
Hovedudvalgets høringssvar til budgettet 2015-2018. 

Hovedudvalgets høringssvar er en kondensering af de høringssvar til budgettet for 2015-2018, som 
FU og FLU’erne har fremsat. Det er sket på baggrund af LU’ernes forudgående behandling af 
oplægget til et budget i balance.

Hovedudvalgets høringssvar er afgivet med respekt for målsætningen om at opnå et budget i 
balance frem mod 2018. I den forbindelse skal det nævnes, at fremadrettet udvikling af kommunens
kerneopgaver hviler på et nyt grundlag for samarbejdet, idet HU har vedtaget en ny MED-aftale og 
arbejdsmiljøpolitik inden for det seneste år.

I det følgende er høringssvaret opdelt i to dele:

Overordnede og tværgående overvejelser om forslag til budget 2015-18.  

Problemstillinger som går emnemæssigt på tværs af organisationen.

De sektorspecifikke overvejelser er angivet i det tilhørende bilag.

Ad 1. Overordnet og tværgående overvejelser om forslag til budget 2015-18

På baggrund af budgetseminaret den 21. august 2014, er HU enige om, at der er behov for at 
Gribskov kommune i budgetlægningen:
• Anlægger et langsigtet perspektiv som indeholder investeringer. Det er nødvendigt for at skabe 

rum til "kloge" tilpasninger, smart og fleksibel opgaveløsning samt udvikling af kerneopgaven.
• Holder opmærksomhed på, at der sker politisk prioritering af de vedtagne strategier for at 

organisationen kan udnytte synergier og effektivisere resourceudnyttelsen.
• Investerer i eksempelvis digitalisering, velfærdsteknologi, kompetenceudvikling mv. i 

forventning om, at det kan frigøre ressourcer til udvikling af ”den gode arbejdsplads”.
• Er opmærksomme på ”innovations” gevinsten ved at inddrage medarbejderne tidligt og i den 

forbindelse give medindflydelse på udvikling af opgaveløsningen. Det gælder på alle niveauer i 
organisationen, herunder MED-systemet, når der iværksættes produktivitets- og 
effektivitetsprojekter. Øget medindflydelse kan antageligt forene hensynet til effektiviseringer 
og produktivitetsforbedringer på den ene side, og trivsel og arbejdsglæde på den anden side.

• Tager højde for at høj faglig kvalitet i kommunens serviceydelser også vil være afhængig af 
kontinuerlig kompetenceudvikling på alle niveauer i organisationen.

• Er opmærksom på behovet for synlig, faglig og stærk (nær) ledelse.
• Bakker op om at optimere bygningsmassen.
• Er opmærksomme på at borgmesterens forhandlingsoplæg med at finde 

besparelser/effektiviseringer på 85 mio. kr. ikke kan gennemføres uden at det medfører 
serviceforringelser.  Administrative besparelser på myndighedsområderne kan medfører 
stigende forsørgelsesudgifter, og kan skabe udfordringer med at overholde lovgivning. Generelt 
skal det bemærkes, at KORA-rapporten er et udgangspunkt for dialog om besparelsespotentiale, 
men at det kræver en dyberegående analyse inden der kan udpeges konkrete 
besparelsesindsatser.

Ad. 2 Problemstillinger som går emnemæssigt på tværs af organisationen

• Der er stort behov for at prioritere og rette op på den nuværende situation med et ustabilt IT-
system. Problemerne med IT-systemet medfører et stort effektivitets- og produktivitetstab, idet 
medarbejderne forsinkes i opgaveløsningen. Det presser opgaveløsningen, og skaber et dårligt 



psykisk arbejdsmiljø. Derfor er det også med tilfredshed, at det kan konstateres, at der i 
borgmesterens forhandlingsoplæg lægges op til at anvende 14 millioner til området 

• Der ligger et stort (ressource) potentiale i at tilstræbe at borgerne i højere grad bliver 
selvhjulpne. Potentialet forløses ved inddragelse af borgerne i udvikling af serviceydelserne. For
at udnytte potentialet for nytænkning af serviceudbuddet via inddragelse af borgernes, kræver 
det også at kommunen ændrer tilgang til borgerne. Det udfordrer organisationen/medarbejderne 
på en anderledes tilrettelæggelse af arbejdet som bl.a. vil kræve udvikling af en tværgående 
opgaveløsning. Det kan gøres ved at gøre borgerne til omdrejningspunkt for samarbejdet 
mellem de enkelte medarbejdergrupper.

