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Borgmesterens forhandlingsoplæg 2015-2018

Hovedoversigt

2015 2016 2017 2018 Alle år

Indkomstskatter -1.711.881 -1.792.282 -1.824.824 -1.853.335 -7.182.322

Grundskyld -460.290 -481.003 -501.205 -501.205 -1.943.703

Selskabsskatter mv. -13.089 -13.573 -14.075 -14.075 -54.812

Udligning og tilskud -165.689 -107.656 -105.348 -121.333 -500.026

Kommunale bidrag 5.136 5.225 5.314 5.314 20.989

Beskæftigelsestilskud -73.232 -74.697 -76.190 -76.190 -300.309

Indtægter i alt -2.419.045 -2.463.986 -2.516.328 -2.560.824 -9.960.184

Ordinære driftsudgifter 2.336.729 2.348.863 2.379.297 2.423.243 9.488.132

Resultat af ordinær drift -82.316 -115.123 -137.031 -137.581 -472.051

Ordinære anlæg 51.432 56.181 69.737 76.997 254.347

Resultat efter ordinære anlæg -30.884 -58.942 -67.293 -60.585 -217.704

Renter 5.202 3.460 1.263 1.263 11.188

Finansielle ændringer 36.264 38.976 39.886 39.886 155.012

Byudvikling 6.799 7.119 7.065 7.100 28.082

17.381 -9.388 -19.079 -12.336 -23.422

Forsyningsvirksomhed, drift 971 2.263 3.583 4.929 11.747

Forsyningsvirksomhed, anlæg 3.894 6.362 0 0 10.256

Jordforsyning, drift og anlæg 0 0 0 0 0

4.865 8.625 3.583 4.929 22.002

Resultat i alt 22.246 -763 -15.497 -7.406 -1.419

1.000 kr. i lb. priser (netto)

Resultat af det skattefin. område

Resultat af forsyningsvirks.
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1.000 kr. i 2015 priser 2015 - 2018

Indtægter 7.600

Finansielle Rammer 7.600

Skattenedsættelse 7.600

Ordinær drift -13.243

Børneudvalget 36.967

”Børnene er vores fremtid i Gribskov” 36.967

Social- og Sundhedsudvalget 11.000

11.000

Ændringer: Borgmesterens forhandlingsoplæg (ift. Budget i 

balance)

Nedsættelse af udskrivningsprocent med 0,1% i 2017 og yderligere 0,1% fra 2018. Der er 

forudsat finansiering via puljen til skattenedsættelser ift. de nuværende regler.

Bosætning er en væsentlig del af årsagen til at Gribskov kan regne med vækst i 

indbyggertallet over de kommende år. Derfor er det også vigtigt at udvikle både landsbyer 

og hovedbyer. Både i vores hovedbyer og landsbyer skal vi udvikle ny bosætning. 

En af de vigtigste forudsætninger for ny bosætning i vores kommune er at folkeskolen og 

dagpasningsordninger fungerer optimalt og kan levere gode resultater til børn og forældre.

 

Det betyder, at det er af strategisk betydning for kommunen, at prioritere at alle vores 

skoler får mulighed for at udvikle sin egen profil. Så mange børnefamilier som muligt skal 

vælge den lokale folkeskole til at være grundlaget for deres børns læring. Kun ved at dette 

sker, kan skolerne uden for hovedbyerne langtidssikres selvom børnetallet i perioder er 

faldende.

Derfor sættes i forhandlingsoplægget penge af til særligt at forbedre tilbuddene i 

fødeskoleområder, herunder klasser op til 9. klasse, hvis et flertal af forældrene efter 

dialogprocessen i efteråret 2014, ønsker dette.

Målet er, at alle folkeskoler på sigt skal kunne levere resultater, så kommunens folkeskoler 

ligger i den øverste tredjedel af landet målt på karaktergennemsnit efter 9. klasses 

afgangseksamen.

”Det gode voksen- og ældreliv i Gribskov”

For at styrke det gode ældre og voksen liv investeres i tiltag, der øger livskvalitet for svage 

borgere (det kan bl.a. handle om forebyggelse hos svage ældre, netværksskabelse og 

udvikling af recoveryindsatser for borgere med psykisk lidelse)
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6.100

"Et styrket erhvervsliv i Gribskov" 6.100

Arbejdsmarkedsudvalg 6.000

”Fedt at være ung i Gribskov” 6.000

Kultur- og Idrætsudvalget 12.690

”Sæt Gribskov på landkortet” 12.690

Økonomiudvalget -86.000

"Vækst i Gribskov" 11.000

Investering i bedre IT 14.000

4.000

Øget effektivitet i Gribskov -85.000

Erhvervs- og Turismeudvalget (ETU)

Erhvervslivet i Gribskov Kommune skal styrkes og understøtte en fremtidig vækst i 

kommunen. Konkret skal der, i samspil med Erhverv Gribskov, etableres et erhvervskontor.

