med os og ydermere er der 
forældre der kører til Ramløse fra andre distrikter i kommunen. 
Vi har en sund økonomi og stor kapital, der er med til at give arbejdsglæde, høj 
trivsel og stort ejerskab i Ramløse Børnehus.
Der er en besparelse på 835.000 i Ramløse/Helsinge, hvor Ramløse kultur og 
læringscenter dvs skole, fo, bh og specialbørnehaven sammen skal finde en 
besparelse på 385.000 kr. 
Vi er bekymrede for, hvor vi skal finde besparelsen på ovennævnte 385.000 kr., da
det  pt er daginstitutionen og specialbørnehaven der har penge. Som vi ser det, er 
det daginstitutionen der kommer til at dække normeringen/besparelsen i FO.
Det er positivt at vi får vores eget kultur- og læringscenter i Ramløse og dette 
støtter LU op om.
Men hvis det skal blive et godt og attraktivt tilbud, er det af stor betydning, at man 
får en selvstændig, synlig og nærværende ledelse i de enkelte enheder. Det vil 
sige, fordelt på to ledere, der er ligeværdige. En på skoledelen og en på 0-6 års 
området. 
Vi mener, at hvis ledelsen deles på to matrikler, vil det blive meget bureaukratisk. 
Vi ønsker selvstændig ledelse på Ramløse kultur- og læringscenter.
Det har stor betydning for Ramløses udvikling, at Børnehuset fortsat vil være 
virksomhedsledet.

På sigt kan man eventuelt overveje at tænke Ramløse og Annisse som en klynge.
Historisk set har vi en fælles samhørighed indenfor sognet.
Det vil give menig i forhold til vores fælles arbejde i Arresøgruppen – dette også 
set i prognosetallene for Annisse skoledistrikt, samt der har været et glimrende 
samarbejde de senere år i Arresø området til gavn for børn, forældre og 
personaler. (Se Trivselsundersøgelsen, BTU og den gode økonomi i de enkelte 
huse).

Nr. 5 Lavere normering i dagtilbud 

Svar LU:

Alt forskning peger på, at mindre institutioner og flere pædagoger, er det som skal 
til, for at sikre at vores kerneydelse kan udføres tilfredsstillende, til gavn for 
børnene og på længere sigt samfundet.
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Gennemsnitslønnen varierer fra daginstitution til daginstitution og dette har 
indflydelse på normeringen i de enkelte huse, dvs. at i nogle huse, hvor der er 
mange pædagoger med lang anciennitet, vil normeringen være dårligere end i et 
hus, hvor fagligheden ikke er høj. En lav normering stemmer ikke overens med 
udmeldingen fra Christiansborg, hvor man tværtimod vil have flere pædagoger i 
daginstitutionerne – for at sikre øget læring og sikre at vi kan leve op til både 
nationale og kommunale mål. Vi opfordrer børneudvalget til, at antallet af 
institutioner rettet til, så det passer til det faktiske behov, samtidig med planerne 
om etableringen af en ny privat børnehave også indtænkes.

Nr. 6 Ændre tildelingsmodel på skoleområdet

Svar LU:

Hvilke konsekvenser har det for Ramløse Børnehus – I forhold til etablering af 
attraktive lokalsamfund?
Hvis dette forslag vedtages, vil der ske en yderligere besparelse i forhold til nr. 1. 
385.000 + 318.000 i nr. 6

Hvis udvalget vælger at ændre tildelingsmodellen, vil det have en 
dobbeltbesparelse i Ramløse Lærings- og kulturcenter på 703.000 kr. og dette vil 
være katastrofalt og bekymrende for børnenes trivsel og læring i Ramløse.

Nr. 9 To lukkeuger i sommerferien i daginstitutionerne

Svar LU:

Vi kan tilslutte os en uges ferielukning. Hvis man vælger to ugers lukning, vil vi 
anbefale at en af institutionerne i Arresø området holder åbent og at man i Arresø 
kunne aftale lukkeuger indbyrdes.
Vi vil dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at institutionerne allerede én gang 
har betalt for en lukkeuge – nemlig den der, for nu to år siden, blev afskaffet igen. 
Det er ikke rimeligt.

Nr. 10 Dagplejere ansat på reduceret tid

Svar LU:

vi foreslår at alle pladser i dagplejen bliver fuldtidspladser.

Nr. 11 Dagplejekonsulentfunktion i daginstitutionerne

Svar LU:

Vi er bekymrede for dagplejen.
Rent lovmæssigt kan man ikke føre tilsyn i Legestuen. Hvis det skal være et 
ordentligt pædagogisk tilbud, skal der være ressourcer til tilsynsopgaven.
Vi finder det urimeligt, at vi får pålagt flere opgaver, uden at vi får en form for 
kompensation. Det skal tilføres timer til ekstra opgaver.

Nr. 12 Kortere åbningstid i dagtilbud

Svar LU:

Vi bor i små lokalsamfund, hvor mange er pendlere. Vi har behov for institutioner 
med åbningstider som tilgodeser dette, også i forhold til, at få nye familier til at 
flytte til. Vi er kun én institution i vores område. Med reduceret åbningstid vil vi ikke
kunne tilgodese forældrenes behov og vil dermed ikke være attraktiv når 
kommende forældre skal vælge institution.
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Ungdomsskolens 
bestyrelse

Vedr. Høring - Budget:

Ingen kommentarer fra ungdomsskolebestyrelsen

Venlig hilsen

Mikael Lieberkind

LU Ungdomsskolen Vedr. Høring - Budget:

Ingen kommentarer fra LU - Ungdomsskolen

Venlig hilsen
Mikael Lieberkind

FU for Børn og 
Unge, Kultur, Idræt 
og Turisme

Med afsæt i LU'ernes høringssvar afgiver FU for Børn og Unge, Kultur, Idræt og 
Turisme hermed høringssvar til budget 2016-2019. 

Vi håber meget I vil lytte til os og vil meget gerne uddybe vores oplæg og vi ser vi 
frem til at blive involveret i udmøntning af den kommende budgetaftale.

Generelle bemærkninger til høringsmaterialet

Bekymring over økonomien

FU tilkendegiver, at det er en særegen situation, hvor budgetter for kommende år 
fremstilles i meget overordnet ramme. MED systemet viser på baggrund af denne 
proces stor tillid til, at den videre behandling af kommunens budgetter vil blive 
behandlet ud fra en forudsætning og bevidsthed om, at vi som kommune er en 
stor organisation, og hvis der træffes beslutning om tiltag på et område, der ligger 
uden for budgetoplægget, vil det få konsekvenser på alle andre områder.

Vi anerkender, at der i budgetoplægget  er arbejdet med at fremstille retvisende 
budgetter, hvor FU i budgetoplægget oplever, at hvis der arbejdes i denne retning 
lægges der op til, at vi som område vil være på vej.  

Vi kan se, at høringsmaterialet opleves forskelligt, hvor det tilkendegives, at det på
en og samme tid opleves informativt og uoverskueligt.

Vi kan ved gennemgang af LU høringssvar, at der fra medarbejdere udtrykkes 
bekymring i forhold til fremtiden, og den usikkerhed der er i forhold til de 
økonomiske rammevilkår både nationalt og kommunalt, og hvad det kan betyde 
for kvaliteten i kerneopgaven.

Bekymring ift. løsningen af kerneopgaven

• Yderligere nedgang i serviceniveau/ kvalitet  forringer muligheden for at udføre

kerneopgaven tilfredsstillende for borger og ansatte.

• Det forringede serviceniveau får store konsekvenser for de svage borgere i 
Gribskov Kommune. 

• Færre ressourcer til kerneopgaven vil kræve kompetenceudvikling af 
medarbejderne.

• Politisk udmelding ift. hvilke opgaver der IKKE skal udføres

• Som fagpersoner kan vi ikke forsvare at skære yderligere i ressourcetildeling 
til udførelsen af kerneopgaven. 

• Risiko for alt det gode arbejde med inklusion i stedet bliver eksklusion

• Det eksisterende serviceniveau på visse områder ligger i for vejen under de 
nationale anbefalinger, som eksempel i Sundhedsplejen, hvor 
sundhedsplejerske ikke har det anbefalede antal besøg i hjemmene og ikke 
ser skolebørn så ofte som anbefalet. 
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Bekymring for arbejdsmiljøet

• Vi opfordrer til, at politikerne træffer beslutning om langsigtede løsninger. Vi 
opfordrer ligeledes til, at der er fokus på, hvordan de politiske beslutninger og 
prioriteringer indvirker på løsningen af kerneopgaven og arbejdsmiljøet. 
Besparelser har oftest en negativ effekt på arbejdsmiljøet, og en ændring i 
opgaverne vil ofte kalde på kompetenceudvikling af medarbejderne.

•

• Det er vigtigt, at der træffes mere langsigtede beslutninger, end det har været 
normen i Gribskov. Det kan minimere den store usikkerhed, der er i 
personalegrupperne i kommunen, hvilket skaber et dårligt arbejdsmiljø.

• Vi ser frem til, at der bliver skabt lidt ro på det økonomiske område, således at
vi ikke flere gange om året skal finde nye besparelser, men ved hvad vi har at 
forholde os til. Det vil være godt både i fht. arbejdsmiljøet og løsningen af 
kerneopgaven. 

• Det vil være afgørende med en opmærksomhed på, at de tiltag der lægges op
fortsat kræver de tilstrækkelig normeringer, faglige kompetencer, løbende 
kompetenceudvikling og stabilitet på området.

•

• Husk på at der skal være medarbejdere, der kan og vil. Altså at 
medarbejderne har de rette kompetencer. Så medarbejderen bliver styrket og 
kan arbejde med de prioriterede områder.

• Vi bakker op om, at man implementerer løsninger, der er gennemarbejdede, 
således at Gribskov kommune også i fremtiden er en attraktiv arbejdsplads.

•

• Vores store fokus på kerneopgaven vil forringes og vi frygter også en stigning 

indenfor såvel korttids- som langtidssygdom blandt organisationens personale,
da forskning viser at lav normering er en væsentlig faktor, at flere personaler 
bliver syge og flere skifter job. Denne forskning støttes af Arbejdsmiljøfonden. 

Brug for langsigtede løsninger og prioriteringer

Resursetildeling
Behov for analyse og revurdering af resursetildelingsmodeller på børneområdet på
grund af det faldende børnetal.

Indkøbsstrategi
- Behov for analyse af indkøbsstrategien. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om 
vi samlet set får den effektivisering/besparelse ud af det, som var hensigten. Det 
opleves decentralt, at det er dyrere at købe ind via indkøbsaftalen.
- Positivt, at effektivisere med gode indkøbsaftaler. Besparelserne skal dog 
fordeles efter der, hvor besparelserne kan realiseres, og ikke efter en nøgle på alle
afdelinger/enheden.

Retvisende budgetter
- Ambitionsniveaet skal svare til den afsatte resurse. 
- Økonomien på de enkelte områder skal sikres således, at vi som kommune er i 
stand til at løse kerneopgaven i henhold til gældende lovgivning.
- Besparelser på ét område kan medføre forøgelse af udgifter på andre områder, 
f.eks. sammenlægning/besparelse af pedelordning kan medføre øgede udgifter for
Ejendomscentret.. 
- Stabilitet i budgetlægningen giver mulighed for lokalt at sikre strategisk langsigtet
planlægning i de enkelte enheder, hvilket er et godt afsæt for at tænke i  udvikling.
- Der skal holdes et stærkt fokus og fastholdelse på ejendomsstrategien og der 
skal ske en prioritering inden for inden for den angivne anlægssum på 45 millioner.
Hvis ikke forudsætningerne holdes risikerer vi yderligere rammebesparelser, som 
vil påvirke kerneydelsen.
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Arbejdsmiljøet
Vigtigt at tænke i langsigtede løsninger. Dygtige ledere, som kan guide personalet 
i de store sammenhænge, så de ansatte ved, hvad vej de skal gå. Ellers kommer 
det til at koste på det psykiske arbejdsmiljø. Der må ikke sættes for mange "skibe i
søen". Vigtigt med gennemtænkte processer. Det vil være gavnligt for alle. 
Opbakning til Administrationens forslag og anerkendelse af bestræbelserne på at 
skabe en langsigtet økonomisk plan med fokus på vigtige områder som 
arbejdsmiljø for personale og kerneydelse.