• For at kommunen kan fremstå professionel og yde en service af høj kvalitet til borgerne, er der 
behov for at der gøres en strategisk indsats for at holde på dygtige medarbejdere og i det hele 
taget understøtte at ændrede opgaver matches af et tilsvarende kompetenceløft hos 
medarbejderne. Med en strategisk tilgang kan det gøres muligt at dygtiggøre og fastholde 
nuværende medarbejdere. En bedre udnyttelse af kommunens in-house specialistkompetencer 
på tværs af organisationen eksempelvis i forbindelse med kompetenceudvikling, rekruttering, 
talentudvikling mv. rummer potentiale.

• Investering i forbedring af det psykisk og fysisk arbejdsmiljø rummer potentiale for mere 
effektiv opgavevaretagelse. Herunder indgår også behovet for at prioritere forebyggelse, således
at kommunen kommer på forkant af ”dyre” sager om nedslidning, stress mv. Gevinsten ved et 
godt arbejdsmiljø vil være lavt sygefravær, trivsel og arbejdsglæde. Det vil være til gavn for 
udnyttelse af de knappe ressourcer.

• Et styrket samarbejde og inddragelse af frivillige kræfter/foreninger rummer stort 
ressourcemæssigt potentiale for udvikling af kerneopgaverne. Øget borger- og 
medarbejderinddragelse kan styrke en innovativ kultur til at finde nye og besparende løsninger. 

Afrunding

Afrundingsvis ønsker HU at fremhæve, at omstilling, udvikling og effektivisering af kommunens 
opgaveløsning kræver en langsigtet tilgang i budgetlægningen. Udvikling af opgaveløsningen 
nødvendiggøre behovet for investeringer – tekniske som personalepolitiske. Hvis det skal gøres 
muligt at skabe balance i budgettet, kræver det kompetent og professionel opgaveløsning. 
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Bilag til høringssvar fra organisationens fælles udvalg.
 
Stabe og BS/IT

FLU har følgende betragtninger i forhold til budgettet:

• Det er væsentligt, at de indsatser, der iværksættes har et langsigtet perspektiv og en strategisk 
besluttet (både politisk og administrativ) effekt.
Når initiativer og processer ændres radikalt eller stoppes er det "spildt arbejde" eller 
ventepositioner der kræver yderligere når de skal løbes i gang igen. Det skal der være 
opmærksomhed på. Administrationen planlægger så vidt muligt i flow og sammenhænge netop 
for at være effektive.



• Det er vigtigt at være bevidst om nødvendigheden af at investere tid og penge her og nu for på 
sigt at kunne spare ressourcer. 
- FLU hilser derfor velkomment, at der er afsat 14 mio. i borgmesterens forhandlingsanlæg til 
investeringer på IT området. Disse midler må naturligt blive anvendt strategisk og med afsæt i 
en politisk og administrativ beslutning om hvilken effekt, der ønskes af investeringen, samt at 
anvendelsen af midlerne understøtter GKs IT strategi. 
- Der skal være mulighed for at sætte opgaven i centrum fra nye perspektiver og løse den bedst 
og billigst muligt uanset centerstruktur. Der skal være åbenhed for fleksibel udnyttelse af 
medarbejdernes kompetencer.

• Det politiske mål om at spare 85 mio. på bl.a. det administrative område er ukonkret. Det 
bemærkes, at såfremt KORA rapporten ligger til grund for effektiviseringer, så er denne ikke 
retvisende på alle punkter. Det er en forventning, at inden der træffes beslutninger, er de 
faktiske forhold på det pågældende område afdækket.

• Gribskov Kommune vil fremstå som professionel kommune der servicerer borgerne med høj 
kvalitet. Derfor skal der også være en strategi for fastholdelse af dygtige medarbejdere og for 
strategisk kompetenceudvikling. 
Hver gang en medarbejder rejser drænes organisationen for viden og det giver pres på 
opgaveporteføljen og økonomien.
   

• Der opfordres til at se på potentialet for yderligere effektivitets- og produktivitetsforbedringer 
ved at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vær ambitiøse på dette felt: vi vil være 
blandt de bedste arbejdspladser i landet. 

•
• Potentialet for produktivitetsforbedringer og bedre service ved at harmonisere/ændre 

ekspeditions- og åbningstider for borgere på tværs i kommunen bør undersøges. FLU ser 
mulighed for højere  produktivitet ved at åbningstid og ekspeditionstid er den samme og 
reduceres i forhold til i dag. En sådan politisk beslutning vil ligeledes understøtte den 
kommunale digitaliseringsproces. 

• Klarere prioriteringer fra såvel politisk som administrativt hold vil resultere i en mere præcis og 
optimal anvendelse af organisationens ressourcer.
Hvordan skal de strategiske indsatser prioriteres i forhold til hinanden?  Have mål, retning og 
prioritering af organisationens ressourcer på alle ledelsesmæssige niveauer. Det er nødvendigt 
også at sortere i opgaver og indsatser i forhold til den økonomiske ramme.

