
Politiske temaer, drøftet på budgetseminar den 21. og 22. august 
2014

Økonomiudvalget som fagudvalg

Følgende temaer indenfor Økonomiudvalget som fagudvalgs område blev rejs under de politiske 
drøftelser på budgetseminaret den 21. og 22. august 2014 samt på Byrådets møde d. 19.05.2014: 

• ØU1: Kystprogram
• ØU2: Infrastruktur
• ØU3: Udarbejdelse af Ejendomsstrategi (OBS på allerede indarbejdede besparelser ca. 46 

mio. kr. på BØR og ØU)
• ØU4: Kulturhavnen, herunder inventar og leje mv. >(herunder kvalificering af udgiften til 

bibliotek og museums inventar)
• ØU5 Kompetenceudvikling
• ØU6: Bygningsvedligeholdelse på Toftebo på baggrund af ”restlevetid” (Administrationen 

beregner)
• ØU7: ”Indlicitering”
• ØU8: Rotationsprojekter
• ØU9: Samarbejdsrelationer
• ØU10: Borgerrådgiverfunktion
• ØU11: Social klausuler

ØU1: Kystprogram
Der henvises til beskrivelse i dagsordenspunktet under særlige udfordringer samt bilag 8, hvor 
kystprogrammet er nærmere beskrevet.

ØU2: Infrastruktur
Pendlingen fra Gribskov Kommune har i højeste grad retning mod Hillerød og Hovedstaden, og
derfor er udviklingen af infrastrukturen central.

De nordsjællandske kommuner har indledt samarbejde om en fælles infrastruktur-strategi, som
forventes at fokusere på Frederikssundsmotorvejen, Forlængelse af Hillerødmotorvejen og
udvikling af Kystbanen.

Derudover er udviklingen af lokalbanerne væsentlig for pendlingen, og her er de centrale
elementer ombygning af Hillerød Station, Etablering af nye stationer i Hillerød Syd og Helsinge
Nord. Ovennævnte projekter forudsætter statslige eller regionale investeringer og beslutninger.
Etablering af Helsinge Nord vil tillige forudsætte kommunale investeringer.

ØU3: Udarbejdelse af Ejendomsstrategi
(OBS på allerede indarbejdede besparelser ca. 46 mio. kr. på BØR og ØU)
Center for Ejendomsservice udfærdiger inden 1. oktober et udkast til en kommende 
ejendomsstrategi. Strategien er tænkt som et overordnet spor for en 10 årig periode - herunder vil 
der udlægges spor af 2-3 års varighed, der understøtter den generelle strategi. 
Strategien har følgende nedslag:

• Tilpasning af ejendomsporteføljen generelt, med stort fokus på børne-/ungeområdet
• Flygtningeboliger, skal de ejes, lejes, købes - kombination?
• Tilstanden af de administrative bygninger og samling af administrationen i Helsinge
• Den generelle plejeboligsituation i Gribskov Kommune
• Klimatilpasning, set fra et energi perspektiv, af kommunens ejendomme ifmrenovering



Strategien forventes gennemført som et samarbejde mellem Center for Ejendomsservice og de 
øvrige centre med udgangspunkt i: 

• tværorganisatorisk programsamarbejde ved større udfordringer, fx vedr. nye/ændrede 
rammer for velfærdsproduktionen (plejecentre/ældreboliger)

• opbygning af nye styringsprincipper, herunder forventningsafstemning via BSF-strukturen
• opbygning af FM-organisationen - og de understøttende funktioner for andre centre, da 

rammerne jo ikke kun er ejendomme, men hele paletten af services.

ØU4: Kulturhavnen, herunder inventar og leje mv. (herunder kvalificering af udgiften til bibliotek og 
museums inventar)
Byrådet besluttede den 24. februar 2014, at kommunen skulle indgå en leje- og driftsaftale med 
Kulturhavn Gilleleje og fravalgte dermed, at kommunen selv skulle optræde som bygherre. 
Beslutningen tog afsæt i en anslået anlægssum på 18 mio. kr. for den kommunale del af 
bygningen. Denne del var beregnet til 1.178 m2 ud af bygningens samlede areal på 3.009 m2. 
Beslutningen tog endvidere afsæt i en årlig kvadratmeterleje på 1.250 kr. uden indretning som 
fastsat i aftalen med Kulturhavn Gilleleje i 2010 i forbindelse med salget af Fjernvarmegrunden.