Specifikke bemærkninger til høringsmaterialet
•

Flygtninge:
· Det stigende antal flygtninge medfører øget behov for 
kompetenceudvikling mange steder
· Visse serviceområder bliver særligt belastet af det stigende antal 
flygtninge – sproglige udfordringer (2-sprog), tandpleje, skoler, dagtilbud og 
kulturtilbud. Eksempelvis kommer der flere flygtninge – både ældre og børn – til 
tandplejen. Det koster penge i form af tolkebistand, behandlinger i fuld narkose og 
meget ressourcekrævende behandlinger, idet børnene har meget caries.

Kompetenceudvikling
• Det vil være afgørende med opmærksomhed på, at de tiltag, der lægges 
op fortsat kræver de tilstrækkelige normeringer, faglige kompetencer, løbende 
kompetenceudvikling og stabilitet på området.
• Der er behov for fortsat kompetenceudvikling for at realisere amibitionerne
i læringsreformen og for at imødekomme fremtidige sparekrav

Indkøbsaftaler 
· Det er positivt, at der effektiviseres med gode indkøbsaftaler - 
besparelserne skal dog fordeles efter der, hvor besparelserne kan realiseres og 
ikke efter en nøgle på alle afdelinger/enheder.

Anlæg:
· Det er særdeles positivt, at man prioriterer drift frem for anlæg. Det er 
desuden positivt, at man har fokus på ejendomsstrategien og vil afhænde de 
bygninger, der står tomme.
· Der skal være opmærksomhed på at mange har til huse i gamle 
bygninger. Det er vigtigt at prioritere vedligehold i budgettet. Bygningerne behøves
ikke at være nye, men de skal være funktionelle.
· Det er svært for os at se, hvordan anlægsprojektet Undervisning og 
Læring i Gilleleje kan finansieres i et anlægsbudget på 45 mio. i hver af årene og 
hvad er så konsekvenserne? 

Fortsat fokus på økonomistyring
• Vi anerkender og ser positivt på at det specialiserede børneområde får 
mulighed for at arbejde med retvisende budgetter.
• Vi opfordrer til, at der fortsat holdes opmærksomhed på, hvorvidt de tiltag, 
der iværksættes for at nedbringe udgifterne til det specialiserede område, 
realiserer det forventede mindreforbrug.

Forhold som politikerne skal bære opmærksomme på ift. høringsmateriale

Dagtilbud og FO

•

Det faldende børnetal gør det bydende nødvendigt at tænke anderledes og 
optimere, hvis vi fortsat vil have et pasningstilbud for de 0-13 årige i lokalområdet. 
Vi har brug for et varieret tilbud af høj kvalitet for også at tiltrække nye borgere og 
skattekroner til kommunen. Vi ser en tendens mod større institutioner i modstrid 
mod borgernes ønske, jf. Brugertilfredshedsundersøgelsen, og personalet får 
dermed flere end de 22 timer (7,5 om morgenen og 14,5 om eftermiddagen), der 
er åbningstiden for FO. 
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Læringsreform
FU opfordrer politikerne til at diskutere, hvorvidt de nuværende ambitiøse mål for 
læringsreformen er realistiske med de besparelser, der allerede har været i 2015, 
og som venter med rammebesparelserne. Lærerne har meget høje 
undervisningstimetal (f.eks. på Nordstjerneskolen 28 lektioner om ugen, hvilket er 
langt højere end flere andre skoler (både privatskoler og andre kommuner). 
Almenområdet er så økonomisk presset, at det i skoleåret 15/16 har været 
vanskeligt at få råd til en lærer pr. lektion. Hvis der spares yderligere, vil det være 
nødvendigt med sammenlægning af klasser/hold, hvor der vil være 50 elever pr. 
voksen i en del af lektionerne. Det høje undervisningstimetal pr. lærer gør det 
mindre attraktivt at være lærer i Gribskov Kommune og vanskeliggør således 
rekruttering og fastholdelse. 

FU hæfter sig ved, at pædagogernes deltagelse i skolen er ikke omtalt. Vi håber, 
det betyder, at man politisk har blik for den store værdi, de udgør for børns læring 
og trivsel. Pædagogerne har en central rolle i forhold til inklusion i både skole og 
fritid og en sammenhængende dag for barnet. Eksempelvis kan Rullende 
skolestart ikke lade sig gøre, hvis skole/FO-samarbejdstimerne beskæres.

Anlæg
FU Børn og Unge, Kultur, Idræt og Turisme noterer sig, at der er budgetforslag for 
ialt 332 mio. kr til anlæg i perioden, og at der sat ca. 180 mio kr. af på budgettet. Af
disse 180 mio kr. udgør "nyt læringsmiljø i Gilleleje " alene 143 mio. kr og 
herudover er der Kulturhavnens 2. etape, flytning af bibliotek og museum 
(Pyramiden), m.v. FU understreger vigtigheden at få budgetforslagene prioriteret 
og afsluttet, og at konsekvenserne for kerneopgaverne grundigt undersøges 
forinden. 
 
Det er positivt, at kommunen vil etablere egne specialtilbud. Man skal i den 
forbindelse være opmærksom på, at man får lavet et tilbud af samme kvalitet, som
det man har udenfor kommunen. Man skal desuden være opmærksom på, om 
man i den korte tidshorisont vil kunne spare penge på hjemtagning, da det for 
mange børn ikke vil være barnets tarv. At etablere nye specialtilbud kræver ekstra 
etableringsudgifter (anlæg), og som drift vil det kræve udgifter til ledelse, 
personale, psykologer mv.

Forslag

Attraktive lokalsamfund

Vi håber meget, at arbejdet omkring børnebyer og lokalsamfund kan genoptages 
og prioriteres til gavn for børn, forældre, personale og en bæredygtig økonomi. I 
Sankt Helene Området vil vi gerne fokusere på de attraktive lokalsamfund og vi 
kan bidrage ved at flytte daginstitutionen Bakketoppen ned i skolens/FO'ens 
lokaler. På den måde frigiver vi nogle kvadratmeter som kan bruges til 
flygtningeboliger, olle-kolle, beskyttede boliger, ungdomsboliger eller noget andet. 
Det vil give et pædagogisk løft til hele 0-18 års område at skabe et 
sammenhængende børneliv. Vi tror på, at vi kan skabe nogle fantastiske rammer 
for børnene og at vi vil lykkes med at øge inklusionen, da der vil være meget 
større rum for at planlægge individuelle forløb med fokus på det enkelte barn. 
Medarbejdernes særlige ressourcer og kompetencer kan bruges mere bredt, så 
flere får glæde af dem. Enheden vil være mere bæredygtige og vi vil kunne 
fastholde attraktive stillinger. Vi forventer der vil findes en besparelse på 
vikarkontoen, da personalet vil kunne hjælpe hinanden mere når de er på samme 
matrikel. Samtidig ser vi mulighed for at gøre det mere attraktivt for forældrene - 
de skal kun aflevere og hente et sted, vi kan holde åbent i hele ferieperioder og på
den lange bane vil vi måske endda have mulighed for at udvide åbningstiden og 
skabe bedre vilkår for pendlerfamiler. Vi har gennem det sidste halvandet år 
arbejdet målrettet på at nærme os hinanden og har således åbent sammen i 
ferieperioder (daginstitutionen og FO'en), medarbejdere der dækker hinanden ind, 
fælles foredrag og personalemøder etc. Vi anser det for nødvendigt, at der fortsat 
afsættes midler til de attraktive lokalsamfund, da vi kun kan lykkes med 
ovenstående hvis der er en vis form for medfinanciering til den fysiske flytning og 
klargøring af lokaler.
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•

Vi understøtter tanken om attraktive lokalsamfund, da den fra en pædagogisk 
vinkel understøtter forskning om børns overgange, læringsmiljø etc. Vi anbefaler, 
der skal ske en vægtning af skole og dagtilbud. Skal læringsreformen, der dækker 
0-18 år, effektueres kræver det, at der satses på 0-18 år og ikke kun på skolerne, 
da forskning viser, at et godt dagtilbud er fundamentet og afgørende for en god og 
lærerig skolegang. Hvis vi gerne vil gøre Gribskov attraktiv for børnefamilier, ser 
det ikke med baggrund i besparelser ( normeringer m.fl. ). Vi anbefaler 
besparelser, der ikke rammer faglighed og kvalitet i vores tilbud. Vi appellerer til, at
der tænkes langsigtet i et samlet 0-18 års område og i bevarelse af kvalitet, læring
og pædagogik også i de små byer udenfor Gilleleje og Helsinge.

•

IT

• Holdbare og driftssikre IT-løsninger

• IT - her kunne vi drømme om at vi blev op graderet - således at vores børn er 
klar til at kunne begå sig  i en modernet verden. Også i forhold til de 
kommunale mål. 

• Samme intra til skole og DT. 

• For at kunne leve op til kravene om anvendelse af IT, bør der tænkes i 
samlede IT-løsninger, hvor systemerne kan "tale sammen" og med opdateret 
materiel. Vi tænker både på undervisningsdelen og de administrative opgaver 
med dokumentation osv. 

Skoleområdet

• Medudvalg Bjørnehøj anbefaler at samarbejdstimer mellem skole og FO 

fastholdes, da denne ressource er meget væsentlig for opfyldelse af inklusion 
af flest mulige børn på skolen. Vi anbefaler videre, at der i den fremtidige 
økonomi sikres råderum for særlige og forebyggende indsatser på skolen, så 
som Reading Recovery, læseheste, læseboost, supermat o.l.

• Med afsæt i analysen udarbejdet af Brøndum & Flies om udgiften pr. elev i 

Gribskov Kommune anbefales det, at der udarbejdes en analyse af, hvordan 
nuværende kapacitet på kommunale institutioner, herunder skolerne tilpasses 
de fremtidige behov. I denne forbindelse opfordres til, at skoledistrikterne 
analyseres med baggrund i elevmasse, i de nuværende matriklers kapacitet 
og endelig i afstand til skole. Dette med henblik på at skolestrukturen indrettes
således, at den mest optimale klassedannelse vil kunne finde sted.

• Børnene skal hjælpes hurtigere og mere kvalificeret, da det har fatale 
konsekvenser for kommunens økonomi på lang sigt, da de unge i Gribskov 
dropper ud af uddannelserne og i værste tilfælde forbliver på offentlig 
forsørgelse.

• Jobrotation skal udnyttes bedre, så det bliver muligt at kompetenceudvikle 
eget personale samtidig. 

• Lav lukkeuger i hele skolernes sommerferie, så pædagogerne således kan 
samarbejde med lærerne i denne periode.

• Mængden af skoleafdelinger er værd at se på - kan der opretholdes et godt 

nok fagligt niveau, så kerneydelsen på skolerne er den, man regner med og 
forventer ift. de penge der bliver brugt på dette.