• Det er modstridende at ønske mere inddragelse og anvendelse af frivillige kræfter samtidig med,
at der politisk er fremsat forslag om nedlæggelse af et frivilligcenter. 
Der er brug for kontakt til de frivillige og for koordinerende kræfter der støtter de frivillige 
organisationer. De mange frivillige har fokus på eget frivilligområde og ikke på at koordinere 
eller samarbejde med kommunen. Den fremtidige samarbejdsopgave kan forventes at bliver 
administrativ i endnu højere grad.

FLU har følgende forventninger og ser følgende forudsætninger for, at de budgetmæssige mål 
nås:

• Aktiv medarbejderinddragelse i de indsatser der igangsættes for at øge produktiviteten og 
effektivitet, f.eks. i Produktiv Velfærd. Medarbejderne har viden og idéer, som vil kunne gøre 
projektet endnu bedre.



• Det tværgående samarbejde mellem centrene såvel fagcentre- som stabscentre genetableres. Der
er en række forslag til effektivitetsforbedringer fra stabene, f.eks. at udnytte kompetencerne i 
stabene ift. løsningen af administrative opgaver ud fra devisen om, at "vi gør det vi er bedst til". 
Dvs. de der har den faglige viden løser opgaven. Dette forudsætter villighed til at flytte opgaver 
og ressourcer mellem centrene. 

• Fokus på udvikling af interne talenter og udnyttelse af kompetencerne i organisationen frem for 
at rekruttere eksterne konsulenter. 

Børn og Unge & kultur, fritid og turisme

Fællesudvalget for Børn og Unge, Kultur, Fritid og Turisme afgav følgende høringssvar:

FU opfordrer Børneudvalget og Kultur og Idrætsudvalget til at læse alle afgivne høringssvar

FU har forståelse for at budgetarbejde tager afsæt i kommunens trængte økonomiske situation. FU 
gør opmærksom på,  at budgetterne på både børne- og ungeområdet og kulturområdet har været 
reduceret i flere omgange og eventuelle reduktioner skal kunne ske ved innovativ omlægning af 
opgaver uden reduktioner i kerneydelsen. Som eksempel på innovativ tænkning med fokus på 
kerneopgaven kan FU pege på arbejdet med reduktion i bygningsmassen, som var tænkt ind i 
attraktive lokalsamfund/børnebysprojekter. Realisering af læringsreform fordrer investeringer på 
børne- og ungeområdet. FU gør opmærksom på, at de enkelte forslag til effektiviseringer og 
besparelser på nogle områder skal ses ud fra et helhedsperspektiv, så der ikke sker  suboptimering 
mellem fagområder, der resulterer i øget ressourceforbrug og øget arbejdsmængde et andet sted i 
organisationen. Set ud fra FU perspektiv er der brug for fokus på konsekvenser  
faeffektiviseringerne også ud fra et arbejdsmiljøhensyn. 

I forhold til borgmesterens investeringsoplæg bemærker FU med bekymring en ensidig investering i
skoleområdet. 0. - 6. årsområdet er fundamentet for børnenes trivsel, udvikling og læring. 
Forskning viser, at investeringer i 0. - 6. årsområde virker forebyggende. Derfor peger FU på 
behovet for en mere alsidig investering i 0. - 18. område. Investeringer skal understøtte læringsmål. 
Derudover bemærker FU, at der i investeringsoplægget mangler midler til inventar til biblioteket i 
Kulturhavn i Gilleleje.

I bemærkninger til borgmesterens prioriteringskatalog gør FU særligt opmærksom på afledte 
konsekvenser for børn, unge og rammer for realisering af kerneydelsen. FU kan fremhæve nogle af 
de temaer som også er gennegående  i LU- ernesshøringssvar
• betydning af besparelser på funktionen "teknisk servicemedarbejder" i forhold til drift og 

fleksibiltet i afvikling af skoledagen, herunder hjælp til IT
• samarbejde mellem skole- og FO-delen i forhold til børnenes læring og trivsel, særligt i lyset af 

læringsreformens kommunalt besluttede mål og inklusionsstartien
• sund kost, forslaget skal ses i sammenhæng med den kommunale Kost- og bevægelsespolitik, 

FU bemærker at midlerne skal understøtte politikken. 
•
I forhold til forslaget om mini SFO gør FU opmærksom på, at forslaget kun kan komme i 
betragtning i forhold til skoler uden rullende skolestart, herunder at hvis forslaget besluttes kan 
skolerne ikke indføre rullende skolestart. Yderligere har  forslaget afledte konsekvenser for de 
eventuelt berørte dagtilbud.



