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Læsevejledning til kompendium
Kompendiet er en samling af præsentationer og bilag for alle fagudvalg. Det er ikke en 
forudsætning at hele materialet er læst til mødet, men en mulighed for at orientere sig i 
materialet samt spørge ind til dette på mødet.

Materialet er meget forskelligartet i opstilling og omfang. Dette skyldes, at udvalgene 
har forskellige opgaveporteføljer, og dermed forskellig grad af forklaringsbehov samt, 
at der i kommende sagsfremstillinger vil ske en særskilt introduktion i forbindelse med 
den konkrete behandling af sagen. Ens for alle udvalg er dog, at der er en præsenta-
tion med vedlagte bilag. Bilagene indeholder samme emner for alle udvalg. Alle udvalg 
vil således have følgende struktur i kompendiet:

• Præsentation

• Bilag:
- Udvalgets opgaveportefølje
- Fakta på området
- Overordnede udviklingstendenser, der har betydning for udvalgets opgaver (hvor 
  relevant ift. det overordnede notat)
- Eksterne samarbejdsrelationer på udvalgets område og arrangementer med poli-
  tisk deltagelse
- Sager/projekter der skal introduceres
- Besigtigelser og besøg (hvor dette er relevant)

Der kan være udvalg, hvor det er mest hensigtsmæssigt ift. introduktionen at sammen-
skrive nogle af punkterne.

Forrest i kompendiet ligger de overordnede notater som udviklingstendenser for Gribs-
kov Kommune og en samlet oversigt over kommunens strategier og politikker. Ønskes 
en strategi udleveret kontaktes det respektive fagområde.

Introduktion for Byrådet – januar 2014



Notat om overordnede udviklingstendenser for Gribskov Kommune

Som introduktion til de nye fagudvalg er dette korte notat udarbejdet, som beskriver de 
udviklingstendenser, der er på et overordnet niveau for Gribskov Kommune. Det vil således ikke 
omhandle fagområdespecifikke informationer.

Notatet er inddelt i følgende 3 afsnit:
1. Generelle nøgletal
2. Kommunens demografi
3. Økonomiske hovedtal

Dette er yderligere uddybet herunder.

1. Generelle nøgletal
Herunder er angivet en række helt overordnede nøgletal for Gribskov Kommune som areal, 
beskatningsgrundlag, gæld og likviditet. For perspektiveringens skyld er hovedstadsområdet og 
hele landet taget med.

Tallene er baseret på budget 2013 Gribskov
Kommune

Region
Hovedstaden

Hele landet

Areal (Danmarks Statistik) 280 km² 88 km² * 438 km² *
Antal skoler (excl. privatskoler) 5

Antal daginstitutioner (excl. dagplejen) 17

Antal plejecentre (excl. Toftebo) 5

Udskrivningsprocent 24,70 24,20 24,91

Grundskyldspromille 29,340 27,153 26,269
Dækningsafgiftspromille 0 8,8 3,8

Langfristet gæld pr. 1. januar 2013 pr. 
indbygger

21.195 13.983 14.988

Likviditet efter kassekreditreglen pr. 
indbygger (pr. 3. kvartal 2013)

8.463 9.347 6.208

Kilde: www.dst.dk (Danmarks Statistik), www.ecoanalyse.dk (Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse 
og Forskning) og www.noegletal.dk (Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal)
* Note – beregningen her viser en gennemsnitlig størrelse på en kommune i h.h.v. Region Hovedstaden og for hele 
landet.

2. Kommunens demografi
Dette afsnit beskriver kort kommunens befolkningsgrundlag og forventningerne til fremtidens 
befolkningsudvikling.

2.1. Den samlede befolkning
Dette afsnit tager afsæt i den befolkningsprognose, der blev lavet i foråret 2013 som  indgik i 
grundlaget for budget 2014-2017. I foråret 2014 bliver der lavet en ny befolkningsprognose, der 
indgår i budgetgrundlaget for budget 2015-2018. 
Af befolkningsprognosen fremgår det at den samlede befolkningsudvikling i Gribskov kommune 
forventes at se ud som angivet i figuren herunder i perioden frem til 2050. Figuren viser både den 
samlede udvikling på kommuneniveau og udviklingen fordelt på aldersgrupper:
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Af figuren fremgår det, at der forventes en stabilisering og dernæst en svag stigning i befolkningen 
i perioden frem mod 2025. Den samlede befolkningsudvikling dækker over store variationer i 
udviklingen i forskellige aldersgrupper. De væsentligste udviklinger kan kort opsummeres i 
følgende:

• Kommunen har oplevet et fald i antallet af helt små børn de sidste år, men antallet af små 
børn forventes at stabilisere sig fra 2015 og frem

• De små årgange vil de kommende år begynde i skole, hvilket betyder, at faldet i antallet af  
fødsler først nu for alvor vil kunne mærkes i de offentlige og private skoler

• Gribskov Kommune følger landstendensen med en stigning i antallet af ældre de 
kommende år.

• Gribskov Kommune er geografisk den næststørste i hovedstadsregionen, og borgerne er 
fordelt på en række mindre bysamfund, landområder og sommerhusområder. Tendensen 
er først og fremmest at befolkningsvæksten sker i hovedbyerne, primært i Helsinge og 
Gilleleje, mens man vil opleve et fald i antallet af borgere i landområderne. Dette skyldes 
flere årsager - bl.a. er det i disse områder, at man forventer det største antal nye boliger via
fortætning eller udbygning på de arealer, som ligger rundt om byerne.

Yderligere information kan findes i befolkningsprognosen, der findes på kommunens hjemmeside 
på forsiden under ”Om Gribskov Kommune”.

3. Økonomiske hovedtal
Dette afsnit beskriver kort kommunens budgetgrundlag, udviklingen i likviditeten og kommunens 
gæld.

3.1 Budgetgrundlag
Kommunens budgetgrundlag bygger på en budgetaftale, som det gamle byråd indgik i efteråret 
2013 og kan i hovedtræk sammenfattes som følger:
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Der vil over den fireårige budgetperiode blive foretaget væsentlige investeringer.  I årene 2014, 
2015 og 2016 bruges der ca. 142 mio. kr. af denne likviditet, hvor der i 2016 tilføres ca. 32 mio. kr.,
der samlet giver 110 mio. kr. Samlet er der tale om en ”mellemfinansiering” i størrelsesorden 110 
mio. kr., som er muliggjort via den opbygning af likviditet, der har fundet sted over den seneste 
årrække.

3.2. Likviditetsudvikling
Med afsæt i budgetgrundlaget for 2014-2017 forventes kommunens likviditet at udvikle sig som 
skitseret i grafen herunder:

Af grafen fremgår det at likviditeten forventes at være omkring 260 mio. kr. primo 2014 og udvikler 
sig til ca. 100 mio. kr. ved udgangen af 2017. Denne udvikling skal ses i lyset af, at der i 
budgetperioden 2014-2017 bl.a. er afsat anlægsinvesteringer i størrelsesorden 340 mio. kr. fx et 
nyt læringsmiljø i Gilleleje.

3.3 Kommunens gæld
Kommunens låneportefølje (excl. ældreboliger) fordeler sig pr. ultimo 2013 således:
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Låneportefølje ultimo excl. ældreboliger, mio. kr.

Fastforrentet lån Variabelt forrentet lån I alt
608,2 164,2 772,4

79%  21% 100%

Lån er i hovedtræk optaget til finansiering af:

• investeringer på forsyningsområdet, refinansiering af indefrosne ejendomsskatter, 
energirenovering (udover ESCO), diverse renoveringer på skoleområdet, nyt skolebygger, 
nyt Jobcenter, samt lån overtaget fra Amtet, i alt ca. 600 mio. kr.

• køb af boliger til integration i alt ca. 30 mio. kr.

• ESCO (energi-projekter) i alt ca. 40 mio. kr.

• køb af jord ifm Byudvikling i alt ca. 70 mio. kr.
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 Side 1

Samlet oversigt over Gribskov Kommunes politikker og 
strategier 

 

Vision og overordnede strategierVision og overordnede strategierVision og overordnede strategierVision og overordnede strategier
NavnNavnNavnNavn VedtagetVedtagetVedtagetVedtaget StatusStatusStatusStatus

Fælles fortælling for Gribskov  
Kommune(2006)

besluttet af 
Sammenlægningsudvalget 
28.08.06. 

Gældende

Planstrategi (2012) besluttet af Byrådet 30.04.12 Gældende

Strategi 2014+ Gældende

PolitikkerPolitikkerPolitikkerPolitikker  
Tværgående politikker besluttet af Byrådet

NavnNavnNavnNavn VedtagetVedtagetVedtagetVedtaget StatusStatusStatusStatus

Børne- og ungepolitik (2006) besluttet af 
Sammenlægningsudvalget 
13.11.06. 

Gældende

Tillæg til B/U-politikken: 
Plan for sammenhængende indsats 
mod ungdomskriminalitet (2012)

Besluttet af Byrådet 30.04.12. Gældende.

Folkeoplysningspolitik  (2012) besluttet af Byrådet 
30.01.2012

Gældende

Frivillighedspolitik  (revideret 2010) besluttet af Byrådet 14.06.10. Gældende

Handicappolitik (2008) besluttet af Byrådet 15.09.08. Gældende - men behov for 
opdatering 

Idrætspolitik (2013) besluttet af Byrådet 
02.09.2013 

Gældende 

Klimapolitik (2012) besluttet af Byrådet 
30.04.2012

Gældende 

Service- og kvalitetspolitik (2008) besluttet af Byrådet 18.08.08 Gældende - sidste opfølgning ØU 
04-06-2012

Sundhedspolitik (2007) besluttet af Byrådet 19.02.07 Gældende - men skal revideres 

Trafiksikkerhedspolitik  (2009) besluttet af Byrådet 02.11.09. Gældende 

Ældrepolitik (2008) besluttet af Byrådet 15.09.08 Gældende - men skal revideres

Økonomisk politik Vil blive taget op med nyt byråd

Mad- og Måltidpolitikken (2012) besluttet af Social- og 
Sundhedsudvalget 22.02.12

Gældende

Strategier og planerStrategier og planerStrategier og planerStrategier og planer     
opdelt i sektorer/områder: 

TværgåendeTværgåendeTværgåendeTværgående

NavnNavnNavnNavn VedtagetVedtagetVedtagetVedtaget StatusStatusStatusStatus

Finansiel strategi Besluttet af Byrådet d. 
04.02.2013

Politik er vedtaget og aktuel

Kanal- og servicestrategi (2011) Besluttet af Byrådet 19.12.11.  Gældende

Udbudspolitik (2011)

og udbudsstrategi 2010-2013 (2011)

Besluttet af Byrådet 20.06.11 Udarbejdelse af nyt materiale er i 
gang og vil blive forelagt for byråd 
i 1. halvår af 2014
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Strategi vedr. kommunal 
ejendomsportefølje (2011)

Besluttet af Byrådet 19.12.11 Gældende 

IT governance  Dagsordenspunkt ØU 
16.04.12 omskrevet

Gældende

Beskæftigelse og erhvervBeskæftigelse og erhvervBeskæftigelse og erhvervBeskæftigelse og erhverv

NavnNavnNavnNavn VedtagetVedtagetVedtagetVedtaget StatusStatusStatusStatus

Beskæftigelsesplan 2014  (2013) Besluttet af Byrådet 04.11.13. Gældende

10 fælles beskæftigelses- og 
erhvervsinitiativer i  2013 

Besluttet af 
Arbejdsmarkedsudvalget 
18.04.12 
(og af Erhvervs- og 
Turismeudvalget 18.04.12, der 
som § 17, stk. 4-udvalg ikke 
kan beslutte noget)

Gælder 2013 ud. 

Børn og ungeBørn og ungeBørn og ungeBørn og unge

NavnNavnNavnNavn VedtagetVedtagetVedtagetVedtaget StatusStatusStatusStatus

Mål og Indsatser 2014 - 2015, unges 
gennemførsel af uddannelse (2013)

Besluttet af Børneudvalget  og 
Arbejdsmarkedsudvalget 
henholdsvis den 24.09.13 og 
den 25.09.13

Gældende. 

Faglig strategi for arbejdet med børn 
og unge i udsatte positioner (2013)

Besluttet af Børneudvalget 
19.02.13

Gældende.

Inklusionsstrategi (2012) Besluttet af Børneudvalget 
07.02.12.

Gældende.

Fælles strategi for skoleudvikling  
består af
Delrapport 1 - Fælles strategi for 
skoleudvikling 2011-15 - 
Pædagogisk udvikling (2011)
samt Byrådets beslutning om 
skolestruktur truffet den 20.06.2011

Besluttet af Byrådet 
20.06.2011

Gældende. 

Strategi for sprog og læsning (2010) Besluttet af Børneudvalget 
17.08.10. 

Gældende. 

Ungestrategi (2009) Besluttet af Børneudvalget 
06.10.09.

Gældende. 

Kost- og bevægelsespolitik for børn 
og unge i Gribskov Kommune (2009)

Besluttet af Byrådet 
20.04.2009

Gældende. 

Afgangsfest og retningslinier for 
alkohol (2009)

Besluttet af Børneudvalget 
10.03.09.

Politiks vedtagne retningslinjer. 
Gældende

Kultur og fritidKultur og fritidKultur og fritidKultur og fritid

NavnNavnNavnNavn VedtagetVedtagetVedtagetVedtaget StatusStatusStatusStatus

Kulturstrategi 2008-2020 (2008) Besluttet af Byrådet 19.08.09. Gældende

PlanPlanPlanPlan,,,,    miljømiljømiljømiljø ,,,,    teknikteknikteknikteknik

NavnNavnNavnNavn VedtagetVedtagetVedtagetVedtaget StatusStatusStatusStatus

Beredskabsplan (2010)  Besluttet af Byrådet 16.08.10.
Behandlet på ØU 04.06.12 

Gældende
Skal revideres en gang i hver 
valgperiode. Arbejdet startes op i 
2014

Klimahandlingsplan 2012-2014 
(2012)

Besluttet af Byrådet 
30.04.2012

Gældende

Kommuneplan 2009-2021 (2009) Besluttet af Byrådet 14.09.09. Gældende, men ny besluttes 
formentlig i dec. og træder i kraft i 
jan/feb 2014 

Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 
(2013)

Besluttet af Byrådet  4.11.2013Gældende
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Maste- og antennepolitik (2007) Besluttet af Byrådet 12.11.07 Var kun gældende for Gilleleje og 
er indarbejdet i kommuneplanen, 
men det vil være 
hensigtsmæssigt at udarbejde ny 
for hele kommunen 

Politik for lokalplanlægning (2006) Besluttet af daværende 
Planudvalg og ikke SLU

Fortsat gældende, men der skal 
(bør) udarbejdes ny for 
planlægning (ikke kun 
lokalplanlægning)

Ressource og Affaldsplan 2014-2025 
(2013)

Besluttet af Byrådet 4.11.2013 Gældende

Friluftsstrategi Under udarbejdelse

Social og sundhedSocial og sundhedSocial og sundhedSocial og sundhed

NavnNavnNavnNavn VedtagetVedtagetVedtagetVedtaget StatusStatusStatusStatus

Forebyggelsesstrategi 2009-2015 
(2009)

Besluttet af Social- og 
Sundhedsudvalget 03.09.09.

Gældende - men skal opdateres 

Socialstrategi (2008) Besluttet af Socialudvalget 
20.05.08 

Gældende - men skal opdateres 

Personalerettede politikker og strategierPersonalerettede politikker og strategierPersonalerettede politikker og strategierPersonalerettede politikker og strategier
NavnNavnNavnNavn VedtagetVedtagetVedtagetVedtaget StatusStatusStatusStatus

Personalepolitik Vedtaget af HU 2007-2009 Gældende

MED aftale 

MED aftale bilag 

Vedtaget af faglige 
hovedorganisationer 
ledelsesrepræsentanter 2006

Ny under udarbejdelse

Retningslinjer for mail og 
telefonkultur

Gældende

Ledelsespolitik 2010 Gældende

Arbejdsmiljøstrategi 

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3 
Bilag 4 
Bilag 5 
Bilag 6 

vedtaget af HU og 
arbejdsmiljørepræsentanter 
2006

Ny under udarbejdelse

Lønpolitik vedtaget af HU 2007 Gældende

Drejebøger for sygefravær Gældende

Elevpolitik Gældende
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Introduktion af Økonomiudvalget
20.januar 2014

  
Januar/2014



 

Udvalgets opgaveportefølje

Økonomiudvalgets opgaver jf. Styrelsesvedtægten er inddelt i forskellige kategorier. De opgaver som 
udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af betyder, at det er økonomiudvalget, der har 
beslutningskompetencen. De øvrige opgaver skal indstilles til byrådet. Disse fremgår af bilagene i 
kompendiet.

Herunder er angivet det som økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

□ Løn- og personaleforhold på kommunens administrationsområder (forstås som hele 
kommunen).

□ Køb, salg og pantsætning af fast ejendom. F.eks. det netop gennemførte køb af Laugøvej 1

□ Indretning af kommunens borgerservice

□ Vedligeholdelse og drift af kommunale bygninger og anlæg

□ Information af borgerne om kommunens virksomhed på hjemmesiden - retningslinier for 
informationspligt jf. den nye offentlighedslov.

□ Tilsyn med almene boliger

□ Opgaver vedr. byggeprojekt Kulturhavnen i Gilleleje

.



 

Fakta og overordnede udviklingstendenser -I

Økonomiudvalgets områder i tal:

□ Der er 2.488 ansatte (2.142 fuldtidsnormeringer)

□ Der udbetales lønninger for ca. 910 mio. kr.

□ Der er 516 bygninger fordelt på 233 ejendomme med et 
årligt budget på ca. 16,7 mio. kr.

□ Byudviklingsarealer på 72,3 ha (opgjort juni 2013)



 

Fakta og overordnede udviklingstendenser - II

Kommunens demografiske udvikling giver:

□ Et pres på størrelsen af kommunens ejendomsportefølje – 
der er brug for at nedbringe denne

□ Et behov for at indtænke investeringer ift. tiltrækning af nye 
borgere og virksomheder på byudviklingsområdet

□ En alt andet lige betragtning om et større behov for ældre- 
og plejeboliger.

Øvrige tendenser:

□ Større og større grad af digitalisering, hvilket betyder noget 
for vores måde at organisere os og kommunikere på

□



 

Eksterne samarbejdsrelationer og 
arrangementer med politisk deltagelse

Eksterne samarbejdsrelationer:

□ Erhvervs- og turismeområdet

□ De faglige organisationer

□ Kommunens revisionsfirma

□ Forskellige leverandører fx IT og rengøringsområdet

□ KL

□ Forskellige ministerier

□ KKR – KommuneKontaktRåd

□ Forskellige indkøbssamarbejder

□ Forsikringsområdet



 

Eksterne samarbejdsrelationer og 
arrangementer med politisk deltagelse

Arrangementer med Politisk deltagelse:

□ KL:
- Kommunal Økonomisk Forum (KØF)
- Kommunalpolitisk Topmøde
- KL´s arrangementer omkring økonomiaftalen



 

Sager, der skal introduceres

Januar:

□ Budgetudredning på Arbejdsmarkedsområdet

□ Sammenlægning af ejendomsrammerne under 
Økonomiudvalget

□ Ændring af bevillingsstruktur 

□ Gilleleje lystbådehavn, retablering efter storm og forhøjede 
vandstande d. 5.-6. dec. 2013

Februar:

□ Kompetenceplan for personaleområdet



 

Sager, der skal introduceres

Kommende sager der endnu ikke er dato fastlagt:

□ Økonomisk politik

□ Revidering af kasse- regnskabsregulativ

□ Indkøbs- og udbudspolitik

□ Beslutning af finansielle rådgivere

□ Kommunikationspolitik

□ Ledelsespolitik

□ Bygningsoptimering af kommunens ejendomme



 

Politikker og strategier

□ Finansiel strategi

□ Udbudspolitik – på vej

□ Økonomiske politik – på vej



 

Besigtigelser og besøg

□ Hvilke lokationer kunne udvalget være interesseret i at 
besigtige og besøge?



 

Introduktion på mødet i februar

□ Budget

□ Årshjul 



Bilag
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Introduktion til udvalgets opgaveportefølje

Byrådet vedtog Styrelsesvedtægten for den kommende Byrådsperiode på konstituerings-
mødet 9. december 2013. 

Økonomiudvalget varetager opgaver som fagudvalg og som koordinerende udvalg. Som 
fagudvalg handler det snævert om det budget udvalget har og som koordinerende udvalg 
har økonomiudvalget ansvaret for mere tværgående opgaver, disse er skitseret i styrelses-
vedtægten.

De opgaver som udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af betyder, at det er øko-
nomiudvalget, der har beslutningskompetencen. De øvrige opgaver skal indstilles til byrå-
det.

Opgaveportefølje ift. Styrelsesvedtægten

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:
• Løn- og personaleforhold på kommunens administrationsområder (forstås som hele

kommunen). Fastsætter regler for behandling af personalesager.
• Køb, salg og pantsætning af fast ejendom

F.eks. det netop gennemførte køb af Laugøvej 1
• Indretning af kommunens borgerservice
• Vedligeholdelse og drift af kommunale bygninger og anlæg
• Information af borgerne om kommunens virksomhed på hjemmesiden - retningslini-

er for informationspligt jf. den nye offentlighedslov.
• Tilsyn med almene boliger
• Opgaver vedrørende byggeprojekt Kulturhavnen i Gilleleje

Alle disse punkter er yderligere uddybet i dette notat.

