
Økonomiudvalget som fagudvalg

Oversigt over Høringer af budget 2015-2018 fra bestyrelser, råd mv.

Følgende punkter vedrører Økonomiudvalget som fagudvalg

Herunder er de samlede høringssvar fra 3F Teknisk service og Handicaprådet

Høringssvar Budget 2015 – 2018 fra Teknisk Serviceledere/medarbejdere.

Ad. Besparelser på Børneudvalget pkt. 7: Samle Pedelfunktion (Teknisk service )

Det er med bekymring at vi læser forslag til budget 2015 – 2018. vedr. vores arbejdsområde. En 
samling af Pedelfunktionerne vil yderligere udhule personale ressourcerne på skolerne. 

Inden for de seneste år, har skolerne på eget initiativ reduceret Teknisk Servicefunktionerne med 
fire stillinger. De sparede lønmidler er herefter tilført kontofællesskabet på den enkelte skole ca. 
1.3 mil. Kunne evt. tilbageføres til kommunekassen.

Størsteparten af de opgaver vi løser nu, er overvejende basisopgaver som ikke bare kan skæres 
væk. Opgaverne vil, ved gennemførelse af personalereduktioner, skulle løses af private aktører, 
med øgede omkostninger til følge, eller i værste fald ikke blive udført. Man vil kunne forvente et 
tiltagende forfald i bygningsmassen, hvad det vil afstedkomme på den lange bane kan man kun 
gætte på. Vi er dog overbeviste om at det vil medføre øgede omkostninger på kort og lang sigt.

Pedelfunktionen er løbende blevet tilført nye opgaver, som løses ved siden af basisopgaverne. Af 
nye opgaver inden for de sidste år kan nævnes:

• En kraftig øgning af  IT-opgaver- flere Pedeller anvender op imod 50% af arbejdstiden til 
løsning af IT-opgaver.

• ESCO 
• Elektroniske dørlåse.
• Skriftlig kommunikation, dokumentation og opfølgning. Der er pligt til at orientere sig og 

svare på mails dagligt både på CITRIX, Skole Nettet, Bookingsystem mm.. 



Vi har vanskeligt ved at se den økonomiske gevinst i besparelses- / omlægningsforslaget, men vi 
er ikke i tvivl om at forslaget, såfremt det gennemføres, vil medføre at:

• Den faglige og lokale viden vil forsvinde. Den enkelte Pedel på den enkelte skole, ved 
hvordan skader/problemer/opgaver bedst løses, således at det ikke udvikler sig 
uhensigtsmæssigt og derved øger vedligeholdelse udgifterne på den enkelte skole.

• Lokalkendskabet til bygningsmassens indretning, med alle de tekniske installationers 
placering og funktioner vil gå tabt. Der kan godt gå meget tid, for en Teknikker som ikke 
kender bygningen, inden han kommer i gang med opgaven. Spild af tid ofte til en pris på op
imod kr. 1000,00 pr. time.
Det lokale kendskab er væsentligt at bevare, da kompleksiteten i opgaverne er mangfoldig 
og kendskab til det tekniske installationer, f.eks. varme, varmestyring, elektroniske dørlåse 
mv., er en forudsætning for en optimal teknisk og økonomisk drift.

• Følingen med, og opfølgningen på udførte vedligeholdelses opgaver vil blive af en anden 
standard. Det er ikke altid det aftalte bliver leveret eller kvaliteten er i orden, f.eks. ved 
gartner-, rengøring-, håndværkeropgaver mv.

Central forankring.

Det kan muligvis være en god ide med den Centrale forankring. 

• Det ville kunne ensrette vores opgaver. 

• Det vil synliggøre hvad vi løser af opgaver.

• Dette giver en stor grad af fleksibilitet.

Men,

• Det vil være væsentligt og vigtigt for os, at vores mødested og primære arbejdssted skal 
være på en fast skole. 

• Man bør ikke undervurdere den enkelte medarbejders ansvarsfølelse og ”ejerskab”(det er 
min skole).

