
Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Økonomiudvalget

Budgetaftalen 2014-2017

Tema 1:
Strategisk investeringspulje – Ramme til 
politisk prioritering

Chefansvarlig:
Sascha Volmer 
Sørensen

Direktøransvarlig:
Holger Spangsberg
Kristiansen

Budget:
0,553 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet:
I budgetaftalen for 2013-2016 blev det besluttet at afsætte en strategisk investeringspulje til 
politisk prioritering. I forbindelse med budgetvedtagelsen 2014-2017 og 2015-2018 er der sket 
udmøntning af denne pulje til finansiering af nye strategiske investeringspuljer til forskelle formål. 
Ved budgetvedtagelsen 2015-2018 er der en udisponeret ramme på 553.000 kr. i 2015.

2. Budgetopfølgning:
På ØU's møde d. 18.03.2015 blev der besluttet en omprioritering til imødegåelse af udfordringer 
på Børneområdet med 553.000 kr. i 2015. Budgettet på puljen er herved disponeret. 

Tema 2:
Strategisk investeringspulje – 
Omstilling og organisationsudvikling

Chefansvarlig:
Tabita Sonne-
Dalsø

Direktøransvarlig:
Holger Spangsberg
Kristiansen

Budget: 
2,912 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet: 
I budgetaftalen 2014-2017 er det besluttet at afsætte puljen til at understøtte den fortsatte 
udvikling og omstilling af organisationen med henblik på at opnå de målsatte effektiviseringer og 
produktivitetsstigninger. 
Det stiller krav til omlægning af strukturer, processer, arbejdsgange etc. og der vil være behov for 
at understøtte dette arbejde.
I 2015-2017 er der afsat 2.032.000 kr. årligt, som direktørgruppen kan prioritere til understøttelse 
af aktiviteter, der retter sig mod realiseringen af effektiviseringer og produktionsstigninger.
Korrigeret budget i 2015 udgør 2.912.000 kr., da der i forbindelse med regnskab 2014 er overført 
restbudget på 880.000 kr. til finansiering af fortsat analysearbejde og planlagte procesforløb i 
2015. 

2. Budgetopfølgning:
Dele af budgettet forventes anvendt til en tidsbegrænset stilling til at løfte ind i innovation/LEAN 
etc. Øvrigt budget er ikke disponeret pt., men det forventes anvendt til at investere i indsatser, der
skal løfte Produktiv velfærd. 

Tema 3:
Digital borger

Chefansvarlig:
Anne Sofie 
Degn

Direktøransvarlig:
Pernille Salamon

Budget: 
1,850 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet: 
I budgetaftalen 2014-2017 er det besluttet at afsætte puljen til understøttelse af aktiviteter til at 
fremme digitale borgere og digital erhvervsliv som giver mulighed for effektiviserings- og 
produktionsforbedringer på 1.016.000 kr. i 2015.
Korrigeret budget i 2015 udgør 1.850.000 kr., da der i forbindelse med regnskab 2014 er overført 
restbudget på 834.000 kr. til finansiering af fortsat arbejde i 2015. 
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2. Budgetopfølgning:
På ØU's møde d. 18.03.2015 blev der besluttet en omprioritering til imødegåelse af udfordringer 
på Børneområdet med 1.016.000 kr. i 2015. 

Restbudget på 834.000 kr. forventes brugt. Der er igangsat implementering af system på 
arbejdsmarkedsområdet til at guide borgere mod digitale ydelser og derudover igangsættes 
kampagne om yderligere tiltag ifht erhverv og borgere.

Tema 4:
Digital processtøtte

Chefansvarlig:
Sascha Volmer 
Sørensen

Direktøransvarlig:
Holger Spangsberg
Kristiansen

Budget: 

Kort beskrivelse af temaet: 
I budgetaftalen 2014-2017 er det besluttet at afsætte puljen til investering i digital processtøtte 
med henblik på yderligere understøttelse af muligheden for ledelsesmæssigt at arbejde med et 
digitalt styringsgrundlag i form af et ledelsesinformationssystem på 406.000 kr. i 2015. 
Korrigeret budget i 2015 udgør 933.000 kr., da der i forbindelse med regnskab 2014 er overført 
restbudget på 527.000 kr. til finansiering af en forskydning i afregning fra puljen til 2015. 

2. Budgetopfølgning:
Budgettet forventes anvendt i 2015 til de investeringer, der er ift. historiske data i FLIS 
(forskydninger fra 2014 til 2015), til licens til FLIS samt andre mindre tiltag indenfor 
ledelsesinformationsområdet. Evt. ift. DUBO på børneområdet, dette er dog endnu ikke afklaret.

