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

KIU1: Springcenter og kampsporthus
Vedr. halkapacitet::
Sådan som fordelingen ser ud pt. er der ikke noget ledig kapacitet. For ca. 2 år siden blev der 
foretaget en stikprøvekontrol af den faktiske brug af hallerne. Stikprøvekontrollerne gav ikke 
anledning til påtaler og/eller omfordeling.
Frigivelse af ledig tid, hvis der alene opføres en springhal:
Der vil blive frigivet ca. 30 timer i forskellige eksisterende haller i kommunen. Tallet er ikke større, 
fordi GymHelsinge i dag lejer sig ind på Helsinge Realskole i de øvrige timer.
Deponering:
Der vil sandsynligvis være tale om et deponeringskrav for kommunen, også selvom der evt. ikke 
bliver tale om kommunal garantistillelse.

Dette følger af lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 7, som bestemmer at ...."den del af aftaler, 
herunder leje- og leasingaftaler, indgået af kommunale fællesskaber, interesssentskaber, 
andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber, selvejende institutioner og lignende med 
kommunal deltagelse, om benyttelse af ejendomme, lokaler mv., hvis etablering kan sidestilles 
med en kommunal anlægsopgave ..." skal henregnes til den kommunens låntagning. Da der ikke 
er ledig låneramme, er konsekvensen, at kommunen skal deponere, jfr. § 6, stk. 1.

Der er på side 23-26 i Indenrigs- og Økonomiministeriets vejledning til lånebekendtgørelsen 
angivet nogle kriterier, som ministeriet lægger vægt på ved vurderingen af, hvorvidt en lejeaftale 
indgået af en selvejende institution m.fl. skal henregnes til kommunens låntagning: 

• om kommunen yder driftstilskud 
• andre økonomiske forpligtelser for kommunen 
• indflydelse på driften gennem kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer 
• kommunalt tilskud i anlægsfasen 
• tilsagn om kommunal benyttelse af faciliteterne 
• kommunalt frivilligt tilskud til foreninger, der benytter hallen 

Der er således en del, der peger i retning af, at Helsinge Hallernes leje af hallerne skal sidestilles 
med en kommunal anlægsopgave, der betyder, at aftalen skal henregnes til kommunens 
låntagning. Udgangspunktet er, at deponeringen skal svare til opførelsessummen. Deponeringen 
kan reduceres i det omfang, en del af bygningernes anvendelse ikke kan henføres til kommunen. 
Deponeringsbeløbet kan stå på en normaltforrentet konto i kommunens navn. Det afskrives over 
25 år. Der må tillige påregnes et deponeringskrav, hvis kommunen stiller garanti for lån optaget af 
Helsinge Hallerne og endda også, hvis Helsinge Hallerne optager lån uden kommunal garanti.
Det nærmere omfang af deponeringen må afklares med Indenrigs- og Økonomiministeriet, når de 
nærmere betingelser for brug og drift af den nye hal er afklaret.

Overslagspriser for opførelse og drift af:

opførelse årlig drift(incl afdrag)
Model A Springhal 19 mio 1,9 mio.

Model B Springhal og kampsportshal 32 mio. 2,8 mio. 
(sammenbygget)

(Tallene er hentet fra oplæg fra GymHelsinge og vurderes realistiske af Centerchef Søren Hansen)

Model C Opførelse af springhal og omdannelse af Toftehallen til kampsportcenter. Denne model 
kræver en større flytning af brugerne af Toftehallen. Der er ikke på nuværende tidspunkt foretaget 
en økonomisk vurdering af, hvad det vil kræve af ombygning og indretning af Toftehallen, hvis den 
skal omdannes til kampsportscenter. 



Der bør foretages grundigere undersøgelser af, hvordan finansieringen bedst skruers sammen, 
hvis det besluttes af gå videre med  en af de 3 modeller.

KIU2: Aktivitetslegepladser
Aktivitetslegepladser er legepladser som henvender sig til både børn og voksne og som inspirerer 
til leg og bevægelse. Kan placeres i det offentlige rum eller i relation til større bebyggelser, hvor 
mange mennesker bor/kommer forbi. Udformningen af en sådan legeplads kan afpasses efter 
plads og økonomi, så der kan ikke sættes beløb på uden at se på omfang og udformning. Til 
sammenligning kan nævnes, at såvel den nye legeplads foran SuperBest i Helsinge samt den 
kommende Middelalderlegeplads ved Esrum Kloster har kostet omk. 500.000 kr.  

KIU3: Østergade 20
Kommunen har anskaffet huset med henblik på at anvende det til museum i Gilleleje. Huset skal 
renoveres og indrettes til den fremtidige brug. Nærmere planlægning og økonomiberegninger 
afventer den igangværende proces i Museum Nordsjælland omkring en samlet museumsstrategi. 