•

Kulturområdet

• Der er taget en politisk beslutning i KIU om Samling af Kampsport til 

Toftehallen eller andet scenario. Dette kan frigive lokaler der bør anvendes til 
Musikskoleaktiviteter.Forslaget tager samtidig hensyn til kommunens 
ejendomsstrategi. Den bygning i Skolegade 43, Helsinge, der i dag anvendes 
til karate, vil ved en samling af kampsport, kunne anvendes til optimering af 
styrket kompetence anvendelse af Musikskolens lærere, samt til undervisning 
i musik, og depot for musikskolens instrumentarium. Dette skal ses i 
sammenhæng at med læringsreformen arbejdes der målrettet med at styrke 
samarbejdet mellem folkeskole, dagtilbud og musikskole til gavn for den 
samlede læring og at der 1. august 2016 bliver musikskolelærernes opgørelse

Side 21



af arbejdstid ændret grundet ny overenskomst.Dette bevirker blandt andet, at 
musikskolelærerne skal kunne mødes til forberedelse, samarbejde internt og 
med folkeskolen. Dette skal foregå i formiddagstimerne, og kræver 
anvendelse af instrumentarium. På nuværende tidspunkt har musikskolen et 
lokale i Pyramiden, der rummer mulighed for at lærerne kan mødes. I samme 
bygning anvender musikskolen yderligere to lokaler til depot for instrumenter. 
Bygningen anvendes ikke optimalt til møde, og forberedelse, da den ligger 
afsondret fra musikskolens undervisningssteder. I forbindelse med 
kommunens bygningsstrategi, kan det forventes at Pyramiden afhændes, 
eller, som læst i pressen, anvendes til senior - aktivitetscenter. Det vil kræve at
der findes lokaler til depot og mulighed for lærersamarbejde - hvilket 
indebærer at der skal kunne udføres musikaktivitet. Såfremt lokalerne i 
Skolegade 43 rømmes med baggrund i samling af kampsport, vurderes det, at
musikskolen ville kunne styrke aktiviteter internt, samt i forhold til 
læringsreformen.Musikskolen anvender i dag et lokale på første sal til 
undervisning. Undervisningen i og omkring Nordstjerneskolen og Kulturhuset i 
Helsinge er massivt, og kræver anvendelse af mange lokaler. Det skønnes at 
muligheden for anvendelse af de lokaler der i dag anvendes til kampsport, 
dels vil kunne rumme orkestersammenspil, mindre koncerter, forberedelse, 
mødeaktivitet og undervisning. Musikskolens administration er placeret i 
samme bygningsmasse, hvilket vil optimere samarbejdsmulighederne. 
Lokalerne skal vurderes med henblik på depot mulighed, som i dag har til 
huse i Pyramiden. Musikskolen stiller ofte lydudstyr til rådighed for forskellige 
kulturarrangementer afholdt af frivillige foreninger eller kommunes kultur- og 
kunstinstitutioner. Derfor kræves der let og uhindret adgang  til afhentning og 
aflæsning af tungt udstyr, ofte i weekends. 

• Undervisning og Læring i Gilleleje: Ny skole der bør indeholde smarte 
løsninger for musikalsk og kreativ udfoldelse. Egnede fagfaciliteter til Musik og
Billedkunst med fast instrumentarium og indrettet optimalt til kvalitativ 
undervisning. Flere faglokaler der kan anvendes samtidig i skoletiden og efter 
skoletiden .. 

Andet

• Vi vil anbefale, at der kigges nærmere på de indkøbsaftaler, der indgås med 

firmaer, hvorvidt det er en besparelse for institutionerne. I flere tilfælde har det 
vist sig at være en større udgift og en større arbejdsopgave for personalet, da 
der skal laves aftaler med flere firmaer, da de hver især er specialiseret 
indenfor deres område. Dette betyder for personalet, at de får mindre tid til 
kerneopgaven.

• Ved de små matrikel sammenlægninger bør der følge anlægsmidler med for at
sikre et bedre arbejdsmiljø for børn og personale. Her tænker vi eksempelvis 
på hvis 2 institutioner sammenlægges.

• I dagplejen vil vi gerne stå til rådighed for flygtningefamilier der kommer til 

kommunen. Det kunne gøres ved, at der ved kvalitativ pladsanvisning tages 
stilling til det for barnet bedst mulige pasningstilbud. 

• En tanke omkring vores ledige i kommunen. Her bliver de ofte tilbudt en 

praktik her i huset og det kan være fint. Vi kunne dog ønske os at de blev 
mødt af sagsbehandler der tog mere hånd om deres kompetence og faktisk 
også at de blev udfordret noget mere en det vi oplever, med flere af dem der 
har været her. 

• Projekt Shared oral Care i omsorgstandplejen er et profylakseprogram, der 

skal sikre de ældre en bedre livskvalitet og færre indlæggelser med 
lungebetændelse og dårligt reguleret sukkersyge.

• Tandplejen er med i tværgående forebyggende samarbejde i CBU, der på sigt 

skal sørge besparelser i CBU.  På sigt kan der spares på 
tandlægeregningerne til kontanthjælpmodtagerne, der får en bedre 
tandsundhed, når vi taget godt hånd om de svage børn og unge.

• Vækste med skatteborgere ved at sætte skatten ned.

Høringssvar af 16. september 2015 baseret på input fra Bakketoppen, Helsinge 
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Børnehuse, Gilbjergskolen og FO, Gilbjerg Børnehuse, Dagplejen, Gribskolen, 
Troldehøjen, Bjørnehøjskolen + FO, Nordstjerneskolen + FO, Sankt Helene Skole 
+ FO, Børnehuset Skovkanten, Kultur, Fritid og Svømmehallen, Musikskolen, 
Esbønderup Børnehuse, Elverhøjen, Tandplejen, Bjørnegården, 
Uddannelsescenteret og Børn og Unge - Tværgående.
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Social- og Sundhedsudvalget

Oversigt over høringssvar til budget 2016-2019

Nr. Tema Høringspart Administrationens bemærkninger

1

2

3

4

5 Færre projekter

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Langsigtet fokus: Fokus på langsigtede 
beslutninger og effektstyring og 
effektmåling

FU Social, Sundhed, 
Borgerservice og 
Beskæftigelse. LU 
Social og Sundhed, LU 
PlejeGribskov

Medarbejdervilkår: Vilkår for 
opgaveløsningen er ikke tilstrækkelig

FU Social, Sundhed, 
Borgerservice og 
Beskæftigelse

IT-strategi: Der efterlyses en samlet IT 
strategi, hvor systemerne taler sammen 
på tværs af områder og med stabil drift

FU Social, Sundhed, 
Borgerservice og 
Beskæftigelse

Samling af administrationen på én 
matrikel for at skabe bedre løsninger og 
mere sammenhængende og rentabel drift

FU Social, Sundhed, 
Borgerservice og 
Beskæftigelse. LU de 
sociale tilbud: 
Voksenstøtte. LU 
Social og Sundhed 

LU de sociale tilbud: 
Gribskov Bo- og 
Støttecenter og Kobbel-
Husene. Voksenstøtte. 
Vega

Misbrugsbehandlingen: Sammenlæg 
misbrugsbehandling på børne/unge- og 
voksenområdet

LU de sociale tilbud:  
Voksenstøtte

Finansiering af ny skole: Bekymring 
om, at finansiering af ny skole vil påvirke 
serviceniveauet negativt

 LU Social og Sundhed 

Naturlig afgang: Fokuser på naturlig 
afgang, hvis der skal reduceres i 
personale

 LU Social og Sundhed 

Ældrepuljen: Fasthold pulje på 
ældreområdet til fortsat fokus på 
forebyggelse, det nære sundhedsvæsen 
og de ældre.

 LU Social og 
Sundhed . LU Pleje 
Gribskov. Gribskov 
Seniorcenter. 
Centerrådet ved 
Helsingegården, 
Ældresagen, 
Ældrerådet

Gevinstrealisering: Sammenhæng i 
gevinstrealisering på tværs – herunder 
også gevinster ved tværkommunale 
samarbejder (fx stor-skala driftstilbud)

 LU Social og Sundhed 

Eksterne puljer: Overvej hvilke puljer der 
søges – nogle gange afføder disse nye 
opgaver og behov

 LU Social og Sundhed 

Retvisende budgetter: Arbejd med 
retvisende budgetter generelt og på 
handicapområdet, samt budgetlægning 
på tværs af kommunen

 LU Social og Sundhed 

Aflastningspladser: God idé at udbygge 
Bakkebo og Skovsminde + ombygge 
Udsigten og nedlægge Toftebo

Gribskov Seniorcenter, 
Ældresagen

Takststigning på Vega bør godkendes Vegas pårørenderåd Side 24



15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Ældrerådet

25

26

27 LU Vega

28 LU Social og Sundhed

29 LU Social og Sundhed

30 LU Social og Sundhed

31 LU Pleje Gribskov

Frivilligområdet: Fastholde budget til 
frivilligcentre

Frivilligcenter Græsted

Frivilligområdet: Øget samarbejde 
mellem de frivillige og kommunen på 
flygtningeområdet

Frivilligcenter Græsted

Frivilligområdet: Lad frivilligcentret indgå 
i en økonomisk sammenhæng for at 
kunne fremme en målrettet indsats

Frivilligcenter Græsted

Velfærdsteknologi og isolation: 
Anbefaler, at kommunen konsekvent 
arbejder med anvendelse af 
velfærdsteknologi samtidig med at man 
forebygger isolation - for eksempel 
gennem samarbejde med de frivillige.

Handicaprådet

Tilgængelighed: Anbefaler, at 
kommunen arbejder med tilgængelighed i 
og til alle kommunens bygninger

Handicaprådet

Prioritering: Realistisk prioritering af 
opgaver

FU Social, Sundhed, 
Borgerservice og 
Beskæftigelse, LU 
Voksenstøtte, LU de 
sociale tilbud, LU Social 
og Sundhed

Medarbejderinddragelse i langsigtede 
beslutninger – involver medarbejdere fra 
driften gennem hele processen

FU Social, Sundhed, 
Borgerservice og 
Beskæftigelse, LU de 
sociale tilbud

Det Nære Sundhedsvæsen: Bekymring 
om, hvorvidt GK kan løfte det nære 
sundhedsvæsen

FU Social, Sundhed, 
Borgerservice og 
Beskæftigelse

Invester: Investering i stedet for at ”lappe 
huller”

FU Social, Sundhed, 
Borgerservice og 
Beskæftigelse

Serviceforringelser: Bifalder, at der ikke 
lægges op til serviceforringelser på 
ældreområdet

Serviceniveauforringelser: Bekymring 
om konsekvenserne af de forventede 
serviceniveauforringelser

FU Social, Sundhed, 
Borgerservice og 
Beskæftigelse

Medarbejderfokus: Fokus på 
medarbejdertrivsel, investeringer i 
efteruddannelse og kompetenceløft

FU Social, Sundhed, 
Borgerservice og 
Beskæftigelse, LU 
Social og Sundhed

De varme hænder: Besparelse på ”de 
varme hænder” = øgede udgifter på sigt

Effektiviseringsmodeller, hvor en del af 
en besparelse går tilbage til samme 
område/center til nye investeringer

Øget faglighed: Faglig opjustering på en 
række områder i kommunen

Aflastnings-/akutpladser: Fasthold 
aflastnings-/akutpladserne på Trongården 
for at lette presset på 
indlæggelsesudgifterne

Forslag om multi-taskcenter: 
Sundhedscenter og klinik for 
sundhedsremme og forebyggelse i ét.  
Toftebo flyttes med over til et nybygget og 
nyudviklet center, som er fremtidssikret 
indenfor ældre og sundhedsområdet
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Følgende høringsparter har afgivet høringssvar:
• Ældrerådet
• Ældresagen
• Handicaprådet
• Frivilligcenter Græsted og Selvhjælp Græsted
• Gribskov Seniorcenter
• FU Social, Sundhed, Borgerservice og Beskæftigelse
• LU Social og Sundhed
• LU Borgerservice og Beskæftigelse
• LU Pleje Gribskov
• LU Vega
• LU Voksenstøtte
• LU Gribskov Bo og Støtte og Kobbel-husene

Høringspart Høringssvar

Ældrerådet Ældrerådet noterer med tilfredshed, at der ikke er lagt op til serviceforringelser 
(ændring af kvalitetsstandarder) inden for ædreområdet.
Selv om ældrepuljen fremover vil blive ydet i form af bloktilskud, går vi ud fra, at 
bloktilskuddet i lighed med tidligere anvendes til løft af områder, der vedrører 
kommunens ældre.