FU gør opmærksom på at forslag om at øge brugerbetaling på børne- og ungeområdet kan være 
med til at forværre situationen for børn og unge i udsatte positioner. Derfor er det vigtigt at se de 
enkelte forslag i et helhedsperspektiv med forebyggelse for øjet.

 

Børn & unge, Kultur, fritid og turisme med LU høringssvar

Børn og Unge & kultur, fritid og turisme

Fællesudvalget for Børn og Unge, Kultur, Fritid og Turisme afgav følgende høringssvar:

FU opfordrer Børneudvalget og Kultur og Idrætsudvalget til at læse alle afgivne høringssvar

FU har forståelse for at budgetarbejde tager afsæt i kommunens trængte økonomiske situation. FU 
gør opmærksom på,  at budgetterne på både børne- og ungeområdet og kulturområdet har været 
reduceret i flere omgange og eventuelle reduktioner skal kunne ske ved innovativ omlægning af 
opgaver uden reduktioner i kerneydelsen. Som eksempel på innovativ tænkning med fokus på 
kerneopgaven kan FU pege på arbejdet med reduktion i bygningsmassen, som var tænkt ind i 
attraktive lokalsamfund/børnebysprojekter. Realisering af læringsreform fordrer investeringer på 
børne- og ungeområdet. FU gør opmærksom på, at de enkelte forslag til effektiviseringer og 
besparelser på nogle områder skal ses ud fra et helhedsperspektiv, så der ikke sker  suboptimering 
mellem fagområder, der resulterer i øget ressourceforbrug og øget arbejdsmængde et andet sted i 
organisationen. Set ud fra FU perspektiv er der brug for fokus på konsekvenser  
faeffektiviseringerne også ud fra et arbejdsmiljøhensyn. 

I forhold til borgmesterens investeringsoplæg bemærker FU med bekymring en ensidig investering i
skoleområdet. 0. - 6. årsområdet er fundamentet for børnenes trivsel, udvikling og læring. 
Forskning viser, at investeringer i 0. - 6. årsområde virker forebyggende. Derfor peger FU på 
behovet for en mere alsidig investering i 0. - 18. område. Investeringer skal understøtte læringsmål. 
Derudover bemærker FU, at der i investeringsoplægget mangler midler til inventar til biblioteket i 
Kulturhavn i Gilleleje.

I bemærkninger til borgmesterens prioriteringskatalog gør FU særligt opmærksom på afledte 
konsekvenser for børn, unge og rammer for realisering af kerneydelsen. FU kan fremhæve nogle af 
de temaer som også er gennegående  i LU- ernesshøringssvar

• betydning af besparelser på funktionen "teknisk servicemedarbejder" i forhold til drift og 
fleksibiltet i afvikling af skoledagen, herunder hjælp til IT

• samarbejde mellem skole- og FO-delen i forhold til børnenes læring og trivsel, særligt i lyset
af læringsreformens kommunalt besluttede mål og inklusionsstartien

• sund kost, forslaget skal ses i sammenhæng med den kommunale Kost- og 
bevægelsespolitik, FU bemærker at midlerne skal understøtte politikken. 

I forhold til forslaget om mini SFO gør FU opmærksom på, at forslaget kun kan komme i 
betragtning i forhold til skoler uden rullende skolestart, herunder at hvis forslaget besluttes kan 
skolerne ikke indføre rullende skolestart. Yderligere har  forslaget afledte konsekvenser for de 
eventuelt berørte dagtilbud.

FU gør opmærksom på at forslag om at øge brugerbetaling på børne- og ungeområdet kan være 
med til at forværre situationen for børn og unge i udsatte positioner. Derfor er det vigtigt at se de 
enkelte forslag i et helhedsperspektiv med forebyggelse for øjet.



BILAG: Høringssvar fra LU

• Bibliotekernes LU mener det er påkrævet, at få inventar og teknisk udstyr til biblioteket i 
kulturhavnen indarbejdet i budgettet. 

• Vi har brug for en pedelfunktion, der er forankret i vores huse. Vi er stærkt bekymret for, at 
ansvarligheden i vedligeholdelsen af de enkelte huse vil dale og arbejdsmiljøet forringes for såvel 
medarbejdere, som for de enkelte servicemedarbejdere. Vi frygter et tungt administrativt system og 
at den viden om husene den enkelte servicemedarbejder har, går tabt. 

• Med Gribskov Kommunes fokus på kost og motion bør der være et sundt kantine tilbud på skolerne.


