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Supplerende oplysninger til høringsmaterialet 

Supplerende oplysninger til scenariet om attraktive lokalsamfund

Nedenstående dokument indeholder:
Spørgsmål fra dialogmødet den 24. marts

Svar på spørgsmål fra Skolebestyrelsen på Sankt Helene Skole

Spørgsmål fra dialogmødet den 24. marts:

Hvilke daginstitutioner er tænkt ind i skolebygninger?

Svar: I scenariet om attraktive lokalsamfund er følgende daginstitutioner tænkt ind 
i skolen: Sandslottet ind i Tisvilde afdelingen af Sankt Helene Skole, Møllehusene ind i 
Blistrup afdelingen af Gilbjergskolen, Esbønderup Børnehus og Skovkanten ind i 
Tingbakke afdelingen af Gribskolen og Ramløse BH og Gribskov Specialbørnehave ind i  
Ramløse afdelingen af Nordstjerneskolen.

Områderne er valgt ud fra hvor vi vurderer, at der vil være plads til dagtilbudsfunktion på 
skolen. Der er afsat anlægsmidler til ombygning, se særskilt bilag. I de øvrige områder er 
det ikke muligt at indtænke dagtilbud på skolen, da det på nuværende tidspunkt 
vurderes, at der ikke er nok plads.

Hvorfor er det vi gør det her? Hvad er den brændende platform?

Svar: Der er flere brændende platforme: 

1) Budgetudfordringer: Et enigt Byråd har besluttet en budgetaftale for 2015-18. 
Budgetaftalen indeholder en række rammebesparelser som skal udmøntes i de forskellige 
fagudvalg. Rammebesparelserne skal ses som en forudsætning for at kunne investere i 
de nye tiltag. Samtidig har der i 2014 været et markant merforbrug på det socialfaglige og 
specialiserede område. Børneudvalget skal finde 12,4 mio. kr. i 2015 

2) Faldende børnetal: Børnetallet i Gribskov Kommune er faldet og børnetallet falder 
fortsat. Antallet af børn i dagtilbud er faldet med 523 børn fra 2008 til 2014, svarende til 
et fald på 23 pct og antallet af skolebørn er faldet med 491 børn i perioden 2007 til 2014, 
svarende til et fald på 13 pct. Børnetalsfaldet rammer alle områder i kommunen, men 
rammer hårdest i de mindre lokalsamfund, da skoler og dagtilbud her i forvejen er mindre 
enheder. Se børnetalsprognoserne vedlagt som særskilt bilag.

Hvad betyder det, at enheder organiseres på en ny måde?

Svar: Det betyder at medarbejderne på ovenstående matrikler i Tisvilde, Blistrup, 
Esrum og Ramløse vil udgøre én personalegruppe på tværs af dagtilbud, FO og skole. 
F.eks. vil man som forælder kunne aflevere sit vuggestuebarn, sit børnehavebarn og sit 
skolebarn tidlig morgen kl. 06.30 på samme matrikel og det samme kan ske ved 
afhentning i dagens slutning, i ferier mv. 

Hvordan fordeler budgetreduktionerne sig over årene?

Svar: Budgetreduktionerne fordeler sig over årene som nedenstående.
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Vigtig pointer ! 

Nedenstående fordeling på de elementer der indgår i budgetreduktionerne er kun 
vejledende. Hvis man som lokalområde ønsker at udmønte budgetreduktionerne 
anderledes er der mulighed for at tilpasse til lokale forhold. Vigtigt er det dog, at den 
samlede budgetreduktion opnås. 

Beløbene i budgetreduktionerne er baseret på skøn og gennemsnitsbetragtninger. F.eks. 
koster en daginstitution i ét område ikke det samme i løbende bygningsdriftsudgifter som en 
daginstitution i et andet område. Det afhænger af bygningens alder, stand, energiforbrug 
mv.

Fordeling i områderne
Annisse: Områdepedel på tværs af skole/dagtilbud. Gennemførsel af budgetreduktionerne i 
2015 med 40.000 kr., derefter årligt 100.000 kr.