Ældresagen Ældre Sagen mener, at en reducering/inddragelse af ældrepuljen i det øvrige 
budget er en særdeles dårlig ide. Ældrepuljen skal bruges for at sikre bedre 
forhold for de ældre. 
I Gribskov kommune er det frivillige arbejde en særdeles vigtig del af det sociale 
liv, og derfor bør kommunen fortsat støtte op om dette arbejde.
Ældre Sagen mener at planen med at udbygge Bakkebo samt Skovsminde og 
ombygge Udsigten til et nyt sted med ca. 30 pladser til aflastning er en god ide. 
De aktiviteter m.v. der er iværksat i forbindelse med Ældrepuljens "øremærkning"
af tilskudsmidler, bør efter vor opfattelse videreføres i 2017 og fremover.

Handicaprådet Handicaprådet vil gerne kvittere for, at Byrådet har lyttet til Handicaprådets 
tidligere anbefaling om at revurdere den kommunale handicappolitik og har 
oprettet et temaudvalg - Handicapudvalget - som har fået til opgave at forberede 
en ny og tidssvarende handicappolitik for Gribskov Kommune.

I forhold til budget 2016-2019 bemærker Rådet følgende:

Velfærdsteknologi
Rådet anbefaler, at kommunen konsekvent arbejder med anvendelse af 
velfærdsteknologi samtidig med at man forebygger isolation - for eksempel 
gennem samarbejde med de frivillige.

Tilgængelighed
Rådet anbefaler, at man konsekvent optimerer tilgængeligheden i og til alle 
kommunale bygninger samtidig med at man vedligeholder. Handicaprådet stiller 
sig gerne til rådighed med anbefalinger vedr. konkret tilgængelighed i de enkelte 
bygninger.

Rådet anbefaler, at fysisk tilgængelighed bliver et anvendt kriterium, når 
kommunen træffer beslutninger vedrørende anlægsarbejde.

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

Frivilligcenter Græsted 
og Selvhjælp Græsted

Budgetoplægget: Det fremlagte budgetoplæg mangler af forklarede grunde 
detaljer, som ville gøre det muligt at reagere på relevante udfordringer. Det 
betyder for os, at dette høringssvar bliver af mere generel karakter. Undtaget 
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herfra er flygtningeområdet, som i budgetoplægget beskrives som belastende for
kommunens økonomi i et temmelig usikkert omfang. 

Baggrund: Frivilligcenter Græsted redegjorde i sidste års høringssvar for de 
specielle forhold, som knytter frivilligcentret til kommunens økonomi på to fronter:
reelle indtægter i form af projektmidler, og besparelser i forbindelse med at 
udsætte borgeres afhængighed af offentlige kasser. 
Budgetoplægget fremhæver, at demografiske forhold i kommunen peger på et 
øget antal ældre og velfærdsafhængige borgere, områder hvor frivilligcentret har 
ydet en indsats i tyve år.

Det er vores principielle standpunkt, at disse argumenter ligger til grund for sidste
års budgetfastlæggelse, men vi ønsker alligevel at gøre opmærksom på 
betydningen af dem, også i dette års budgetlægning.

Samarbejde med kommunen: Der arbejdes intenst på at øge og sikre et 
frugtbart samarbejde med kommunen. Eksempler herpå er familie-, demens-, 
skole- , flygtningeområdet, og patientforeningerne. Disse indsatser er et bidrag til
vores fælles velfærd, men det er tydeligt, at arbejdet i stadig stigende grad 
udhuler frivilligcentrets resurser. Frivilligcentret har længe søgt at skaffe sig et 
økonomisk råderum gennem effektiviseringer og rationaliseringer, men grænsen 
er for længst overskredet. Frivilligcentret har således kun 1,3 ansatte bortset fra 
projektansatte. 

Frivilligcentret ser gerne samarbejdet styrket og tilbyder kommunen et øget 
engagement, gerne som en planlagt civilsamfundsindsats i samspil med 
kommunen og som en integreret del af kommunens budget.

Flygtninge: Specifikt ønsker vi at reagere på budgettets afsnit om flygtninge. Det
fremgår, at kommunens budget er udfordret af et stigende antal flygtninge med 
et ubestrideligt behov for offentlig støtte. De seneste ugers udvikling mere end 
antyder, at der meget vel kan blive en ny realitet at vågne op til. 

Der er i lyset af de sidste begivenheder på flygtningeområdet et stigende antal 
borgere, som ønsker at involvere sig på integrationsområdet, et forhold, som 
Frivilligcenter Græsted og, ikke mindst Integrationsgruppen i Græsted, er optaget
af at støtte. Indsatsen er overvældende.

Under ”Rådgivning og socialt fællesskab” udfolder en række initiativer sig, som 
alle er i fuldt sving: det drejer sig om: Integrationscafé; Åben rådgivning; 
Sprogtræning; Lektiehjælp; Spis-sammen aften; Vennetjenesten; Fodbold; 
Genbrug til flygtninge; og Udflugter.

Det er almindeligt, at der er ca. 50 flygtninge og hjælpere forsamlet i i 
Frivilligcenter Græsted hver onsdag aften og der er i vennefamilie-sammenhæng
ca. 80 involverede fra begge sider. Sprogtræning forgår nu i frivilligcentret såvel 
som i Sognegården i Gilleleje, for at nævne nogle aktiviteter. 

En målrettet indsats i forhold til et øget antal flygtninge og indvandrere kunne 
fremmes ved at frivilligcentret indgår i en økonomisk sammenhæng med 
kommunens planlagte resurseforbrug på området.

Vi håber, at vi gennem dette høringssvar kan medvirke til, at kommune og 
civilsamfund i endnu højere grad samtænkes og at resurser tildeles i 
overensstemmelse hermed, en model, som vi gerne drøfter med kommunen i 
nær fremtid.

Gribskov Seniorcenter Seniorcentret mener, at en reducering/inddragelse af Ældrepuljen i det øvrige 
budget er en særdeles dårlig idé. 
Ældrepuljen skal bruges til de ældre for at sikre bedre forhold for de ældre. I 
Gribskov Kommune er det frivillige arbejde en særdeles vigtig del af det sociale 
liv i kommunen og en del som kommunen ikke kan undvære. 
Det er jo borgmesterens intention, at det frivillige arbejde skal fremmes mest 
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muligt.
Det skal sikres, at både Seniorcenter Helsinge og Gilleleje tildeles det fornødne 
økonomiske grundlag til fremadrettede aktiviteter.

At nedlægge de 32 aflastningspladser på Toftebo og i stedet udbygge Bakkebo 
og Skovsminde samt ombygge Udsigten og indrette 30 aflastningspladser finder 
vi, er den rigtige løsning af de 3 forslag.

FU Social, Sundhed, 
Borgerservice og 
Beskæftigelse

Generelle bemærkninger til høringsmaterialet
Det er vigtigt, at politikkerne træffer beslutninger med et langt sigte i stedet for 
kortsigtede beslutninger som kun hjælper her og nu. FU anbefaler, at der er et 
skarpt blik på effekten af indsatserne. Når der skal træffes langsigtede 
beslutninger er det vigtigt inddrage medarbejderne, da de har stor viden på de 
forskellige områder. Samtidig skal der være et vedvarende fokus på at prioritere, 
så vi kun sætter det i gang vi kan rumme i organisationen og skabe en effekt 
ved. 

Generelt er FU bekymret over om GK kan løfte KL og regeringens udmeldinger 
om det nære sundhedsvæsen - ligesom FU efterlyser, at der skabes rum til 
egentlige investeringer frem for at bruge så mange budgetmidler på at udjævne 
"huller" i budgettet på FU'ets områder

FU anbefaler, at administrationens anbefalinger til budgetoplæg følges. 

Specifikke bemærkninger til høringsmaterialet
Vilkår for opaveløsningen, FU oplever, at vilkårne for opgaveløsningen ikke er 
tilstrækkelige og at der er plads til forbedringer, så kvaliteten bliver bedre og 
mere effektiv og give arbejdsglæde fremfor frustration. Det handler bl.a. andet 
om IT understøttelse, hvor FU efterlyser en samlet IT strategi, så systemerne 
"taler sammen" på tværs af fagområder og at der er stabil drift. FU tilslutter sig en
samling af administrationen på én matrikel for at kunne skabe bedre løsninger og
mere sammenhængende og rentabel "drift". Det omfatter også et ønske om mere
smidige arbejdsgange på tværs af områder. Der skal i de kommende budgetår 
fortsat være fokus på at kerneopgaven skal kunne løftes til et for kommunen 
acceptabelt niveau. 

Forhold som politikkerne skal være opmærksomme på ift høringsmaterialet
FU udtrykker bekymring for konsekvenserne af de forventede serviceniveau 
forringelser enten fordi der skal spares eller fordi man politisk har brugt flere 
penge end budgettet  kan bære f.eks. til anlæg. 

Med udsigt til et meget presset budget forudsætter FU, at der vedvarende er et 
skarpt blik på medarbejdertrivsel, investeringer i efteruddannelse og 
kompetenceløft , så GK kan blive mere attraktiv som arbejdssted for nye 
medarbejdere og fastholdelse af nuværende medarbejdere. FU er optaget af, at 
der skal være rum og plads til at medarbejdernes kreativitet skal bidrage til 
udvikle opgaveløsningen i fht kerneopgaven. 

Derudover henviser FU'et til de enkelte LUers høringssvar.

LU Social og Sundhed Generelle bemærkninger til høringsmaterialet
Langsigtede kloge beslutninger:

• LU opfodrer til at der gennemgående arbejde med langsigtede, kloge 
beslutninger og investeringer i budgettet. Det er afgørende for at udvikle 
service og sikker drift i årene frem.  

• Der er usikkerhed vedr. finansiering af ny skole, som kan betyde, at der 
skal findes yderligere op mod 60 mio. kr. Der er dermed behov for 
afklaring af finansieringen af denne skole. LU bakker op om 
administrationens forslag til budget, men er bekymret for at finansiering 
af ny skole, vil påvirke det generelle serviceniveau i kommunen negativt, 
såfremt finansieringen skal afholdes indenfor budgettet. 

• Samling af administrationen  vil kunne effektivisere arbejdstid, fremfor 
den megen kørsel på landevejene, samt reducere driftsudgifter til flere 

Side 28



administrationsbygninger. Samling af administrationen bør dermed 
prioriteres højt som en langsigtet, "klog" investering, og prioriteres i 
ejendomsstrategien. 

• Bliver vi færre medarbejdere til at løfte opgaverne over de kommende år,
ift den aldersmæssige udvikling blandt de ansatte, bør der først og 
fremmest arbejdes med naturlig afgang ift effektivisering af personalet. 

• LU bemærker at der er signaler fra regeringen og KL om at der skal 
investeres i forebyggelse og det nære sundhedsvæsen. LU vil på det 
kraftigste anbefale at pulje til løft af ældreområdet fastholdes for at sikre 
et fortsat fast fokus på forebyggelse og på at indsatserne i det nære 
sundhedsvæsen udvikles. 