KIU4: Samarbejdsrelationer
I henhold til Folkeoplysningslovens §35 stk. 2, skal kommunen sikre brugerindflydelse på området. 
Denne inddragelse sker i dag i hhv. Kulturrådet og Idrætsrådet. De to råd har en række 
kompetencer, som bla. er uddelegeret fra Byrådet og Kultur- og Idrætsudvalget. Samarbejde med 
de to råd fungerer fint, og det vurderes, at det er en hensigtsmæssig måde at sikre 
brugerinddragelsen.

Der er ikke andre formelle (kan) udvalg på kultur- og idrætsområdet.

KIU5: Breddeidræts kommune
Gribskov Kommune er udvalgt som breddeidrætskommune i perioden 2014-2016. 
Egenfinansieringen for 2015 og 2016 er på hhv. kr. 237.000 og kr. 236.500. På møde i KIU den 
7.4.2014 blev det besluttet, at den kommunale medfinansiering for 2015 og 2016 indgår i 
udvalgets budgetarbejde 2015-2018.

KIU6: Veterantræf
Gribskov Kommune har indgået en kulturkontrakt med Græsted Veterantræf Forening for perioden 
2014 – 2016. Den kommunale finansiering for de 3 år er som følger: 2014:  kr. 223.300, 2015: kr. 
163.300 og 2016: kr. 163.300. Finansiering blev i 2014 taget af Investeringspuljen. På møde i KIU 
den 10.3.2014 blev det besluttet, at den kommunale finansiering for 2015 og 2016 indarbejdes i 
budgettet. 

KIU7: Musik i lejet 
Gribskov Kommune har indgået en kulturkontrakt med Musik i Lejet for perioden 2014 – 2017.
Den kommunale finansiering for de 4 år er kr. 150.000 årligt. Finansieringen blev i 2014 taget af 
Investeringspuljen. På møde i KIU den 10.3.2014 blev det besluttet, at den kommunale finansiering
for 2015, 2016 og 2017 indarbejdes i budgettet. 

KIU8: Gribskov Elite og talentudvikling 
På møde i KIU den 10.3.2014 blev en ansøgning om støtte til Gribskov Elite og Talentudvikling. På
mødet blev det besluttet at bevilge kr. 100.000 fra Idrætspuljen i 2014. Ligeledes blev det besluttet,
at indarbejde finansieringen i budgettet for 2015.  



KIU9: Munkeruphus 
Munkeruphus fik i 2014 bevilget et tilskud på  kr. 750.000 fra Investeringspuljen samt et tilsagn om 
et tilsvarende beløb fra Investeringspuljen i 2015. Ansøgningen var begrundet i, at et tidligere 
privat bidrag til Munkeruphus på kr. 1 mio. var ophørt. 6.8.2014 har Munkeruphus indsendt 
ansøgning om, at en støtte på kr. 1 mio. årligt indarbejdes i Gribskov Kommunes budget fra 2015, 
således at bevillingen bliver permanent. Museet har brug for, at en basisfinansiering er på plads, 
så der kan ansøges om ekstra midler fra fonde mv. 

KIU10: GB boldklub
Gilleleje Boldklub har indsendt en ansøgning om udvidelse af deres idrætsanlæg med en ekstra 
træningsbane, en multibane, etablering af ny parkeringsplads samt opførelse af en ny tennishal til 
en samlet anlægspris på kr. 8,5 mio.
Stillingtagen til ansøgningen bør afvente beslutninger om skolestruktur bl.a. i Gilleleje og idrættens 
samspil med folkeskolen i relation til skolereformen.

KIU11: Kulturhavn – Inventar
I budgettet for Kulturhavnen er udgifter til inventar og teknisk udtyr ikke medtaget. Der er derfor 
udarbejdet følgende oversigt over behovet:

Inventar kr. 1.649.018
(gennemsnitspris for tilsvarende byggerier 
udarbejdet af Centerchef Søren Hansen)  

Overvågning kr.   300.000
(beregning foretaget af Henrik Olsen)

Selvbetjening – aflevering m. sortering kr.  197.000

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

Storskærme og interaktive skærme kr.   50.000

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

I alt: kr. 3.176.018

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.

KIU12: Kulturpas for 4. klasserne
Ideen er inspireret af Kulturpas-ordningen i Frederikssund Kommune, som har haft ordningen 
siden 2007. En gang om året får alle elever i 4. klasse et kulturpas og er i hele skoleåret udnævnt 
til kulturpassere. Med passet i hånden kan de gå på opdagelse på de mange ”kulturpas-steder” 
(kulturinstitutioner mv.) i kommunen. Hvert sted de besøger får de et stempel i passet som bevis 
for besøget. Ordningen kostede i 2013 Frederikssund Kommune ca.60.000 kr.