Ramløse/Helsinge: Samtænkning ledelse (120.000 kr.), områdepedel (100.000 kr.), 
organisering af medarbejdere på tværs af tilbud (165.000 kr.), besparelse på 
bygningsdrift/færre bygninger (250.000 kr.) i attraktivt lokalsamfund i Ramløse, 
dagplejekonsulentfunktion i daginstitutionen (200.000 kr.) i Helsinge. Gennemførsel af 
budgetreduktionerne i 2016 med 835.000 kr., derefter årligt 835.000 kr.

Blistrup/Gilleleje: Samtænkning ledelse (120.000 kr.), områdepedel (100.000 kr.), 
organisering af medarbejdere på tværs af tilbud (165.000 kr.), besparelse på 
bygningsdrift/færre bygninger (250.000 kr.) i attraktivt lokalsamfund i Blistrup, 
gæstedagpleje i institutionsregi og dagplejekonsulentfunktion i daginstitutionen (300.000 
kr.), områdepedel (100.000 kr.) Gilleleje. Samle administrative funktioner (70.000, omfatter 
både Blistrup og Gilleleje). Gennemførsel af budgetreduktionerne: 2016 områdepedel, 
budgetreduktionerne fuldt iværksat fra og med 2017.

Tisvilde/Vejby: Samtænkning ledelse (120.000 kr.), organisering af medarbejdere på tværs 
af tilbud (165.000 kr.), besparelse på bygningsdrift/færre bygninger (250.000 kr.) i attraktivt 
lokalsamfund i Tisvilde. Samle administrative funktioner (70.000 hvert sted) områdepedel 
(100.000 kr. hvert sted). Budgetreduktionerne fuldt iværksat fra og med 2017.

Esrum/Græsted: Samtænkning ledelse (120.000 kr.), områdepedel (100.000 kr.), 
organisering af medarbejdere på tværs af tilbud (165.000 kr.), besparelse på 
bygningsdrift/færre bygninger (500.000 kr.) i attraktivt lokalsamfund i Esrum, gæstedagpleje 
i institutionsregi og dagplejekonsulentfunktion i daginstitutionen (300.000 kr.), områdepedel 
(100.000 kr.) Græsted. Samle administrative funktioner (70.000, omfatter både Esrum og 
Græsted).  Gennemførsel af budgetreduktionerne: 2016 områdepedel. Budgetreduktionerne 
fuldt iværksat fra og med 2018.
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Svar på spørgsmål fra Skolebestyrelsen på Sankt Helene Skole:
Bestyrelsen på Sankt Helene Skole har fremsendt spørgsmål til Børneudvalget om 
høringsmaterialet. Nedenstående ses spørgsmål, samt de svar bestyrelsen har modtaget.

1. Vi skal have bedre konsekvensberegningerne på de fremsatte forslag - hvad ligger 
der i hver enkelt forslag og hvor er besparelsen?
Svar: Budgetreduktionerne er beskrevet i bilag med forslagene. Da den største del af vores 
budget går til medarbejderlønninger, vil mange af budgetreduktionerne betyde færre 
medarbejdertimer og dermed færre ansatte.

2.       Er besparelserne virkelig ægte? Findes de?
Svar: Vi har beskrevet et potentiale og budgetreduktionerne er jo sådan set først virkelige, 
når de er blevet gennemført. For flere af forslagene vil der gå noget tid før man kan se den 
fulde effekt. Det er så vidt det er muligt med i beregningerne. Der er før besluttet og 
gennemført budgetreduktioner på børne- og ungeområdet med lignende metode, og det har 
haft den ønskede effekt.

3.       Hvordan tænker I, at det kan det ske over natten – nogle af besparelserne skal træde i 
kraft aug. 2015 ?
Svar: Konkret vil det betyde, at der f.eks. for skoleområdet ikke genbesættes i stillinger hvis 
en medarbejder aftræder til sommer som følge af pensionering eller fordi medarbejderen har 
fået nyt job. Det kan også betyde, at medarbejdere ansat i midlertidige stillinger ikke 
forlænges. Endeligt kan vi ikke afvise, at forslagene kan betyde afskedigelser, men vi 
afsøger altid om der er mulighed for omplacering indenfor organisationen inden vi 
afskediger.