• Et godt arbejdsmiljø skal fastholdes og sikres som en gennemgående 
rød tråd gennem de kommende år, for at sikre medarbejdere i trivsel 
gennem omlægningsprocesser, opgaveomlægninger m.v. i de 
kommende år.    

• På alle områder bør der arbejdes med at skabe retvisende budgetter, 
som matcher de reelle udgifter der er på de enkelte områder. Der er 
behov for samtænkning af økonomien på tværs af centre, idet 
besparelser et sted kan give udfordringer i andre centre. Der bør 
arbejdes mere med budgetlægning på tværs i kommunen for at undgå 
superoptimering mellem centrene.  

• Der bør sikres større sammenhæng i gevinstrealiseringer på tværs for at 
sikre at pengene ikke hentes flere gange og/eller "æder" hinanden op på 
forskellige områder, f.eks. ifm gevinster på udbud m.v.. 

• Der kan sandsynligvis findes gevinster ved etablering af flere netværk og
mere samarbejde mellem kommuner, således at der f.eks. kan laves 
flere stor-skala driftstilbud på tværs af kommuner.

• Evaluering af tilbud bør indføres som en fast del, for at vurdere effekten 
af de tilbud vi iværksætter, med henblik på at sikre mest mulig værdi for 
pengene for borgerne.     

• Inden der investeres i indkøb i kommunen bør det undersøges hvad 
tingene koster og hvordan der generelt prioriteres på indkøb, da vi let 
kommer til at investere midler fejlagtigt, eller betaler for dyrt for tingene, 
fordi der ikke afdækkes tilstrækkeligt inden.

• LU opfordrede til at det overvejes hvilke puljer der søges, da rammerne 
for puljerne ofte skaber et behov, som vi ellers ikke ville have haft, og 
stiller krav om nye projekter m.v.

• Der bør udvikles effektiviseringsmodeller for at vi kan effektivisere. Det er
et godt incitament at en del af evt. besparelser  går tilbage til "området" 
til evt. nye investeringer. 

• Faglig opjustering på en række områder i kommunen, f.eks. ift rådgivning
af borgere på inkontinens, stomi, sårområdet m.v., kan sandsynligvis 
medføre besparelser på indkøb og forbrug. Som det er nu findes de 
nødvendige kompetencer ikke i kommunen.  Dette er et eksempel på en 
langsigtet, klog investering. 

• Der skal prioriteres skarpt på alle områder for at skabe rum til at løse 
opgaverne på nye og mere effektive måder - dette kan ikke blot 
forventes løst oveni alt det andet der også skal løses.  

• LU opfordrer til mere "frihed" under ansvar. Det nuværende fokus på 
stram styring, dokumentation m.v. påvirker dels arbejdsglæden og 
kvæler let kreative ideer og forslag. 

Specifikke bemærkninger til høringsmaterialet

• LU ser det som en stor fordel at der tilføres midler til områder, som 
økonomisk er ustyrbare, men som vi udgiftsholder, således at der reelt 
kommer retvisende budgetter.

• Hvis midlerne i Ældrepuljen inddrages til drift vil det dels være i modstrid 
med de prioriteringer der sker på ældreområdet på landsplan ift 
forebyggelse og langsigtede investeringer som styrker kvaliteten i tilbud 
til borgerne, og alle de projekter der i øvrigt er iværksat  via puljen vil 
stoppe fuldstændig fra 2017. Herunder de stillinger der er finansieret, 
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såsom diætist, demenspsykolog , tandplejer på plejecentre, 
demenskoordinator m.v. Dette vil være negativt indgribende ift de nære 
borgertilbud, idet borgerne så ikke længere kan få en række tilbud, de 
hidtil har kunnet ift støtte, rådgivning m.v. 

• Indsatsen på demensområdet vil blive væsentligt nedjusteret, på trods af
stigningen i antallet af demente og ældre borgere i kommunen, hvis den 
hidtidige indsats ikke fastholdes. 

• De 4 etablerede aflastnings-/akutpladser på Trongården skal SSU selv 
finde midler til, hvis ældrepuljen inddrages i drift. 
Aflastnings-/akutpladserne er etableret for at lette presset på 
kommunens indlæggelsesudgifter. 

• LU opfordrer til at der også udarbejdes retvisende budgetter på 
handicapområdet, idet dette område ikke er nævnt i kataloget. 

LU Borgerservice og 
Beskæftigelse

a) Generelle bemærkninger til høringsmaterialet,
• MED anerkender at der tages højde for refusionsreformen på 

beskæftigelsesområdet i budget 2016-19.

b) Specifikke bemærkninger til høringsmaterialet
• I forbindelse med at produktiv velfærd nedlægges, påpeger LU vigtigheden 

af, at der stadig arbejdes videre med udvikling af  IT som et effektmål. 

Bemærkninger fra LU:
Besparelser for 2016:
MED tiltræder forslag til besparelser for 2016.

Besparelser for 2017-19:
MED udtrykker bekymring for besparelser på særligt indsatsområdet (forslag 6) 
og mentorområdet (forslag 8) - når der samtidig foreslås besparelser på 
kontanthjælpsområdet (forslag 7). Det er indsatsområdet (fx. aktivering) og 
mentorer der skal være med til at bringe kontanthjælpsmodtagerne ind på / 
tilbage på arbejdsmarkedet.

LU PlejeGribskov Generelle bemærkninger til høringsmaterialet
Vi oplever at der er ansvarlighed og mange gode hensigter og intentioner med 
budget 2016-2019. Derimod har vi svært ved at gennemskue de langsigtede 
konsekvenser, og de mange forbehold som også beskrives i materialet. Der har 
vagt både undren og bekymring i forhold til kerneopgaverne, da vi umiddelbart 
kan se at der er stor risiko for alvorlige omfattende konsekvenser for hele 
Gribskov kommune herunder både medarbejdere og borgere.  

Det er vigtigt at kommunen er attraktiv og dermed  fremadrettet kan rekruttere og
fastholde medarbejdere, som er i stand til at levere den ønskede kvalitet og 
samtidigt besidder de rigtige kompetencer.

Vi mangler de langsigtede perspektiver, hvor man tænker innovation og 
velfærdsteknolog, for at i møde gå den demografiske udvikling.

Specifikke bemærkninger til høringsmaterialet
Vi er bekymrede for hvordan de øgede medfinansieringsomkostninger og 
refusionsnedsættelser kan påvirke de enkelte institutioners økonomier og 
serviceniveau. 

Ældrepulje
I forhold til ændringerne omkring ældrepuljen er vi bekymrede for de 
konsekvenser det vil få for igangværende og fremadrettede projekter og tiltag. 
Samtidigt ser vi begrænsninger i forhold til at medvirke til de kloge løsninger 
indenfor de innovative og velfærdsteknologiskeindsatser. Vi er bekymrede for de 
konsekvenser som ændringen af ældrepuljen vil have for de enkelte 
leverandørers budgetter. 

Toftebo
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Vi ser ikke de tre scenarier som mulige, langtidsholdbare, innovative eller kloge 
løsninger. Scenarierne tager ikke højde for den udvikling der er indenfor ældre 
og sundhedsområdet som også er beskrevet i budgetvurderingen. 

Vi ser et samlet multi-taskcenter som kan være et samlet sundhedscenter og 
klinik for sundhedsfremme og forebyggelse i kommunalt regi. Dette inderholder: 
Rehabiliteringsområde
Plejecenterområde
Sygeplejeklinik
Akutsygepleje 
Læge 
Mindre undersøgelsescenter
Ernæringsvejledning
Faciliteter for tand og mundpleje 
Misbrugscenter
Center for demensforebyggelse 
Center for faglighed /videncenter

Et kommunalt multi-taskcenter ville derudover give stordriftsfordele, og derfor er 
Plejegribskovs anbefaling at Toftebo flyttes med over til et nybygget og 
nyudviklet center, som er fremtidssikret indenfor ældre og sundhedsområdet. 

I forhold til tomgangs udgifterne på Søfryd, ville det være muligt med et større 
kommunalt multi-taskcenter at  lægge Søfryd i forlængelse af dette.

LU Vega Generelle bemærkninger høringsmaterialet
KL - Omprioriteringsbidraget - Vi er uenige og uforstående overfor hvorfor KL har
indgået denne aftale.
Vi anerkender GK metode til at anbefale at der findes finansiering af det fulde 
beløb - ansvarlig ledelse
Med en så stram økonomi fremover, skal man være som kommune være mere 
opmærksom på hvad man søsætter.
Når der fremadrettet bliver iværksat lokale projekter bør der  tænkes meget mere
langsigtet ift til økonomi i driften.

Specifikke bemærkninger til høringsmaterialet
Vegas LU henstiller, at yderligere besparelser, især på "de varme hænder", 
meget vel kan betyde øgede udgifter pga. øgede risici, mindre opmærksomhed 
osv.

Forhold som politikerne skal være opmærksomme på ift. høringsmaterialet
Når der fra adm. side anbefales at der reduceres i anlægsudgifterne.
Henstilles der til at politikkerne lytter til administrations anbefaling.

LU Voksenstøtte Generelle bemærkninger høringsmaterialet
KL - Omprioriteringsbidraget - Vi er uenige og uforstående overfor hvorfor KL har
indgået denne aftale.
Vi anerkender GK metode til at anbefale at der findes finansiering af det fulde 
beløb - ansvarlig ledelse
Med en så stram økonomi fremover, skal man være som kommune være mere 
opmærksom på hvad man søsætter.
Når der fremadrettet bliver iværksat lokale projekter bør der  tænkes meget mere
langsigtet ift til økonomi i driften og involvere dem der skal implementerer driften.

Specifikke bemærkninger til høringsmaterialet
Misbrug - Sammenlægning af misbrugsbehandling børne/unge og 
voksenområdet.
En borger en indgang og højere effektivitet. 
"Plukke de lavthængende frugter"  for mere effektive 
arbejdsgange/samarbejde
At man overordnet kigger på de nuværende samarbejdsflader i mellem de 
interne samarbejdspartnere (eksempelvis leverandør/myndighed) 
I forhold til §85 området/Voksenstøtte, Støtte Kontakt - et tættere samarbejde i 
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mellem leverandør og myndighed. At vi rent fysisk sidder
under samme tag mm. 

Forhold som politikerne skal være opmærksomme på ift. høringsmaterialet
Når der fra adm. side anbefales at der reduceres i anlægsudgifterne, henstiller 
der til at politikkerne lytter til administrations anbefaling.

LU Gribskov Bo og 
Støtte og Kobbel-husene

Generelle bemærkninger til høringsmaterialet
LU peger på færre projekter og konsekvenserne af disse med øget fokus på 
effektmålinger.

Specifikke bemærkninger til høringsmaterialet
Fokus på at færre "varme hænder" giver øgede omkostninger og herunder 
opmærksomhed på kvalitetsniveauet i serviceydelserne som følge af dette.
Der peges på øget medarbejderinddragelse i forholdt til radikale innovationstiltag
med vægt på anvendelse af professionernes viden.

Vega pårørenderåd Vegas pårørenderåd henstiller, at man fra politisk hold tiltræder indstillingen fra 
administrationen, om takststigning på Vega, da tilførelse af ressourcer af rådet 
anses som værende nødvendige i forhold til beboeres og medarbejderes 
sikkerhed og trivsel.

Der bør udvises stor ansvarlighed omkring anlægsområdet, grundet de store 
økonomiske udfordringer i GK.

