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Et grønt og aktivt Gribskov - en kommune i fremdrift

Budgetaftale for 2015 – 2018
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Kvalitativ vækst er omdrejningspunktet for at udvikle Gribskov Kommune
Aftaleparterne ønsker med budgettet at fremme Gribskov Kommune som en attraktiv kommune 
både for borgere og besøgende og for erhvervslivet og familieliv. Initiativerne i aftalen skal 
understøtte en større bosætning til Gribskov Kommune og skabe attraktive samfund i naturskønne 
omgivelser.

Aftaleparterne mener, at attraktive byer for mange er aktive byer. Derfor er der fokus på at 
understøtte aktive fællesskaber, gode muligheder for børnefamilier, mangfoldige fritidstilbud samt 
at skabe hensigtsmæssige rammer for frivilliges arbejde.

Gribskov Kommune skal skabe bæredygtige løsninger under hensyn til miljøet og den fantastiske 
natur, vi er omgivet af. 

Vi skal satse på kultur og idræt for at skabe en attraktiv kommune for vores egne borgere men også 
for at kunne tiltrække nye borgere til kommunen. Det skal bl.a. ske ved at etablere et nyt 
springcenter og skabe bedre forhold for et kampsportshus. Et andet politikområde, der er vigtig for 
at videreudvikle en attraktiv kommune, er vores børn og unge, og derfor investeres der i et nyt og 
ny skole i Gilleleje.

Flere borgere og flere arbejdspladser skal bidrage til at sikre en robust økonomi i Gribskov 
Kommune fremover, derfor er det vigtigt at skabe vækst igennem bosætning og 
arbejdspladser/erhvervsliv, således at nuværende serviceniveau kan udbygges.  Etableringen af et 
erhvervscenter er ét element til at understøtte erhvervslivets vilkår. Infrastrukturen er et andet 
element og en væsentlig forudsætning for, at der kan skabes vækst. Derfor skal der arbejdes på at 
opgradere den nuværende vej mellem Helsinge og Hillerød, at etablere en ny vej mellem Græsted 
og Gilleleje og i nye cykelstier, som binder kommunen bedre sammen og samtidig understøtter 
skabelsen af attraktive lokalsamfund.

Naturen og kysten rummer store værdier, som vi skal satse på for at skabe vækst i form af flere 
turister og arbejdspladser - og herigennem gøre vores kystområde endnu mere attraktiv både ved at 
investere i en bevarelse af kysten og strandene samtidig med, at der skabes nye attraktioner på 
nordkysten til gavn for borgere og videreudvikling af turismen.

Vi skal skabe lokalsamfund der inddrager og er til for alle vores borgere. Det gælder også for de af 
vores borgere, der er mindre ressourcestærke – børn, voksne og ældre. Deres vilkår og 
handlemuligheder skal styrkes, og de skal have øgede muligheder for at indgå i og bidrage i sociale-
og arbejdsfællesskaber. 

Budgetgrundlaget 
Budgettet skal ses i forlængelse af sidste års budgetaftale og skitserer et langsigtet arbejdsprogram, 

1



som kan danne grundlag for fremtidige investeringer. Udgangspunktet for denne aftale fra budget 
2014-2017 har været en stærk økonomi, der giver aftaleparterne mulighed for at lave en række inve-
steringer.

Resultatet af det skattefinansierede område viser, at likviditeten med udgangen af 2017 falder til ca. 
50 mio. kr. for derefter at stige til ca. 70 mio. kr. ultimo 2018. Det anser aftaleparterne for at være 
nødvendigt for at kunne investere i store anlægsprojekter som fx en ny skole, et springcenter, 
kystprogrammet, cykelstier, igangsættelse af ny vej mellem Græsted og Gilleleje mv.