Udvalget varetager:
• Kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlæg-

ningen. F.eks. Kommuneplan 2009-2021, hvor økonomiudvalget foretager 
indstilling til Byrådet om planforslag, det vil sige. at Byrådet beslutter.

Udvalget udarbejder:
• Forslag til kommunens kasse- og regnskabsregulativ til indstilling til Byrådet.

F.eks. hvilke bevillingsniveauer der er i forhold til de stående udvalg, økonomi-
udvalg og byråd.

• Politikker inden for udvalgets område.
• Anlægsplaner og programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag, projektfor-

slag og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder vedrørende for-
syningsvirksomheder og andre anlæg under udvalgets område.
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Udvalget forhandler:
• I fornødent omfang med et stående udvalg forud for iværksættelse af væsentlige 

ændringer

Udvalget fastsætter:
• Regler om indberetning fra administrationen i forhold til udøvelse af budget- og be-

villingskontrol og i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
• Regler for samordning af kommunens indkøbsfunktioner

Udvalget fører tilsyn med:
• Forvaltning af økonomiske midler i forhold til Byrådets beslutninger
• Forvaltning af kommunens kasser og regnskabsføring
• Overholdelse af de af Byrådet vedtagne bevillinger og rådighedsbeløb 
• Opbevaring af kommunens arkivalier på betryggende måde
• Løn og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner

Fakta og udviklingstendenser på økonomiudvalgets område

Personaleforhold
Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for kommunens løn- og personaleforhold, - 
der omfatter alle former for personalejuridiske-/rettede forhold. En stadig stigende kom-
pleksitet indenfor den offentlige sektor betyder, at Center for Byrådsservice og HR ar-
bejder ud fra det perspektiv, at samtænke forretningsgange til et solidt fundament, - der 
rummer alt fra rekrutteringer, - ansættelse/afsked/personalesager/forhandlinger/strategi-
ske tiltag indenfor kompetence- og ledelsesudvikling. Hertil kommer udvalgsbetjening og 
sekretariatsbistand og MED udvalgsbetjening. 

Fakta

Det samlede antal medarbejdere i Gribskov Kommune udgør 2.488, svarende til 2.142 
fuldtidsnormeringer. Medarbejderne er fordelt på alle funktionsområder.

Aktuelt er en række funktioner udliciteret til private leverandører. Konkret drift af plejecen-
tre og botilbud i det tidligere Græsted-Gilleleje Kommune, vedligeholdelse af  veje og 
grønne arealer samt rengøring på alle kommunale institutioner m.v. Det samlede antal 
medarbejdere som er udliciteret vurderes at udgøre ca. 300.

Årligt udbetales lønninger for 910 mio. kr.

Udviklingstendenser

Kompleksiteten indenfor gældende love, overenskomster og EU afgørelser sætter den 
kommunale arbejdsgiver under stigende pres i kerneopgaven med personalerettede for-
hold, og det kræver sammentænkte og sammenhængende strategier for det personalepo-
litiske område for at dels opfylde krav, og dels at mindske byrden mest mulig organisatio-
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nens personaleledere. Dette gøres ved at arbejde ud fra et forretningsorienteret perspektiv
med afsæt i kundens behov; læs lederne i organisationen – og koble dette til, at digitale 
løsninger bidrager til konkret administrative løsninger med fokus på resultatbaserede 
løsninger. Fokus på administrative effektiviseringsoptimeringer. Optimal udnyttelse/anven-
delse af fagkompetencer indgår i dette, -og betyder at arbejdskraft ressourcer bør være 
mobil i forhold til opgaveløsningen, som hovedsigte.

Ejendomsområdet
Økonomiudvalget har ansvaret for kommunens vedligeholdelse og administration af ejen-
domme.

Fakta

Herunder er angivet en række faktaoplysninger på kommunens ejendomme og arealer op-
gjort juni 2013. De steder, hvor salgsprisen er opgjort, er denne angivet:

Ejendomme i drift

516 bygninger fordelt på 233 ejendomme og 168.748 kvadratmeter (16,9 ha)

Årligt budget: 16,7 mio. kr.

Parceller og industrigrunde til salg

26.321 kvadratmeter fordelt på 12 adresser

Årlig udgift:  0,5 mio. kr.

Skønnet salgspris: 5,3 mio. kr.

Øvrige kommunale arealer (undtaget pumpestationer og kommunale ejendomme)

1.821.609 kvadratmeter (182,2 ha) fordelt på 279 adresser

Årlig udgift: Ikke opgjort

Byudviklingsarealer 

723.259 kvadratmeter (72,3 ha) fordelt på 10 adresser

Årlig udgift: 4,2 mio. kr.

Skønnet salgspris: 96,7 mio. kr.

Ejendomme med bygninger til salg

26.830 kvadratmeter fordelt på 10 adresser

Årlig udgift:  2,0 mio. kr.
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Skønnet salgspris: 23 mio. kr.

Mindre ejendomme (delvist ubebyggede arealer, som ikke er byudviklet)

25.941 kvadratmeter fordelt på 7 adresser

Årlig udgift: 0,2 mio. kr.

Skønnet salgspris: 6 mio. kr.

En oversigt over kommunens ejendomme findes i budgetbogens bilag 3.

Udviklingstendenser

Den demografiske udvikling i kommunen giver et pres på ejendomsporteføljen. Der er så-
ledes brug for fortsat at arbejde med en tilpasning af ejendomsporteføljen, således at der 
skabes rum i budgettet til kerneopgaverne, fremfor drift at vakante ejendomme.

I forbindelse med tilpasning af kommunens ejendomsportefølje, viser tendensen, at der 
ikke er tilstrækkelig interesse for den nuværende udbudsform eller det udbudte, hvilket 
gør, at man i Gribskov Kommune bør se på andre muligheder end 1:1 salg.

Køb og salg af ejendomme – Kommunens byudvikling
Køb og salg af fast ejendom, herunder jordarealer, er en del af byudviklingen af kommu-
nen og ligger under Økonomiudvalget.

Fakta

Rammerne for byudviklingen
I budgettet er der dannet en ramme til "Byudvikling", som er grundstammen for de aktivite-
ter, som kommunen kan udføre med egne arealer, hertil opkøb af jord samt planlægning 
og gennemførelse af byggemodning. Rammen er opdelt i 3; almindelig drift, afdrag og ren-
ter samt køb og salg.

Byudviklingsrammen opfattes som en særskilt del af det skattefinansierede område. Det er
en dynamisk del af budgettet, som løbende vurderes. Overskuddet må ikke indgå til at 
dække almindelig drift, men skal anvendes strategisk til at styre en afbalanceret vækst af 
byer og lokalsamfund, samtidig med at der sker en udbygning af den kommunale service 
og infrastruktur. 

Byudviklingsbudgettet indeholder udelukkende driftsudgifter og -indtægter, og finansielle 
omkostninger. Der er således ikke budgetteret med udgifter og/eller indtægter vedr. køb og
salg af grunde og ejendomme, idet udgifter til køb skal dækkes af salg i året. 

Såfremt der ikke er finansiering til nye køb i kraft af salgsindtægter skal der fremsættes en 
særskilt politisk sagsfremstilling, hvor der konkret tages stilling til finansieringen. Formålet 
hermed er, at dette kan indgå i den samlede politiske prioritering af anvendelsen af kom-
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munens ressourcer. Byudviklingsrammen kan således ikke finansiere nye køb såfremt, der
ikke findes konkret finansiering hertil inden for rammen.

Inden for hele byudviklingsrammen arbejdes der med følgende kategorier: 

Større   byudviklingsprojekter  : Der består af arealopkøb, planlægning, hele eller delvis byg-
gemodning samt videresalg af større arealer eller byggegrunde til bebyggelse, samt drift af
disse arealer.
Det kan også være strategiske opkøb af eksisterende byområder med henblik på at under-
støtte kommunens samlede byudvikling, hvor tidsperspektivet er en væsentlig parameter.

Mindre ejendomme: Der omfatter opkøb og videre anvendelse/videresalg i overensstem-
melse med Byrådets politik for udvikling af kommunens bysamfund, samt drift af disse are-
aler.

Erhverv  s  arealer  : Der omfatter opkøb, hele eller delvis byggemodning samt videresalg af 
erhvervsgrunde, samt drift af disse arealer.

Arealer til byudvikling i Gribskov Kommune
Begrebet byudvikling omfatter i denne sammenhæng omdannelsen af landzonearealer til 
byformål såsom boliger. Kommunens rolle i byudviklingsprojekter varierer fra projekt til 
projekt, men omfatter altid ansvar for planlægningen af området. I de tilfælde hvor kommu-
nen er grundejer kan kommunens rolle ligeledes omfatte byggemodning og grundsalg, og i
princippet kunne kommunen også være bygherre, såfremt udviklingen af et areal også om-
fatter byggeri til offentlige formål.

De områder, der kan udvikles fra bar mark til byområde er fastlagt i kommuneplanen efter 
dialog med Naturstyrelsen.

Af vedlagte bilag fremgår en oversigt og et kort over samtlige områder i kommunen, deres 
areal, anvendelse, ejerforhold og bemærkninger fx om rækkefølge for udvikling. Ved ud-
stykning til boligformål påregnes normalt et arealforbrug pr. bolig svarende til, at der kan 
være omkring 10 boliger pr. hektar.
Byudvikling er ligeledes en del af Plan- og Miljøudvalgets resortområde, hvor der bl.a. sik-
res et samspil med kommunens naturmæssige, rekreative og kulturhistoriske kvaliteter og 
styrker de enkelte byers og byområders særlige identitet og profiler. Se yderligere i præ-
sentations- og bilagsmateriale fra Plan- og Miljøudvalget.

Udviklingstendenser

Udviklingstendenserne på byudviklingsområdet er at indtænke investeringer i forhold til at 
tiltrække nye borgere, men bestemt også erhvervsarealer således virksomheder finder 
kommunen tiltrækkende. Dette således at vi kan arbejde positivt vedr. det demografiske 
pres kommunen har med færre børn og flere ældre.

Almene boliger
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Almene boliger varetager boligsociale formål både for familie- og ungdomsboliger samt al-
mene ældre- og plejeboliger. Økonomiudvalget har ansvaret for tilsynet med de almene 
boliger i kommunen. Tilsynet med støttet byggeri har til formål dels at sikre beboerne en ri-
melig husleje og dels at sikre de offentlige midler, som er bundet i byggerierne. Kommu-
nerne er gradvist blevet inddraget i tilsynsprocessen i takt med, at kommunens økonomi-
ske engagement i byggeriet er øget. Tilsynet med det støttede byggeri omfatter dels et til-
syn med opførelsen, dels et tilsyn med driften af byggeriet. 

Fakta

Boligselskaberne har tilsammen 36 almene boligafdelinger i Gribskov Kommune.  Derud-
over ejer kommunen 103 kommunale ældreboliger og 99 kommunale plejeboliger fordelt 
på 13 afdelinger, der alle administreres af Boligkontoret Danmark (pr.1. januar 2013).

Gribskov Kommune har anvisningsret til alle ældre- og plejeboliger. Visitationen til en æl-
drebolig foretages ud fra en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov og 
forhold, der tager udgangspunkt i en plejefaglig vurdering foretaget i hjemmet. Plejeboli-
gerne tildeles til borgere, der ikke kan klare sig i eget hjem og som har brug for døgnover-
vågning, herunder de skærmede enheder til demente, som tildeles borgere med diagno-
sen demens.

Udviklingstendenser

Ældreboliger:
Befolkningsprognosen viser, at der vil komme en stigende ældrebefolkning, hvilket alt an-
det lige vil give et større behov for ældreboliger. Ældreboligprognosen viser, at der frem 
mod 2021 vil være et merbehov på mellem 33 og 104 ældreboliger i forhold til det planlag-
te antal boliger. 

Plejeboliger:
Befolkningsprognosen viser, at der vil komme en stigende ældrebefolkning. I hvilken grad 
dette vil give større efterspørgsel på plejeboliger afhænger af, hvorledes behovsgraden 
fremadrettet vil være indenfor de forskellige aldersgrupper. 

Der er i budget 2014-2017´s anlægsprogram indarbejdet 18,3 mio. kr. i 2017 til udbygning 
af plejeboligkapaciteten og angivet, at der skal bruges ca. 30 mio. kr. i 2018.

Borgerservice
Økonomiudvalget er ansvarlig for indretning af kommunens borgerservice. Organiseringen
af Borgerservice blev sidst ændret i forbindelse med organisationsændringen pr. 1. 
november 2012. Her blev Borgerservice en del af Center for Borgerservice og IT.
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Fakta

Borgerservice udfører opgaver som pas og kørekort, folkeregister, ejendomsskatter, BBR-
opgaver, vielser og besvarer ca. 70% af alle henvendelser vedr. de tekniske områder. Bor-
gerservice er også indgangen til det digitale Danmark, forstået således at Borgerservice 
hjælper borgerne til at hjælpe sig selv digitalt.

Udviklingstendenser

Pr. 1. december 2013 blev følgende opgaver i Borgerservice obligatoriske selvbetjenings-
løsninger jfr. den nationale digitaliseringsstrategi's bølge 2; vielser, lægeskift, navne og 
adressebeskyttelse, lån til betaling af ejendomsskatter/kloaktilslutning og begravelses-
hjælp.
Ultimo 2014 er næste bølge og den nuværende udmelding er, at det er følgende opgaver, 
der som udgangspunkt vedrører Borgerservice, der bliver obligatoriske selvbetjenings-
løsninger; affaldshåndtering, anmeldelse af byggearbejde, ansøgning om byggetilladelse, 
ansøgning om lån til boligindskudslån, registrering i CPR og Logiværtserklæringer.

Andre udviklingstendenser i Borgerservice er udvidelse af kommunens Servicedesk til 
også at omfatte bla. hovedomstillingen og digital it-guide.

Information
Økonomiudvalget er forpligtet til, blandt andet via kommunens hjemmeside, at informere 
borgerne om væsentlige forhold i kommunen samt at stille information til rådig for borger-
ne om de kommunale ydelser.

Fakta

Kommunens hjemmeside informerer borgerne om de enkelte velfærdsområder såsom 
skole, dagtilbud og sundhedsområdet, samt om øvrige kommunale opgaveområder. Desu-
den informerer hjemmesiden om udviklingsprojekter, politiske indsatsområder, kampagner 
med videre. Hjemmesiden er en central informationskanal.

Ud over hjemmesiden informerer Gribskov Kommune borgerne via den husstandsomdelte
gratis-avis Ugeposten. Kommunen har i Ugeposten en ugentlig annonce, hvor der dels 
henvises til lovpligtig information fra bl.a. teknisk område og dels gives information om ak-
tuelle tiltag og tilbud i kommunen, særlige kampagner, kulturbegivenheder, borgermøder 
med videre. Det har indtil videre været besluttet forsat at give borgerne information via 
trykte medier, dels af hensyn til de borgere som ikke anvender internettet, dels for at gøre 
det let for borgerne at følge med i, hvad der sker i kommunen og finde relevant informa-
tion.

På de to netaviser der pt. findes i kommunen, køber Gribskov Kommune bannerannoncer.
Kommunen har dels et fast banner, som viser de ti øverste nyheder fra kommunens hjem-
meside, således at læserne, når de er på et nyhedssite, også kan læse nyheder fra kom-
munen. Der ud over kan der bringes særlige bannere for aktuelle kampagner, borger-
møder eller lignende.
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Den nye offentlighedslov betyder, at kommunen selv skal fastsætte retningslinjer for sin in-
formationspligt. Jævnfør § 17 Aktiv Information, skal kommunen  give information om sin 
virksomhed. Informationen skal gives på kommunens hjemmeside.

Udviklingstendenser

Med den øgede digitalisering, herunder de kommende digitaliseringsbølger, stiger nød-
vendigheden af, at borgerne let kan finde og anvende de selvbetjeningsløsninger, der 
udvikles, hvoraf flere vil være borgernes eneste indgang til den pågældende ydelse. Kom-
munens nuværende hjemmeside afspejler en tid, hvor alt om kommunen skulle være til-
gængeligt fra den samme forside, og hvor der ikke var selvbetjeningsløsninger i samme 
grad som i dag. 

For at understøtte digitaliseringen og gøre det let for borgerne at finde og anvende selvbe-
tjeningsløsningerne samt at kommunikere digitalt med borgerne på tidssvarende måde, 
ville der med fordel kunne udvikles en nyhjemmeside.

Der er behov for at udarbejde en kommunikationspolitik og kommunikationsstrategi for 
Gribskov Kommune, som både kan fastlægge informationsniveauet til borgerne jf. Offent-
lighedsloven, digital kommunikation og fastlægge, hvordan Gribskov Kommune i øvrigt vil 
arbejde med kommunikation.

Byggeprojekt Kulturhavn Gilleleje
Økonomiudvalget er ansvarlig for opgaver vedrørende projektet Kulturhavn Gilleleje.

Fakta

Kulturhavn Gilleleje er opstået som en ny form for byudvikling, der udvikles som OPS (Of-
fentlig-Privat- Samarbejde) og OPP (Offentlig Privat Partnerskab). Gribskov Kommune ud-
bød et større grundareal i 2009, hvor et bud skulle indeholde planer for, hvordan det aktu-
elle areal og det omgivende byområdet kunne udvikles til gavn for byen. I 2012 blev der 
udarbejdet en lokalplan for området og afholdt en del borgermøder. Lokalplanens formål 
er:

• at der gennem byomdannelse og fortætning kan opføres ny bebyggelse til center-
formål i Gilleleje,

• at skabe rammerne for et område med nyt byggeri og en blanding af boliger og an-
dre funktioner, der gør det til et livligt og attraktivt bymiljø med trygge og indbyden-
de rammer,

• at skabe rammer for kulturelle aktiviteter, der kan være med til at fastholde liv i 
Gilleleje hele året,

• at Gillelejes østlige og vestlige del bindes bedre sammen gennem udnyttelse af Sø-
borg Kanals rekreative potentiale og integration i området,

• at skabe mulighed for, at der kan opføres en bro, en biograf og en udstillingsfoyer 
indenfor området.

Økonomiudvalget – præsentation  – januar 2014   10



Sommeren 2013 startede opførelsen af etape 1 med dagligvarebutikker, sundhedshus og 
boliger. I 2013 er der arbejdet med udvikling af indholdet i Kulturetapen, etape 2, og ar-
bejdet med mulighederne for etape 3 er opstartet. 

Kulturbygningen i etape 2
Visionen for kulturbygningen er, at det skal være et kulturområde uden grænser, hvor akti-
viteterne inspirerer hinanden og flyder sammen. Her skal kunne være bibliotek, biograf, 
cafe, teater, foredrag mm.

Kulturhavn Gilleleje A/S har udarbejdet et præsentationsmateriale om kulturprojektet i eta-
pe 2. Præsentationsmaterialet skal danne grundlag for at rejse ekstern finansiering af en 
del af kulturprojektet. Økonomien i etape 2 blev behandlet på økonomiudvalget den 
03.06.13 og byrådet den 17.06.13. Der er mange ideer og ønsker til indholdet i Kulturde-
len også ud over det indhold, der er fastlagt i aftaler mellem Kulturhavn Gilleleje A/S og 
Gribskov Kommune. For at gennemføre mest muligt af de kommende brugernes ideer og 
ønsker, starter Kulturhavn Gilleleje A/S og Gribskov Kommune nu arbejdet med at få mest 
muligt ekstern finansiering. 

Der arbejdes i øjeblikket på at etablere et beslutningsgrundlag, så byrådet i starten af 
2014 kan beslutte, hvordan biblioteket skal etableres i Kulturhavn Gilleleje i forhold til 
Gribskov Kommune som ejer/lejer. Der er igangsat en undersøgelse af udbudsreglerne for
de forskellige scenarier hos en ekstern advokat. Indenrigsministeriet har bevilget 4,47 mio.
kr. i nedslag til deponering på grund af udformningen som OPP (Offentlig Privat Partner-
skab). Den samlede anslåede anlægsramme for bibliotek i Kulturbygningen ligger på 
ca.18 mio. kr.

Tidsplan
• Arbejdet med at tilvejebringe ekstern finansiering af dele af kulturbygningen opstar-

tes nu og gennemføres primært at Kulturhavn Gilleleje A/S med opbakning fra 
Gribskov Kommune. 

• Først i 2014 skal der træffes beslutning om, hvordan Gribskov Kommune vil have 
bibliotek i Kulturhavnen og i forlængelse heraf skal der enten udarbejdes en lejeaf-
tale eller et tilsvarende aftalegrundlag, hvis Gribskov Kommune vil stå som ejer af 
biblioteksarealerne.

