
Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Det Tekniske Område 

Tema 1:
Serviceudvidelse – Vej og park

Chefansvarlig:
Christian 
Sabber

Direktøransvarlig: Budget  
1,0 mio. kr.

Forbedre forholdene omkring renhold af veje og affaldshåndtering i byerne og ved offentlige 
strande. Med ønsker om i endnu højere grad at fremstå som en attraktiv kommune for både 
borgere og gæster.

2. budgetopfølgning:
Der er gennemført udbud indenfor vejområdet. Udbuddet er tilrettelagt med plads til 
serviceudvidelse som besluttet af Byrådet og defineret af Teknisk Udvalg i forbindelse med 
godkendelsen af udbudsmaterialet.

De nye kontrakter træder i kraft medio april. De indkomne tilbud ligger under det tidligere 
prisniveau. I forbindelse med opstart vil der være nogle engangsinvesteringer og enkeltstående 
arbejder som med fordel kan udføres nu. I hvilket omfang og hvorledes de opnåede besparelser 
skal anvendes tilyderligere serviceforbedringer behandles i Teknisk Udvalg i løbet af 2014.

Tema 2:
Serviceudvidelse - Beredskabet

Chefansvarlig:
Christian 
Sabber

Direktøransvarlig: Budget: 
0,25 mio. kr.

I samspil med brandberedskabet i Gilleleje er der i 2013 anskaffet en redningsbåd som forbedrer 
muligheder for redningsarbejdet på havet. 

Til drift af redningsbåden er der afsat 0,25 mio. kr. årligt fra 2014 og frem.

2. budgetopfølgning:
Båden er sat i drift og driften er indarbejdet i kontrakten med Falck.

Tema 3:
Klimatiltag

Chefansvarlig:
Dorethe 
Pedersen

Direktøransvarlig: Budget: 
0,5 mio. kr.

Fremme indsatserne i kommunens klimahandlingsplan, eksempelvis i form af modellandsbyer, 
modelsommerhusområder og klimamesser. Herudover tillige fremme yderligere tiltag omkring 
formidling og oplysning  samt eventuel vejledning. 

2. budgetopfølgning:
Der indstilles 50.000 kr til energigruppen i Annisse, til formidlingsaktiviteter om energibesparelser 
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og energioptimering til tilsvarende lokalsamfund. 
Der er booket stand til årets messe om bolig og livsstil i Helsinge.
Den fremtidige fordeling af midler vil tage afsæt at der i 2014 udarbejdes revideres 
klimahandlingsplan og klimakommuneaftalen udløber og derved sker politisk afklaring og 
prioritering.

Tema 4:
Strategisk byudvikling

Chefansvarlig:
Dorethe 
Pedersen

Direktøransvarlig: Budget: 
0,75 mio. kr.

Være på forkant i arbejdet med at være en attraktiv kommune, ht. strukturelle ændringer i 
kommunens serviceleverence til borgerne og tiltag i nabokommunerne og regionen. Der er derfor 
afsat midler til igangsættelse af strategiske byudviklings-tiltag som over tid kan suppleres med 
midler fra byudviklingspuljen, når dennes balance giver mulighed herfor. 

2. budgetopfølgning:
Anvendelse af puljen forventes at bliver afklaret på baggrund af drøftelser i Plan- og Miljøudvalget
om strategisk byudvikling i 2. og 3. kvartal 2014.
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