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Kommentar til Borgmesterens forhandlingsoplæg 2015-2018.
Kulturrådet har følgende kommentar til forhandlingsoplæg
2015/2018.
Kulturrådet ser positivt på, at Gribskov Kommune prioriterer flere
midler til kulturområdet.
Kulturrådet ser frem til, at kulturen får så gode forhold og
udviklingsmuligheder som muligt de næste år.

Kulturrådet i Gribskov Kommune
Formand Ole M. Jørgensen
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Kommentar til Borgmesterens forhandlingsoplæg 

Idrætsrådet har følgende kommentar til forhandlingsoplæg 2015-2018. 
Idrætsrådet ser positivt på at der prioriteres midler til lokale områder og med lokale kræfter inden 
for Kultur og Idræt. Vi tror at endnu flere idrætsevent kan styrke alle de lokale områder til glæde og
gavn for fastboende, tiltrække nye borgere og flere turister. Vi har en fantastisk natur som kan 
indrages i disse event. Vi vil meget gerne medvirke til på idrættens vegne at styrke nye tiltag. 

Ud over at Gribskov Kommune er valgt til Bredde Idræts Kommune 2013-2016 er det glædeligt at 
Borgmesteren i sit forhandlingsoplæg har sat punkt på som: Investering i nye Idrætsanlæg. Ud over 
at vi har fokus på at udnyttelsen af de eksisterende anlæg er optimalt, vil nye anlæg være 
velkommen til de rette behov på de rette steder. Idrætsrådet vil rigtig gerne være med til sammen 
med politikkerne at arbejde med prioriteringer af nye anlæg i kommunen, således at det er der hvor 
der er mest muligt behov. Det giver god mening at vi sammen får taget de rette beslutninger 
fremadrettet. 

Vi/Idrætsrådet arbejder for at få et bedre idrætsoverblik for alle områder i kommunen. De nye 
områdemøder vil helt sikkert give et endnu bedre indblik i nærområderne, som kan give 
arbejdsgrundlag for disse prioriteringer og give nogle gode løsninger fremadrettet. 

Efter et rigtig godt møde med formand for KIU Jørgen Simonsen i juni, hvor vi bl.a. talt omkring at 
nye tiltag på Idrætsområdet skal gå igennem Idrætsrådet. Kan jeg se at udvalget har behandlet punkt
85 (Møde den 12.08.2014) som omhandler Tennishal og bane ved Gilleleje. Dette punkt har slet 
ikke været omkring vores råd. Idrætsrådet tænker at et sådan nye anlæg skal indtænkes i en helhed 
og derfor kræver et stykke arbejde for rådet/administrationen. (Investeringer i nye idrætsanlæg) 
Idrætsrådet tænker at arbejdet på et nyt Gribskov springcenter kan blive en realitet har 1. prioritet i 
Gribskov Kommune på Idrætsområdet lige nu. 

Jeg ser frem til at Idrætten kan få så gode og udviklings muligheder som muligt de næste år. 

Gribskov Idrætsrådet
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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 
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