Centerrådet, 
Helsingegården

Centerrådet skal i henhold til vedtægterne - § 3. Udformning af retningslinjer –
inddrages i udformningen af retningslinjer for den daglige pleje- og 
omsorgsindsats på det pågældende plejecenter. Det gælder både retningslinjer 
for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær mm. Retningslinjerne skal altid 
udarbejdes i samarbejde med plejecenterets ledelse.

Dette kan ikke gøres uden indsigt i forslag til budget 2016-2019 for 
Helsingegården. Centerrådet har i relation til denne høring anmodet om indsigt i 
budget 2016-2019 for Helsingegården og dermed også for PG. Dette er ikke 
muligt.

På baggrund af ovenstående vælger Centerrådet selvfølgelig ikke at give 
høringssvar i den ønskede form – dog:

   Det er meget tilfredsstillende, at Ældrepuljen fortsætter, men desværre ikke mere
”øremærket” til ældregruppen – men ”kun” som bloktilskud. Centerrådet 
forventer, at i Gribskov Kommune benyttes bloktilskuddet ”Ældrepuljen” kun til 
Ældregruppen.
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Arbejdsmarkedsudvalget

Oversigt over høringssvar til budget 2016-2019

Nr. Tema Høringspart Administrationens bemærkninger

1 Udvikling af IT som effektmål LU Borgerservice og 
Beskæftigelse
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Høringspart Høringssvar

LU Borgerservice og 
Beskæftigelse

Generelle bemærkninger til høringsmaterialet 
Det er vigtigt, at politikkerne træffer beslutninger med et langt sigte i stedet for kortsigtede 
beslutninger som kun hjælper her og nu. FU anbefaler, at der er et skarpt blik på effekten af 
indsatserne. Når der skal træffes langsigtede beslutninger er det vigtigt inddrage 
medarbejderne, da de har stor viden på de forskellige områder. Samtidig skal der være et 
vedvarende fokus på at prioritere, så vi kun sætter det i gang vi kan rumme i organisationen og 
skabe en effekt ved.  
Generelt er FU bekymret over om GK kan løfte KL og regeringens udmeldinger om det nære 
sundhedsvæsen - ligesom FU efterlyser, at der skabes rum til egentlige investeringer frem for 
at bruge så mange budgetmidler på at udjævne "huller" i budgettet på FU'ets områder 
FU anbefaler, at administrationens anbefalinger til budgetoplæg følges.  

Specifikke bemærkninger til høringsmaterialet 
Vilkår for opaveløsningen, FU oplever, at vilkårne for opgaveløsningen ikke er tilstrækkelige og 
at der er plads til forbedringer, så kvaliteten bliver bedre og mere effektiv og give arbejdsglæde 
fremfor frustration. Det handler bl.a. andet om IT understøttelse, hvor FU efterlyser en samlet 
IT strategi, så systemerne "taler sammen" på tværs af fagområder og at der er stabil drift. FU 
tilslutter sig en samling af administrationen på én matrikel for at kunne skabe bedre løsninger 
og mere sammenhængende og rentabel "drift". Det omfatter også et ønske om mere smidige 
arbejdsgange på tværs af områder. Der skal i de kommende budgetår fortsat være fokus på at 
kerneopgaven skal kunne løftes til et for kommunen acceptabelt niveau.  

Forhold som politikkerne skal være opmærksomme på ift høringsmaterialet 
FU udtrykker bekymring for konsekvenserne af de forventede serviceniveau forringelser enten 
fordi der skal spares eller fordi man politisk har brugt flere penge end budgettet  kan bære 
f.eks. til anlæg.  Med udsigt til et meget presset budget forudsætter FU, at der vedvarende er et 
skarpt blik på medarbejdertrivsel, investeringer i efteruddannelse og kompetenceløft , så GK 
kan blive mere attraktiv som arbejdssted for nye medarbejdere og fastholdelse af nuværende 
medarbejdere. FU er optaget af, at der skal være rum og plads til at medarbejdernes kreativitet 
skal bidrage til udvikle opgaveløsningen i fht kerneopgaven.  

Høringssvar fra LU Borgerservice og Beskæftigelse 
MED anerkender at der tages højde for refusionsreformen på beskæftigelsesområdet i budget 
2016-19. b) Specifikke bemærkninger til høringsmaterialet I forbindelse med at produktiv 
velfærd nedlægges, påpeger LU vigtigheden af, at der stadig arbejdes videre med udvikling af  
IT som et effektmål. 
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Kultur- og Idrætsudvalget

Oversigt over høringssvar til budget 2016-2019

Nr. Tema Høringspart Administrationens bemærkninger

1

2

3

4

Ny overenskomst for Musikskolens 
lærere, som betyder øget lokalebehov

Kulturskolens 
bestyrelse

Da Musikskolens undervisning bl.a. 
foregår på skolerne, er det vigtigt, at der 
tages hensyn til det der.

Undervisning og læring i Gilleleje – Ny 
skole bør indeholde smarte løsninger for 
musikalsk og kreativ udfoldelse

Kulturskolens 
bestyrelse
FU Børn og Unge, 
Kultur, Idræt og turisme

Samling af kampsporten i Toftehallen – 
kræver midler til ombygning af Toftehallen 
samt midler til evt. ombygning andre 
steder, hvis der skal findes alternative 
placeringer til Torftehallens nuværende 
brugere.  Forslag om at anvende 
gymnastiksalen ved Kulturhuset til 
Kulturskole, når kampsporten flytter ud.

Idrætsrådet – 
Kulturskolens 
bestyrelse

Anlægsområde:
Blistruphallen
Tennisanlæg i Gilleleje – udvidelse af 
plejeboliger
Nyt læringsmiljø i Gilleleje

Idrætsrådet
FU Børn og Unge, 
Kultur, Idræt og turisme

Der skal tages højde for 
mageskifteaftale med Gilleleje Boldklub, 
hvis tennisbaner i Gilleleje skal flyttes.

Anbefaling af, at ejendomsstrategien 
fastholdes, så kerneopgaver ikke rammes 
af besparelser

Kulturskolens 
bestyrelse – FU Børn 
og Unge, Kultur, Idræt 
og Turisme
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Høringspart Høringssvar budget 2016-2019

Kulturskolens bestyrelse Generelle bemærkninger til høringsmaterialet: Det undrer bestyrelsen at Kultur- og 
Fritidsområdet slet ikke er nævnt i Høringsmaterialet. I øvrigt kan vi tilslutte os LU´s 
generelle bemærkninger: (link til Høringssvar fra Kulturskolens LU, nederst i 
dokumentet). 
- Høringsmaterialet opleves informativt, fyldestgørende og belyser de budgetmæssige 
konsekvenser på baggrund omprioriteringsbidragets effekt på kommunens økonomi. 
Specifikke bemærkninger til høringsmaterialet:
- Det er glædeligt at der fortsat er mulighed for at prioritere midler i 2016 til attraktive 
lokalsamfund.
- Det er glædeligt at der fortsat er mulighed for at prioritere midler til Undervisning og 
læring i Gilleleje, hvilket indikerer at en ny skole tænkes bygget. Deri har Kulturskolen 
interesse både i forhold til den generelle læring og Kulturskolens kerneopgave, idet vi 
forventer, at der på en ny skole sikres forhold, der vil kunne understøtte Kulturskolens 
aktiviteter , og dermed stimulere et kreativt musisk miljø i videst mulig omfang.
- Desuden konstateres det, at der i budgettet lægges vægt på at ejendomsstrategien 
bibeholdes. Dertil har Kulturskolen, set i lyset af læringsreformen, og Ny overenskomst 
på Musikskoleområdet stor interesse. Forhold som politikerne skal være 
opmærksomme på ift. høringsmaterialet:
- I og med at Musikskolen implementerer ny overenskomst i 2016, vil der blive et øget 
lokalebehov, blandt andet til forberedelse og tilstedeværelsespligt. Det kan med fordel 
tænkes ind i ejendomsstrategien.
- Den vedtagede læringsreform stiller også øget krav til Musikskolelærernes 
fleksibilitet og dermed tilstrækkelig udstyrede faglokaler og faciliteter. I forbindelse 
med Undervisning og læring i Gilleleje, bør dette tænkes ind. 
Forslag: Vi tilslutter os LU´s glimrende forslag i forhold til brug af lokaler i Skolegade 
43.
Undervisning og Læring i Gilleleje: Ny skole der bør indeholde smarte løsninger for 
musikalsk og kreativ udfoldelse. 
Egnede fagfaciliteter til Musik og Billedkunst med fast instrumentarium og indrettet 
optimalt til kvalitativ undervisning. 
Flere faglokaler der kan anvendes samtidig i skoletiden og efter skoletiden. I øvrigt 
henviser vi til tidligere fremsendte forslag til skoleudvalget v/ J. Ferdinansen om 
Kulturskolens inddragelse i udarbejdelse af funktionskrav. 
Link til Høringssvar fra Kulturskolens LU: 
http://www.gribskov.dk/Gribskov/web.nsf/Vindue? 
readForm&db=C1257D71002D3951&iD=59562C96B86813E6C1257C070045CF23? 
OpenDocument
Referat fra Kulturskolens bestyrelsesmøde, hvor Budgethøringssvar blev 
protokolleret: http://www.gribskov.dk/Gribskov/web.nsf/Vindue? 
readForm&db=C1257D71002D3951&iD=E11527E4044C2F88C1257C070045C9B0? 
OpenDocument
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Høringssvar fra FU Børn og 
Unge, Kultur, Idræt og 
Turisme

Det samlede høringssvar fra dette FU kan læses under Børneudvalgets høringssvar.
Specifikke bemærkninger til høringsmaterialet:
Flygtninge:
- Det stigende antal flygtninge medfører øget behov for kompetenceudvikling mange 
steder
- Visse serviceområder bliver særligt belastet af det stigende antal flygtninge – 
sproglige udfordringer (2-sprog), tandpleje, skoler, dagtilbud og kulturtilbud. 
Eksempelvis kommer der flere flygtninge – både ældre og børn – til tandplejen. Det 
koster penge i form af tolkebistand, behandlinger i fuld narkose og meget 
ressourcekrævende behandlinger, idet børnene har meget caries.

Indkøbsaftaler 
- Det er positivt, at der effektiviseres med gode indkøbsaftaler - besparelserne skal 
dog fordeles efter der, hvor besparelserne kan realiseres og ikke efter en nøgle på alle 
afdelinger/enheder.

Anlæg:
- Det er særdeles positivt, at man prioriterer drift frem for anlæg. Det er desuden 
positivt, at man har fokus på ejendomsstrategien og vil afhænde de bygninger, der står 
tomme.
- Der skal være opmærksomhed på at mange har til huse i gamle bygninger. Det er 
vigtigt at prioritere vedligehold i budgettet. Bygningerne behøves ikke at være nye, 
men de skal være funktionelle.
- Det er svært for os at se, hvordan anlægsprojektet Undervisning og Læring i Gilleleje 
kan finansieres i et anlægsbudget på 45 mio. i hver af årene og hvad er så 
konsekvenserne? 