For 2015 er indtægterne budgetteret med statsgarantien, og for budgetoverslagsårene er der taget 
udgangspunkt i KL's prognose. Erfaringsmæssigt er KL´s prognoser for kommunernes indtægter 
(tilskud og udligning) forsigtige, hvilket gør, at administrationen har lagt en forudsætning ind om en
fortsat finansieringstilskud til kommunerne efter 2015 - men af halv størrelse ift. 2015. Det giver en
forbedring af indtægtsprognosen beregnet i KL's model på 8,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.

Der kan som udgangspunktet ikke bevilges tillægsbevillinger til fagudvalgene. Der skal i videst 
muligt omfang findes finansiering på tværs af fagudvalgene, når likviditeten er under 80 mio. kr. 
Hvis likviditeten når ned under 80 mio. kr.  kan der kun i helt særlige tilfælde bevilges 
tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. 

Salgsindtægter eller ikke budgetterede indtægter i budgetperioden tilføres kassen for at sikre en 
fortsat robust økonomi.

Partierne understreger, at en så markant udgiftsstigning kræver den største påpasselighed og 
økonomistyring af budgetterne. Der forudsættes nøje styring på kvartalsniveau og hurtige indgreb, 
hvis der konstateres uforudsete merforbrug.

Skatteniveauet forbliver uændret.

Ny skole i Gilleleje
Aftalepartnerne er enige om, at der skal bygges en ny skole i Gilleleje. Det er dokumenteret, at et 
godt indeklima har betydning for elevernes læring og præstation. Derfor ønskes en forbedring af 
indeklimaet i et nyt skolebyggeri. Skolen bygges til den nye skolereform, hvor elevernes læring er i 
centrum, og hvor der er rum til bevægelse og faglig fordybelse i hverdagen. Skolen bygges som en 
klimavenlig skole, hvor selve skolebygningen kan være genstand for læring omkring klima, miljø 
og bæredygtighed. Skolen kan indeholde fritidstilbud og kan desuden tænkes sammen med lokale 
foreninger, klubber og børn og unges fritidsliv. Det skal desuden undersøges om skolen kan 
indeholde sportsfaciliteter, således at der ved arealerne fx udbygges tennisfaciliteter.

Skolen forventes at stå færdig til skoleåret 2017/18. Der er afsat 150 mio. til byggeriet, hvoraf de 10
mio. kr. er fra 2014.

Der skal afklares hvorvidt, der skal bygges en ny skole på den nuværende matrikel eller på en helt 
ny matrikel. Desuden skal mulighederne for at indgå i forskellige former for 
partnerskaber/samarbejder med eksterne parter som fx Offentlige Private Partnerskaber (OPP) 
afklares samt evt. andre finansieringsmuligheder. Der forudsættes i budgetaftalen, at det er muligt at
lånefinansiere op til 12 mio. kr. subsidiært hvis der er mulighed for det i budgetperioden gennem de 
kommende Økonomiaftalers lånepuljer til fx fremme af OPP projekter. 

Der nedsættes et temaudvalg, der skal arbejde med etableringen af den nye skole.
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Gribskov Akademi
I Gribskov kommune har vi en gruppe unge, som forlader folkeskolen uden de nødvendige 
færdigheder til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor ønsker aftaleparterne at etablere 
Gribskov akademi, hvor elever fra folkeskolens 7.-8. klasse, som er fagligt udfordret, får mulighed 
for et fagligt løft. Akademiet er en sommercamp med intensiv faglig og personlig læring, der følges 
op med et etårigt mentorprogram, der støtter deltagerne med at fastholde udviklingen derhjemme. 
Akademiet tager udgangspunkt i erfaringer fra Drengeakademiet, som Løkkefonden har taget 
initiativ til og hvor eleverne løftede deres faglige niveau svarende til 2-3 år i løbet af 3 ugers 
sommercamp.

Der er afsat 500.000 årligt til at etablere og drive Gribskov Akademi, der finansieres af den samlede
pulje til attraktive lokalsamfund.