I indstillingen til byrådsbeslutningen anførte administrationen bl.a., at reglerne om udbud af 
offentligt byggeri ville gøre det vanskeligt at gennemføre visionen om et hus med en række fælles 
funktioner, idet entrepriseafgrænsningen ville være ganske kompliceret. Visionen om fælles drift 
ville derimod have gode vilkår i en model, hvor Kulturhavn Gilleleje opførte og driftede bygningen 
og kommunen var lejer. 

Parterne er for øjeblikket i forhandling om den nærmere udformning af lejekontrakten og den 
samarbejds- og driftsaftale, der skal definere, hvorledes huset skal drives, herunder 
åbningstiderne, publikumsfaciliteterne, ansvarsforholdene mv. Samtidig arbejder Kulturhavn 
Gilleleje sammen med arkitekterne på selve udformningen og indretningen af bygningen, Når der 
både foreligger udkast til disse aftaler og en afklaring af projektet og der dermed er skabt overblik 
over, hvad kommunen får for pengene, skal der gennemføres en indgående forhandling af lejen. 
Lejen skal ses i lyset af den bindingsperiode på 20 år, som Kulturhavn Gilleleje ønsker sig og som 
ifølge kommunens sagkyndige eksterne rådgiver bør give sig udslag i en lavere leje. Lejen skal 
også ses i sammenhæng med niveauet på de driftsomkostninger, der skal afholdes ved siden af 
lejen. Samlet set må kommunens udgifter ikke overstige den gældende markedsleje for tilsvarende
lejemål. Administrationen vil sørge for at disse forhold bliver grundigt belyst ved den kommende 
forelæggelse af et udkast til aftalegrundlag.

Inventar til Kulturhavnen:
I budgettet for Kulturhavnen er udgifter til inventar og teknisk udtyr ikke medtaget. Der er derfor
udarbejdet følgende oversigt over behovet:

Inventar 1.649.018 kr.
(gennemsnitspris for tilsvarende byggerier
udarbejdet af Center for ejendomsservice)

Overvågning 300.000 kr.
(beregning foretaget af Center for Koncernstyring)

Selvbetjening – aflevering m. sortering 197.000 kr.

Gates (tyverisikring ved indgang/udgang) 480.000 kr.
(prisen dækker 8 gates – det endelige behov 
kendes først, når arkitektur og indretning kendes)

Storskærme og interaktive skærme 50.000 kr.



Inventar til museumsformidling 500.000 kr.
(anslået beløb, idet form og indhold af 
museumsformidlingen ikke er aftalt)

I alt: 3.176.018 kr.

Det vurderes, at der vil være behov for at investere i nyt inventar i Kulturhavnen af flere grunde.
Dels pga den påtænkte arkitektur i det nye bibliotek/kulturhus og dels fordi inventar og teknisk 
udstyr i det nuværende bibliotek i Pyramiden er temmelig nedslidt.

ØU5 Kompetenceudvikling
Målrettet fokus på kompetenceudvikling med afsæt i organisationens behov på kort og langt sigt 
ind i et tværorganisatorisk perspektiv for optimering af kerneopgaven. Ligeledes tilrettelæggelse af 
kompetenceudvikling ind i et fagfagligt perspektiv indenfor de respektive områder, så der sikres 
sammenhæng med virksomhedens behov i forhold til kerneopgaven koblet til de formelle rammer 
om medarbejderens kompetenceudviklingsplan.  

ØU6: Bygningsvedligeholdelse på Toftebo på baggrund af ”restlevetid” (Administrationen beregner)
Der er udfærdiget vedligeholdsplaner for Toftebo, hvoraf det fremgår, at der er afsat 83.000 kr. 
årligt til planlagt vedligehold over de næste 10 år. Tagkonstruktionens beskaffenhed gør, at der 
senest i 2017 skal udskiftes tag til 3.000.000 kr. 
Som en midlertidig løsning blev der i 2009 renoveret 16 badeværelser med en forventet levetid på 
op til 5 år, hvorfor der må forventes en anslået merudgift på 500.000 kr. pr. badeværelse med 
opstart senest i 2017.