• Samtidig skal bygning og omkringliggende arealer projekteres med ambition om, at 
der foreligger et skitseprojekt inden udgangen af første kvartal 2014

• Økonomi for flytning, indretning og drift behandles ligeledes i første kvartal 2014.
• Det er planen, at der kan laves byggetilladelse inden sommerferien så byggeriet 

kan komme i udbud.
• Opstart byggeri er planlagt til efterår 2014.
• Ibrugtagning af kulturbygning, kulturbro og udendørsarealer er planlagt til efterår 

2015
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Ekstern samarbejdspartnere på udvalgets område og arrange-
menter med politisk deltagelse

Eksterne samarbejdspartnere:
Erhvervs- og turismeområdet:

• Erhvervsforeninger i Gribskov Kommune
• Generelt samarbejde med kommunens virksomheder
• Tværkommunale samarbejder: fx Iværksætterhuset og VisitNordsjælland

De faglige organisationer:
LO - Landsorganisationen i Danmark:

• 3F - Fagligt Fælles Forbund
• FOA - Fag og arbejde
• HK/Danmark
• Dansk Metal
• Socialpædagogerne
• Teknisk Landsforbund

AC - Akademikernes Centralorganisation
• Arkitektforbundet
• Bibliotekarforbundet
• Dansk Psykologforening
• DJØF
• Jordbrugsakademikerne
• Tandlægeforeningen
• Tandlægernes nye Landsforening
• Ingeniørerne (IDA)

FTF – området:
• Afspændingspædagogerne
• beredskabspersonalernes Landsforbund, Det Kommunale
• BUPL - Forbundet for pædagoger og klubfolk
• Dansk Socialrådgiverforening
• Danmarks Lærerforening
• Foreningen af kommunale chefer
• Konstruktørforeningen
• Kort- og Landmålingsteknikernes Forening
• Dansk Musiker Forbund
• Danske Skov- og Landskabsingeniører

Sundhedskartellet:
• Dansk Sygeplejeråd
• Dansk tandplejerforening
• Danske Fysioterapeuter
• Ergoterapeutforeningen
• Kost & Ernæringsforbundet
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Kommunens revisionsfirma: BDO Kommunernes Revision

IT: 
• Økonomisystem: Fujitsu, 
• Løn system: Silkeborg Data
• Server hosting: CSC
• Indkøb og udbud: Bubo-Bubo (analysesystem), Comcare (elektroniske kataloger) 

og Mercell (udbudssystem)

KL - Kommunernes Landsforening

Moderniseringsstyrelsen

Undervisningsministeriet

KKR - KommuneKontaktRåd

Fælles EU kontor for Region Hovedstaden i regi af KKR

Indkøbssamarbejde Nordsjælland (IN Samarbejde), Staten og Kommunernes Indkøbsser-
vice A/S (SKI)

Forsikringsområdet: 
• Willis (Kommunens forsikringsselskab) og Danske Risikorådgivere

Rengøring: 
• ISS og Forenede Service, Serviceconsult (rengøringskonsulent)

Arrangementer
KL:

• Kommunal Økonomisk Forum
• Kommunalpolitisk Topmøde
• KL´s arrangementer omkring økonomiaftalen
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Sager/projekter der skal introduceres

De sager der herunder er angiver, er sager der går direkte i økonomiudvalget og ikke først
behandles i fagudvalg. Det er ligeledes sager, som ikke følger det almindelige årshjul som 
faste punkter.
Nederst er angivet en række sager som kommer i løbet af året, men hvor den eksakte 
udvalgsdato endnu ikke kendes.

Januar:
• Budgetudredning på Abejdsmarkedsområdet
• Sammenlægning af ejendomsrammerne under Økonomiudvalget
• Ændring ift. bevillingsstruktur - en del af kasse- regnskabsregulativet
• Gilleleje lystbådehavn, retablering efter storm og forhøjede vandstande d. 5.-6. dec.

2013

Februar:
• Kompetenceplan for personaleområdet (udgør en del af den samlede kompetence-

fordelingsplan for Gribskov Kommune).

Sager der endnu ikke er fastsat udvalgsdato på:
• Økonomisk politik
• Revidering af kasse-regnskabsregulativ
• Indkøbs- og udbudspolitik
• Beslutning af finansielle rådgivere
• Kommunikationspolitik
• Ledelsespolitik
• Bygningsoptimering af kommunens ejendomme
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 Side 1

Bilag til ØU: Oversigt over arealet til byudvikling i Gribskov Kommune

Af nedenstående skema fremgår samtlige områder, deres areal, anvendelse, ejerforhold og bemærkninger fx om 
rækkefølge for udvikling. Ved udstykning til boligformål påregnes normalt et areal forbrug pr. bolig svarende til, at 
der kan være omkring 10 boliger pr. hektar.

Arealudlæg til byformålArealudlæg til byformålArealudlæg til byformålArealudlæg til byformål
PlandistriktPlandistriktPlandistriktPlandistrikt OmrådeOmrådeOmrådeOmråde ArealArealArealAreal EjerforholdEjerforholdEjerforholdEjerforhold AnvendelseAnvendelseAnvendelseAnvendelse RetningslinjerRetningslinjerRetningslinjerRetningslinjer ////bemærkningerbemærkningerbemærkningerbemærkninger
HelsingeHelsingeHelsingeHelsinge Helsinge Nord 1 64,5 ha Delvist kommunalt ejet Boliger og offentlige 

formål
18,9 ha af området er 2. prioritetsområde  

Realisering af byvækstområdet nord for Helsinge 
afhænger af udbygningen af  
byomdannelsesprojekter i Helsinge samt 
Ammendrup.
Rammeområde 1.B.17

Erhvervsområde 
Ammendrup

10,0 ha Ikke kommunalt ejet Erhverv Rammeområde 1.E.06 Erhvervsområde 
Ammendrup

GillelejeGillelejeGillelejeGilleleje Gilleleje Syd 1  7,4 ha Ikke kommunalt ejet Boliger Arealet har delt 1./2. prioritet med Gilleleje Syd 2. 
Arealerne må kun realiseres et ad gangen.
Rammeområde 2.B.18

Gilleleje Syd 2 12,6 ha Delvist kommunalt ejet Boliger Arealet har delt 1./2. prioritet med Gilleleje Syd 1. 
Arealerne må kun realiseres et ad gangen.
Rammeområde 2.B.19
Arealet ligger indenfor kystnærhedszonen.

Stæremosen Syd 4,5 ha Delvist kommunalt ejet Erhverv Rammeområde 2.E.03
Arealet ligger indenfor kystnærhedszonen.

GræstedGræstedGræstedGræsted Breddam Syd 16,3 ha Delvist kommunalt ejet Boliger Rammeområde 3.B.04

Græsted Syd 1 18,2 ha Delvist kommunalt ejet Boliger Arealet har 2. prioritet indenfor plandistriktet.
Rammeområde 3.B.06

Græsted Vest 1 2,8 ha Delvist kommunalt ejet Boliger og offentlige 
formål 

Arealet har 2. prioritet indenfor plandistriktet.
Rammeområde 3.B.07

Lopholm 3,6 ha Delvist kommunalt ejet Blandet boliger og 
erhverv

Rammeområde 3.E.05



 
 
 
 
 
    

 Side 2

BlistrupBlistrupBlistrupBlistrup Blistrup Nord 9,8 ha Kommunalt ejet Boliger Rammeområde 5.B.11

Blistrup Midt 2,8 ha Ikke kommunalt ejet Boliger Arealet har 2. prioritet indenfor plandistriktet 
Rammeområde 5.B.12

Blistrup Øst 2,0 ha Ikke kommunalt ejet Erhverv Del af Rammeområde 5.E.01

KrKrKrKr....    EsbønderupEsbønderupEsbønderupEsbønderup Kr. Esbønderup 7,6 ha Kommunalt ejet Boliger Rammeområde 6.B.17

RamløseRamløseRamløseRamløse Toftegården 0,6 ha Ikke kommunalt ejet Boliger Rammeområde 7.B.06

Ramløse Øst 1 1,8 ha Kommunalt ejet Boliger Rammeområde 7.B.05

Ramløse Øst 2 5,0 ha Kommunalt ejet Boliger Arealet har 2. prioritet indenfor plandistriktet. 
Arealet kan dog udvikles i sammenhæng med 
Ramløse Øst 1, hvis Byrådet vurderer at det lokale 
behov er tilstede, når planlægningen af arealerne 
igangsættes.
Rammeområde 7.B.08

VejbyVejbyVejbyVejby Vejby Nord 2,4 ha Ikke kommunalt ejet Boliger Rammeområde 8.B.11

    Vejby Nordvest 1 2,5 ha Ikke kommunalt ejet Boliger Rammeområde 8.B.12
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1. Udvalgets opgaveportefølje 

I henhold til styrelsesvedtægten skal udvalget forvalte følgende overordnede områder: 

 

I. lov om aktiv beskæftigelsesindsats 

II. lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a) 

III. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel for opgaver, der ikke er overgået til Udbetaling 

Danmark 

IV. Lov om sygedagpenge 

V. Beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser, der er knyttet dertil (dog ikke §§ 

35-39)  

VI. Opgaver i relation til lov om danskundervisning til voksne udlændinge m.fl. 

VII. Førtidspensionsloven 

VIII. Andre relevante emner 
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Modsat styrelsesvedtægten fra forrige byrådsperiode fremgår det ikke i den nuværende vedtægt, at 

udvalget varetager erhverv og relationer til erhvervene generelt. 

 

 Erhverv 

 Ungeområdet 

 Frivillige 

 

Erhverv 

På trods af, at erhverv ikke længere fremgår af udvalgets opgaveportefølje forventes det dog, at udvalget 

alligevel vil have opmærksomhed på området i et tæt tværgående samarbejde med Erhvervs- og 

Turismeudvalget. 

 

Ungeområdet - Uddannelsescenter 

 10. klasse 

 Jobcentrets beskæftigelsestilbud til unge 18-30 årige 

 Ungdommens Uddannelsesvejledning 

 Produktionsskole  

 

 Frivillige 

 samarbejde med en række frivillige organisationer,  

 frivillighedscentre i henholdsvis Helsinge og Græsted.  

 Der samarbejdes med en række øvrige organisationer, der har indsatser overfor ledige seniorer, 

personer med nedsat funktionsevne m 
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2. Fakta på arbejdsmarkedsområdet samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i 

Gribskov Kommunes. Dokumentet viser status for forskellige ydelsesgrupper og viser ændringer i 

forsørgelsesydelser. Forsørgelsesydelserne i 2014 omfatter: 

 A-dagpenge 

 Arbejdsmarkedsydelse 

 Kontanthjælp 

 Uddannelsesydelse  

 Revalidering 

 Sygedagpenge 

 Ressourceforløb 

 Fleksjob 

 Ledighedsydelse 

 Førtidspension 

 

Foruden at give et overblik over status og udvikling det seneste år, giver tabellerne i bilags-dokumentet 

politikerne i Gribskov Kommune mulighed for at sammenligne sig med udviklingen i resten af 

Østdanmark. Endvidere gives der mulighed for at sammenligne Gribskov Kommune med udviklingen i 

Klyngen af 8 sammenlignelige kommuner. 
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Ledige borgere på a-dagpenge og kontanthjælp  

I forbindelse med højkonjunkturen var ledigheden lavest i sommeren 2008, hvor der var i alt 752 ledige 

på a-dagpenge og kontanthjælp.   

 

 Siden er ledigheden mere end fordoblet til i alt 1603 ledige personer i august 2013.  

 

Langtidsledighed – ledige i mere end 80 pct. af seneste år. 
Der har i 2012 og 2013 været arbejdet på tilvejebringelse af det fornødne beredskab til håndtering af den 

fortsat høje ledighed og et større antal ledige, der særligt fra 2013 risikerede at miste deres dagpengeret. 

 

 Gribskov Kommune har det seneste år (aug. 12 – aug. 13) reduceret antal langtidsledige med mere 

end 20 pct. Dette svarende til en reduktion fra 326 til 259 ledige.  

 

Sygedagpengeområdet i Gribskov Kommune  
Arbejdsmarkedsudvalget og Jobcenter Gribskov har i flere år haft et stærkt fokus på at få reduceret de 

langvarige sygedagpengeforløb.  

 

 Indsatsen har haft som resultat, at antallet af de meget lange og problematiske sygedagpenge-

forløb over 52 uger, i september 2013 er faldet til under 70 langvarige forløb i Gribskov 

Kommune. I perioden 2007 – 2011 har der i reglen været mere end 100 lange sygedagpengeforløb.  

 

 Denne reduktion har været til gavn for sygemeldte borgere og en udfordret kommunal økonomi, 

idet alene 30 færre langvarige sygedagpenge-forløb svarer til en årlig kommunal besparelse på 

omkring 5,5 mio. kr.  
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Personer på midlertidig forsørgelse: a-dagpenge, kontanthjælp, revalidender & borgere i 

sygedagpengeforløb.  
Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i Gribskov Kommune er at understøtte, at så mange af 

kommunens borgere som muligt, kommer i varig selvforsørgelse.  

 I september 2013 var i alt 1.823 fuldtidspersoner på midlertidige ydelser imod 1.965 personer i 

september 2012. 

 

Ser man på andelen af borgere på midlertidige ydelser i forhold til den samlede befolkning, har Gribskov 

Kommune en samlet andel på 7,8 pct.  

 Dette er en lidt større andel på midlertidig forsørgelse end gennemsnittet i Klyngen, her er andelen på 

7,3 pct. Gribskov. I Østdanmark generelt er andelen 9,1 pct. 

  

Personer på permanent forsørgelse: fleksjob(326 borgere), ledighedsydelse(130 borgere) og 

førtidspension(1374 borgere). 

 Der var i september 2013 var der i alt 1830 fuldtidspersoner på permanente ydelser imod et antal på 

1861 i sep. 2012. 

 

I forhold til den samlede befolkning, har Gribskov Kommune en andel på 7,6 pct., der er permanent 

forsørget.  

 Denne andel er noget mindre end det gennemsnitlige niveau i Klyngen (8,2 pct.) men højere end 

Østdanmark (7,0 pct.).  

 

I Gribskov Kommune er i alt 15,4 pct. af befolkningen (18-64 år) på enten midlertidig eller 

permanent forsørgelse.  

 Andelen i Klyngen er på 15,5 pct. og 16,1 pct. i Østdanmark. 



Plancher 1-7. Introduktion til Arbejdsmarkedsudvalget 2014 
 

6 
 

 

Stor udfordring at sikre, at flere ledige unge kommer i udannelse eller får beskæftigelse. 

 

Ledigheden for unge under 30 år i Gribskov Kommune er mere end fordoblet siden 2008. Dette svarer 

til udviklingen i resten af Danmark.  

 I september 2013 var der i alt 424 ledige under 30 år på a-dagpenge (128) og kontanthjælp (298). I 

juli 2008 var der samlet i alt 151 unge ledige på de to ydelser. 

 

 

I 1. kvartal 2013 var der var i Gribskov Kommune hhv. 46 (fuldtids)ledige på a-dagpenge og 257 

kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Gribskov 

Kommune.  

 Dette er en stigning på 54 unge uuddannede ifh.t. status 1. kvt. 2012. 

 

Sammenfatning 
Resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Gribskov kommune har generelt udviklet sig positivt i det 

seneste år.  

 Antallet af personer på offentlig forsørgelse er faldet.  

 Ledigheden og langtidsledigheden er faldet  

 Også antallet på permanent offentlig forsørgelse er faldet.  

 Udviklingen for de unge under 30 år er dog ikke helt så positiv, da der for denne grupper har været 

en mindre stigning i antallet af personer på offentlig forsørgelse samt en stigning i antal 

uuddannede unge ledige.  
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3. Overordnede udviklingstendenser og rammer for beskæftigelsesindsatsen 
 

Bilags-dokument beskriver kort de overordnede rammebetingelser som er givet for Gribskov 

Kommunes arbejdsmarkedspolitik og for strategi og indsats på arbejdsmarkedsområdet. Dette med 

særlig fokus på henholdsvis: 

  

 Erhvervsstruktur og arbejdsstyrken 

 Arbejdsmarked og uddannelsesbalance i Gribskov Kommune 

o Flere unge skal have en uddannelse 

 Demografisk struktur (aldersfordeling) i Gribskov Kommune 

 

Arbejdsmarkedet gennemgår generelt betydelige forandringer 
 

 Kortsigtet udfordring om at undgå, at den stigende ledighed medfører langtidsledighed, mens 

Danmark og Gribskov Kommune på længere sigt kan stå over for at mangle arbejdskraft, og 

mangle arbejdskraft med de rette kvalifikationer. 

 

 Udfordringerne opstår bl.a. af den demografiske udvikling som medfører, at der i årene fremover 

bliver færre i arbejdsstyrken til at forsørge dem, der forlader arbejdsstyrken.  
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Erhvervsstruktur og arbejdsstyrken – status og udvikling  
I forhold til erhvervsstrukturen i Østdanmark adskiller Gribskov Kommune sig primært ved at have en 

relativ stor beskæftigelse inden for bygge–anlæg, industri, handel og landbrug/fiskeri.  

 

 I Gribskov Kommune arbejder ca. 43 % af de beskæftigede indenfor disse fire konjunktur- og 

sæsonfølsomme brancher, mens den tilsvarende andel i Østdanmark er på ca. 35 %.  

 

Regionalt er der stor forskel på hvor mange borgere, der arbejder inden for videnservice og inden for 

fremstilling.  

 

 I Allerød, Egedal, Rudersdal, Furesø, Hørsholm og Fredensborg arbejder 19-27 % af borgerne 

inden for videnservice (finans, rådgivning mv.).  

         Andelen udgør kun 8-14 % i Gribskov, Frederikssund, Helsingør og Halsnæs.  

 

 I Frederikssund, Gribskov og Halsnæs arbejder 19-23 % af borgerne inden for industri og byggeri.  

         Denne andel udgør 11-14 % i de fleste øvrige kommuner i Nordsjælland 
 

 

Forventet efterspørgsel efter arbejdskraft i Gribskov Kommune  

 
 På sigt fortsat et stort behov for faglært arbejdskraft i regionen, på lidt længere sigt forventes 

krisen imidlertid at betyde, at der sker en ændring i erhvervsstrukturen, som betyder, at særligt 

behovet for ufaglært arbejdskraft vil falde. 
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 I Gribskov Kommune forventes efterspørgslen efter arbejdskraft på længere sigt at stige inden for 

servicefagene, såvel offentlig som privat service.  

 

 Efterspørgsel efter arbejdskraft i Gribskov Kommune vil i fremtiden blandt andet påvirkes af 

kommunens demografiske struktur, hvor forholdsvis mange ældre går på pension inden for de 

nærmeste år. 

Uddannelsesbalancen 
Det er dokumenteret, at der er en klar positiv sammenhæng mellem uddannelsesniveau og  

beskæftigelsesfrekvens: jo højere uddannelsesniveau jo højere sandsynlighed er der for at personen er i 

beskæftigelse.  

 Dette illustreres ved, at omkring 90 % af kontanthjælpsmodtagerne på landsplan (og i Gribskov 

Kommune) er uden kompetencegivende uddannelse. Ifh.t. modtagere af a-dagpenge er andelen 

uden formel uddannelse for modtagere af a-dagpenge på knapt 60 % 

 

Gribskov Kommune, har traditionelt haft mange faglærte og ufaglærte i arbejdsstyrken, hvilket i store 

træk har afspejlet de behov den lokale erhvervsstruktur har haft.  

 

 Gribskov Kommune har en mindre andel ufaglærte i forhold til gennemsnittet i Østdanmark. 

Derimod adskiller Gribskov Kommune sig fra den gennemsnitlige uddannelsesprofil i 

Østdanmark, ved at have en stor overvægt af faglært arbejdskraft. Tilsvarende er der færre med en 

”videregående” uddannelse; dvs. en mellem- og langvarig uddannelse.  
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Flere unge skal have en uddannelse 
I Gribskov Kommune har hver fjerde i en alder af 21 år ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. I 

aldersgruppen af unge på 26 år er det omkring hver femte (20 procent), der ikke har gennemført en 

ungdomsuddannelse.  

Uddannelses-udfordring skyldes især stort frafald 
Der er kun 3 procent af en ungdomsårgang som ikke, ti år efter folkeskolen, har været startet på en 

ungdomsuddannelse. Når der alligevel er en femtedel af de unge, der i en alder på ca. 26 år ikke har 

gennemført en ungdomsuddannelse, så skyldes det, at mange af dem der er startet på en uddannelse er 

faldet fra igen.   
 

 Andelen af unge ufaglærte kontant- og dagpengemodtagere, der frafalder deres uddannelse inden 

for de første 12 måneder, omkring en tredjedel i både Gribskov Kommune og Østdanmark. 

 

Demografisk struktur i Gribskov Kommune 
I forhold til ledighedsudviklingen og antal borgere på permanent forsørgelse tillægges Gribskov 

Kommunes demografi (aldersfordeling) en særlig vægt.  

 

Gribskov Kommune har 6560 personer i arbejdsstyrken i alderen 50-64 år. Dette er en andel på 34 % af 

den samlede arbejdsstyrke. 

 Hvilket adskiller sig fra den gennemsnitlige aldersfordeling (demografi) i Østdanmark, hvor 

andelen 50-64 år udgør 28 % af arbejdsstyrken.  
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4. Arbejdsmarkedsudvalget. Eksterne samarbejdsrelationer på udvalgets område og 

arrangementer med politisk deltagelse. 