• Den personlige kommunikation er meget vigtig både i forhold til de daglige brugere, 
fritidsbrugere og andre som bruger skolen.

• Den daglige tilstedeværelse på skolen afstedkommer også at akutte skader opfanges 
hurtigere og derved begrænses skaden (finger spids fornemmelse).

• Produktiviteten / personale udnyttelsen vil blive reduceret pga. kørsel og et bureaukratisk 
system til koordinering af opgaver udført af medarbejdere som ikke nødvendigvis kender 
lokaliteten med misforståelser til følge osv..

• Der opstår tit situationer som skal løses her og nu, f.eks. Når en lærer står i en 
undervisning situation, hvor elektroniske ikke virker, glasskår, varme pille fyr, hvor er dette 
og hint osv.

• Hvem skal rekvirere den Tekniske Servicemedarbejder? 

• Hvorledes tænkes administration af dette?  

Tekniske Servicemedarbejdere i Gribskov Kommune er altid parat til en dialog om at høste 
rationaler i en ændret struktur, men i dette forslag er vi alvorligt bekymret for at Gribskov kommune
risikerer at tabe følingen og kontrollen med fleksibiliteten og økonomien i drift og vedligeholdelse af
bygningsmassen på kommunens skoler.
Vi ønsker at bibeholdes det gode samarbejde med andre personalegrupper og brugere i en 



hensigtsmæssig struktur som tilgodeser den enkelte skole, økonomien og den enkelte 
medarbejder. 

Gribskov 21.8.2014

På medarbejdernes vegne
Teknisk service personale 

Jøn Petersen, Tillidsrepræsentant 3F

Handicaprådet har følgende bemærkninger til oplæg til Budget 2015-2018:

Generelle bemærkninge  r
Handicaprådets opgaveområde er tilgængelighed i meget bred forstand for borgere med handicap 
i Gribskov Kommune. Dvs. at Handicaprådet forsvarer interesserne for en relativt lille og ikke så 
synlig gruppe af borgere, som er brugere af alle kommunens ydelser og alle kommunens 
opgaveområder. Handicaprådet finder det derfor vanskeligt at komme med anbefalinger om, hvad 
der bør prioriteres fremfor andet, men vælger - jf. lovgivningen om handicapråd - at komme med 
anbefalinger til Byrådet, mhp. at Byrådet prioriterer.  

Handicaprådet henviser til de anbefalinger, som rådet sendte pr. mail 31.03.14 til borgmesteren og
Økonomiudvalget, cc til Direktørgruppen og relevante centerchefer. Rådet forventer, at disse 
anbefalinger indgår i høringsmaterialet.

I høringsmaterialet sidste år var sket en sammenblanding af høringssvar fra DH Gribskov, som er 
en frivillig handicaporganisation, og fra Handicaprådet, som er et kommunalt råd. Rådet forventer, 
at det ikke sker i år.  

Budget 2015-2018 - Samlet notat budget i balance:
Side 3. Udvikling af hjemmesiden: Rådet finder, at dette er meget vigtigt og kan varmt anbefale, at 
der arbejdes med tilgængeligheden. Oplæsningen i taleprogrammet er god nok, men man kan ikke
hoppe fra det ene til det andet i et dokument, og kan ikke finde ned til det afsnit man skal bruge. 
Det betyder, at det reelt ikke er tilgængeligt.
Medlemmer af Handicaprådet stiller sig gerne til rådighed for at fortælle, hvor der er problemer.
Rådet finder, at der kunne ske en reel besparelse, hvis der blev arbejdet på, at alle kommuner 
havde en fælles standard for en tilgængelig hjemmeside. 

Side 4. Fundraising: Rådet anbefaler, at kommunen konsekvent og i langt højere grad end hidtil 
søger medfinansiering ved Tilgængelighedspuljen og andre puljer, fx. de ministerielle og private 
puljer, der handler om bedring af forholdene for borgere med handicap.