4.       Når vi vælger at spare, hvad går vi så glip af? Kig på, hvad det på lang sigt koster 
vores lokalsamfund – og vores kommune som helhed, f.eks. i form af mindre tilflytning - at vi 
laver en spareøvelse på vores skoleområde igen. 
Svar: Vi er godt klar over at det er en svær præmis: At vi skal bevare og udvikle attraktive 
lokalsamfund for færre ressourcer, men det er det vi byder jer ind til dialog om og vi skal 
forholde os realistisk til det. Men vi deler jeres ønske om at bevare de lokale skoletilbud, så 
tanken er, at vi skal finde løsningerne sammen.

5.       Hvordan påvirker disse tiltag de politiske fastlagte mål, om læseresultater på 80 %, 
alle skal have en ungdomsuddannelse og lavere privatskolefrekvens?
Svar: Det er en vigtig forudsætning i arbejdet med at bevare og udvikle attraktive 
lokalsamfund, at vi fortsat kan opnå gode resultater. Hvis man sammenligner Gribskov 
Kommunes udgifter pr. barn i dagtilbud og skoler med andre kommuner, så ligger vi højt og 
det vil vi fortsat gøre, selv med de budgetreduktioner der er lagt ind. Vi har derfor et rigtigt 
godt udgangspunkt for at opnå gode resultater.

6.       Yderligere besparelser; hvornår står vi så med regningen på de unge mennesker, som 
ikke tager sig en ungdomsuddannelse, når vi bliver ved med at udhule folkeskolen? 
Svar: Se svar under spørgsmål 5

7.       Mindre tildeling; når vi vælger at bibeholde skoletilbud i de mindre lokalsamfund, 
hvordan har I så tænkt jer at fjerne tildelingen til de mindre spor på den korte bane? 
Projektet som aldersintegreret undervisning på alle trin er fx ikke slået igennem på så kort  
tid. Vi mener, at dette besparelsesforslag er særdeles problematisk. Det indebærer stor 
risiko for at ødelægge muligheden for at opnå en succesfuld gennemførelse af projektet som 
helhed, hvilket igen indebærer mindre  attraktive lokalsamfund og dermed høj risiko for 
mindre tilflytning til kommunen.
Svar: Se svar under spørgsmål 4
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8.       Hvordan overvejer I at skrue ledelsen sammen? Vi skal sige ja eller nej uden at kunne 
se strukturen for en ændret ledelse og dvs. heller ikke konsekvenserne? 
Svar: Administrationen udarbejder i øjeblikket et forslag til ny ledelsesstruktur. Efter politisk 
behandling vil der komme en høring om det.

9.       Det nære; hvordan sikrer vi, at vi stadig har vores nærmeste leder tæt på?
Svar: Det indarbejdes i ledelsesstrukturen

10.   Har vi en ansvarlig for, at vi rent faktisk høster gevinsten i det, vi sætter igang? Det sker 
i moderne projektledelse og indebærer den fordel, at vi er sikre på, at besparelserne rent 
faktisk gennemføres, og at der er en tydelig tovholder og ansvarlig. 
Svar: Når budgetreduktionerne er besluttet vil der administrativt blive udarbejdet en 
implementeringsplan.

11.   Den besparelse vi henter, kunne man overveje at geninvestere dele af i folkeskole og 
dagtilbud. Hvordan gør vi det til en plan? 
Svar: Nej, det er der desværre ikke mulighed for. Vi har i forvejen et højt investeringsniveau 
i kommunen, bl.a. med ny skole i Gilleleje, attraktive lokalsamfund, ny springhal, veje mv. 
som det står beskrevet i budgetaftalen for 2015-18.  Der igangsættes en politisk proces i 
foråret hen mod at indgå en aftale for budgettet for 2016 - 2019.

12.   Anlægsspørgsmål: Bliver der penge øremærket til anlægsoptimering, når vi rykker 
tilbud sammen. Hvor ser vi det? 
Svar: Ja, der er anlægsmidler til attraktive lokalsamfund, jf. spørgsmål 11.


