
Præsentation af Økonomiudvalgets budget – som koordinerende udvalg - anlægsområdet

Dette er en kort præsentation af Økonomiudvalgets budgetgrundlag på hovedopgaveniveau. 
Præsentationen er delt op i følgende 3 afsnit:

1. Fagudvalgets økonomiske ramme og ansvar
2. Årshjul for budget, budgetopfølgning og regnskab
3. Væsentlige forudsætninger

Den mere detaljerede gennemgang vil komme i forbindelse med budgetopfølgningerne og 
budgetprocessen for 2015-2018.

1. Fagudvalgets økonomiske ramme og ansvar
Økonomiudvalgets samlede økonomiske ramme på anlægsområdet er på 58,1 mio. kr. inklusiv den 
tekniske forskydning mellem 2013 og 2014 som Gribskov Kommunes bidrag til overholdelse af den 
indgåede aftale om kommunernes økonomi. Anlægsbudgettet er fordelt på som angivet i tabellen 
herunder:

Angivet i 1.000. kr. inkl. teknisk forskydning mellem 2013 og 2014 (2014-priser)

Anlægsprojekt 2014 2015 2016 2017
 Kabellægningsaftale DONG 500 8.503 0 0
 Skimmelsvampsager 1.412 0 0 0
 Anlægsprojekt - Græsted 3.557 0 0 0
 Kulturhavn - Gilleleje 2.540 2.580 0 0
 Plejeboliger 1.524 0 0 0
 Investeringsplan – Bygninger og
 klimatiltag

10.000 15.000 20.000 20.000

 Investeringsplan - Vejnettet 0 5.000 5.000 5.000
 Handicaptoilet, Tegners Museum 185 0 0 0
 Udbygning af plejeboligkapacitet. 0 0 0 18.261
 Budgetramme – Trafikforhold
 (forskydning med 5 mio. kr. til 2014) -
 består af  følgende anlæg:
• Trafikforhold ny skole
• Trafiksikring – Cykelsti 

Smidstrup/Blistrup
• Trafiksikring – Hillerødvej/ 

Helsingørvej/Stæremosen
• Projektering af ny vej – Græsted/ 

Gilleleje
• Svingbane + P-plads – Esrum 

Kloster

21.723 5.000 0 0

 Trafiksikring – Kildevej/Askemosevej 0 509 1.016 0
 Budgetramme – Skoler og dagtilbud
  (forskydning med 5 mio. kr. til 2014) -
 består af følgende anlæg:
• Børnebyer / attraktive og 

bæredygtige lokalsamfund
• Undervisning og læring Gilleleje

16.687 76.686 71.686 20.000

Anlægsområdet i alt 58.128 113.278 97.702 63.261
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Økonomiudvalget har bemyndigelse til at flytte budget inden for eget udvalg. Skal der flyttes budget 
mellem udvalg skal dette videre til Økonomiudvalget og Byrådet til beslutning. Inden for den enkelte 
ramme kan flytningen ske administrativt jf. kasse-regnskabsregulativet. 

2. Årshjul for budget, budgetopfølgning og regnskab
I nedenstående figur er vist årshjulet for de tre økonomiske hovedspor, der behandles i udvalgene i 
løbet af året, nemlig regnskab, budgetopfølgning og budgetlægning. 

 

Disse spor samtænkes i kraft af at den viden, der opnås gennem både regnskabs- og 
budgetopfølgningsprocessen, indarbejdes i budgetlægningen for det kommende år. Dette er illustreret 
ved de blå pile i figuren. Der er således et tæt samspil i mellem de tre processer, der i hovedtræk 
gentager sig hvert år. 

3. Væsentlige forudsætninger
Inden for Økonomiudvalgets ramme på anlægsområdet kan de væsentligste forudsætninger og 
udfordringer sammenfattes i følgende punkter:
• Ved større anlægsprojekter kan, der trods en fordeling af budgettet over år og stram styring, ske en 

forskydning i det forventede forbrug grundet fx forsinkelser forårsaget af vejrlig eller forsinkelser i 
leverancer.

• Anlægsrammen afspejler den politiske prioritering ved budgetvedtagelsen og der kan være behov 
for omprioriteringer i løbet af året ved ændringer i form af fx akut opståede sager.
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