 Beskæftigelsesregionen - AMS 

 Det lokale Beskæftigelsesråd  

 Det regionale Beskæftigelsesråd 

 Lokale faglige organisationer 

 Erhverv Gribskov 

 Frivilligcenter Græsted 

 Frivilligcenter Helsinge 

 



Plancher 1-7. Introduktion til Arbejdsmarkedsudvalget 2014 
 

12 
 

 

5. Input til introduktion af Arbejdsmarkedsudvalg 2013/2014 - punkt 5 – enkeltsager, 

der skal introduceres 

Videreførte sager fra arbejdsmarkedsudvalgets arbejde i 2013  

 Resultatopfølgning på økonomi og indsats herunder opfølgning på budgetudredning og 

beskæftigelsesplanen  

 Jobrotation – status på forstærket indsats  

 Opfølgning på Beskæftigelsesministerens 4 mål for arbejdsmarkedsområdet 

 Flere unge skal uddannes – opfølgning på den tværgående ungeindsats i samarbejde med 

uddannelsesområdet 

 Særlige indsatser for personer på ”kanten af arbejdsmarkedet” 

 Initiativer til nedbringelse af langtidsledigheden 

 Et tættere samarbejde med erhvervslivet - bedre service til erhvervslivet – tættere samarbejde om 

praktikpladser, fastholdelse af medarbejdere m.m. 
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Sager der må forventes at komme i fokus for arbejdet i Arbejdsmarkedsudvalget 

 Reform af dagpengeområdet (Carsten Koch-udvalget) 

 Reform af sygedagpengeområdet – varighedsbegrænsning m.m. 

 Afledte effekter af vedtagelsen af førtidspensionsreformen, herunder resultatopfølgning på 

fleksjobområdet 

 Kontanthjælpsreformen med afledte konsekvenser. Hovedparten af tiltagene træder i kraft pr.1.1 

2014 

 Reform af refusion på kontanthjælpsområdet 
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6. Arbejdsmarkedspolitik og strategi i Gribskov Kommune 

Arbejdsmarkedspolitiske udfordringer med betydning for politik, strategi og indsats. 
Nye reformer skal implementeres på arbejdsmarkedsområdet i 2013 og 2014: 

 

 Reform af førtidspensions- og fleksjobområdet 

 Kontanthjælpsreform 

 Kommende sygedagpengereform 

 Kommende reform vedr. a-dagpenge. ”Carsten Koch kommission” 

 Ny finansieringsreform på (dele af) arbejdsmarkedsområdet 

 

Arbejdsmarkedet gennemgår generelt betydelige forandringer, der er accelereret af den 

økonomiske krise. 

 En kortsigtet udfordring om at undgå langtidsledighed. 

 En langsigtet udfordring. Mangel på arbejdskraft med de rette kvalifikationer 
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Gribskov Kommunes beskæftigelsesplan for arbejdsmarkedsområdet 

 

Ifølge lovgivningen skal Gribskov Kommune hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan.  

 

Beskæftigelsesministeren udvælger i den forbindelse hvert år et antal nationale ministermål, 

som et forsøg på at samordne den nationale arbejdsmarkedspolitik. 

 

 

 Beskæftigelsesplanen, inkl. det vedtagne budget, er også Gribskov Kommunes centrale 

strategiske og politiske dokument – hvor administration og politikere giver et samlet 

svar på udfordringer på arbejdsmarkedsområdet og en overordnet plan for det 

kommende års indsats på beskæftigelsesområdet 

 

 Gennem opstilling af en række nationale ministermål og kommunale resultatmål i 

beskæftigelses-planen fastlægger kommunen hvad der er de ønskede resultater af den 

fælles indsats og de politiske prioriteringer  
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Ministermål 2014 
Beskæftigelsesministeren har for 2014 udmeldt følgende mål, som alle er indarbejdet i 

Beskæftigelsesplan 2014: 

1. Unge i uddannelse 

2. Begrænsning af tilgangen til førtidspension 

3. Langtidsledigheden skal begrænses 

4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 

 

Administrationen har i 2013, efter dialog med Arbejdsmarkedsudvalget, sat følgende lokale mål for 

2014: 

1. Begrænsning af antal unge på offentlig forsørgelse 

2. Begrænsning af sygedagpengeforløb over 52 uger 

3. Begrænsning af sygedagpengeforløb fra 9 til 52 uger 

4. Begrænsning af antallet af langtidsledige på ledighedsydelse 

5. Rettidighed og aktivering for dagpengemodtagere 

6. Rettidighed og aktivering for kontanthjælpsmodtagere 

7. Rettidighed og aktivering for sygedagpengemodtagere 

 

Lokale resultatmål er afstemt med budgetforudsætningerne for 2014. 

 

Gribskov Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 blev behandlet på møde i Arbejdsmarkedsudvalget den 

25. september 2013 og efterfølgende i vedtaget i Byrådet den 4. november 2013. 
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Strategi for udmøntning af resultatmål 
 

A-dagpenge og kontanthjælp. Strategi for begrænsning af ledighed og langtidsledighed. 
 

 I Gribskov Kommune er der i indsatsen fokus på rådighed og ”hjælp-til-selvhjælp”(aktiv 

arbejdssøgning) samt fokus på, at de arbejdsmarkedsparate ledige kommer i job eller uddannelse 

så hurtigt som muligt 

 

 Tidlig (og hyppig) kontakt og straks- og nytteaktivering i relation til ungegruppen under 30 år  

 

 Jobcentret har i sin indsats sigte på en større anvendelse af virksomhedspraktik og løntilskudsjob, 

der udviser god effekt 

 

 At alle målgruppers minimumsrettigheder i forhold til aktivering og samtaler overholdes 

 

Ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. 

 At den borgerrettede indsats dels baseres på respekt for den enkelte, dels på krav, om at borgerne 

tager ansvar for egen tilværelse  

 

 Alle aktive tilbud skal i størst muligt omfang være så arbejdsmarkedsrettede som muligt. Der skal 

etableres flere virksomhedscentre og partnerskabsaftaler for at sikre virksomhedspraktikker og 

ansættelse med løntilskud – og så for de kontanthjælpsmodtagere, der i dag er længst fra 

arbejdsmarkedet 
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Strategi og indsats for unge ledige under 30 år. Særligt fokus: flere unge skal have en 

uddannelse. 
Kontanthjælpsreformen betyder for alle kommuner et ”nyt” kontanthjælpssystem fra 2014. Dette 

indebærer nye rammer for indsatsen for unge uden uddannelse. Kontanthjælpsreformen har følgende 

overordnede målsætninger: 

 

 Flere i uddannelse. For alle ”uddannelseshjælpsmodtagere” er målet ordinær uddannelse, og disse 

unge ledige skal derfor stå til rådighed for en indsats, der er rettet mod uddannelse.  

 

 En øget andel af uuddannede unge bliver uddannelsesparate. Den aktive indsats omlægges til at 

have entydigt fokus på at hjælpe den enkelte i uddannelse.  

 

Flere kommunale initiativer fokuserer på at opnå en større grad af tværfaglighed og tværinstitutionelt 

samarbejde: 

  

 Samarbejdet koordineres af en styregruppe med deltagelse af samtlige interne og eksterne aktører. 

Fra 2013 er der ansat en tværgående chef på ungeområdet 

 

 Udvikling af nye ungdomsuddannelsestilbud ved Gribskov Kommunes nye uddannelses-center og 

produktionsskole. Målsætning om et "kraftcenter" for unge og uddannelse, som understøtter 

smidige overgange og synergier mellem forskellige tilbud 

 

 Projekt Ung i job og Uddannelse, er en indsats der i særlig grad støtter ressourcesvage unge fra 17 

til 21 år i forhold til at starte i - og blive fastholdt i beskæftigelse og uddannelse  
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Strategi på sygedagpengeområdet, herunder at mindske tilgangen til permanente 

forsørgelsesydelser (førtidspension og fleksjob/ledighedsydelse) 

Samlet er udfordringerne på sygedagpengeområdet, at borgeren skal raskmeldes – helt eller delvist så 

hurtigt som muligt, samtidig med at borgerne oplever en sammenhængende og helhedsorienteret indsats 

gennem sygeperioden.  

 

Den tidlige indsats med hyppig kontakt og tæt opfølgning i ”risikosager” er af afgørende betydning, 

både når det gælder om at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengesager og når det handler om at 

begrænse tilgangen til førtidspension og fleksjob/ledighedsydelse 

 

 

 Systematisk fokus og gennemgang af sygedagpengesagerne med fokus på tidlig og korrekt 

belysning af den enkelte sag 

 

 Oprettelse af aktivitetstilbud med tilbud om stresshåndtering, psykolog mv. Fortsat at henvise til 

forløb på Kompetencecentret i Jobcenter Gribskov, f.eks. stresshåndtering, depressions- og 

smertehåndtering. Genoptræning i jobcentret, hvor der blev etableret træningsfaciliteter i 2013 

 

 Øget fokus på kontakt til arbejdsgiverne og arbejdspladsfastholdelse bl.a. ved aktiv brug af 

mulighedserklæringer  

 

 Reform vedrørende førtidspensionsområdet betyder en ny kommunal organisering på tværs af 

forvaltninger og faggrænser, ved nye kommunalt organiserede rehabiliteringsteams og 

ressourceforløb  
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Modtagere af ledighedsydelse  

Det har efter konjunkturomsvinget været en stor udfordring for mange fleksjobberettigede at få eller 

fastholde et fleksjob. Der er i efteråret 2013 ansat to ”fleksjobambassadører” i Jobcenter Gribskov 

m.h.p. at reducere antal personer på ledighedsydelse. En særlig indsats består i øvrigt i: 

 

 Løbende fokus på om borgeren der er visiteret til fleksjob står til rådighed for arbejdsmarkedet  

  

 Inden for 3 uger efter visitation til fleksjob afholder Jobcentret cv-samtale med borgeren; dette 

også med fokus på ressourcer og mulighed for udvikling af borgerens arbejdsevne 
 

Samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen 
Center for Arbejdsmarked har mange formål at få en tættere kontakt og udvidet dialog med de lokale 

virksomheder, herunder: 

 Udvikle rollen som servicevirksomhed og samarbejdspartner for virksomhederne; for heriblandt at 

sikre det rette match mellem virksomheder og ledige 

 

 Bidrage til øget gennemsigtighed på arbejdsmarkedet, så ledige kommer i job hurtigst muligt 

 

 At flere ledige kommer i job eller i virksomhedsrettet aktivering ved løntilskuds‐ og praktikpladser 

 

 At jobcentrene kan målrette aktiveringsindsatsen til virksomhedernes jobåbninger. Dialogen med 

virksomhederne har i den forbindelse haft som endelig målsætning at etablere ordinære ansættelser 
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Initiativer med henblik på en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.  

 Virksomhedskonsulenterne er i 2013 begyndt en systematisk registrering af deres virksomheds-

besøg, samt resultaterne af den enkelte kontakt; ofte virksomhedspraktik og løntilskud. 

 

 Fortsat prioritet af voksenlærlingeordningen. Med voksenlærlingeordningen tilbydes en model 

for at opkvalificere ufaglærte medarbejdere (eller ledige) til faglært niveau. 

 

 Jobrotation integreres i 2014 som del af den almene indsats. Jobrotationsordningen er et redskab 

til at fastholde lediges tilknytning til arbejdsmarkedet. Virksomheder får mulighed for at forbedre 

kompetencerne hos allerede ansatte medarbejdere. 
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7. Besigtigelser og besøg. Center for Arbejdsmarked 

 Jobcenter Gribskov 

 Ydelsescenter Gribskov 

 Uddannelsescentret 

 Produktionsskolen 

 Erhvervsskolen Nordsjælland / lokal ungdomsuddannelse 

 Ungdomsskolen i Skærød /HUC 



Bilag

Introduktion for byrådet - Januar 2014



 
 
 
 
 
    

 Side 1

Emne: ARB opgaveportefølje

Sagsnr.: 

Oprettet af:petol

Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer, med Lone Møller 
(S) som formand for udvalget.

Udvalgets opgaveportefølje er beskrevet i Gribskov Kommunes 
styrelsesvedtægt § 7, 1. behandlet på byrådsmøde d. 4. november 
2013.

I henhold til styrelsesvedtægten skal udvalget forvalte følgende 
overordnede områder:

lov om aktiv beskæftigelsesindsats1.
lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a)2.
lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel for opgaver, der ikke er overgået til 3.
Udbetaling Danmark
Lov om sygedagpenge4.
Beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser, der er knyttet 5.
dertil (dog ikke §§ 35-39) 
Opgaver i relation til lov om danskundervisning til voksne udlændinge m.fl.6.
Førtidspensionsloven7.
Andre relevante emner8.

Modsat styrelsesvedtægten fra forrige byrådsperiode fremgår det 
ikke i den nuværende vedtægt, at udvalget varetager erhverv og 
relationer til erhvervene generelt.

Ad 1:
Under lov om aktiv beskæftigelsesindsats er beskrevet de forskellige 
målgrupper. Jobcenteret arbejder med f.eks. 
kontanthjælpsmodtagere, sygedagpenge, fleks- og ledighedsydelse 
m.v. Samtidig regulerer loven de redskaber som Jobcenteret kan 
anvende i indsatsen overfor de ledige - både "skal" og "kan" 
bestemmelser.

Væsentlige opgaver under beskæftigelsesloven vil være:
Rettidighed i samtaler og aktivering�

Iværksætte beskæftigelsesfremmende tilbud til ledige, herunder �

særligt fokus på virksomhedsrettede tilbud
Bistå ledige med at finde arbejde�

Bistå arbejdsgivere med at finde relevant arbejdskraft�

Informere og vejlede omkring job og uddannelsesmuligheder�

Jobrotation�

Ressourceforløb�

Ansøgninger og bevilling af fleksjob�

Ad 2:



 
 
 
 
 
    

 Side 2

Under lov om aktiv socialpolitik reguleres regler og økonomi for 
modtagere af kontanthjælp, endvidere reguleres bl.a. reglerne om 
enkeltydelser. Loven varetages hovedsageligt af Ydelsescenteret.

Væsentlige opgaver under aktivloven vil være:
Vurdere og bevilge / give afslag på ansøgninger om �

kontanthjælp og uddannelsesydelse
Vejlede omkring økonomiske forhold�

Udbetaling af revalidering og ressourceforløbsydelse�

Behandle ansøgninger om enkeltydelser, ud fra ansøgers �

økonomiske forhold, herunder også ansøgninger om dækning af 
udgifter ved flytning, sygebehandling og udsættelsestruede lejere
Gennemføre sanktioner i ydelsen i situationer hvor den ledige �

ikke lever op til kravene i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
F.eks. manglende fremmøde i aktivering

Ad 3:
Under lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel varetages reglerne 
om barselsdagpenge m.v. i det omfang opgaverne ikke er overgået 
til Udbetaling Danmark.

Ad 4:
Under lov om sygedagpenge varetages reglerne for personer, der er 
berettiget til sygedagpenge under sygdom

Den økonomiske del af loven varetages af Ydelsescenteret og den 
beskæftigelsesmæssige del varetages af Jobcenteret.

Væsentlige opgaver i Ydelsescenteret:
Vurdering og bevilling / afslag på sygedagpenge overfor �

lønmodtagere og selvstændige
Beregning af sygedagpengebeløbets størrelse�

Regres for sygedagpenge; kommunen kan i nogle tilfælde kræve �

sygedagpenge udgiften dækket af skadevolder og/eller dennes 
forsikringsselskab

Væsentlig opgaver i Jobcenteret:
Rettidige samtaler med den sygemeldte borger�

Løbende vurdering af hvor vidt den sygemeldte borger fortsat �

opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge
Iværksættelse af tiltag der kan bistå den ledige med at vende �

tilbage på arbejdsmarkedet. Dette kan f.eks. være indsatser 
overfor stress og depressionsramte eller træningsindsats for 
sygemeldte med bevægeapparats lidelser
Særlig vurdering af berettigelse til sygedagpenge efter 3 �

måneder og 52 uger (varighedsbegrænsning)

Det er centralt at være opmærksom på, at sygedagpenge 
lovgivningen er bygget op omkring perioder hvor det ved slutningen 
af perioden skal vurderes, hvorvidt den sygemeldte fortsat er 
berettiget til at modtage sygedagpenge. 

Første periode er 0-13 uger, hvor uarbejdsdygtigheden vurderes i 



 
 
 
 
 
    

 Side 3

forhold til det job borgeren er sygemeldt fra eller står til rådighed i for 
a-kasse. .

Anden periode er efter 13  uger. Når sygemeldingen har varet i 3 
måneder skal Jobcentret foretage en "bred vurdering". Med dette 
menes at det skal vurderes, hvorvidt den sygemeldte kan vende 
tilbage til arbejdsmarkedet i et andet erhverv - d.v.s.- at 
sagsbehandler på baggrund af de lægelige oplysninger i sagen 
vurderer om borgeren er arbejdsdygtig på andre arbejdspladser 
(f.eks sygemeldte med stress p.g.a. dårligt arbejdsmiljø) eller 
indenfor andre jobfunktioner end det borgeren er sygemeldt fra. 
Såfremt dette er tilfældet stopper sygedagpengene.

Tredje vurdering er efter 52 uger. Her skal den sygemeldte opfylde 
en række yderst specifikke kriterier for fortsat, at være berettiget til 
sygedagpenge.
Der er løbende opfølgning under hele sygedagpengeperioden, enten 
hver 4 uge eller hvert 3. mdr. afhængig af matchgruppe. 
Uarbejdsdygtigheden skal vurderes løbende både i forhold til det job 
borgeren er sygemeldt fra og i forhold til andre jobfunktioner. Der 
indhentes løbende lægelige oplysninger i de enkelte sager og 
iværksættes tilbud efter beskæftigelsesloven mhp fastholdelse eller 
tilbagevenden til arbejde trods sygdom.

Erfaringsmæssigt er det ofte vanskeligt for den enkelte sygemeldte, 
at forstå hvorfor sygedagpengene bliver stoppet. Den sygemeldte vil 
ofte fortsat opfatte sig som syg (og kan også godt være det). Men 
hvis de ikke opfylder kriterierne ved varighedsbegrænsningerne 
stoppes sygedagpengene som udgangspunkt. 

Ad 5:
Under integrationsloven varetages dels økonomi og dels de 
integrationsmæssige og beskæftigelses/uddannelsesmæssige tiltag 
overfor borgere omfattet af integrationsloven.

De økonomiske forhold varetages af Ydelsescenteret og de 
integrationsmæssige forhold af Jobcenteret.

Der samarbejdes tæt om personer omfattet af integrationsloven, 
særligt i den første periode ved deres ankomst. Derfor beskrives de 
væsentligste opgaver samlet:

Integrationsplan / program, herunder danskuddannelse, kursus i �

danske samfundsforhold og beskæftigelsesfremmende tiltag
Rettidighed�

Udbetaling af hjælp og enkeltydelser efter reglerne i lov om aktiv �

socialpolitik

Ad 6:
Under lov om dansk undervisning varetages ret og krav om 
deltagelse i dansk undervisning. Se i øvrigt under nr. 5.

Ad 7:
Jobcenteret varetager ansøgninger om førtidspension. Dette betyder 



 
 
 
 
 
    

 Side 4

at det forberedende sagsarbejde og klargøring af sagen til 
rehabiliteringsteamet foretages i Jobcenteret. 

Som udgangspunkt kommer sagerne fra følgende områder; borgere 
på kontanthjælp, borgere på sygedagpenge, borgere på 
ledighedsydelse og borgere som er selvforsørgende (dvs. modtager 
ikke offentlig ydelse).

Det er således Jobcenterets opgave at sikre, at sagerne er 
tilstrækkelig veldokumenteret i henhold til lovgivningen før sagen kan 
behandles af pensionsudvalget.

Selve bevilling af førtidspension varetages af pensionsudvalget, der 
er nedsat under Social- og Sundhedsudvalget.

Behandlingen af sager om førtidspension er ofte langstrakte sager, 
der kan være under behandling i Jobcenteret i flere år før sagen er 
klar til at blive behandlet i pensionsudvalget. Dette skyldes flere 
forhold bl.a. kræves der ufravigelig dokumentation på, at al 
borgerens arbejdsevne er udtømt, og der ikke er mulighed for at 
arbejdsevnen kan forbedres. I den typiske sag er dette ikke lægeligt 
dokumenteret når borgeren henvender sig til Jobcenteret, med 
ønske om førtidspension. En lægelig dokumentation skal derfor 
fremskaffes i starten af sagsbehandlingsforløbet. Dette er typisk en 
proces, der kan være yderst langstrakt. Det kan tage flere år før det 
er lægeligt muligt at udelukke alle behandlingsmuligheder m.v.

Samtidig er behandlingen af sager om førtidspension (og fleksjob) 
en samlet tværfaglig vurdering. Dette betyder, at en lang række 
andre forhold også spiller ind i vurderingen. Dette kan være sociale 
forhold, uddannelses- og arbejdsmarkedsbaggrund, ligesom 
borgeren skal afprøves i forhold til arbejdsevnen. Denne afprøvning 
foregår typisk i en virksomhed.

Grundet de strikse krav i lovgivningen og en kompliceret proces 
opleves det ofte, at det kan være vanskeligt og frustrerende for den 
enkelte borger i den (lange) periode deres sag pågår.

Ad 8:

Erhverv:

På trods af, at erhverv ikke længere fremgår af udvalgets 
opgaveportefølje forventes det dog, at udvalget alligevel vil have 
opmærksomhed på området i et tæt tværgående samarbejde med 
Erhvervs- og Turismeudvalget.

Jobcenterets medarbejdere færdes i de lokale virksomheder dagligt 
og har et tæt samarbejde med en lang række af de lokale 
virksomheder og Jobcenteret bistår virksomhederne med 
rekruttering af arbejdskraft, jobrotation m.v. Det er derfor naturligt, at 
erhvervsområdet i praksis også er tæt knyttet til 
Arbejdsmarkedsudvalget.