Side 4. Vedligeholdelse af administrationsbygninger: Rådet anbefaler, at man konsekvent 
optimerer tilgængeligheden i og til administrationsbygningerne, samtidig med at man 
vedligeholder. Handicaprådet stiller sig gerne til rådighed med anbefalinger vedr. konkret 
tilgængelighed i de enkelte bygninger. Det anbefales i øvrigt at tage på besøg i 
Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup, der har fået en pris som den mest tilgængelige 
kontorbygning i Danmark.
Konkret anbefaler Handicaprådet, at der senest i 2015 afsættes midler til, at handicaptoilettet på 
rådhuset gøres tilgængeligt. Det er ydmygende og uværdigt, at borgere med handicap, der 
deltager i arrangementer på rådhuset udenfor Borgerservices åbningstid, ikke kan benytte 
handicaptoilettet uden hjælp. På dialogmøde 12.08. om budgettet skulle en borger, der er 
kørestolsbruger, på toilettet. For at det kunne ske, skulle en medarbejder finde et nøglekort og låse
døren op til Borgerservice, hvorefter døren til toilettet var låst, så trykknappen ikke kunne bruges, 
indtil en rengøringsmedarbejder kom og trykkede på en knap helt oppe under loftet. Der bør straks 



handles på dette.

Side 4. Toiletbygningen i Villingebæk: To medlemmer af Handicaprådet har gennem lang tid 
deltaget i arbejdet med etablering og indretning af handicaptoilettet i denne toiletbygning. Februar 
2009 foreslog rådet i et møde med administrationen, at denne indretning blev brugt som standard 
for kommende handicaptoiletter i kommunen, hvilket  blev positivt modtaget. Rådet anbefaler 
fortsat dette, og finder det ærgerligt, hvis et arbejde, som der er brugt lang tid på, går til spilde.

Borgmesterens forhandlingsoplæg
Side 2. SSU "Det gode voksen- og ældreliv i Gribskov": Netværksskabelse og udvikling af 
recoveryindsatser for borgere med psykisk lidelse er en vigtig opgave at tage fat på. 
Handicaprådet kan varmt anbefale dette.

Side 3. ØU Investering i bedre IT: Jf. ovenfor anbefaler Handicaprådet, at denne investering 
indbefatter en hjemmeside, der er tilgængelig for borgere med handicap.

Side 5. Infrastruktur - trafikforhold: Handicaprådet har tidligere påpeget, at der mangler akustiske 
trafiksignaler flere steder i kommunen, fx ved Helsinge Station, hvor det er livsfarligt for blinde og 
svagtseende at krydse vejen. Rådet anbefaler derfor, at dette indgår i anlægsprogrammet for 
2015-2018.

Prioriteringskatalog til borgmesterens forhandlingsoplæg:
Handicaprådet finder, at det ville have været nyttigt, hvis bilaget havde indeholdt tal for, hvad 
udgifterne er før forslag om nedskæringer.

Side 3. SSU nr. 2 og 3: Handicaprådet har svært ved at se det meningsfulde i, at det foreslås at 
skære ned på tilskud til det frivillige arbejde. Gribskov Kommune har en defineret politik om, at 
flere frivillige skal indgå i arbejdet med at løfte opgaver både på velfærds- og andre områder. Det 
tager meget lang tid at opbygge frivilligt socialt arbejde. I Gribskov Kommune er arbejdet med dette
begyndt midt i 90'erne. Man kan ikke gøre brug af frivillige, hvis der ikke er steder at samles. Der 
er nu mere end 100 foreninger knyttet til frivilligcentrene. Der er både mange aktive frivillige, men 
også mange borgere der får et netværk gennem deres rådgivning fra og deltagelse i foreninger og 
selvhjælpsgrupper, der understøttes af frivilligcentrene. Vurderingen er, at hvis der sker 
nedskæringer på dette område, vil kommunen få store problemer og skulle bruge ressourcer på 
andre områder. Det er et faktum, at frivilligt arbejde lever af lyst og dør af pligt. Derfor giver det 
ingen mening at spare det væk, som understøtter lysten. Det skal i øvrigt bemærkes, at der måske 
ikke er direkte social lovgivning, der fastsætter en beløbsstørrelse til dette område, men 
kommunen får et bloktilskud som kompensation for udgiften til frivilligt socialt arbejde efter § 18. 
Gribskov Kommune har hidtil valgt at bruge bloktilskuddet dels til tilskud til frivillige sociale 
foreninger (400.000 kr.) og dels til frivilligcentrene, som også er frivillige foreninger (700.000 kr.), 
ialt kr. 1.100.000. Bloktilskud 2014: 1.080.000 kr.
Handicaprådet kan ikke anbefale reduktion på dette område. 