Attraktive lokalsamfund
Lokalsamfundene skal bevares og udvikles til attraktive fællesskaber for alle nuværende og 
kommende borgere i Gribskov Kommune. Det skal bl.a. ske ved, at foreninger og frivillige i alle 
aldre har øget mulighed for fælles og fleksibel brug af de kommunale faciliteter og tilbud. Det skal 
ske ved at etablere fysiske fællesskaber på skolematriklerne med skole-, kultur- og fritidstilbud , 
sådan at der et øget fælles brug af faciliteter subsidiært at overskydende bygningsmasse benyttes til 
andre kommunale aktiviteter eller sælges.

Derudover afsættes en investeringspulje på 1,5 mio. kr. fra 2016 og frem til understøttelse af 
etableringen af attraktive lokalsamfund. (Finansieret af den strategiske investeringspulje). 

Kystprogrammet
Der bør i de kommende år ske en række tiltag med både sandfodring og hård kystsikring langs hele 
kysten. Det forudsættes, at alle tre kommuner (Gribskov, Helsingør og Halsnæs) er enige, og 
samtidig skal der ske en række forhandlinger med kystlag og kystdirektoratet, inden et endeligt 
projekt kan udformes. De indledende manøvrer hertil skal ske allerede i 2015. Der afsættes årligt 2 
mio. kr. i budgetperioden.

Vækst, kyst og turisme
Kysten i Gribskov Kommune rummer store værdier både naturmæssigt, men også økonomisk og 
erhvervsmæssigt i relation til eksempelvis bosætning og turisme. Indsatser i forhold til kysten har 
potentiale til at skabe en bæredygtig vækst og udvikling i Gribskov Kommune.

Der afsættes 7 mio. kr. i 2017 og 8 mio. kr. i 2018 med henblik på udvikling og sikring af kysten, 
således at dens værdier kan danne grobund for en bæredygtig vækstdagsorden.

Mole i Tisvildeleje
Der åbnes for etablering af en ny mole i Tisvildeleje (minimum krone for krone). Der er tale om et 
tidsbegrænset projekt, der indebærer, at midlerne bortfalder, hvis de ikke bruges i 2016. 

Massive anlægsinvesteringer i en kommune i fremdrift
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Springcenter og kampsportshus
For at skabe bedre vilkår for børn og unges mulighed for at dyrke gymnastik afsættes 19 mio. kr. til 
deponering til etablering af et springcenter og samlet kr. 1,9 mio. kr. årligt til efterfølgende drift af 
et nyt springcenter. Den endelige konstruktion, herunder finansieringsmodel, skal afklares. Det skal 
afklares, om det skal være kommunen, der bygger, eller om det er foreningen selv, der skal bygge 
og kommunen, der skal deponere. Der vælges den mest økonomisk fordelagtige løsning for 
kommunen.

Samling af faciliteter til kampsport skal indtænkes i den eksisterende bygningsmasse. Der 
udarbejdes en analyse af den samlede halkapacitet for at undersøge, hvilke muligheder dette giver 
sammenholdt med opførelse af et springcenter for at samle kampsporten i et kampsportshus. 
Kampsporten inddrages sammen med Helsinge hallerne samt de relevante foreninger og parter. 

Ejendomsstrategi
Der skal udarbejdes en ejendomsstrategi for at optimere kommunens ejendomsportefølje, således at 
denne afspejler kommunens behov for forskellig former for bygningskapacitet og ejendomme, der 
ikke anvendes, afhændes. Køb og salg af ejendomme skal bidrag til at de allerede indlagte besparel-
ser fra budget 2014-2017 (stigende fra 7 mio. kr. i 2015, 11 mio. kr. 2016 til 13 mio. kr. i 2017 og 
frem) realiseres. 

Ny vej Græsted- Gilleleje 
Vejdirektoratets forundersøgelse af en ny vej mellem Græsted og Gilleleje blev afsluttet i 2013 med 
den konklusion, at staten ikke går videre med projektet. Der afsættes derfor 1,0 mio. kr. i 2017 og 
5,0 mio. kr. i 2018 til planlægning og projektering af vejen. Den resterende udgift på ca. 70 mio. kr. 
skal afsættes i budgetårene 2019-2021. 