 
 
 
 
 
    

 Side 5

Unge området:

Gribskov Kommune har i de senere år satset væsentligt på 
ungeområdet, herunder er der i forrige valgperiode bl.a. etableret et 
uddannelsescenter, der rummer 10. klasser, Jobcenterets 
beskæftigelsestilbud til unge op til 30 år, Ungdommens 
Uddannelsesvejledning og en produktionsskole.

Gribskov Kommune er, desværre, kendetegnet ved, at en del unge 
ikke gennemfører en kompetencegivende uddannelse. En stor del af 
disse unge er på offentlig forsørgelse og derfor knyttet til 
Jobcenteret.

Arbejdsmarkedsudvalget har derfor en stor interesse og fokus på 
dette område i et tæt samarbejde med børne- og ungeudvalget.

Fælles borger - fælles praksis:
Gribskov kommune har i sidste valgperiode arbejdet intensivt med i 
første omgang et projekt omkring tværfagligt arbejde i 
organisationen og siden etablering af en tværgående organisering af 
det tværfaglige arbejde i kommunen - i daglig tale kaldet "fælles 
borger - fælles praksis".

Fælles borger - fælles praksis rummer dels en tværgående 
organisering og fælles spilleregler på tværs i organisationen. 

Formålet med fælles borger - fælles praksis er at sikre, at der 
arbejdes tværfagligt i de sager hvor det er relevant, så de bedst 
mulige tiltag for den enkelte borger sikres.

Eksempelvis kan der være tale om en ung mor der modtager 
kontanthjælp og samtidig har en sag i familieafdelingen. Hvis 
indsatsen i en sådan sag ikke koordineres og aftales på tværs 
risikere man, at indsatsen for at hjælpe moderen ind i 
uddannelsessystemet og indsatsen for at den unge mor kan 
varetage sin rolle overfor sit barn, modarbejder hinanden.

Frivillige:

Center for Arbejdsmarked har samarbejde med en række frivillige 
organisationer, herunder kommunens to frivillighedscentre i 
henholdsvis Helsinge og Græsted. Der samarbejdes med en række 
øvrige organisationer,  der har indsatser overfor ledige seniorer, 
personer med nedsat funktionsevne m.v.
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2. Fakta på arbejdsmarkedsområdet1 
 
Indhold 

Fakta på arbejdsmarkedsområdet samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i 

Gribskov Kommunes. Dokumentet viser status for forskellige ydelsesgrupper og viser ændringer i 

forsørgelsesydelser. Forsørgelsesydelserne i 2014 omfatter: 

 A-dagpenge 

 Arbejdsmarkedsydelse 

 Kontanthjælp 

 Uddannelsesydelse  

 Revalidering 

 Sygedagpenge 

 Ressourceforløb 

 Fleksjob 

 Ledighedsydelse 

 Førtidspension 

 

Foruden at give et overblik over status og udvikling det seneste år, giver tabellerne i dette dokument 

politikerne i Gribskov Kommune mulighed for at sammenligne sig med udviklingen i resten af 

Østdanmark. Endvidere gives der mulighed for at sammenligne Gribskov Kommune med 

udviklingen i Klyngen af sammenlignelige kommuner.
2
 

 

Når man udefra vurderer kommunens status og resultater, er det vigtigt, at man har fokus på både 

udvikling og niveau/andel. Med niveau henvises eksempelvis til lediges andel af kommunens 

befolkning og andel unge på off. forsørgelse i Gribskov Kommune. 

Ideelle resultater for den enkelte kommune vil være både en bedre udvikling i en given periode og 

et bedre niveau (andel) end i sammenligningsgrundlaget.  

 

 

                                                           
1 Punkt 2 kan med fordel læses i sammenhæng med punkt 3 der beskriver de ”rammer” der er for 

beskæftigelsesindsatsen i Gribskov Kommune, samt punkt 6 der beskriver de politisk prioriterede strategier 

for indsatsen.  

 
2
 Klyngen omfatter 8 andre  kommuner fra alle dele af Danmark, som Beskæftigelsesregionen Hovedstaden 

& Sjælland (under Beskæftigelsesministeriet) normalt sammenligner Gribskov Kommunes indsats med. De 

pågældende kommuner har nogenlunde tilsvarende (såkaldt) socio-økonomiske rammevilkår som Gribskov 

Kommune. Det vil sige tilsvarende erhvervsstruktur; andel af befolkningen med hhv. høj, mellemlang, lav 

eller ingen uddannelse; antal indvandrere med anden vestlig baggrund m.fl.  
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Sammenfatning 

Resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Gribskov kommune har generelt udviklet sig positivt i det 

seneste år. Antallet af personer på offentlig forsørgelse er faldet. Ledigheden og langtidsledigheden 

er faldet og også antallet på permanent offentlig forsørgelse er faldet. Udviklingen for de unge 

under 30 år er dog ikke helt så positiv, da der for denne grupper har været en mindre stigning i 

antallet af personer på offentlig forsørgelse. 

 

Borgere på offentlig forsørgelse - målgruppen for Jobcenter Gribskov indsats  
I forbindelse med højkonjunkturen var ledigheden lavest i sommeren 2008, hvor der var i alt 752 

ledige på a-dagpenge og kontanthjælp. Siden er ledigheden mere end fordoblet til i alt 1603 ledige 

personer i august 2013. Af disse er 754 ledige på a-dagpenge, mens der er 854 ledige på 

kontanthjælp; heraf 592 ikke-arbejdsmarkedsparate borgere. 

 

Af tabel 1 fremgår, at der i august 2013 var 793 jobklare ledige fuldtidspersoner i Gribskov 

Kommune. Dette svarer til en ledighedsprocent på 4,2 pct., Af tabellen fremgår også 

ledighedsprocenten i Østdanmark (5,4 pct.) og i Klyngen (3,6 pct.).  

 

Tabel 1. Antal bruttoledige fuldtidspersoner i Gribskov Kommune opgjort efter ydelse
3
 

 

Personer på midlertidig forsørgelse 

Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i Gribskov Kommune er at understøtte, at så 

mange af kommunens borgere som muligt, kommer i varig selvforsørgelse. Af tabel 2 nedenfor 

fremgår, at der i september 2013 var i alt 1.823 fuldtidspersoner på midlertidige ydelser imod 1.965 

personer i september 2012. Det vil sige modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, revalidender & 

borgere i sygedagpengeforløb.  

 

Det samlede fald i personer på off. forsørgelse fra sep. 2012 til september 2013 svarer til et fald på 

4,2 procent. I Klyngen af sammenlignelige kommuner var der i perioden et samlet fald på 5,5 pct., 

mens der i Østdanmark var et fald på 5,2 pct. 

 

Ser man på andelen af borgere på midlertidige ydelser i forhold til den samlede befolkning (figur 1), 

har Gribskov Kommune en samlet andel på 7,8 pct. Dette er en lidt større andel på midlertidig 

forsørgelse end gennemsnittet i Klyngen, her er andelen på 7,3 pct. Gribskov. I Østdanmark 

generelt er andelen 9,1 pct. 

                                                           
3 Målingen viser antal personer omregnet til fuldtidspersoner på a-dagpenge o kontanthjælp ved hjælp af den 

gennemsnitlige varighed inden for den valgte periode. 

 

aug. 2012 aug. 2013 Gribskov Klyngen
Øst-

danmark
Gribskov Klyngen

Øst-

danmark

Dagpengemodtagere 590 525 -11,0 -17,4 -18,8 3,6 3,2 4,4

Kontanthjælpsmodtagere 

(jobklare)
220 268 21,8 45,0 32,7

I alt 810 793 -2,1 -6,3 -4,9 4,2 3,6 5,4

Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger

Ydelsesgruppe

Antal Udvikling aug. 2012 - aug. 2013, pct. Ledighedsprocent¹ aug. 2013

1. Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 2012. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af 

forsikringsaktive.



Introduktion til Arbejdsmarkedsudvalget 2014. Fakta på arbejdsmarkedsområdet 
 

3 
 

  

Personer på permanent forsørgelse 

Af tabel 2 fremgår, at der i september 2013 var der i alt 1830 fuldtidspersoner på permanente 

ydelser imod et antal på 1861 i sep. 2012. Dette svarende til et procentvist fald på 1,7 pct.  

Gribskov Kommune har et lidt større fald end den gennemsnitlige udvikling i Klyngen af 

sammenlignelige kommuner. 

I forhold til den samlede befolkning, har Gribskov Kommune en andel på 7,6 pct., der er permanent 

forsørget. Denne andel er noget mindre end det gennemsnitlige niveau i Klyngen (8,2 pct.) men 

højere end Østdanmark (7,0 pct.). 

 

I Gribskov Kommune er i alt 15,4 pct. af befolkningen (18-64 år) på enten midlertidig eller 

permanent forsørgelse. Andelen i Klyngen er på 15,5 pct. og 16,1 pct. i Østdanmark. 

 
Tabel 2. Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Gribskov Kommune opgjort efter ydelse 

 
 

Langtidsledighed 
Der har i 2012 og 2013 været arbejdet på tilvejebringelse af det fornødne beredskab til håndtering af 

den fortsat høje ledighed og et større antal ledige, der særligt fra 2013 risikerede at miste deres 

dagpengeret. 

 

Gribskov Kommune har jf. tabel 3 det seneste år reduceret antal langtidsledige med mere end 20 

pct. Dette er et større fald i antal langtidsledige end den gennemsnitlige udvikling i i Østdanmark, 

hvor langtidsledigheden er reduceret med godt 9 pct. 

 

Af tabel 4 fremgår at antal af unge langtidsledige også er faldet relativt mere i Gribskov Kommune 

sammenlignet med Østdanmark. 

pct.

sep. 2012 sep. 2013 Gribskov Klyngen
Øst-

danmark
Gribskov Klyngen

Øst-

danmark

Dagpengemodtagere² 615 526 -14,5 -19,3 -20,9 2,2 2,1 2,5

Kontanthjælpsmodtagere4 750 826 10,1 10,0 4,2 3,4 2,7 4,4

   Jobklare (match 1) 235 230 -2,1 15,0 6,7 1,0 0,7 1,4

   Indsatsklare (match 2) 398 470 18,1 16,7 4,2 2,0 1,5 2,1

   Midlertidigt passive (match 3) 108 122 13,0 -11,9 0,8 0,5 0,5 0,9

Revalidender og forrevalidender 32 27 -15,6 6,0 -11,3 0,1 0,4 0,2

Sygedagpengemodtagere¹ 568 444 -21,8 -18,8 -14,8 1,8 1,9 1,6

Personer i resourceforløb5  - 4  -  -  - 0,0 0,0 0,0

Særlig uddannelsesydelsesmodtagere5 - 56 - - - 0,2 0,2 0,3

M idlertidige ydelse i alt 1.965 1.823 -4,2 -5,5 -5,2 7,8 7,3 9,1

Ledighedsydelsesmodtagere 104 130 25,0 -0,3 9,1 0,5 0,5 0,4

Personer i f leksjob³ 318 326 2,5 2,2 2,5 1,4 2,0 1,0

Førtidspensionister 1.439 1.374 -4,5 -1,5 -3,3 5,7 5,7 5,6

Permanente ydelser i alt 1.861 1.830 -1,7 -0,6 -1,9 7,6 8,2 7,0

Ydelser i alt 3.826 3.653 -3,0 -2,9 -3,8 15,4 15,5 16,1

1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra august 2013. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i august 

2013 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er.

2. Tallene for dagpengemodtagere er fra august 2013.

3. Tallene for personer i f leksjob er fra juni 2013.

4. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal 

fuldtidspersoner.

5. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 2013. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni 2013

6. Befolkningstal er fra 3kvt2013 og gælder alle 16-64-årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af 

offentlige forsørgelsesydelser.

Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger.

Ydelsesgruppe

Antal 

fuldtidspersoner

Udvikling sep. 2012 - sep. 2013, Andel af befolkningen6

sep. 2013, pct.
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Tabel 3. Langtidsledighed i Gribskov Kommune opgjort efter ydelse 

 

Tabel 4. Andel unge langtidsledige a-dagpengemodtagere og jobklare 
kontanthjælpsmodtagere under 30 år 

 

 

Samarbejde med virksomhederne i Gribskov Kommune 
Gribskov Kommune ønsker fortsat en tættere kontakt og styrket dialog og samarbejde med de 

lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen. 

 

Det fremgår af tabel 12, at der i maj 2013 var 119 arbejdssteder i kommunen med virksomhedsrettet 

indsats - dvs. med borgere i etableret virksomhedspraktik eller løntilskud.  

De 119 arbejdssteder svarer til en stigning på 20 pct. pct. fra januar 2012 til maj 2013. 

Af figur 12 fremgår, at der i maj var etableret virksomhedsrettet aktivering på virksomheder 

svarende til en samlet andel på 11, 2 pct. ud af de i alt 1.064 mulige arbejdssteder.  

 

Tabel 12. Kontanthjælp & A-dagpenge. Antal arbejdssteder med løntilskuds- og 

virksomhedspraktikpladser 

Gribskov 

Arbejdssteder med personer i tilbud 

Antal 
arbejdssteder 

Antal arbejdssteder med 
virksomhedsrettet indsats 

Andel arbejdssteder  

med virksomhedsrettet indsats 

 Maj 
2013 1.064 119 11,2 

Kilde: Jobindsats.dk 

 

aug. 2012 aug. 2013 Gribskov Klyngen
Øst-

danmark
Gribskov Klyngen

Øst-

danmark

Dagpengemodtagere 238 124 -47,9 -44,5 -44,0 0,9 0,8 1,1

Kontanthjælpsmodtagere 

(jobklare)
88 135 53,4 117,8 80,5 0,7 0,5 1,0

I alt 326 259 -20,6 -17,6 -9,6 1,4 1,1 1,9

Ydelsesgruppe

Antal
Udvikling aug. 2012 - aug. 2013,

pct. aug. 2013

Langtidsledighedsprocent¹,

1. Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 2012. For dagpengemodtagere er den beregnet if t. antallet af 

forsikringsaktive.

Kommunens mål for langtidsledighed er 254 personer i december 2013

Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 2013 for Gribskov Kommune og egne beregninger

Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 80 pct. af tiden inden for 

det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse

Gribskov Klyngen
Øst-

danmark
Gribskov Klyngen

Øst-

danmark

(andel, pct.) 8,8 14,7 15,2 -8,5 -2,7 -2,4

(antal) 10 133 1.830 -37,5 -25,3 -17,3

(andel, pct.) 15,6 24,1 23,0 1,8 6,3 5,4

(antal) 12 111 1.640 -7,7 44,2 25,8

Kilde: jobindsats.dk og egne beregninger

A-Dagpengemodtagere

Kontanthjælpsmodtagere

Andel og antal, Udvikling i andel (pct.-point) og 

antal (pct.) aug. 2012 - aug. 2013august 2013
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Stor udfordring at sikre, at flere ledige unge kommer i udannelse eller får 

beskæftigelse. 
Ledigheden for unge under 30 år i Gribskov Kommune er mere end fordoblet siden 2008. Dette 

svarer til udviklingen i resten af Danmark.  

 

Tabel 6 viser en stigning på 3 pct. det seneste år i antal unge ledige på midlertidige ydelser. Dette er 

en lidt større stigning end gennemsnit i Østdanmark og Klyngen. Andel unge på midlertidig ydelse i 

Gribskov Kommune er en andel på 8,6 pct. Dette svarer til andelen i Østdanmark og Klyngen.  

 

Tabel 6. Unge under 30 år på offentlig forsørgelse i Gribskov Kommune opgjort efter ydelse 

 

Arbejdsmarkedsudvalget har politisk haft stor fokus på ungeområdet. Gribskov Kommune 

(herunder Jobcenter Gribskov) har vægtet uddannelse meget højt og har indledt flere projekter, der 

er målrettet mod de unge uuddannede ledige. Vigtigst er udvikling af nye ungdoms-

uddannelsestilbud ved Gribskov Kommunes nye uddannelses-center og produktionsskole der 

åbnede august 2012. Grundideen i etablering af et center for uddannelse var og er at skabe et 

"kraftcenter" for unge og uddannelse, som først og fremmest understøtter smidige overgange og 

synergier mellem forskellige tilbud.  

 

Bl.a. qua kontanthjælpsreformen der træder i kraft fra 2014, er jobcentret pt. i gang med at 

gennemgå ungeområdet med henblik på at sikre implementering af reformen, herunder en sikker 

tværgående indsats sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) m.fl.. 

 

 

 

pct.

sep. 2012 sep. 2013 Gribskov Klyngen
Øst-

danmark
Gribskov Klyngen

Øst-

danmark

Dagpengemodtagere¹ 84 95 13,1 -8,9 -0,7 2,0 2,0 2,5

Kontanthjælpsmodtagere4 258 276 7,0 5,9 -0,2 5,7 5,1 5,1

   Jobklare (match 1) 88 88 0,0 2,8 -7,2 1,8 1,3 1,8

   Indsatsklare (match 2) 146 157 7,5 10,3 7,6 3,2 3,0 2,6

   Midlertidigt passive (match 3) 21 29 38,1 -7,8 -7,1 0,6 0,7 0,7

Revalidender og forrevalidender 10 6 -40,0 -5,4 -11,4 0,1 0,4 0,2

Sygedagpengemodtagere¹ 53 37 -30,2 -24,9 -23,0 0,8 0,7 0,6

Personer i resourceforløb5 - 0 - - - 0,0 0,0 0,0

Særlig uddannelsesydelsesmodtagere5 - 3 - - - 0,1 0,1 0,1

M idlertidige ydelse i alt 405 417 3,0 -0,3 -1,6 8,6 8,4 8,5

Ledighedsydelsesmodtagere 2 7 250,0 -2,7 20,6 0,1 0,1 0,0

Personer i f leksjob³ 6 8 33,3 3,9 2,1 0,2 0,2 0,1

Førtidspensionister 77 69 -10,4 5,4 -1,3 1,4 1,4 0,9

Permanente ydelser i alt 85 84 -1,2 4,8 -0,2 1,7 1,7 1,1

Ydelser i alt 490 501 2,2 0,5 -1,4 10,3 10,1 9,6

Ydelsesgruppe

Antal 

fuldtidspersoner

Udvikling sep. 2012 - sep. 2013, Andel af befolkningen6

sep. 2013, pct.

Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger.

1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra august 2013. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner 

i august 2013 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er.

2. Tallene for dagpengemodtagere er fra august 2013.

3. Tallene for personer i f leksjob er fra juni 2013.

4. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele 

antal fuldtidspersoner.

5. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 2013. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni 2013

6. Befolkningstal er fra 3kvt13 og er alle 16-29-årige.
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Af tabel 7 fremgår antal unge på forsørgelse uden kompetencegivende uddannelse. 
 

Tabel 7. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden 

erhvervskompetencegivende uddannelse i Gribskov Kommune 

 
 

 

Sygedagpengeområdet i Gribskov Kommune  
Arbejdsmarkedsudvalget og Jobcenter Gribskov har i flere år haft et stærkt fokus på at få reduceret 

de langvarige sygedagpengeforløb. Dette er sket ved en prioriteret tidlig indsats med hyppig kontakt 

til den sygemeldte og en tæt opfølgning. 

 

Indsatsen har haft som resultat, at antallet af de meget lange og problematiske sygedagpenge-forløb 

over 52 uger, i september 2013 er faldet til under 70 langvarige forløb i Gribskov Kommune. I 

perioden 2007 – 2011 har der i reglen været mere end 100 lange sygedagpengeforløb.  

 

Denne reduktion har været til gavn for sygemeldte borgere og en udfordret kommunal økonomi, 

idet alene 30 færre langvarige sygedagpenge-forløb svarer til en årlig kommunal besparelse på 

omkring 5,5 mio. kr.  

 

Fra juli 2012 til juli 2013 er antal lange sygedagpengeforløb over 26 uger faldet med 14,7 pct. mens 

sygedagpengeforløb over 52 uger er faldet med knapt 10 pct.  

Med hensyn til samtlige sygedagpengeforløb er disse faldet med 16 pct. i Gribskov Kommune og 

11 pct. i Østdanmark. I Klyngen er der i perioden en stigning på 2,5 pct. 

 
 

Ledighedsydelse, fleksjob og ressourceforløb 
Tabel 9 viser, at der (i perioden) i Gribskov Kommune har været en relativ stor stigning ifh.t. antal 

borgere på ledighedsydelse, hvilket i hovedsagen har en sammenhæng med ikrafttrædelse af reform 

på førtidspensions- og fleksjobområdet. 

 

Den stærke stigning i antal på ledighedsydelse hænger (derfor) primært sammen med at relativt få 

borgere er tildelt førtidspension i Gribskov Kommune. Jf. tabel 9 der viser, at tilgangen til 

førtidspension (bevilget FØP) i det seneste år er faldet med 55 pct. Det gennemsnitlige fald i 

Østdanmark i tildeling af FØP har det seneste år været på 34 pct.   

