
Høringssvar afgivet vedr. Det Tekniske Område 

Der er afgivet høringssvar fra følgende høringsparter:

• Grundejersammenslutningen på vegne af Grundejerkontaktrådet
• Handicaprådet
• 3F
• Ældresagen

Høringssvarene er samlet i nedenstående skema.

Det Tekniske Område

Oversigt over Høringer af budget 2015-2018

Nr. Tema Høringspart Administrationens bemærkninger
1 Grundejer kontaktrådet

2 Grundejer kontaktrådet

3 Opprioritering af akutiske trafiksignaler Handicaprådet
4 Handicaprådet

Vejledning til udfyldelse af skemaet: Det er mening at temaerne skal være styrende – det betyder, at hvis flere 
høringsparter skriver om det samme tema, medtages temaet kun en gang, men til gengæld angives alle de 
høringsparter, der har nævnt temaet i kolonnen ved siden af. (denne tekst skal SLETTES, før fremsendelse til 
udvalget).

Skabe sammenhængende stinet for 
cykelister og gående

PMU og TEK har igangsat et arbejde 
med registrering af det eksisterende 
stinet, omfattendetrafikstier, rekreative 
stier og ruter, f.eks. regionale cykelruter. 
På baggrund af registreringen udarbejdes 
et forslag til handlekatalog, hvorefter 
Byrådet kan prioritere og afsætte midler 
til indsatsen i forhold til stinettet.

Opprioritering af rabatopfyldning 
(besparelser på slidlag.

Rabatgrus er indeholdt i det nuværende 
driftsbudter på vejområdet. 
Administrationen vurderer at niveauet er 
passende i forhold til 
slidlagsprogrammets omfang og driften i 
øvrigt, men påpeger, at udgiften til dels 
også er afhængig af budgettet til ny 
asfalt.

Udarbejdelse af et samlet overblik over 
tilgængelighed i kommunen



 
Høring af budget 2015 – 2018 – Grundejerkontaktrådet

Høringssvar 

Grundejersammenslutningen for Helårsbeboere i Gribskov Kommune skal herved på 
Grundejerkontaktudvalgets vegne pege på følgende:

- En opprioritering af arbejdet med at skabe og synliggøre et sammenhængende stinet i 
kommunen og en nødvendig løbende rabatopfyldning på de kommunale veje.

Kontaktudvalget er på møderne i Plan- og Miljøudvalget d. 11.8.14 og Teknisk Udvalg d, 13.8.14 
besluttet tilføjet som høringsberettiget, hvilket vi finder helt naturligt.
Opprioritering af arbejdet med etablering af cykel-/gangstier finder vi meget påkrævet af hensyn til 
trafiksikkerheden for børn og voksne, der nu cykler/går på de mange smalle kommunale veje uden 
cykel-/gangsti.
Den manglende rabatopfyldning med stabilt grus/andet materiale langs asfaltafslutning i vejkant er 
også farligt for både cyklister/gående og billister, der skal passere hinanden på den smalle vej.
Der har i kommunen ikke tidligere været tale om en konsekvent/planlagt rabatopfyldning hvert 1 -  
2 år, hvorfor der mange steder er 10 - 20 cm forskel mellem asfalt- og rabatfladen. Som en følge 
heraf brækker asfaltbelægningen af i vejkanten, og der udføres jævnligt dyre asfaltreparationer i 
denne forbindelse, hvilket kunne undgås, hvis rabatterne var i niveau med vejasfalten. Det siger sig 
selv, at dette problem medfører mange farlige situationer og uheld, der samtidigt giver kommunens 
borgere, sommerhusgrundejere og turister belæg for at hævde, ”at kommunens veje slet ikke 
vedligeholdes”. 
Dette høringssvar er sat på Grundejerkontaktudvalgets møde d. 11.9.14 for endelig godkendelse, 
men der er fremsendt kopi heraf til formændene for de 2 sommerhusgrundejerparaplyorganisationer
– Landliggersammenslutningen og Grundejerforbundet. Der anmodes derfor om godkendelse af 
dette høringssvar som rettidigt afleveret, idet evt. mindre revisioner vil blive tilføjet efter mødet 
d.11.9.14.

Med venlig hilsen
Grundejersammenslutningen
v./Bjarne Frølund



Handicaprådet har følgende bemærkninger til oplæg til Budget 2015-2018 
(Her er kun medtaget det der omfatter Det Tekniske Område)

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.  

Borgmesterens forhandlingsoplæg 

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.

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.

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



            GRIBSKOV

    Helsinge lokalafdeling

Helsinge kommune
Rådhuset

20-08-2014

Høringssvar til budget 2015

Da kommunen i sit oplæg ønsker en øget hjælp fra de frivillige organisationer 
vil vi foreslå at man undlader de foreslåede besparelser på følgende områder:

1. Gribskov Senior Center, her er forebyggelsen i højsædet, samtidig gør 
man her en stor indsats overfor enlige og mennesker i nød

2. Et kommende center i Gilleleje
3. Begge vores Frivillig centre, disse øver jo en fantastisk indsats f.eks 

støtte til de mange enlige
4. Tilskud til diverse pensionistforeninger, her er det ikke rigtigt at Gribskov

ligger højt, se nogle af kommunerne i Nordsjælland
5. At forhøje madprisen til de mennesker der har mindst er en særdeles 

urimelig behandling.
6. Det er uansvarligt at ville fjerne sundhedscafeen der jo fanger mennesker

med diabetes og blodtryksproblemer.

Derfor foreslår vi at man i stedet tager pengene f. eks. 1.000.000 fra Gilleleje 
Havn projektet der jo er et privat engagement. På hjemmesiden kan der spares 
1.000.000 . Erhvervsstøtten kan sagtens reduceres med 1.000.000. Ved 
ansættelsen af en Lean medarbejder kan der i administrationen spares 
væsentlig mere end de 500.000 der er beregnet i budgettet.

I øvrigt mener vi at der bør bevilges 1.000.000 Kr. ekstra til busdrift for at 
forbedre de ældres muligheder til at komme frem f.eks. til Helsinge fra 
yderområderne. Husk at disse mennesker også er gode skatteydere. 

Mange hilsener

Kaj Bang
Formand for koordinationsudvalget i Gribskov Kommune
Bryderupvej 15
3200 Helsinge
48795055
21792025
Kbang1940@gmail.com