Der skal afsøges muligheder for at optage lån eller finde statslige puljemidler for at fremrykke  
etableringen af vejen mellem Græsted og Gilleleje. 

Cykelstier 
Teknisk Udvalg har besluttet at revidere kommunens stiplanen fra 2008, hvor der skal prioriteres 
såvel trafikstier som rekreative stier så hensynene til eks. pendling, skoletrafik og turisme indgår. 
Der ses også på det store perspektiv og herunder evt. kobling til regionale stier og ruter.
Der afsættes 5 mio. kr. om året i 2015-2016 til udbygning og anlæg at stier.

Områdefornyelse Græsted bymidte og eventplads
Områdefornyelsesprojektet i Græsted startede i juni 2014 og løber i fem år og understøtter det 
arbejde og de arbejdsgrupper, der er nedsat under Græsted Borgerforening. Områdefornyelsen i 
Græsted har hidtil haft en samlet økonomiske ramme på 7,5 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. refunderes 
af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Der afsættes yderligere 5 mio. kr. i alt i perioden 
2016-2018.

Kulturhavnen i Gilleleje
I forbindelse med etablering af Kulturhavnen i Gilleleje er der i det nuværende budget indarbejdet 
ca. 5 mio. kr. i årene 2014 og 2015, hvor ikke alle midlerne er disponeret. De endelige rammer for 
anskaffelse af inventar  til biblioteket samt til museumsformidling i Kulturhavnen er ikke afklaret 
på nuværende tidspunkt men forventes afklaret medio 2015. De nuværende bevillinger fastholdes 
derfor, og behov for yderligere finansiering indarbejdes i budget 2016-2019.  
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Kulturen i vores natur
Gribskov Kommune har en helt unik mulighed for at kombinere kultur- og naturoplevelser til glæde
for såvel vores egne borgere som de turister, der besøger vores kommune. I arbejdet med at skabe 
attraktive lokalsamfund er kulturen, idrætten, foreningslivet og naturen afgørende elementer. 

Der investeres i følgende initiativer:
• Breddeidræt
• Foreningen Gribskov Elite og Talentudvikling
• Musik i Lejet
• Kulturpas
• Veterantræf

Munkeruphus
Munkeruphus er en betydningsfuld kulturinstitution i vores kommune, som har potentiale til at 
tiltrække endnu flere borgere og turister og også at være indgang for børn og unges møde med 
kunsten. Aftaleparterne er enige om at øge den nuværende støtte på 0,75 mio. kr. med 0,25 mio. kr. i
2015 samt fra 2016 – 2018 at yde en støtte på 1 mio. kr.  Det ønskes samtidigt, at der arbejdes med 
at revidere den nuværende kulturkontrakt mellem Munkeruphus og Gribskov Kommune, således at 
der indarbejdes konkrete resultatmål for museet.

Øget livskvalitet for borgere
For at styrke det gode ældre, voksen og børne liv investeres i tiltag, der øger livskvalitet og 
handlemuligheder for mindre ressourcestærke borgere i Gribskov Kommune. 

Flextrafik (befordring til selvtræning)
De ældres brug af selvtræning skal øges, og der skal arbejdes med at finde en billigere løsning for at
understøtte den enkeltes brug af selvtræning. Teknisk Udvalg skal derfor arbejde med muligheden 
for en billigere flextrafik til de ældre inden for egen ramme.

Tandpleje for mindre ressourcestærke børn og unge
Flere udsatte børn og unge udebliver fra tandeftersyn, men med en fokuseret indsats kan der 
arbejdes for at bryde den negative sociale arv og opnå større lighed i børn og unges tandpleje. 
Samlet vil der kunne udvikles en fokuseret indsats for øget tandsundhed for udsatte børn og unge 
for 0,2 mio. kr. årligt. 