ØU7: ”Indlicitering”
Der er et ønske om at hjemtage udliciterede opgaver.

ØU8: Rotationsprojekter
Center for Arbejdsmarked har i 2013-2014 styrket indsatsen på jobrotationsområdet ved at 
ansætte 2-3 fleksjobbere i investeringsstillinger m.h.p. at styrke virksomhedernes viden om 
mulighederne i jobrotationsordninger. Det har allerede vist sig at have en positiv effekt, og en effekt
som er større end øvrige tilbudstyper til ledige. Op mod 80% af de ledige, der har været i vikariat er
pt. ikke længere på offentlig forsørgelse. 

Ny lovgivning pr. 1.1.2015 ændrer rammevilkårene for jobrotation, og det bliver vanskeligere at 
etablere jobrotation, da blandt andet den statslige refusion på området vil falde. Som følge af dette 
bliver den kommunale udgift til jobrotation øget.

Såfremt jobrotation i 2015  fortsat skal prioriteres vil dette medføre en estimeret merudgift på 1,2 
mio. kr. årligt.

ØU9: Samarbejdsrelationer
De eksterne samarbejdsrelationer, som er under Økonomiudvalget, er vurderet som relationer vi 
skal indgå i. 

ØU10: Borgerrådgiverfunktion
En  borgerrådgiver kan varetage følgende opgaver:

• rådgivning og vejledning af borgerne, herunder vejlede om klageadgange for kommunens 
afgørelser eller videresende klager til klageinstans.
Borgerrådgiveren kan ikke: 



• træffe afgørelse i sager eller omgøre afgørelser, der træffes af administrationen eller
af udvalg og Byrådet  eller

• behandle/omgøre afgørelser, der kan påklages til en administrativ klageinstans. Det 
bemærkes, at administrative klageinstanser ikke blot efterprøver lovligheden af 
indholdet af afgørelsen, men også efterprøver om formelle sagsbehandlingsregler 
er efterlevet

• opgaver vedrørende tilsyn med kommunens administration  
• varetages opgaverne i overensstemmelse med lovgivningen
• overholdes god forvaltningsskik
• efterleves politisk fastsatte retningslinier m.v.

Den øverste daglige ledelse af borgerrådgiverfunktionen varetages af Byrådet (KSL § 2, stk. 1). 
Byrådets ledelse er dog af overordnet karakter. Byrådet kan (ligesom borgmesteren efter KSL § 
31, stk. 3) overlade sine ledelsesopgaver vedr. borgerrådgiverfunktionen til lederen af 
borgerrådgiverfunktionen eller til en anden kommunal chef.

Det er administrationens umiddelbare skøn at omkostningerne til en borgerrådgivningsfunktion vil 
udgøre mellem 1 – 1,5 mio. kr. pr. år afhængig af funktionens konstruktion. 

På Byrådets møde d. 26.05.2014 blev det besluttet, at den videre proces omkring etablering af en 
borgerrådgivningsfunktion afventer, at der i budget 2015-2018 afsættes midler til funktionen.

ØU11: Social klausuler
Gribskov Kommune bruger som udgangspunkt sociale klausuler ved udbud af kommunale service-
og tjenesteydelser samt ved udbud af anlægsopgaver. 
De sociale klausuler skal sikre arbejdsmiljømæssige, sociale og etiske krav til entreprenører, 
rådgivere samt leverandører af tjenesteydelser. I særlige tilfælde kan sociale klausuler undlades, 
hvis opgaven ikke egner sig til at få tilknyttet sociale klausuler. Den ansvarlige for udbuddet af den 
pågældende opgave skal i hvert undtagelsestilfælde kunne begrunde, hvorfor der ikke er brugt 
sociale klausuler. 
Der arbejdes med følgende overskrifter ift. udbud:

• Internationale konventioner
• Arbejdsklausuler
• Sociale klausuler vedr. arbejdsmiljøpolitik og personalepolitik
• Det rummelige arbejdsmarked
• Hensigtserklæring vedr. elev-, praktik og lærlingepladser