Forslag:
- Der er taget en politisk beslutning i KIU om Samling af Kampsport til Toftehallen eller 
andet scenario. Dette kan frigive lokaler der bør anvendes til Musikskoleaktiviteter. 
Forslaget tager samtidig hensyn til kommunens ejendomsstrategi. Den bygning i 
Skolegade 43, Helsinge, der i dag anvendes til karate, vil ved en samling af 
kampsport, kunne anvendes til optimering af styrket kompetence anvendelse af 
Musikskolens lærere, samt til undervisning i musik, og depot for musikskolens 
instrumentarium. Dette skal ses i sammenhæng at med læringsreformen arbejdes der 
målrettet med at styrke samarbejdet mellem folkeskole, dagtilbud og musikskole til 
gavn for den samlede læring og at der 1. august 2016 bliver musikskolelærernes 
opgørelse af arbejdstid ændret grundet ny overenskomst.Dette bevirker blandt andet, 
at musikskolelærerne skal kunne mødes til forberedelse, samarbejde internt og med 
folkeskolen. Dette skal foregå i formiddagstimerne, og kræver anvendelse af 
instrumentarium. På nuværende tidspunkt har musikskolen et lokale i Pyramiden, der 
rummer mulighed for at lærerne kan mødes. I samme bygning anvender musikskolen 
yderligere to lokaler til depot for instrumenter. Bygningen anvendes ikke optimalt til 
møde, og forberedelse, da den ligger afsondret fra musikskolens undervisningssteder. 
I forbindelse med kommunens bygningsstrategi, kan det forventes at Pyramiden 
afhændes, eller, som læst i pressen, anvendes til senior - aktivitetscenter. Det vil 
kræve at der findes lokaler til depot og mulighed for lærersamarbejde - hvilket 
indebærer at der skal kunne udføres musikaktivitet. Såfremt lokalerne i Skolegade 43 
rømmes med baggrund i samling af kampsport, vurderes det, at musikskolen ville 
kunne styrke aktiviteter internt, samt i forhold til læringsreformen.Musikskolen 
anvender i dag et lokale på første sal til undervisning. Undervisningen i og omkring 
Nordstjerneskolen og Kulturhuset i Helsinge er massivt, og kræver anvendelse af 
mange lokaler. Det skønnes at muligheden for anvendelse af de lokaler der i dag 
anvendes til kampsport, dels vil kunne rumme orkestersammenspil, mindre koncerter, 
forberedelse, mødeaktivitet og undervisning. Musikskolens administration er placeret i 
samme bygningsmasse, hvilket vil optimere samarbejdsmulighederne. Lokalerne skal 
vurderes med henblik på depot mulighed, som i dag har til huse i Pyramiden. 
Musikskolen stiller ofte lydudstyr til rådighed for forskellige kulturarrangementer afholdt 
af frivillige foreninger eller kommunes kultur- og kunstinstitutioner. Derfor kræves der 
let og uhindret adgang  til afhentning og aflæsning af tungt udstyr, ofte i weekends. 
- Undervisning og Læring i Gilleleje: Ny skole der bør indeholde smarte løsninger for 
musikalsk og kreativ udfoldelse. Egnede fagfaciliteter til Musik og Billedkunst med fast 
instrumentarium og indrettet optimalt til kvalitativ undervisning. Flere faglokaler der 
kan anvendes samtidig i skoletiden og efter skoletiden.
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Idrætsrådet

I vores arbejde i Idrætsrådet har vi i denne periode tilegnet os større viden om 
Idrætslivet rundt i kommunen. Vi har lige afholdt dialogmøder, og på baggrund af 
vores arbejde har Gribskov Idrætsråd følgende kommentar til fremlagt budgetforslag: 
Anlægsområdet: 
1. Blistrup Hallen er en meget vigtig nerve i lokalsamfundet i denne del af kommunen. 
Vi ser det derfor som meget vigtigt, at det prioriteres at få renoveret den eksisterende 
hal med tag og gulv således, at det lokale idrætsliv og skole kan dyrke fysisk og social 
samvær i gode og sunde rammer. Der er god energi og stor vilje i dette område til at 
udvikle og dette skal derfor understøttes. Hvis Blistrupshallen ikke bliver renoveret, vil 
det have store konsekvenser for BSI, da de ikke har mulighed for at dyrke idræt i 
lokalområdet, og dermed mindre bevægelse/aktivitet for nærområdet borgere. I 
værste fald kan det medføre lukning af idrætsforeningen. 
2. I forhold til udvidet plejeboligkapacitet ved Bakkebo er der et opmærksomhedspunkt 
i forhold til Tennisanlæg. I denne proces vil det være yderst vigtigt, at Idrætsrådet og 
tennisklubberne tages med på råd i forhold til ny placering, de aktives ønsker samt 
tidligere aftaler. Tennissporten har et stort antal seniorspillere og derfor er det vigtigt, 
at der findes en god løsning for denne aktivitet. 3. Kampsportshus /Toftehallen. 
Idrætsrådet glæder sig over at Gribskov Kommune har stor fokus på idrætsfaciliteter, 
og at der ved sidste års budget aftale blev vedtaget en samling af kampsporten. Det 
bekymrer dog Idrætsrådet, at et enigt Kultur og Idrætsudvalg ønsker en samling i 
Toftehallen inden den endelige analyse er færdiglavet. Idrætsrådet vil gerne påpege at 
hvis Byrådet fastholder placeringen af kampsport i Toftehallen, skal der findes tid i 
eksisterende faciliteter og afsættes midler til påkrævet ændringer af faciliteterne. På 
Idrætsrådets dialogmøderne var flere af kommunens tennisklubberne mødt frem, da 
de er bekymret for deres fremtid i forhold til Toftehallen. Dette er ligeså gældende for 
de øvrige aktiviteter. I forhold til samling af kampsporten, må der påregnes en ændring 
af Toftehallen. Idrætsrådet vil anbefale Byrådet at vi tages med på råd i i forhold til 
disse ændringer samt omrokeringer af idrætsforeninger. Der må påregnes udgifter til 
rekvisitter (opstrengninger, netstolper og kurve).
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Økonomiudvalget

Oversigt over høringssvar til budget 2016-2019

Nr. Tema Høringspart Administrationens bemærkninger

1 FLU stabe

2

3 FLU stabe

4

5 FLU stabe

6 FLU stabe

7

8 FLU stabe

9

10 FLU stabe

11 Hovedudvalget

12 Hovedudvalget

13 Hovedudvalget

14

15

16

De nye økonomiske rammer skal 
afspejles i eksisterende politikker og 
strategier

At de nødvendige prioriteringer træffes, 
så der ikke laves flere analyser, nye 
udkast, kovendinger mv.

FLU stabe. 
Hovedudvalget

Respekter de nye forsigtighedsprincipper i 
budgettet

Der skal tænkes i større 
tværorganisatoriske løsninger og der skal 
være klare strukturer der sikrer 
tværgående samarbejde hvis besparelser 
skal kunne implementeres 

FLU stabe. 
Hovedudvalget

Inddragelse af medarbejderne i arbejdet 
med rammebesparelserne

Tænk flygtninge som vækstdrivere og 
invester klogt. Og tænk det ind i 
ejendomsstrategien

Vigtigt at ejendomsstrategien koordineres 
på tværs af organisationen

FLU stabe. 
Hovedudvalget

Det kræver medarbejderressourcer at 
gevinstrealisere gennem 
konkurrenceudsættelse og det bør 
prioriteres

Vigtigt at der fortsat er midler til 
kompetenceudvikling og kompetenceløft 
for at kunne sikre nuværende 
serviceniveau og kvalitet, og samtidig 
effektivisere

FLU stabe. 
Hovedudvalget

Ved prioritering af administrationens 
ressourcer er det vigtigt at inddrage 
medarbejderne i de fremadrettede tiltag

Der skal findes langsigtede løsninger med 
fokus på effekt, baseret på de rammer og 
vilkår der er i kommunen

Giver indkøbsstrategien den effekt den 
skal? Vigtigere at tænke i effekt end 
principper

Fastholde den økonomiske ramme til 
forbedring af IT for at sikre større 
sammenhæng mellem systemerne og 
optimal IT udnyttelse

Konsekvent optimering af 
tilgængeligheden i og til alle kommunale 
bygninger.

Handicaprådet

Anbefaler, at fysisk tilgængelighed bliver 
et anvendt kriterium, når kommunen 
træffer beslutninger vedrørende 
anlægsarbejde.

Handicaprådet

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

Handicaprådet
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17 Ældresagen

18

Placere Aktivitetscenter Gilleleje i 
Pyramiden/Det gamle Rådhus

Der bør udvises stor ansvarlighed på 
anlægsområdet, grundet de store 
økonomiske udfordringer i GK.

Vegas Pårørenderåd
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Høringspart Høringssvar budget 2016-2019

FLU stabe Bemærkninger til høringsmaterialet: 
Fællesudvalget for stabene konstaterer indledende at det forelagte materiale er på et meget 
overordnet og generelt niveau og at der ikke er meget konkrete forhold på udvalgets område at 
tage stilling til. Vores generelle betragtninger er:  
- At de nye økonomiske rammer, bør afspejles i eksisterende politikker og strategier. Ellers 
lover vi mere end vi kan holde. Blik for de afledte konsekvenser af de beslutninger, der er 
truffet. 
- Ønske om generelt mere information til medarbejdere om den økonomiske situation. 
- At der udvises politisk lederskab og nødvendige prioriteringer. Det er en forudsætning for at  
administrationen kan arbejde effektivt. Såfremt der ikke træffes de nødvendige prioteringer og 
beslutninger, så medfører det konsekvenser ift. hvornår de økonomiske gevinster kan 
realiseres. 

Eks. skolestruktur/børneby + Ny skole i Gilelleje Byrådet opfordres til en større bevidsthed om 
konsekvenser ved ønsker om flere analyser, nye udkast, kovendinger mv. 

Budgetoplægget følger nogle forsigtighedsprincipper som vi synes skal respekteres, så vi over 
tid kan have et stabilt budget hvor vi ikke selv er vores værste fjende. 

Budgetoplæggets forudsætninger - Afsættet: 
Rammebesparelser ift. udefrakommende udfordringer 
Konsekvenser af omprioriteringsbidrag: 
Det kræver medarbejderressourcer at gøre dette, og det skal prioriteres. De økonomiske 
rammer kommer til at betyde serviceforringelser og/eller ændringer i service for borgerne. Det 
bør vi forberede borgerne på allerede nu. Når organisationen er presset, vil de forskellige 
fagområder og institutioner lukke sig om sig selv som reaktion. Hvis der skal tænkes i større 
tværorganisatoriske løsninger bør der være klare strukturer der sikrer arbejde på tværs. Hvis de 
tværorganisatoriske løsninger skal implementeres, virke i drift og sikre besparelser skal de 
strukturer være der på alle niveauer - også medarbejderniveau. 

Rammebesparelser ift. iboende udfordringer 
"Til imødegåelse af det umiddelbare merforbrug grundet de iboende udfordringer, er der lagt en 
rammebesparelse ind. Rammebesparelsen er først lagt ind fra 2017 og frem således, der er tid 
til at nå at arbejde med kloge tiltag, som ikke blot er besparelser men kloge tiltag og løsninger, 
hvor det fx er større tværorganisatoriske løsninger, som kræver mere tid at omsætte. I 2017 er 
der indlagt en besparelse på 12 mio. kr., i 2018 på 22 mio. kr. og i 2019 32 mio. kr." 
Bemærkning: Vi hilser det velkomment at der lægges op til at der bliver 'tid til at nå at arbejde 
med kloge tiltag' fordi vi ved at ændringer i organisation og arbejdsgange kræver tid til 
planlægning, omstilling og ejerskab. Vi forventer at medarbejderne inddrages i videst muligt 
omfang, tidligst muligt, når der sker nye tiltag. Grundet manglende konkretisering er det svært 
at gennemskue vide hvad tænkes i en mere daglig sammenhæng og hvordan det tænkes at vi 
skal arbejde med det.  