 

Jan-apr 12 Jan-apr 13 Gribskov Klyngen Østdanmark

A-dagpengemodtagere 31 46 48,4 11,6 32,7

Kontanthjælpsmodtagere 218 257 17,9 5,8 6,7

I alt 249 303 21,7 6,7 10,0

Kilde: Jobindsats og egne beregninger

Ydelsesgruppe
Antal Udvikling Jan-apr 12 til Jan-apr 13, pct.
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Tabel 9. Fuldtidspersoner i ledighedsydelse og fleksjob i Gribskov Kommune 

 
 

Tabel 10. Tilgangen til førtidspension¹ i Gribskov Kommune 

 

 

Ressourceforløb  
Gribskov Kommune har i sammenhæng med reform på førtidspensionsområdet, i første halvdel af 

2013, arbejdet med at etablere rehabiliteringsteam og ressourceforløb. Der er startet få borgere i 

ressourceforløb i Gribskov Kommune. Dette antal forventes løbende at stige i 2013 og 2014.  

Niveauet i Gribskov Kommune er tilsvarende i andre kommuner.  
 

 

sep. 12 sep. 13 Gribskov Klyngen
Øst-

danmark
Gribskov Klyngen

Øst-

danmark

Fleksjob² 318 326 2,5 2,2 2,5 1,4 2,0 1,0

Ledighedsydelse 104 130 25,0 -0,3 9,1 0,5 0,5 0,4

I alt 422 456 8,1 1,7 4,1 1,9 2,5 1,4

2. Tallene for f leksjob er fra juni 2013

Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger

1. Befolkningstal er fra 3kvt2013 og alle 16-64-årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke 

antallet af modtagere af forsørgelsesydelser.

Andel af befolkningen¹

sep. 2013, pct.

Udvikling sep. 2012 - sep. 2013, 

pct.

Antal 

fuldtidspersoner
Ydelseskategori

sep. 2012 sep. 2013 Gribskov Klyngen
Øst-

danmark
Gribskov Klyngen

Øst-

danmark

Under 20 år 5 6 20,0 48,0 -26,9 0,3 0,2 0,2

20-39 år 11 3 -72,7 -7,7 -35,1 0,05 0,20 0,11

40 år og derover 82 31 -62,2 -46,6 -34,0 0,20 0,35 0,34

I alt² 100 45 -55,0 -37,5 -33,9 0,19 0,29 0,23

Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger

1. Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år, dvs. den valgte 

måned samt de 11 forudgående måneder

2. I alt er ikke nødvendigvis summen af alderskategorierne, da alderen for nogle er ukendt grundet diskretion i Jobindsats.dk

3. Befolkningstal er fra 2011. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 20 år er 16-19 år, 40 år og 

derover er 40-64 år og i alt er 16-64 år

Kommunens mål for tilgangen til førtidspension er 51 personer i december 2013

Udvikling sep. 2012 - sep. 2013, Andel af befolkningen³

sep. 2013, pct.pct.
Alder

Antal personer
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3. Overordnede udviklingstendenser og rammer for beskæftigelsesindsatsen 

 

Indhold 
Introduktionsemne 2; Fakta på arbejdsmarkedsområdet samler en række væsentlige oplysninger 

om udviklingen i Gribskov Kommune ved at dokumentere status for forskellige ydelsesgrupper. 

Under introduktionsemne 6; Arbejdsmarkedspolitik og strategi i Gribskov Kommune beskrives de 

allerede politisk fastsatte mål og politisk prioriterede strategier for indsatsen.  

Dette dokument beskriver kort de overordnede rammebetingelser som er givet for Gribskov 

Kommunes arbejdsmarkedspolitik og for strategi og indsats på arbejdsmarkedsområdet. 

Dette med særlig fokus på henholdsvis:  

 Erhvervsstruktur og arbejdsstyrken 

 Arbejdsmarked og uddannelsesbalance i Gribskov Kommune 

o Flere unge skal have en uddannelse 

 Demografisk struktur (aldersfordeling) i Gribskov Kommune 

 

De betingelser, som arbejdsmarkedspolitik og indsats er baseret på i Gribskov Kommune har i de 

senere år ændret sig hurtigt. Det er samtidig vanskeligt at forudsige ledighedsudviklingen, i det den 

økonomiske ustabilitet betyder, at beskæftigelses-forholdene er usikre og påvirket af mange 

forskellige faktorer og derfor kan ændre sig på kort tid.  Særligt gør det sig gældende at 

beskæftigelsesområdet er relativt konjunkturfølsomt i Gribskov Kommune end gældende for mange 

andre kommuner 

 

Arbejdsmarkedet gennemgår generelt betydelige forandringer. En udvikling, der er accelereret af 

den økonomiske krise. Vi står med en kortsigtet udfordring om at undgå, at den stigende ledighed 

medfører langtidsledighed, mens Danmark og Gribskov Kommune på længere sigt kan stå over for 

at mangle arbejdskraft, og mangle arbejdskraft med de rette kvalifikationer. 

 

Udfordringerne opstår bl.a. af den demografiske udvikling som medfører, at der i årene fremover 

bliver færre i arbejdsstyrken til at forsørge dem, der forlader arbejdsstyrken. Samtidig vil karakteren 

af jobs i Danmark i endnu hastigere tempo skifte fra industrielt og manuelt arbejde, til job i 

servicesektoren og jobs, der kræver et højere kompetenceniveau. Dette er en kendt udfordring, der 

ikke begrænser sig alene til Gribskov Kommune endsige Danmark. 

 

Erhvervsstruktur og arbejdsstyrken – status og udvikling  
Den økonomiske krise har givet virksomhederne vanskelige kår og mange arbejdspladser er 

forsvundet, særligt inden for områder med ufaglært arbejdskraft. De arbejdspladser, der genopstår 

efter krisen, vil ikke svare fuldstændig til de arbejdspladser, der var før krisen indtraf. Dermed 

bliver det en vigtig opgave for Gribskov Kommune og jobcentret - særligt med hensyn til unges 
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uddannelse - at ”fremtidssikre” arbejdsstyrken, så de unges kvalifikationer matcher fremtidens 

behov for arbejdskraft. 

 

Gribskov Kommunes befolkning fra 16-64 år udgør i alt lidt mere end 24.000 personer. Antallet af 

beskæftigede var ultimo 2012 på 18.000, hvilket er et fald på 1600 personer på 5 år.  

Udviklingen har også ført til, at antallet af lokale virksomheder beliggende i Gribskov Kommune 

fra 2008 til ultimo 2011 er faldet med ca. 9 pct. i Gribskov Kommune. 

 

Det fremgår bl.a. af tabel 1 nedenfor, at beskæftigelsesfrekvensen i Gribskov Kommune er på 74 

pct. Dette målt som andelen af 16-64 årige borgere der er i beskæftigelse.  

 

Tabel 1. Befolkning, arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed blandt 16 – 64 årige 

Gribskov Kommune hhv. Østdanmark 

Befolkning Beskæftigede 
Beskæftigelses  

frekvens 

Ledighed  

 

(Jobklare) 

Ledigheds 

procent 

Off. 

forsørgede 

antal 

Off. 

Forsørgede 

Andel af  

16-64 årige 

 

24.647 18.343 74 % 793 4,2 %   3.653 15,4 % 

1.629.000 1.162.000 71 % 80.100 5,4% 260.000 16,1 % 
Kilde. BRHS. Anm.: Befolkning, beskæftigelse og beskæftigelsesfrekvens er opgjort med udgangspunkt i 

BRHS Fakta på Arbejdsmarkedet (excel), maj 2012. Data vedr. ledighed, ledighedsprocent og off. 

forsørgede har udgangspunkt i BRHS Statusnotat for Jobcenter Gribskov 4. kvt. 2013. De offentligt 

forsørgede, er modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse, fleksjob 

og førtidspension. Opgørelserne af offentligt forsørgede er fra december 2012.  

 

Erhvervsstrukturen i Gribskov Kommune kan ses herunder i tabel 2. I forhold til erhvervsstrukturen 

i Østdanmark adskiller Gribskov Kommune sig primært ved at have en relativ stor beskæftigelse 

inden for bygge–anlæg, industri, handel og landbrug/fiskeri. I Gribskov Kommune arbejder ca. 43 

pct. af de beskæftigede indenfor disse fire konjunkturfølsomme brancher, mens den tilsvarende 

andel i Østdanmark er på ca. 35 %.  

 

Tabel 2. Beskæftigelses- og erhvervsstruktur  

Borgernes branchetilknytning 

Gribskov 

kommune 

Andel % 

Østdanmark 

Andel % 

Landbrug,skovbrug & fiskeri 2 1 

Medico- og kemisk industri 4 3 

Øvrig industri 7 6 

Bygge og anlæg 9 5 

Handel. & transport 21 20 

Videnservice 11 16 

Øvrig privat service 10 13 

Offentlig service 36 36 

I alt 100 100 
Kilde BRHS. Anm.: ”Videnservice” indeholder beskæftigede inden for IT og medier, finansiering og 

forsikring, rådgivning, forskning mv. samt reklame og øvrige erhvervsservice. ”Øvrig privat service” 
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udgøres af ejendoms-handel og – udlejning, hoteller og restauranter, rejsebureauer, rengøring, turisme, 

detailhandel og anden operationel service.  

 

Også regionalt er der stor forskel på hvor mange borgere, der arbejder inden for videnservice og 

inden for fremstilling. I Allerød, Egedal, Rudersdal, Furesø, Hørsholm og Fredensborg arbejder 19-

27 pct. af borgerne inden for videnservice (finans, rådgivning mv.). Andelen udgør kun 8-14 pct. i 

Gribskov, Frederikssund, Helsingør og Halsnæs.  

I Frederikssund, Gribskov og Halsnæs arbejder 19-23 pct. af borgerne inden for industri og byggeri. 

Denne andel udgør 11-14 pct. i de fleste øvrige kommuner i Nordsjælland 

 

Gribskov Kommunes erhvervsstruktur er generelt præget af mange små og mellemstore 

virksomheder. Erhvervsstrukturen gør kommunen relativ konjunkturfølsom, samtidig med at 

ledighedsudviklingen i Gribskov Kommune er præget af store sæsonudsving, hvor ledigheden for 

modtagere af a-dagpenge typisk stiger relativt stærkt fra november måned og frem for herefter at 

falde tilsvarende stærkt fra marts måned og frem. 

 

Pendlingsmønsteret viser, at lidt mere end halvdelen af Gribskov Kommunes erhvervsaktive 

borgere (i alt 10.600) pendler ud af kommunen. Modsat pendler i alt 3.600 ind i kommunen, hvorfor 

der er en nettoudpendling på 7000 borgere i Gribskov Kommune.  

Gribskov Kommune har af samme årsag ikke arbejdspladser til alle borgere bosat i kommunen, 

hvorfor en del af disse er borgere er afhængig af beskæftigelsesmulighederne i andre kommuner. 

 

Arbejdsmarked og uddannelsesbalance i Gribskov Kommune  
Frem imod 2025 skønnes der i forskellige prognoser faldende ledighed, stigende beskæftigelse og 

en svagt faldende arbejdsstyrke. Det medfører, at en udvidelse af arbejdsudbuddet vil få stadigt 

stigende betydning for at sikre virksomhederne den fornødne arbejdskraft. Det er derfor afgørende, 

at beskæftigelsesindsatsen fortsat fokuserer på at øge dette udbud, bl.a. gennem fokus på 

kompetencer og kvalifikationer (uddannelse) i arbejds-styrken, dette gælder særligt for de unge 

borgere.  
 

Gribskov Kommune, har som beskrevet traditionelt haft mange faglærte og ufaglærte i arbejds-

styrken, hvilket i store træk har afspejlet de behov den lokale erhvervsstruktur har haft. Der vil også 

på sigt fortsat være et stort behov for faglært arbejdskraft i regionen, på lidt længere sigt forventes 

krisen imidlertid at betyde, at der sker en ændring i erhvervsstrukturen, som betyder, at særligt 

behovet for ufaglært arbejdskraft vil falde. 

I Gribskov Kommune forventes efterspørgslen efter arbejdskraft på længere sigt at stige inden for 

servicefagene, såvel offentlig som privat service. Efterspørgsel efter arbejdskraft i Gribskov 

Kommune vil i fremtiden blandt andet påvirkes af kommunens demografiske struktur, hvor 

forholdsvis mange ældre går på pension inden for de nærmeste år. 

På baggrund af den demografiske udvikling kan der forventes et fald i arbejdsstyrken inden for 

særligt social- og sundhedsområdet samt handel og kontor. Der er derfor en stor sandsynlighed for, 

at der opstår mangel på faglært arbejdskraft også inden for disse områder. Omvendt forventes der at 
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opstå et ”overskud” særligt på det ufaglærte område samt for personer med en uddannelse inden for 

bygge-/anlægssektoren. (Læs note 
1
). 

 

Uddannelsesbalancen 
Som det fremgår af tabel 3, har Gribskov Kommune en mindre andel ufaglærte i forhold til 

gennemsnittet i Østdanmark. Derimod adskiller Gribskov Kommune sig fra den gennemsnitlige 

uddannelsesprofil i Østdanmark, ved at have en stor overvægt af faglært arbejdskraft. Tilsvarende er 

der færre med en ”videregående” uddannelse; dvs. en mellem- og langvarig uddannelse.  

 

Tabel 3. Sammensætningen af borgernes uddannelsesbaggrund 

 

Ufaglært Faglært 

Kortere 

videregående 

uddannelse 

Mellemlang 

videregående 

uddannelse 

Lang 

videregående 

uddannelse 

Gribskov antal 9.800 9.100 1.100 3.600 1.300 

Gribskov 39 % 36 % 4 % 14 % 5 % 

Østdanmark 42 % 28 % 4 % 15 % 10 % 

 

Sammensætningen af uddannelsesniveauet i kommunerne i Nordsjælland er meget forskelligt. Især i 

Allerød, Rudersdal, Furesø og Hørsholm er uddannelsesniveauet højt, med mange borgere med 

mellemlange og lange videregående uddannelser (34-41 pct.) i forhold til gennemsnittet i 

Østdanmark (25 pct.). Derimod har især Egedal, Frederikssund, Gribskov og Halsnæs en højere 

andel af faglærte borgere (36-38 pct.). Derimod har Rudersdal, Furesø & Hørsholm har en betydelig 

lavere andel (18-22 pct.). 

Det er dokumenteret, at der er en klar positiv sammenhæng mellem uddannelsesniveau og beskæf-

tigelsesfrekvens: jo højere uddannelsesniveau jo højere sandsynlighed er der for at personen er i 

beskæftigelse. Dette illustreres ved, at omkring 90 pct. af kontanthjælpsmodtagerne på landsplan 

(og i Gribskov Kommune) er uden kompetencegivende uddannelse. På landsplan er andelen uden 

formel uddannelse for modtagere af a-dagpenge på knapt 60 pct. 

Nedenfor ses i tabel 4 ledighedsprocenten fordelt efter uddannelse. Det fremgår af tabellen, at de 

nyuddannede har det svært i den aktuelle krise på arbejdsmarkedet, da de har vanskeligt med at 

”konkurrere” med mere erfarne lønmodtagere. 

 

 

 

 

                                                           
1
 I AE-rådets fremskrivning vil manglen på uddannet arbejdskraft betyde, at der i 2020 vil mangle 30.000 

faglærte, 50.000 med kortere uddannelse, 81.000 med mellemlang uddannelse og 21.000 med videregående 

uddannelse. I alt estimeres  der derfor at mangel på arbejdskraft på i alt 182.000 personer. Samtidig vil der i 

fremskrivningen være et overudbud på ikke-uddannet arbejdskraft på i alt 183.000 (arbejdsløse) personer. 

Disse fordeler sig med 104.000 ufaglærte og 79.000 personer der ikke har mere end en gymnasial 

uddannelse. (AE-rådet: Økonomiske Tendenser 2012). 
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Tabel 4. Ledighedsprocenten fordelt efter uddannelse 

 

Ufaglært Faglært 

Kortere 

videregående 

uddannelse 

Mellemlang 

videregående 

uddannelse 

Lang 

vidr.  

udd. 

 

I alt 

 

 

Nyud-

dannede 

I alt 78 i 

GK 

Gribskov 5,5 % 4,2 % 3,9 % 2,8 % 3,4 % 5,2 % 25 % 

Østdanmark 7,2 % 6,2 % 5,3 % 4,5 % 5,8 % 6,5 % 27 % 
Kilde: BRHS. Anm.: Nyuddannede er personer som har afsluttet deres uddannelse efter perioden 4. kvartal 

2010, og som er på dagpenge i oktober 2012. 

 

Flere unge skal have en uddannelse. 
Generelt er uddannelsesniveauet igennem mange årtier hævet betragteligt i Danmark, hvilket har 

ført til et generelt fald i antallet af ufaglærte på arbejdsmarkedet. Denne forbedring af arbejds-

styrkens uddannelsesniveau ophørte imidlertid igennem en længere årrække i 00`erne, hvorfor de 

unges uddannelsesniveau ikke længere blev relativt højnet. 

For Gribskov Kommune betyder udviklingen, at mere end hver fjerde i en alder af 21 år ikke har 

gennemført en ungdomsuddannelse. I aldersgruppen af unge på 26 år er det omkring hver femte (20 

procent), der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.
2
  

Uddannelses-udfordring skyldes især stort frafald 
Der er kun 3 procent af en ungdomsårgang som ikke, ti år efter folkeskolen, har været startet på en 

ungdomsuddannelse. Når der alligevel er en femtedel af de unge, der i en alder på ca. 26 år ikke har 

gennemført en ungdomsuddannelse, så skyldes det, at mange af dem der er startet på en uddannelse 

er faldet fra igen.   

 

I den forbindelse er andelen af unge ufaglærte kontant- og dagpengemodtagere, der frafalder deres 

uddannelse inden for de første 12 måneder, omkring en tredjedel i både Gribskov Kommune og 

Østdanmark.  

Mange unge falder i den forbindelse fra grundforløb på erhvervsuddannelserne; dette enten fordi de 

unge mangler færdigheder til at kunne gennemføre uddannelsen, eller fordi de unge ikke kan finde 

en praktikplads. I Østdanmark mangler i december 2012 ca. 5.000 unge en praktikplads. Udford-

ringen gælder også i kommunerne i Nordsjælland, hvor ca. 600 unge mangler en praktikplads. 

 

Unge uden uddannelse skal i uddannelse - problematik i Gribskov Kommune.  
Antallet af offentligt forsørgede unge er steget kraftigt under krisen i alle kommuner. Der er især 

kommet flere unge på kontanthjælp. Af figur 1 fremgår udfordringen, målt som andel af de unge der 

modtager off. forsørgelse i Gribskov Kommune, Nordsjælland og Østdanmark.  
 

                                                           
2
 Ungdomsuddannelse henfører til en gennemført gymnasieuddannelse, erhvervsskoleuddannelse m.fl. 
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168 (godt halvdelen) af de unge kontanthjælpsmodtagere er i november 2013 matchet som værende 

ikke-arbejdsmarkedsparate. Blandt kontanthjælps- og dagpengemodtagerne er der (næsten) lige 

mange kvinder og mænd. 

 

Demografisk struktur i Gribskov Kommune 
Som baggrund for prognoser vedr. ledighedsudviklingen og antal på permanent forsørgelse 

tillægges Gribskov Kommunes demografi (aldersfordeling) en særlig vægt. Baggrunden er, at der i 

arbejdsstyrken i kommunen er forholdsvis mange ældre, der går på pension. Dette medfører i sig 

selv et fald i antal ledige (og antal på permanent forsørgelse), uden at beskæftigelsen af den grund 

bliver højere.  

 

Nedenfor fremgår af tabel 5, at Gribskov Kommune har 6560 personer i arbejdsstyrken i alderen 

50-64 år. Dette er en andel på 34 pct. af den samlede arbejdsstyrke, hvilket adskiller sig fra den 

gennemsnitlige aldersfordeling (demografi) i Østdanmark, hvor andelen 50-64 år udgør 28 pct. af 

arbejdsstyrken.  

 

Tabel 5. Arbejdsstyrkens aldersfordeling I Gribskov Kommune hhv. Østdanmark. Nov. 2011 

 16-19 

år 

20-

24 år 

25-

29 år 

30-34 

år 

35-39 

år 

40-44 

år 

45-49 

år 

50-54 

år 

55-59 

år 

60-64 

år 

I alt 

Arbejds-

styrke 1096 931 811 1372 2356 2826 2955 2546 2280 1734 18.907 

Andel i 

pct. 

Gribskov 

6% 5% 4% 7% 12% 15% 16% 13% 12% 9% 

 

100% 

Andel i 

pct. 