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

Mikrolån
Som led i at understøtte borgere med længerevarende ledighed, der samtidig er langt fra 
arbejdsmarkedet, etableres et projekt, hvor der ydes mikrolån til at etablerer egen virksomhed, der 
kan gøre den enkelte helt eller delvist selvforsørgende. Projektet udføres i samarbejde med en eller 
flere nabokommuner, og der afsættes i alt 0,5 mio. kr. i 2015 - 2017.
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Førtidspensionsreformen - konsekvens af reform
Førtidspensionsreformen indebærer, at færre borgere får bevilliget førtidspension og der er således 
behov for at følge udviklingen tæt og analysere, hvilke konsekvenser reformen konkret har for 
Gribskov Kommune som fx anvendelse af sundhedskoordinatoren. 

Sundhedsaftale III
I den kommende budgetperiode skal Sundhedsaftale III mellem Region Hovedstaden og de 29 
kommuner implementeres. Af de politiske målsætninger tegner der sig ambitiøse krav om, hvad 
kommuner og regionen skal indfri i den kommende 4 års periode. Aftaleparterne afsætter ikke 
særskilt midler til denne indsats, men ønsker at Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkeds- og 
Børneudvalget finder de nødvendige midler indenfor egne rammer. 

Akutteam/akutpladser 
Der afsættes 1 mio. kr. årligt i budgetperioden til oprettelse af akutpladser med henblik på at 
forebygge og afkorte (gen-) indlæggelser på sygehusene. Akutpladserne skal skabe tryghed for 
borgere, som har brug for observation, pleje og behandling hele døgnet, men som ikke har brug for 
specialiseret behandling på sygehusene. Udover det afsatte beløb ønsker parterne, at de økonomiske
besparelser i forbindelse med akutpladserne investeres på området til yderligere akutpladser. 

Flygtninge og familiesammenførte
Antallet af flygtninge, som Gribskov Kommune er forpligtet til at modtage (kommunekvoten), er  
forhøjet fra ca. 30 i 2011 og 2012 til mere end 50 i 2014, det forudsættes at finansieringen af de 
økonomiske konsekvenser heraf findes indenfor den eksisterende budgetramme. Der afsættes 2,1 
mio. kr. årligt til øget aktivitet på Børneudvalgets område.

Center for sundhedsindsatser
Partierne bag aftalen ønsker at styrke og synliggøre de forebyggende sundhedsindsatser. Derfor 
afsættes 0,5 mio. kr. i 2015 til at udvikle og og beskrive modeller for at etablere et "Center for 
sundhed og trivsel", der skal styrke de borgernære sundhedstilbud på tværs af aldersgruppe fra børn 
til unge, voksen og seniorliv.  

Seniorcenter
Partierne vil sikre rammerne for et aktivt seniorliv ved etablering af et Seniorhus i Gilleleje. 
Partierrne afsætter derfor en årlig økonomisk ramme på 0,2 mill kr ud over 0,3 mio.kr., der er 
prioriteret via ældrepuljen til drift og koordinering af seniorhusets mange aktiviteter i samarbejde 
med brugerne.  

Ny demografimodel for ældreområdet
Der er i budgetgrundlaget indarbejdet ændringer i demografien på ældreområdet frem til 2016. Der 
skal frem til foråret 2015 udarbejdes en revideret demografimodel på ældreområdet, som tager afsæt
i viden fra udbuddet på ældreområdet og indarbejder konsekvenser af sund aldring mv. Den revi-
derede model fremlægges for Byrådet, så den kan indgå i arbejdet med budget 2016-2019.

Bedre betjening af borgerne

Borgerrådgiver
Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,75 mio. kr. årligt til etablering af en borgerrådgiverfunktion 
til styrkelse af dialogen mellem borgerne og kommunen gennem rådgivning og vejledning både til 
borgere og kommunens medarbejdere.
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