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

Chefansvarlig:
Dorethe 
Pedersen/ 
Kirsten 
Frandsen

Direktøransvarlig:
Astrid Ravnsbæk / 
Pernille Salamon

Budget: 
5,578 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet: 
I budgetaftalen 2014-2017 er der afsat en pulje i 2015 til at fremme strategiske investeringer på 
kultur- og idrætsområdet, samt på turist- og erhvervsområdet på 4.064.000 kr. 
I forhold til udmøntning af denne ramme anvendes i hovedtræk samme kriterier som blev anvendt
i 2013.
Aftaleparterne er enige om, at op til 200.000 kr. af de afsatte midler skal øremærkes til støtte til 
idrætsforeningerne i mindre lokalsamfund. 
I 2015 skal der indenfor rammerne af denne pulje ydes et årligt driftstilskud på op til 750.000 kr. til
Munkeruphus.
Korrigeret budget i 2015 udgør 5.578.000 kr., da der i forbindelse med regnskab 2014 er overført 
restbudget på 1.514.000 kr. til finansiering af projekter, der er bevilget i 2014, men først bliver 
udbetalt i 2015. 

2. Budgetopfølgning:
Det overførte beløb på 1.514.000 kr. fra 2014 forventes realiseret i løbet af 2015.
Puljen på 4.064.000 kr. i 2015 forventes udmøntet på fælles møde med Erhvervs- og 
Turismeudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, hvor ansøgningerne bliver forelagt. Der er ved 
deadline for at ansøge puljen indgået 50 ansøgninger, hvor der samlet ansøges om 17,4 mio. kr. 
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Tema 6:
Investeringspulje til særlige 
erhvervsinvesteringer med strategisk 
betydning

Chefansvarlig:
Dorethe 
Pedersen

Direktøransvarlig:
Astrid Ravnsbæk

Budget: 
2,532 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet: 
I budgetaftalen 2014-2017 er der afsat en pulje til at fremme særlige, strategiske erhvervs-
investeringer som understøtter aftaleporternes satsning på at forbedre rammevilkår for etablering 
eller vækst af virksomheder der enten allerede er eller ønsker at etablere sig i Gribskov 
Kommune. Puljen udgør 2.032.000 kr. i 2015.
Denne investeringspulje kan, i samspil med respektive gruppe- og udvalgsformænd, prioriteres af 
borgmesteren, uden yderligere bevillingsfrigivelse.
I det omfang der i 2015 er behov for at allokere midler til Græsted Eventplads via Græsted 
Veterantræf og Partnerskabsaftale med Nordsjællands Håndbold, skal disse finansieres indenfor 
rammerne af denne pulje.
Korrigeret budget i 2015 udgør 2.532.000 kr., da der i forbindelse med regnskab 2014 er overført 
restbudget på 500.000 kr. til finansiering af projekt, der er bevilget i 2014, men først bliver udbetalt
i 2015. 

2. Budgetopfølgning:
På ØU's møde d. 18.03.2015 blev der besluttet en omprioritering til imødegåelse af udfordringer 
på Børneområdet med 1.000.000 kr. i 2015. 
Det resterende budget på 1.532.000 kr. forventes realiseret i 2015.

Tema 7:
Pulje til Landsbyer

Chefansvarlig:
Dorethe 
Pedersen

Direktøransvarlig:
Astrid Ravnsbæk

Budget: 
0,976 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet: 
I budgetaftalen 2014-2017 er det besluttet at afsætte puljen. Aftaleparterne ønsker at fremme 
indsatser i kommunens landsbyer. Som et forsøg blev der afsat en puljen på 1.000.000 kr. i 2014 
til at fremme aktiviteter i landsbyerne i tæt samarbejde med dialogforum for lokalsamfundene. 
I forbindelse med regnskab 2014 er der overført restbudget på 976.000 kr. til finansiering af 
projekter, der er bevilget i 2014, men først bliver udbetalt i 2015. 

2. Budgetopfølgning:
Det forventes, at det overførte beløb fra 2014 bliver realiseret i 2015.

Budgetaftalen 2015-2018

Tema 8:
Investeringer i IT

Chefansvarlig:
Anne-Sofie 
Degn

Direktøransvarlig:
Pernille Salamon

Budget: 

Kort beskrivelse af temaet: 
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Kvaliteten af kommunens IT skal styrkes, og der investeres 5,0 mio. kr. i 2015 og 2016. 
Investeringerne skal sikre en mere sikker og stabil drift af kommunens IT-systemer, så der kan 
opnås mere effektive arbejdsprocesser og en bedre brug af medarbejderens daglige ressourcer til
gavn for borgerne.
Investeringerne skal understøtte arbejdet med en ny IT strategi, hvor kommunens samlede IT-
platform og virkemåde vil blive moderniseret. Investeringen forventes at have et effektiviserings- 
potentiale på 10 mio. kr. fra 2017 og frem.

2. Budgetopfølgning:
På ØU's møde d. 18.03.2015 blev der besluttet en omprioritering til imødegåelse af udfordringer 
på Børneområdet med 1.000.000 kr. i 2015. 

Puljen er endnu ikke disponeret, men sættes i spil i sammenhæng med tiltag indenfor produktiv 
velfærd og disponeres i den samlede koncernledelse for at sikre indsatser der skaber størst mulig
effekt. Puljen forventes brugt. 
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