Kommunens indsatser i forhold til uddannelsesbetingelser skal styrkes, således at vi giver 

vores unge de bedste muligheder for at træde ind på arbejdsmarkedsmarkedet. Indsatserne 

skal være mangeartede og være rettet mod alle uddannelsesformer ligesom der skal være 

fortsat og styrket fokus på tilbud som eksempelvis Gribskov Produktionsskole

Gribskov kommune er påbegyndt en forandringsproces, hvor vores byer i højere grad 

udvikles som oplevelsescentre for borgere og besøgende. Græsted eventplads er et godt 

eksempel på dette. 

Kommunen skal i de næste år fortsætte denne stimulering af det private initiativ fra vores 

borgere, virksomheder og organisationer samt foreninger. Det gælder altså om at få 

aktiveret lokale kræfter med starthjælp fra kommunale midler.

Ingen er bedre til at investere tid og penge i Gribskov end borgere og virksomheder selv. 

Det skal kommunen støtte op omkring – og derfor sættes ekstra midler af til denne 

udvikling over de næste 4 år.

I konstitueringsaftalen er der aftalt nedsat et Vækstudvalg som skal arbejde med 

fokuserede vækstinitiativer i Gribskov Kommune. Der skal afsættes den nødvendige 

økonomiske ramme til at understøtte disse tiltag.

Sikker og effektiv IT-understøttelse er en forudsætning for en effektiv organisation. Der skal 

således investeres i en fremtidssikring af kommunens IT-understøttelse.

Borgerrådgivningsfunktion

Der skal etableres en borgerrådgivningsfunktion i Gribskov Kommune.

I Gribskov Kommune er der sat en ambitiøs produktivitets- og effektivitetsdagsorden som 

skal sikre fornødent prioriteringsrum til politiske ønsker og tiltag. Med 

forhandlingsoplægget iværksættes en række yderligere tiltag, som skal bidrage til øget 

effektivitet i Gribskov og derfor forudsættes der tilsvarende et øget reduktionskrav som 

følge af øget effektivitet.
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Krav til omprioritering -30.000

Hovedtotal -5.643

Som bilag til Borgmesterens forhandlingsoplæg er der et prioriteringskatalog på ca. 90 mio. 

kr. over de 4 år, hvilket er 60 mio. kr. mere end finansieringsbehovet i 

forhandlingsoplægget.

Med afsæt heri skal der ske en omprioritering i størrelsesorden 30 mio. kr. i samme periode
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Borgmesterens forhandlingsoplæg: Anlægsprogram

1.000 kr. i 2015 priser 2015 2016 2017 2018 I alt

"Børnene er vores fremtid" 9.400 24.300 14.300 0 48.000

0 0 18.161 26.404 44.565

"Sæt Gribskov på landkortet" 14.637 1.100 7.100 11.100 33.937

Infrastruktur og Bygningsmasse 37.395 29.226 26.937 34.439 127.997

I alt ordinære anlæg i 2015 priser 61.432 54.626 66.498 71.943 254.499

61.432 55.773 69.320 76.571 263.097

"Børnene er vores fremtid"

"Sæt Gribskov på landkortet"

Byforskønnelse af Græsted

Investering i nye Idrætsanlæg

Kulturhavnen - Gilleleje

Infrastruktur og Bygningsmasse

Cykelsti-plan

Investeringsplan – Bygninger og klimatiltag

Udvidet Investeringsplan – Bygninger og klimatiltag - Administrationsbygninger

Ny vej mellem Græsted og Gilleleje

"Det gode voksen- og ældreliv i Gribskov"

I alt ordinære anlæg i lb. priser

Budgetramme - Skoler og dagtilbud (inkl. forskydning af 5 mio. kr. fra 2014), bestående af følgende anlæg:
- Undervisning og læring i Gilleleje

"Det gode voksen og ældreliv i Gribskov"

Udbygning af plejeboligkapacitet (tidsforskudt fra 2015/2016 til 2017/2018)

Gratis wifi på offentlige pladser

Strandtrapper, ridestier, legepladser, parkour-baner etc.

Gribskov Kommunes belysningsanlæg (Tidligere Kabellægningsaftale DONG)

Budgetramme - Trafikforhold (inkl. forskydning af 5 mio. kr.fra 2014), bestående følgende anlæg:
- Trafikforhold ny skole
- Trafiksikring - Cykelsti Smidstrup/Blistrup
- Trafiksikring - Hillerødvej/ Helsingørvej/ Stæremosen
- Projektering af ny vej - Græsted/Gilleleje
- Svingbane + P-plads - Esrum Kloster

Trafiksikring – Kildevej/ Askemosevej