Side 3. SSU nr. 4: Handicaprådet har forstået, at Gribskov Kommune hidtil har ønsket, at der i 
højere grad arbejdes med forebyggelse, og finder at forslaget om reduktion på dette område 
modarbejder ønsket om forebyggelse. Handicaprådet kan derfor ikke anbefale reduktion på dette 
område. 
Rådet er i øvrigt i tvivl om beregningen (at reduktion med 0,3 til 0,5 mio svarer til en reduktion på 
60%). 

Side 3. SSU nr. 5: Handicaprådet har svært ved at forstå sammenhængen mellem, at man vil 
reducere tilskud til frivillige jf. ovenfor, og samtidig forventer at frivillige kan motiveres til at drive 
Gribskov Seniorcenter.  

Side 4. SSU nr. 8: Handicaprådet har forstået, at Gribskov Kommune har et stærkt ønske om en 
styrket forebyggende og rehabiliterende indsats med henblik på at borgerne i højere grad skal 
kunne klare sig selv - og at denne pulje skulle medvirke til dette. Rådet finder, at indsatsen endnu 



ikke har været i gang så længe, at den har nået at virke, så man kan se en effekt. Nedlæggelse af 
puljen vil betyde, at man skal bruge ressourcer andetsteds, hvis man fortsat ønsker at satse på 
forebyggelse og rehabilitering.
Handicaprådet kan ikke anbefale nedlæggelse af puljen, hvis der ikke findes ressourcer til 
indsatsen andetsteds. 

Side 4. SSU nr. 10: Social- og Sundhedsudvalget besluttede 07.05.2014, at prioritere midlerne fra 
kommunens daværende ældrepulje til velfærdsteknologiske projekter på de sociale botilbud. 
Begrundelsen var, at kommunen havde fået statslige puljemidler til ældreområdet. Hensigten var 
primært at arbejde med teknologier i form af social IT (kommunikation, sociale netværk og 
samvær, mestring og læring mv.). Handicaprådet anbefalede i den sammenhæng, at man brugte 
noget af puljen til et pilotprojekt med velfærdsteknologiske løsninger, der understøtter, at borgere 
med psykiske lidelser i og udenfor botilbud kan mestre deres liv jf. KLs rammepapir på 
psykiatriområdet. Ligesom lignende kommunikationsteknologier kunne afprøves overfor borgere 
med udviklingshæmning og autisme - samt at de teknologier, der er afprøvet på ældreområdet, 
blev afprøvet for borgere med fysiske begrænsninger og handicaps i og udenfor botilbud. 
Borgere med handicap har lige så stærke ønsker om at kunne mestre deres liv, som andre 
mennesker har, men der findes p.t. ikke statslige puljer på det sociale område til dette formål. Hvis 
denne pulje nedlægges, og der ikke afsættes midler andetsteds, vil det have længere udsigter med
fx at kunne reducere ressourcerne til individuel støtte. 
Handicaprådet har svært ved at se, hvordan nedlæggelse af denne pulje har sammenhæng med 
Byrådets ønske om styrkelse af den rehabiliterende indsats mhp. at borgerne kan klare sig selv så 
meget som muligt, og spørger sig selv, om det kun gælder de ældre og ikke borgere med 
handicap.  
Handicaprådet kan derfor ikke anbefale nedlæggelse af denne pulje. 