Øst.dk 

5% 8% 9% 11% 13% 13% 13% 11% 10% 7% 

 

100% 

Kilde : BHRS. Faktaark.  Arbejdsmarkedet i tal. 1. Halvår 2012.  
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Figur 1. Andelen af unge der modtager off. forsørgelse i dec. 2012 

Øvrige ydelser Kontanthjælp Dagpenge 



 
 
 
 
 
    

 Side 1

Emne: Input til introduktion af udvalg jvf. sagsnr. 2013/29188 dok 9 
- pkt. 4 . Eksterne samarbejdsrelationer på udvalgets område og 
arrangementer med politisk deltagelse    

Samarbejdsrelatonerne er følgende:  

Det lokale beskæftigelsesråd  - LBR iht. Lov om ansvaret for og styringen �

af den aktive beskæftigelsesindsats  §§ 46, 47 og 48. 
Arbejdsmarkedsdvalgets formand er formand for Det lokale 
beskæftigelseråd. Arbejdsmarkedsudvalget og Det lokale 
beskæftigelsesråd mødes mindst 1 gang om året i forbindelse med 
temadag om beskæftigelsespolitik, 
Det lokale beskæftigelsesråd inddrages i udarbejdelsen af �

beskæftigelsesplanen og kan indstille til kommunen, at der sker ændringer 
i planen
Det lokale beskæftigelsesråd kan på baggrund af resultatrevisionen �

indstille til kommunen, at der sker ændringer i beskæftigelsesindsatsen 
Borgmesteren er formand for rådet. Varetages beskæfigelsesindsatsen i �

kommunen af et stående udvalg, kan borgmesteren beslutte, at 
formanden for det stående udvalg er formand for rådet.
Det regionale beskæftigelsesråd - RBR iht. Lov om ansvaret for og �

styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Årligt møde mellem RBR 
og LBR. Det lokale beskæftigelsesråd kan indstille til det regionale 
beskæftigelsesråd, at beskæftigelsesregionen tager 
beskæftigelsesrettede initiativer.
Lokale faglige organisationer LO, DA, DI, FTF,  3F, Dansk Metal, HK og �

DS.   Arbejdsmarkedsudvalget har 2 gange om året dialogmøder med de 
faglige organisationer. Dialogmøderne bruges til at drøfte 
beskæftigelsespolitik og beskæftigelsesindsats
Arbejdsmarkedsudvalget deltager i møder med Erhverv Gribskov. �

Møderne bruges til at drøfte erhvervspolitiske udfordringer og initiativer
Arbejdsmarkedsudvalget deltager i møder vedr. samarbejdet med �

Nordsjælland Håndbold vedr. mentorer
Arbejdsmarkedsudvalget er  dialog med Frivilligcentrene i Helsinge og �

Græsted - dog ingen regelmæssige møde
Der er administrativ deltagelse i ovennævnte møder�



 
 
 
 
 
    

 Side 1

Emne: Input til introduktion af udvalg jvf. sagsnr. 

2013/29188 dok 9 - pkt. 5  sager og projekter, der skal 

introduceres

Sagsnr.: 

Oprettet af: Peter Andersen

Af det følgende fremgår hvilke sager nyt Arbejdsmarkedsudvalg
 skal introduceres til i forbindelse med deres aktiviteter primo 2014.

En introduktion til de sager som forventes at blive videreført fra 
nuværende arbejdsmarkedsudvalg til nyt udvalg:

Resultatopfølgninger mv. - faste opfølgningspunkter på �

økonomi og resultater i Center for Arbejdsmarked

Budgetudredningen - implementeringen�

Widex - sagen opfølgning på projektmidler givet til projekt til �

støtte af medarbejdere - der er blevet afskediget

Jobrotation - arbejdet med jobrotation - status på forstærket �

indsats

Møder med de faglige organisationer�

Opfølgning og revision af Beskæftigelsesplanen�

Opfølgning på Beskæftigelsesministerens 4 mål for 2014 på �

beskæftigelsesområdet: 

Fortsat indsats for at få flere i uddannelse. Opfølgning på den 
allerede iværksatte tværgående ungeindsats, som bl.a. tager sigte 
på at sikre flere unge en (kompetencegivende) uddannelse.

Særlige indsatser for de personer der er på "kanten af 
arbejdsmarkedet" - herunder også i relation til indsatsen på 
kontanthjælpsområdet.

Nedbringelse af langtidsledigheden. Fokus på initiativer til 
nedbringelse af langtidsledighed i kommunen.

Et tættere og styrket samarbejde med erhvervslivet: Fortsat udvikling 
af samarbejde med erhvervslivet - styrkelse af samarbejde omkring 
tilvejebringelse af praktikpladser, fleksjob, og tilbud om fastholdelse 
af sygemeldte ansatte m.v. Opfølgning på tidligere planer for 
udvikling af relationerne til erhvervslivet, eks. 10 punktsplanen. 
Erhvervssamarbejde på  tværs af kommunens forvaltninger.

Sager der må forventes at komme i udvalgets fokus primo 2014



 
 
 
 
 
    

 Side 2

Kontanthjælpsreformen med afledte effekter. �

Hovedparten af tiltagene i den nye kontanthjælpsreform 
træder i kraft pr. 1 januar 2014. Arbejdsmarkedsudvalget 
vil dels have interesse i at følge udviklingen på området 
generelt - dels må det forventes, at udvalget også 
kommer til at skulle forholde sig til afledte konsekvenser 
af reformen i 2014.

Reform af dagpengeområdet - dagpengereform (Carsten �

Koch-kommissionen) nedsat af regeringen. Det forventes 
at kommissionen fremkommer med en række forslag til 
ændringer af nuværende dagpengesystem ultimo 2013. 
Det derfor på nuværende uvist hvilke initiativer der er i 
vente - men det må forventes, at en række af de 
initiativer, der måtte udspringe af kommissionens arbejde 
skal implementeres i løbet af 2014/2015 og derfor vil 
være væsentlige emner på udvalgets dagsorden.

Reform af sygedagpengeområdet. Der forhandles pt. i �

Folketinget om en reform på sygedagpengeområdet. 
Ændringerne på området som bl.a. består i forslag om 
varighedsbegrænsning på sygedagpengene forventes at 
træde i kraft i 2014 - konsekvenser m.v. må forventes at 
være et emne for udvalget.

Førtidspensionsreformen trådte i kraft i 2013, og det må �

forventes, at der fortsat vil være emner til politisk 
behandling , som følge af opfølgningen på reformen, 
herunder resultatopfølgning på fleksjobområdet.

Reform af refusioner på kont.hj. området�

Faste tilbagevendende punkter -  resultat og 
økonomiopfølgning primo 2014

Årets første  resultatstatus (RS1) vil skulle behandles på �

udvalgets møde primo 2014 
Årsregnskab 2013�
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6. Arbejdsmarkedspolitik og strategi i Gribskov Kommune 

Arbejdsmarkedspolitiske udfordringer  
De betingelser, som arbejdsamarkedspolitik og indsats er baseret på i Gribskov Kommune, udvikler 

sig meget hurtigt under indtryk af de nye reformer, der skal implementeres på arbejdsmarkeds-

området i 2013 og 2014. Det er samtidig vanskeligt at forudsige ledighedsudviklingen; den 

økonomiske ustabilitet betyder, at beskæftigelses-forholdene er usikre og kan ændre sig på kort tid, 

b.la. fordi beskæftigelsesområdet er relativt konjunkturfølsomt. 

 

Som beskrevet under punkt 3 Udviklingstendenser og rammer for beskæftigelsesindsatsen 

gennemgår arbejdsmarkedet generelt betydelige forandringer, der er accelereret af den økonomiske 

krise: disse indebærer bl.a. en kortsigtet udfordring om at undgå langtidsledighed, mens Gribskov 

Kommune på længere sigt kan stå over for at mangle arbejdskraft, og mangle arbejdskraft med de 

rette kvalifikationer. 

 

Gribskov Kommunes beskæftigelsesplan for arbejdsmarkedsområdet. 
Ifølge lovgivningen skal Gribskov Kommune hvert år udarbejde en fyldestgørende 

beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesministeren udvælger i den forbindelse hvert år et antal nationale 

ministermål, som et forsøg på at samordne den nationale arbejdsmarkedspolitik. 

 

Beskæftigelsesplanen er det centrale politiske dokument i Gribskov Kommunes arbejdsmarkeds-

politik. Beskæftigelsesplanen, inkl. det vedtagne budget, indgår dermed i den samlet kontrakt for 

arbejdsmarkedsområdet omkring indsats og resultater.  

 

Beskæftigelsesplanen er hermed også Gribskov Kommunes centrale strategiske dokument – hvor 

administration og politikere giver et samlet svar på udfordringer på arbejdsmarkedsområdet og en 

overordnet plan for det kommende års indsats på beskæftigelsesområdet. 

 

I planen forholder ledelse og politikere sig til de beskæftigelsesmæssige udfordringer i forhold til 

målgrupperne og definerer og prioriterer de overordnede strategier, man mener er nødvendige for at 

tilvejebringe de ønskede resultater. Ved opstilling af en række resultatmål i beskæftigelsesplanen 

vedtager kommunen dermed, hvad der er de ønskede resultater af den fælles indsats og de 

indholdsmæssige politiske prioriteringer. Planen skal hermed tydeliggøre, hvad der er formålet, med 

det arbejde, der gøres på arbejdsmarkedsområdet. 
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Gribskov Kommunes Beskæftigelsesplan skal til høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og 

Sjælland samt Det Lokale Beskæftigelsesråd. Efter endt behandling i Arbejdsmarkedsudvalget skal 

sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. 

 

Ministermål 2014 

Beskæftigelsesministeren har for 2014 udmeldt følgende mål, som alle er indarbejdet i 

Beskæftigelsesplan 2014: 

1. Unge i uddannelse 

2. Begrænsning af tilgangen til førtidspension 

3. Langtidsledigheden skal begrænses 

4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 

 

De lokale mål for 2014 fastsættes og indarbejdet først endeligt i Beskæftigelsesplanen i januar 

2014, idet målene skal afstemmes med budgetforudsætningerne for 2014.
1
 

 

Administrationen har i 2013, efter dialog med Arbejdsmarkedsudvalget, sat følgende lokale mål for 

2014: 

1. Begrænsning af antal unge på offentlig forsørgelse 

2. Sygedagpengeforløb over 52 uger 

3. Sygedagpengeforløb fra 9 til 52 uger 

4. Begrænsning af antallet af langtidsledige på ledighedsydelse 

5. Rettidighed og aktivering for dagpengemodtagere 

6. Rettidighed og aktivering for kontanthjælpsmodtagere 

7. Rettidighed og aktivering for sygedagpengemodtagere 

 

Resultatrevisionen  
Ifølge lovgivningen skal Gribskov Kommune hvert år udarbejde en resultatrevisionen på 

arbejdsmarkedsområdet. Resultatrevisionen skal vise resultater og effekter af den samlede 

beskæftigelsesindsats i Gribskov Kommune.  
Udgangspunktet for resultatrevisionen er udviklingen i Gribskov Kommune sat i forhold til 

udviklingen i sammenlignelige 8 kommuner (klyngen) og i forhold til resten af Østdanmark.  

 

Resultatrevisionen er traditionelt bygget op om følgende 3 kapitler: 

 

Kap. 1. Beskæftigelsesministerens mål & sygedagpengeområdet     

Kap. 2. Indsatsen: aktiveringsgrad & indsats til tiden           

Kap. 3. Besparelsespotentiale      

Jævnfør Arbejdsmarkedsstyrelsens anbefalinger forholder beskrivelsen sig uddybende til de 

væsentligste problemstillinger hvor:  

 

1. Resultaterne i indsatsåret er blevet forringet i forhold til året før i Gribskov Kommune 

2. Resultaterne i kommunen er mindre gode end sammenligningsgrundlagets 

3. Resultaterne i kommunen kan forbedres set i lyset af den generelle udvikling på  

arbejdsmarkedet   

                                                           
1
 Gribskov Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 blev behandlet på arbejdsudvalgsmøde den 25. 

september 2013 og følgende i Byrådet den 4. november 2013. 
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Gribskov Kommunes resultatrevision skal til høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og 

Sjælland. Resultatrevisionen indgår i den politiske behandling med evaluering af resultatrevisionen 

i Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalg og i Byrådet foruden i Det Lokale Beskæftigelsesråd. 

Resultatrevisionen udgør hermed også en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der 

anvises i Beskæftigelsesplan. 

 

Fælles Borger – Fælles praksis - i sammenhæng med nye arbejdsmarkedsreformer  
Gribskov Kommune har i 2012 og 2013 arbejdet med projektet Fælles borger - fælles praksis. 

Udtrykket ”fælles borger fælles praksis” henviser til bestræbelsen hen i mod en koordineret og 

tværfaglig indsats på tværs af kommunens forvaltninger i forhold til de borgere i kommunen, der 

har tilknytning til mere end et område i de sociale afdelinger i Gribskov Kommune: Jobcentret, 

Børne- og Familieafdelingen, Social- og Sundhedsafdelingen afdelinger. 

 

I 2013 og 2014 gennemføres reformer vedrørende kontanthjælps- førtidspensions- og 

fleksjobområdet. Hermed introduceres bl.a. rehabiliteringsteams og ressourceforløb, der skal sikre 

en tidligere, tværfaglig og sammenhængende indsats. Det er vurderingen, at Gribskov Kommunes 

erfaringer fra "fælles borger - fælles praksis" fortsat i 2014 vil give et godt fundament for den 

videre implementering af de pågældende reformer.  

 

Strategi for begrænsning af ledighed og langtidsledighed. 
Overordnet har der i 2013 været arbejdet på tilvejebringelse af det fornødne beredskab til 

håndtering af den fortsat høje ledighed og et større antal ledige der særligt fra 2013 risikerede at 

miste dagpengeret.  

Jobcenter Gribskov har gennem 2013 søgt at nedbringe den langvarige ledighed ved at fokusere på 

en tidlig, fremrykket indsats for de ledige. I Gribskov Kommune vil der i indsatsen være fokus på 

rådighed og ”hjælp-til-selvhjælp”(aktiv arbejdssøgning) samt fokus på, at de arbejdsmarkedsparate 

ledige kommer i job eller uddannelse så hurtigt som muligt. 

 

Initiativer bagud- og fremadrettet 

 Tidlig indsats over for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Borgere på kontanthjælp 

indkaldes til samtale med rådgiver efter maksimalt 14 dage mhp. planlægning af videre 

forløb.  

 Tidlig (og hyppig) kontakt og straks- og nytteaktivering i relation til ungegruppen under 30 

år.  

 Jobcentret har i sin indsats sigte på en større anvendelse af virksomhedspraktik og 

løntilskudsjob, der som bekendt udviser god effekt.  

 Løbende vurdering af jobsøgning og rådighed. 

 Jobcentret er opmærksom på at vedblive at være ”skarpe” på match kategoriseringen, så de 

ledige matches korrekt og der dermed planlægges en indsats, der svarer til den lediges 

forudsætninger. 

 En organisering af arbejdet der sikrer kvalitet samt sikker myndighedsdrift således at 

borgeren bliver behandlet korrekt. Ledelsestilsyn er en del af denne indsats. 

 At alle målgruppers minimumsrettigheder i forhold til aktivering og samtaler overholdes 
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Ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. 

Indsatsen for disse ledige gengives kort nedenfor og indebærer: 

 At den borgerrettede indsats dels baseres på respekt for den enkelte, dels på krav, om at 

borgerne tager ansvar for egen tilværelse.  

 Gennem samtaler og erhvervsmodnende forløb at starte bevægelsen fra ”ledigheds-identitet” 

over til en jobsøgningsidentitet. 

 At der arbejdes på et systematisk løsningsorienteret grundlag i alle aktive tilbud. Tilbuddene 

skal i størst muligt omfang være så arbejdsmarkedsrettede som muligt, samtidig med at de er 

tilrettelagt i forhold til individuelle behov, ønsker og evner, set i forhold til 

arbejdsmarkedets behov. 

 Der skal etableres flere virksomhedscentre og partnerskabsaftaler for at sikre 

virksomhedspraktikker og ansættelse med løntilskud – og så for de kontanthjælps-

modtagere, der i dag er længst fra arbejdsmarkedet. 

 
 

Strategi og indsats for unge ledige under 30 år. Særligt fokus: flere unge skal 

have en uddannelse. 
Kontanthjælpsreformen betyder for alle kommuner et ”nyt” kontanthjælpssystem fra 2014, der bl.a. 

indebærer nye rammer for indsatsen for unge uden uddannelse. Kontanthjælpsreformen har 

følgende overordnede målsætninger: 

 Flere i uddannelse. For alle ”uddannelseshjælpsmodtagere” er målet ordinær uddannelse, og 

disse unge ledige skal derfor stå til rådighed for en indsats, der er rettet mod uddannelse.  

 En øget andel af uuddannede unge bliver uddannelsesparate. Den aktive indsats omlægges 

til at have entydigt fokus på at hjælpe den enkelte i uddannelse.  

 

I forlængelse af reformen skal der ændres en række sagsgange på kontanthjælpsområdet i Gribskov 

Kommune. Center for Arbejdsmarked har derfor iværksat en række initiativer for at sikre en 

hensigtsmæssig implementering af reformen. 

 

En del af initiativerne fokuserer på at opnå en større grad af tværfaglighed og tværinstitutionelt 

samarbejde om de unge. Særligt samarbejdet mellem Center for Arbejdsmarked, Center for Børn og 

Unge, Center for Social og Sundhed og Ungdommens Uddannelsesvejledning har en høj prioritet. 

Samarbejdet koordineres af en styregruppe med deltagelse af samtlige interne og eksterne aktører. 

Fra 2013 er der ansat en tværgående chef på ungeområdet.  

 

Jævnfør de udfordringer der er på ungeområdet, prioriterer Gribskov Kommune (herunder Jobcenter 

Gribskov) uddannelse meget højt og har – foruden implementering af den nye kontanthjælpsreform 

- indledt flere projekter, der er målrettet mod de unge ledige. Et udvalg af de igangsatte projekter 

fordeler sig under følgende overskrifter. 

 

 Udvikling af nye ungdomsuddannelsestilbud ved Gribskov Kommunes nye uddannelses-

center og produktionsskole. Grundideen i etablering af et center for uddannelse er at skabe 

et "kraftcenter" for unge og uddannelse, som først og fremmest understøtter smidige 

overgange og synergier mellem forskellige tilbud.  

 Udvikling af et mere smidigt og sikkert samarbejde mellem forskellige aktører på unge - jf. 

reformkrav og det kommunale projekt Fælles Borger  
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 Projekt Ung i job og Uddannelse, er en indsats der i særlig grad støtter ressourcesvage unge 

fra 17 til 21 år i forhold til at starte i - og blive fastholdt i beskæftigelse og uddannelse.  

 Nye indsatsområder som for eksempel uddannelsesmodnende praktikker.  

 

 

Strategi på sygedagpengeområdet, herunder at mindske tilgangen til 

permanente forsørgelsesydelser (førtidspension og fleksjob/ledighedsydelse) 
 

Den 1. januar 2013 trådte reform vedrørende førtidspensionsområdet i kraft. Reformen betyder en 

ny kommunal organisering af indsatsen for borgere i risiko for at miste fodfæste på 

arbejdsmarkedet. Dette sker igennem nye kommunalt organiserede rehabiliteringsteams og 

ressourceforløb. Den ny organisering af arbejdet skal sikre en tidligere, tværfaglig og 

sammenhængende indsats på tværs af forvaltninger og faggrænser. 

 

Samlet er udfordringerne på sygedagpengeområdet, at borgeren skal raskmeldes – helt eller delvist 

så hurtigt som muligt samtidig med, at borgerne oplever en sammenhængende og helhedsorienteret 

indsats gennem sygeperioden. Hvis arbejdsevnen er truet eller vurderes nedsat, skal der ske 

rådigheds-vurdering eller afklaring/arbejdsprøvning. Den tidlige indsats med hyppig kontakt og tæt 

opfølgning i ”risikosager” er i den forbindelse af afgørende betydning, både når det gælder om at 

nedbringe antallet af langvarige sygedagpengesager og når det handler om at begrænse tilgangen til 

førtidspension og fleksjob/ledighedsydelse. 

 

Initiativer bagud og fremadrettet på sygedagpengeområdet  

Systematisk fokus og gennemgang af sygedagpengesagerne med fokus på tidlig og korrekt 

belysning af den enkelte sag. 

 Fokus på tidligt aktiveringsforløb med fokus på tidlig eller delvis raskmelding 

  Systematisk faglig sparring på sdp-sager 10-13 uger og sdp-forløb 14-26 uger. 

 Særligt fokus på langvarige sdp-forløb og hyppige samtaler i risikosager. 

 Udvikling af et mere smidigt og sikkert samarbejde mellem aktører – interne og eksterne – 

jf. også de nye reformkrav og det kommunale projekt Fælles Borger  

 Genoptræning i jobcentret, hvor der blev etableret træningsfaciliteter i 2013.  

 Oprettelse af aktivitetstilbud med tilbud om stresshåndtering, psykolog mv. Fortsat at 

henvise til forløb på Kompetencecentret i Jobcenter Gribskov, f.eks. stresshåndtering, 

depressions- og smertehåndtering.  

 Øget fokus på kontakt til arbejdsgiverne og arbejdspladsfastholdelse bl.a. ved aktivt brug af 

mulighedserklæringer.  

 

Modtagere af ledighedsydelse  

Det har efter konjunkturomsvinget været en stor udfordring for mange fleksjobberettigede at få eller 

fastholde et fleksjob.  

Inden for 3 uger efter visitation til fleksjob afholder Jobcentret cv-samtale med borgeren; dette også 

med fokus på ressourcer og mulighed for udvikling af borgerens arbejdsevne. 

Det er jobcentres opgave løbende at have fokus på om borgeren der er visiteret til fleksjob står til 

rådighed for arbejdsmarkedet. Der er i efteråret 2013 ansat to ”fleksjobambassadører” i Jobcenter 

Gribskov m.h.p.  at reducere antal personer på ledighedsydelse. 
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Samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen 
Gribskov Kommune ønsker fortsat en tættere kontakt og styrket dialog og samarbejde med de 

lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen. 

Jobcenter Gribskov har mange formål med at få en tættere kontakt og udvidet dialog med de lokale 

virksomheder: 

 Udvikle rollen som servicevirksomhed og samarbejdspartner for virksomhederne. 