Produktiv velfærd og effektiviseringsgevinster på IT 
Hvad sker der med den økonomi der er hæftet op på Produktiv Velfærd? Lukkes igangværende 
aftalte projekter ned? Hvordan er det i så fald tænkt? Det er hvert fald sådan det fremstår for 
organisationen. Vi bruger ressourcer på projekter, vi har ansat medarbejder og bestilt rapporter. 
Bemærkning: Det anbefales at der sker en klar kommunikation omkring den allerede igangsatte 
proces med Produktiv velfærd, investeringer mv., herunder at mindsættet fortsætter som et 
element  i at realiserer besparelser i forbindelse med omprioriternigsbidraget Det er et vigtigt 
element at der er et politisk ejerskab til at realisere omprioriteringsbidraget. 

Flygtninge 
Flygtninge kan ses som vækstdriver for kommunen og vores lokalsamfund..  De er børn i 
skoler, daginstitutioner, foreninger og klubber, arbejdsduelige voksne, frivillig kapacitet, kunder i 
butikker osv. Vi har set en overraskende velvilje i lokalområderne, så der er potentiale for en 
god integration. Hvis vi kommer til at bruge 30 mio om året de næste 4 år, kan vi ligeså godt 
investere pengene klogt. De penge kan lige så godt investeres klogt, så de også kan skabe 
værdi for de øvrige borgere og vækst i vores lokalsamfund. Det forudsættes at tilgangen til 
flygtninge som en ressource, tænkes ind i ejendomsstrategien, by- og erhvervsudvikling mv. 
Det er en sikker investering, som vi ved vi får igen fra staten med nogle års forsinkelse. Både 
øk
onomisk og menneskeligt. 

Ejendomsstrategien 
Det kræver medarbejder ressourcer at gøre dette, og det skal prioriteres. Da 
ejendomsstrategien har koblinger til en lang række strategier (vækststrategi m.v.), af væsentlig 
betydning for organisationen, så forudsættes det at strategien koordineres på tværs, samt tager 
afsæt i hvad der besluttes på anlægsområdet. Eksempelvis hvis man sælger området hvor 
Frivilligcenter Helsinge er placeret (er udlagt til salg som en del af ejendomsstrategien) - hvilke 
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Frivilligcenter Helsinge er placeret (er udlagt til salg som en del af ejendomsstrategien) - hvilke 
konsekvenser får det for samarbejdet med Jobcenter ift. integrationsindsatsen ? På nuværende 
tidspunkt har den geografiske placering stor betydning for de borgere og brugere som benytter 
tilbudet i Frivilligcenter Helsinge.

Gevinstrealisering gennem konkurrenceudsættelse 
Det kræver medarbejderressourcer at gøre dette, og det skal prioriteres. 

Reservepulje 
Er ansvarligt og godt. 

Budgetoplæggets forudsætninger - Det strategiske afsæt: 
"Administrationen har trods den stamme økonomiske ramme prioriteret at fastholde 
investeringen fra tidligere budgetaftaler til strategisk kompetenceudvikling med 2,0 mio. kr. i 
2016 og 2017 for herigennem at understøtte effektiviseringsdagsordenen." Bemærkning: Det er 
vigtigt at der er midler til kompetenceudvikling. Både for at forbedre kerneydelsen overfor 
borgerne, men også for at inspirere, dygtiggøre og fastholde medarbejderne. Det er desuden 
vigtig at der er gennemsigtighed omkring hvordan og til hvilke områder midlerne fordeles. MED-
organisationen bør være en del af dette og det bør kobles til MUS og KUP-konceptet, så vi kan 
se en tydelig sammenhæng. Det skal sikres, at vi i organisationen bliver bedre til at bruge 
medarbejdernes kompetencer på tværs. Dette skal også afspejles i rekrutteringsstrategi, 
talentudvikling og personalepolitikken.  

Anlæg  
Ved den foreslåede reduktion af anlægsbudgettet, bør der sikres en kontinuitet i de 
anlægsopgaver, som allerede er i gangsat.   

Strategisk kompetenceudvikling  "Derudover arbejdes der kontinuerligt med en skarp 
prioritering af administrationens ressourcer og stillingtagen til den forventede effekt. Dette 
således, at der hele tiden sker en prioritering af ressourcerne til de tiltag, der virker. En af disse 
prioriteringer er et fortsat fokus på en sikker stabil drift på IT området." 
Bemærkninger: Vedr. punktet om "Skarp prioritering af administrationens ressourcer og 
stillingtagen til den forventede effekt" Hvis dette skal være redskab til at vurdere den enkelte 
medarbejders ansættelsesforhold, skal det være ud for dokumenterede, tydelige og faglige 
forudsætninger. Vi kan se at der i de kommende år bliver fortsatte økonomiske udfordringer på 
det administrative område og er bekymrede for hvordan besparelserne rammer. Vi forventer at 
medarbejderne fortsat inddrages i de fremadrettede tiltag og at der også følges op på 
forventede effekter og besparelser af igangsatte tiltag, så de ikke fortabes i en travl hverdag. Vi 
opfordre desuden til at vi bliver gode til at fortælle - ikke mindst - de gode historier og dele dem 
på tværs i organisationen, så vi også kan se når vi løbende lykkes med forskellige tiltag.
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Hovedudvalget Generelle bemærkninger 
I og med det er 1. behandlingen af budgettet MED siden afgiver høringssvar til, så kan det være 
svært at forholde sig til, hvad budgettet konkret kommer til at betyde, når det udmøntes. HU 
forudsætter, og tager det som en selvfølge, at MED inddrages i udmøntningen af 
budgetrammen. 
Hovedudvalget er bekymret over kommunens økonomiske situation, og hvordan denne vil 
indvirke på løsningen af kerneopgaven og arbejdsmiljøet. Kommunens medarbejderne har de 
senere år arbejdet i en effektiviseringsdagsorden, og løbende besparelser og nedskæringer har 
i disse år været en del af hverdagen. Dette slider. For at få arbejdsro til at koncentrere sig om 
det vigtige - varetagelsen af kerneopgaven - opfordrer Hovedudvalget det politiske niveau til at 
prioritere i de forslag, der ligger fra politisk side og behovet for politisk lederskab understreges. 
Hovedudvalget opfordrer ligeledes til, at afsættet for enhver politisk beslutning er, at der skal 
findes langsigtede løsninger med fokus på effekt og baseret på de vilkår og rammer, vi har i 
kommunen, f.eks. et faldende børnetal og en stigende gruppe af ældre borgere. Hovedudvalget 
understreger, at politisk lederskab er af afgørende betydning for, at vi kan håndtere den 
vanskelige økonomiske situation på forsvarlig vis overfor såvel borgere som medarbejdere. 
På flere af kommunens arbejdsområder er der allerede nu skåret helt ind til benet. Hvis vi skal 
kunne rekruttere og fastholde medarbejdere samt sikre nuværende kvalitet og serviceniveau og 
samtidig effektivisere og realisere besparelser, så er kompetenceudvikling og kompetenceløft 
af medarbejderne en forudsætning, hvorfor der bør afsættes midler hertil. Dette gælder f.eks. 
på Børn- og Ungeområdet samt på Social-og Sundhedsområdet. I forlængelse heraf anbefaler 
Hovedudvalget, at vi forholder os kritisk til kommunens eksisterende politikker og strategier og 
genovervejer om vi kan alt det vi vil og har planlagt med den økonomiske virkelighed vi står i. 
Hovedudvalget stiller spørgsmålstegn ved om indkøbsstrategien giver den effekt den skal. Det 
opleves decentralt, at det samlet set er dyrere, dvs. i penge og mandetimer, at følge 
indkøbsstrategien. 
Det er her vigtigt, at vi tænker i effekt og ikke i principper. Det er vigtigt, at der er et målrettet 
fokus på at finde tværgående løsninger ift. velfærdsløsninger, og at der allokeres de 
nødvendige ressourcer hertil både ift. mandetimer, kompetenceudvikling, mv. Det vil være en 
omkostning på den korte bane, men det vil på den lange bane være en mulighed for at hente de 
store besparelser hjem, som vi skal fra 2017, jf. budgetoplægget. 

Specifikke bemærkninger til budgettet 
Hovedudvalget bakker op om administrationens forslag om at vente med de store besparelser 
til 2017 for derigennem at få tid til at frembringe de rigtige analyser og dermed sikre kloge 
investeringer. Det er i den forbindelse også vigtigt, at der er politisk bevidsthed om, at dialog om 
rammesparelser og omprioriteringer i bedste fald fører til bevarelse af det nuværende 
serviceniveau. 
Der er stor anerkendelse fra Hovedvalgets side til målsætningen om at udarbejde retvisende 
budgetter, så et match mellem den opgave, der er stillet, og de midler, der er til rådighed, 
sikres. Eksempelvis Børne- og Ungeområdet har i lang tid været underbudgettet. 
Hovedudvalget er bekymret for, at ejendomsstrategien ikke vil kunne indfri de forventede 
besparelser. Eksempelvis er salg af ejendomme, jf. Ejendomsstrategien, realiseret i 
besparelserne, men ejendommene er endnu ikke solgt. HU gør derfor opmærksom på at en 
forudsætning for at sparekravene kan realiseres er politisk vilje til at sælge overskydende 
ejendomme. Hvis der ikke er en tilstrækkelige politisk vilje hertil, vil der blive behov for at 
revidere ejendomsstrategien.  
I forbindelse med en revidering af Ejendomsstrategien bør arbejdsmiljø - det fysiske 
arbejdsmiljø - sættes højt på dagsordenen og reelt indgå i strategien. Dette skyldes ikke blot det 
almene hensyn til medarbejdernes trivsel, men også at det kan få alvorlige økonomiske 
konsekvenser, hvis vi ikke efterlever reglerne og følger Arbejdstilsynets påbud, mv.  For 
indeværende er der ikke afsat midler hertil. 
Hovedudvalget anbefaler, at den økonomiske ramme, der var afsat til IT forbedringer, 
fastholdes og fortsat øremærkes til IT forbedring, større sammenhæng mellem systemerne og 
optimal IT udnyttelse. IT brugerne oplever store produktionstab på grund af langsomme, 
ustabile og utilstrækkelige IT løsninger/systemer, hvilket påvirker arbejdsmiljøet negativt, og 
reducerertiden til at løse  kerneopgaven. 
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Ældresagen

Der bør udvises stor ansvarlighed her, grundet de store økonomiske udfordringer i GK.

Handicaprådet Handicaprådet vil gerne kvittere for, at Byrådet har lyttet til Handicaprådets tidligere anbefaling 
om at revurdere den kommunale handicappolitik og har oprettet et temaudvalg - 
Handicapudvalget - som har fået til opgave at forberede en ny og tidssvarende handicappolitik 
for Gribskov Kommune.

I forhold til budget 2016-2019 bemærker Rådet følgende: 
Velfærdsteknologi 
Rådet anbefaler, at kommunen konsekvent arbejder med anvendelse af velfærdsteknologi 
samtidig med at man forebygger isolation - for eksempel gennem samarbejde med de frivillige. 
Tilgængelighed 
Rådet anbefaler, at man konsekvent optimerer tilgængeligheden i og til alle kommunale 
bygninger samtidig med at man vedligeholder. Handicaprådet stiller sig gerne til rådighed med 
anbefalinger vedr. konkret tilgængelighed i de enkelte bygninger. 
Rådet anbefaler, at fysisk tilgængelighed bliver et anvendt kriterium, når kommunen træffer 
beslutninger vedrørende anlægsarbejde. 
Rådet anbefaler, at kommunen konsekvent og i langt højere grad end hidtil søger 
medfinansiering ved Tilgængelighedspuljen og andre puljer, for eksempel ministerielle eller 
private puljer, der handler om bedring af forholdene for borgere med handicap.

Ejendomsstrategien.
Vedrørende aktivitetscenter i Gilleleje støtter vi de ønsker, der er omkring benyttelsen af 
Pyramiden/Det gamle Rådhus til dette formål.

Vegas 
Pårørenderåd
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