Side 4. SSU nr. 11: Handicaprådet finder, at det er en god ide, hvor det kan lade sig gøre. Rådet 
kan derfor anbefale dette.
Det bør undersøges, om man kan få hjælpemidlerne billigere fra andre end nuværende 
leverandører. Ligesom det bør undersøges, om det kan svare sig at få leveret 
hjælpemidler/proteser, som er lidt dyrere, men af en kvalitet som kan holde længere.

Side 4. SSU nr. 13: Der vil blive en merudgift til praktisk bistand, hvis borgerne ikke selv kan varme
maden. Handicaprådet kan derfor ikke anbefale dette. 

Handicaprådet har følgende tre anbefalinger til Budget 2015-2018:

Anbefaling 1. 
At GK - i lighed med Furesø Kommune - får lavet en analyse med et samlet overblik over 
tilgængeligheden i kommunens ejendomme og rekreative områder, og derefter laver en flerårig
handlingsplan med prioritering af hvilke fysiske tiltag, der skal ske i de kommende år. Furesø 
Kommune har brugt en konsulent fra God Adgang til at lave analysen og derefter selv lavet 
prioriteringen. 
At der afsættes en kommunal tilgængelighedspulje til dette i lighed med ESCO-puljen, hvor der
er lavet en prioritering af, hvor der skal laves energiforbedringer. 
At administrationen desuden systematisk søger tilskud til de prioriterede tiltag fra den offentlige
tilgængelighedspulje.  
At man som led i tilgængeligheden prioriterer at gøre kommunens hjemmeside tilgængelig. 
Den er nu bl.a. fyldt med pdf-filer, som ikke kan læses med de læsemaskiner som ordblinde, 
svagtseende og blinde bruger. 

Begrundelse:
Tilgængelighed til kommunens ejendomme og rekreative områder betyder, at borgerne har 
mulighed for at hjælpe sig selv i større udstrækning. Borgere, der kan det, er billigere borgere, 
end borgere der skal hjælpes, hvilket kobler sig til den rehabiliterende indsats, som GK ønsker 
fremmet på social- og sundhedsområdet. 



Efter at Danmark har tiltrådt FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, er det 
desuden en forpligtelse - også for kommunerne - aktivt at sikre gennemførelse af denne, 
herunder Artikel 9 om tilgængelighed. Det fremgår af denne, at der bl.a. skal træffes passende 
foranstaltninger til at sikre, at mennesker med handicap på lige fod med andre har adgang til 
de fysiske omgivelser, information, og øvrige faciliteter og tilbud, der er åbne for eller gives 
offentligheden, både i byområder og landdistrikter. Foranstaltningerne omfatter identifikation og
afskaffelse af hindringer og barrierer for tilgængelighed.  
 
Fx er det tvivlsomt om en elev, der bruger kørestol, kan komme ind på Produktionsskolen. 
Handicaprådet forudsætter her, at målet om at 95% af en ungdomsårgang skal have en 
ungdomsuddannelse også omfatter unge med handicap. 
Der er slet ikke tilgængelighed til 1. sal, ligesom den gamle bygning ikke er tilgængelig for 
hverken unge eller medarbejdere med handicap.

God tilgængelighed handler ikke kun om at borgere med handicap kan bruge kommunens 
faciliteter og rekreative områder, men også at politikere og medarbejdere med et handicap kan 
arbejde og færdes, ligesom tilgængelighed vil være en fordel for ældre, folk med barnevogne 
mv. 

Handicaprådet er helt klar over, at der ikke er råd til det hele på én gang, men der bør laves en 
analyse og lægges en plan.

Anbefaling 2. 
Rådet anbefaler, at der - når der skal laves nye trafiksignaler - i hvert tilfælde vurderes, om der 
er behov for akustiske trafiksignaler. Som eksempel kan nævnes fodgængerovergangene ved 
Helsinge Station, hvor der ikke er etableret trafiksignaler, men hvor mennesker, der er blinde 
eller svagtseende krydser gaden med livet i hænderne. 

Anbefaling 3. 
Rådet anbefaler, at GK - som nogle andre kommuner - altid vurderer om en sag har 
handicapkonsekvenser, når sager er til politisk behandling.