 Bidrage til øget gennemsigtighed på arbejdsmarkedet, så ledige kommer i job hurtigst 

muligt. 

 Øge synligheden af arbejdsudbuddet og fremme, at arbejdskraften har de kompetencer, som 

virksomhederne efterspørger 

 Øge kendskabet til virksomhedernes behov for arbejdskraft og kompetencer. 

 At flere ledige kommer i job eller i virksomhedsrettet aktivering ved løntilskuds‐ og 

praktikpladser  

 At jobcentrene kan sikre det rette match mellem virksomheder og ledige  

 At jobcentrene kan målrette aktiveringsindsatsen til virksomhedernes jobåbninger. Dialogen 

med virksomhederne har i den forbindelse haft som endelig målsætning at etablere ordinære 

ansættelser. 

Initiativer med henblik på en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. 

Virksomhedskonsulenterne i Jobcenter Gribskov skal arbejde målrettet på at indgå i at indgå et tæt 

samarbejde med regionens virksomheder om for eksempel virksomhedspraktikker, løntilskud eller 

partnerskabsaftaler – herunder virksomhedscentre - med lokale virksomheder. Virksomheds-

konsulenterne er i 2013 begyndt en systematisk registrering af deres virksomhedsbesøg, hvormed 

der er skabet overblik over antal virksomhedsbesøg samt resultaterne af den enkelte kontakt. 

I den forbindelse prioriteres fortsat voksenlærlingeordningen. Med voksenlærlingeordningen 

tilbydes en ny model for at opkvalificere ufaglærte eksisterende medarbejdere (eller ledige) til 

faglært niveau. 

 

Jobrotation I fortsættelse af indsatsen opstartet i 2013 vil Jobcenter Gribskov sikre, at 

rotationsprojekter i 2014 integreres som del af den almene indsats.  Jobrotationsordningen er et 

redskab til at fastholde lediges tilknytning til arbejdsmarkedet – og kan i mange tilfælde være vejen 

til et fast arbejde. For virksomheder, som indgår i rotation, er det samtidig en mulighed for at 

forbedre kompetencerne hos medarbejderne, evt. at højne kompetencerne fra et ufaglært til et 

faglært niveau 

 

Fælles beskæftigelses- og erhvervsinitiativer i 2013 
Som del af udmøntning af Gribskov Kommunes planstrategi er i 2013 igangsat i en række initiativer 

og aktiviteter, der skal være med til at skabe en ny samarbejdskultur mellem kommune, jobcenter 

og virksomheder. Samtidig hermed skabes en større viden om, hvad man i fællesskab kan gøre i 

forhold til det fælles mål: at øge beskæftigelsen og styrke erhvervslivet.  

Af initiativer der involverer Center for arbejdsmarked, er følgende 6 initiativer igangsat i løbet af 

2013. Flere af projekterne involverer konkrete aktiviteter med virksomheder, mens andre endnu er i 

en indledende fase. Af parentesen ud for hvert punkt, fremgår hvilket udvalg der er tovholder for 

initiativet. 
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1. Styrkelse af brancher udsat for store sæsonudsving, inkl. nytteaktivering (ARB) 

2. Del en medarbejder (ARB) 

3. Etablering af jobbørs for lokale fritidsjobs (ARB) 

4. Samarbejde med landbrugserhvervet (ARB og ETU) 

5. Samarbejde med nabokommuner og brancheorganisationer (ARB og ETU) 

6. Forbedre kommunikation ifht. virksomheder (ARB og ETU) 

 

 



 
 
 
 
 
    

 Side 1

7. Udvalgsintro. Besigtigelser og besøg 

Arbejdsmarkedsudvalget introduceres til Center for Arbejdsmarkeds opgaver 
og indsatser.

Det foreslås, at der arrangeres en halv temadag for Arbejdsmarkedsudvalget i 
februar eller marts 2014 med fokus på dels introduktion til området og 
samtidig besigtigelse af Bymosevej 4 og omkringliggende relevante 
lokaliteter.

Såfremt Arbejdsmarkedsudvalget ønsker andre besigtigelser kan disse 
besluttes af udvalget løbende.

Arbejdsmarkedsudvalget introduceres sammen med BØR til ungeindsatsen. 
Dette anbefales at finde sted i april. Følgende institutioner besøges:

Uddannelsescentret�

Produktionsskolen�

Lokal ungdomsuddannelse i samarbejde med Erhvervsskolen�

Ungdomsskolen i Skærød / HUC, fordi der lægges flere og flere kortere kursusforløb her �

 

 



3. Børneudvalget

Introduktion for byrådet - Januar 2014



 

Introduktion til Børneudvalgets 
område
januar 2014

  
Januar 2014



 

Indhold:

□ Børneudvalgets opgaver – et sammenhængende børne- og 
ungeområde

□ Fakta og resultater

□ Prioriterede indsatser og projekter

□ Læringsreform, børnebyer, unge, børn og unge i udsatte 
positioner

□ Politikker og strategier

□ Praktisk



 

Børneudvalgets opgaver I
□ Sundhedspleje

□ Kommunal tandpleje

□ Dagtilbud til børn fra 26 uger til 6 år

□ Samarbejde med private- og selvejende institutioner

□ Skoletilbud og fritidstilbud til skolebørn

□ Ungdomsskoler og ungetilbud

□ Sociale- og sundhedsmæssige indsatser med forebyggende sigte

□ Ungdommens uddannelsesvejledning (UU)

□ Fastlægge behov for personbefordring inden for udvalgets område 



 

Børneudvalgets opgaver II
□ Rådgivning og vejledning (PPR) ift børn og unge med særlige behov (efter 
dagtilbudslov og folkeskolelov)

□ Undersøgelse og foranstaltninger for børn og unge i udsatte positioner 
(efter serviceloven)

□ Målrettet støtte til børn og unge (efter folkeskoleloven og serviceloven)

□ SSP (skole- socialforvaltning- og politisamarbejde)

□ Godkendelse og tilsyn med privat døgnpleje

□ Tilsyn med konkret godkendte plejefamilier og med netværksfamilier



 

Børneudvalgets opgaver III

Særlige indsatser/tiltag, hvor udvalget udarbejder forslag til Byrådet

□ Politikker inden for udvalgets område

□ Skoleudbygningsplaner og andre sektorplaner

□ Anlægsplaner og -arbejder vedrørende forsyningsvirksomheder og andre 
anlæg under udvalgets område



 

Sammenhængende børne- og 
ungeområde
□ Vores børn

□ Alle ledere – skole, FO, dagtilbud, ungdomsskole, 
understøttende funktioner – arbejder sammen

□ Fælles og prioriteret styring på mål og resultater

□ Center for Børn og Unge



 

Fakta - dagtilbud
□ 54 dagplejere 

□ 12 kommunale daginstitutioner (21 huse)

□ 4 selvejende daginstitutioner

□ 2 private daginstitutioner

□ ca. 210 børn i dagpleje 

□ ca. 410 børn i vuggestue

□ ca. 1130 børn i børnehave



 

Fakta – skole

Antal elever i skoleåret Bjørnehøjsko
len

Gil-
bjergskolen

Grib-
skolen

Nord-
stjerneskolen

Sankt Helene 
Skole

GK i alt

2013/2014 503 907 635 962 399 3406

2012/2013 481 994 678 869 410 3432

2011/2012 459 1025 750 832 425 3491

Fem folkeskoler – 9 matrikler – i alt ca. 3.400 elever



 

Fakta – fritidsordning (FO)

Indskrevne børn i fritidsordning – fordelt på afdelinger

Skt. Helene Skole
I alt

Afd. Blistrup Græsted Ramløse Helsinge Vejby Tisvilde
0.-2. klasse 149 79 182 81 112 74 128 60 37 902
3.-5. klasse 151 68 190 79 100 74 126 64 53 905
I alt 300 519 372 402 214 1807

FO 
indskrivning

Bjørnehøj
skolen

Gilbjergskolen Gribskolen Nordsjterneskolen

Parkvej Tingbakken



 

Fakta – socialfaglig indsats I

Anbringelser 



 

Fakta – socialfaglig indsats II

Underretninger



 

Fakta – unge

I alt indmeldt 373 børn i fritidsklub for 6. klasse

I alt indmeldt 525 unge i ungdomsskolen for 7.-9. klasse

I alt indmeldt 883 unge i ungdomsklubben – op til 18 år



 

Fakta – unge – fortsat

Andelen af unge der bruger tilbudene



 

Resultater – afgangsprøve

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

5
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5,6

5,8

6
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6,8

Afgangskarakterer (totaler) 2006/2007 til 2012/2013

Gribskov Kommune

Landsgennemsnit



 

Resultater - læsetest
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Sikre læsere 1. klasse
12/13 88% 69% 80% 73% 67% 75%
11/12 91% 83% 83% 81% 82% 83%

Sikre læsere 2. klasse
12/13 85% 68% 81% 70% 77% 75%
11/12 92% 76% 77% 69% 77% 77%

Sikre læsere 3. klasse
12/13 78% 86% 86% 73% 80% 81%
11/12 88% 74% 84% 86% 91% 83%

Sikre læsere 4. klasse
12/13 70% 55% 74% 70% 71% 67%
11/12 77% 66% 71% 65% 62% 67%
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Prioriterede indsatser og projekter

□ Læringsreform
□ Børnebyer 
□ Unge
□ Børn og unge i udsatte positioner

□ Digitalisering
□ Inklusion



 

Læringsreform I 

□ Folkeskolereform træder i kraft 1. august 2014

□ Børn og unges læring i fokus – hvad børn og unge får ud de 
voksnes undervisning/indsats

□ Læringsreform, der omfatter hele 0 – 18 år

□ Gennemgribende ændring af struktur, kultur, arbejdsvilkår 
og mål for såvel ledere som medarbejdere, børn, unge og 
forældre



 

Læringsreform II

Nationale mål:

□ At udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige som 
muligt

□ At mindske betydningen af social baggrund i forhold til 
faglige resultater

□ At styrke tilliden til og trivslen i dagtilbud og folkeskole med 
respekt for professionel viden og praksis



 

Læringsreform III



 

Børnebyer
□ Attraktive og bæredygtige lokalsamfund

□ Bygningsoptimering jf. Ejendomsstrategi

□ Sammenhængende børne- og ungeområder med fælles 
fokus på børn og unges læring og trivsel samt inklusion

□ Ramløse, Blistrup og Esrum/Esbønderup



 

Unge

□ Mål og indsatser (besluttet af Børneudvalget og 
Arbejdsmarkedsudvalget i september 2013)

□ Unges gennemførelse af uddannelse

□ Reformer på arbejdsmarkedsområdet 

□ Reform af erhvervsuddannelser



 

Børn og unge i udsatte positioner

□ Overgrebspakke

□ Gruppe- og familieindsatser

□ Asylcenter 



 

Politikker og strategier I

□ Børne- og ungepolitik

□ Mål og indsatser 2014-2015 for unges gennemførsel af 
uddannelse

□ Faglig strategi for arbejdet med børn og unge i udsatte 
positioner

□ Inklusionsstrategi



 

Politikker og strategier II

□ Delrapport 1 - Fælles strategi for skoleudvikling  2011-2015 
– pædagogisk udvikling

□ Strategi for sprog og læsning

□ Ungestrategi

□ Kost- og bevægelsespolitik

□ Afgangsfest og retningslinier for alkohol



 

Praktisk – for Børneudvalget

□ Børnetopmøde 30.-31. januar 2014 i Ålborg

□ Ideværksted 6. februar 2014, ca. kl. 17.00-21.30

□ Børne- og ungehøring 25. marts 2014, kl. 10.00-14.00

□ Ungeområdet – fælles for BØR og ARB, april 

□ På februarmødet fremlægges et forslag til plan for 
Børneudvalgets besøg i lokale daginstitutioner, skoler og 
socialfaglige indsatser i løbet af 2014. 

□ Det foreslås bl.a., at februarmødet indledes med et besøg i 
to socialfaglige tilbud: familiehuset og SKP-huset 



Bilag
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Introduktion til udvalgets opgaveportefølje
Byrådet vedtog Styrelsesvedtægten for den kommende Byrådsperiode på konstitueringsmødet 
9. december 2013. Styrelsesvedtægten indeholder pt. kommentarkasser med blå tekst, hvor 
man kan se, hvad der er ændret. Når Styrelsesvedtægten er gennemskrevet med ændringer-
ne, lægges den på kommunens hjemmeside. 

§ 14. Børneudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver og administra-
tion af følgende opgaver

• iværksættelse af hjælpeforanstaltninger for børn og unge under 18 år med sociale og 
adfærdsmæssige problemer og opretholdelse af foranstaltninger for personer i alderen 
fra 18-22 år, jf. kap. 11 og 12 i serviceloven

• dagpasning
• samarbejde med private institutioner inden for udvalgets område eller selvejende insti-

tutioner, som Byrådet har indgået driftsoverenskomst med
• skoler og fritidstilbud til skolebørn
• ungdomsskoler og ungetilbud
• SSP-arbejdet
• sociale og sundhedsmæssige indsatser, som har et forebyggende sigte
• forebyggende sundhedsydelser for børn og unge jf. sundhedslovens kap. 36
• den kommunale tandpleje jf. sundhedslovens kap. 37
• målrettet støtte til børn og unge inden for folkeskoleloven og serviceloven
• ungdommens uddannelsesvejledning (kap. 2 i lov om vejledning om uddannelse og 

erhverv samt pligt til uddannelse og beskæftigelse m.v.)
• godkendelse og overordnet tilsyn med privat døgnpleje (servicelovens § 78), konkret 

godkendte plejefamilier (servicelovens § 66 a, stk. 1, nr. 2) og med netværksfamilier 
(servicelovens § 66 a, stk. 2)

• fastlæggelse af behov for personbefordring inden for udvalgets område 

§ 14 svarer til den nugældende styrelsesvedtægts § 17, med dog tilføjet 3. dot (samar-
bejde private institutioner), 8. dot (forebyggende sundhedsydelser, er sprogligt ændret 
fra "sundhedspleje og skolelægeordning), 9. dot (tandpleje) og 11. dot (ungdommens 
uddannelsesvejledning) i overensstemmelse med faktiske forhold. Sidste dot er en tyde-
liggørelse af, at personbefordring - sammen med kollektiv trafik - ligger i TEK.

Opgaven vedr. "vedligeholdelse af drift af bygninger inden for udvalgets område" er slet-
tet jf. bemærkning til § 10, stk. 5 om, at al vedligeholdelse og drift af bygninger hører 
under ØU.

Tilføjelse til 2. behandlingen:
12. dot om godkendelse og overordnet tilsyn er flyttet fra Social- og Sundhedsudvalget. 
Det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier er ved lov overført til 
det ny Socialtilsyn. Kommunen skal fortsat udøve tilsyn med konkret godkendte plejefa-
milier m.fl., hvor godkendelsen knytter sig til et bestemt barn. Tilsynsopgaven, der er 
tæt forbundet med det personrettede tilsyn, er derfor flyttet fra Social- og Sundheds-
udvalget til Børneudvalget. 

Medlemstallet er ændret fra 7 til 5 medlemmer. Den 5.12.13 ændret tilbage til 7 med-
lemmer
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Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

• politikker inden for udvalgets område
• skoleudbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde 

med Økonomiudvalget, jf. § 10, stk. 4,
• anlægsplaner og programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag, projektforslag 

og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder vedrørende forsynings-
virksomheder og andre anlæg under udvalgets område.

Sproglige ændringer, men ingen realitetsændringer 
  
Stk. 4: Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til årsbudget-
tet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.
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Fakta: Dagtilbud
Dagtilbud er en fælles betegnelse for det pædagogiske tilbud målrettet 0-5 årige børn. 
Dagtilbud dækker således både dagplejen og daginstitutioner. En daginstitution kan være en 
vuggestue, en børnehave eller en integreret institution med både vuggestue og børnehave.  

Dagtilbudsstruktur

I Gribskov Kommune er der 18 daginstitutioner, herunder 2 private og 4 selvejende institutio-
ner, 1 specialinstitution samt dagplejen. Dagtilbudene er geografisk inddelt i seks områder. In-
stitutioner og dagpleje i de forskellige områder indgår i områdesamarbejde. Dagplejen del-
tager i områdesamarbejdet sammen med institutionerne. Gribskov Kommunes daginstitutioner
benyttes af ca. 410 vuggestuebørn og 1.130 børnehavebørn. 

Dagtilbud Kommunale daginsti-
tutioner/dagpleje

Selvejende daginstitu-
tioner

Private daginstitutio-
ner

Gilleleje området Gilbjerg Børnehuse (fire 
afdelinger)

7 dagplejere

Ingen Børnehaven ved Havet

Græsted området Græsted Børnehuse (to 
afdelinger)

Gribskov Naturbørneha-
ve

13 dagplejere

LM's Børnehus Ingen

Helsinge området Helsinge Børnehuse (fire
afdelinger)

Gribskov Specialbørne-
have

20 dagplejere

Ingen Ingen

Arresø området Ramløse Børnehus (to 
afdelinger)

Annisse Børnehus

Troldehøjen

6 dagplejere

Bjørnegården Ingen

Kysten området Møllehusene (to afde-
linger)

Bakketoppen

5 dagplejere

Sandslottet Børnegården

Esrum området Esbønderup Børnehus

Skovkanten

3 dagplejere

Søborg Private Børneha-
ve

Ingen
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Dagtilbudene i Gribskov Kommune har til opgave at støtte småbørns trivsel, udvikling og læ-
ring i tæt samarbejde med forældrene. 

I dagplejen i Gribskov Kommune er der indmeldt ca. 210 børn, fordelt på 54 dagplejere. Den 
enkelte dagplejer passer 3-4 børn i sit eget hjem. Dertil kommer to gæstehuse, som benyttes 
til gæstepleje ved dagplejers sygdom, kursus og ferie. Lovmæssigt hører arbejdet under 
Dagtilbudsloven. For specialbørnehaven er der en kombination af Dagtilbudsloven og Social-
loven.

Driftsudgifter pr. barn i pasning

Nedenstående tabel viser nettodriftsudgiften pr. barn i pasning i Gribskov Kommune.

Nettodriftsudgift pr. barn i pasning i GK Kroner om året

(2014)

Dagpleje (fuld tid) 94.500

Vuggestue 107.280

Børnehave 67.140

Takstniveau for pasning

I nedenstående tabel kan, til sammenligning, ses både Gribskov Kommunes takster for dagtil-
budspasning i 2012 og taksterne i nogle af nabokommunerne samt Københavns Kommune.

Månedlige takster for 2012 Dagpleje
0-2 årige

Vuggestue
0-2 årige

Børnehave
3-5 årige

Integreret
inst. 0-2 årige

Integreret
inst. 3-5 årige

Halsnæs Kommune 2.825 kr. 1.615 kr. 2.450 kr. 1.615 kr.

Hillerød Kommune 2.558 kr. 2.740 kr. 1.589 kr. 2.740 kr. 1.589 kr.

Helsingør Kommune 3.016 kr. 3.016 kr. 1.554 kr. 3.016 kr. 1.554 kr.

Københavns Kommune 3.185 kr. 2.780 kr. 1.775 kr. 2.780 kr. 1.775 kr.

Gribskov Kommune 2.480 kr. 2.895 kr. 1.800 kr. 2.895 kr. 1.800 kr.

Som det fremgår er Gribskov Kommune den billigste på dagplejeområdet, mens taksterne lig-
ger i den højere ende for både vuggestue- og børnehaveplads.

Privat pasning

I Gribskov Kommune er der to private institutioner, Børnegården i Blistrup (ca. 75 børn) og 
Børnehaven ved Havet (ca. 22 børn). Aktuelt er ingen private dagplejere ansat (det har der 
været tidligere).
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Tilskud til pasning af eget barn

Der ydes tilskud til privat pasningsordning og pasning af egne børn under skolealderen. Til-
skuddet gives i en periode på minimum 8 uger og maksimalt 12 måneder og højst til 3 børn i 
samme husstand. Tilskuddet kan dog ikke overstige beløbet for den maksimale dagpengesats. 
Man kan ikke modtage tilskud til pasning af eget barn, hvis man har en arbejdsindtægt eller 
modtager kontanthjælp/dagpenge. 

Åbningstider og lukkedage

Daginstitutionerne i Gribskov Kommune holder åbent mandag-torsdag 06:30-17:00 og fredag 
06:30-16:30. To daginstitutioner i kommunen har udvidet åbningstid mandag-fredag 06:00-
18:00. Dagplejerne har en ugentlig åbningstid på 48 timer, som er fordelt i tidsrummet 06:30-
17:00, fredag dog til 16:30.

Lukkedage

Daginstitutionerne holder lukket:
• De tre hverdage før påske og dagen efter Kr. Himmelfartsdag
• Grundlovsdag
• Juleaftensdag
• 1. hverdag efter jul
• Nytårsaftensdag

Det er valgfrit for daginstitutionerne, om de vil holde sommerferielukket i uge 29. I 2013 var 
det kun én daginstitution der holdt lukket i sommerferien, i 2014 holder alle åbent.
Græsted Børnehuse, Elverhøjen og Boager holder nødåbent på lukkedage, dog ikke Grundlovs-
dag og juleaftensdag. 

Dagplejen holder lukket:
• De tre hverdage før påske* og dagen efter Kr. Himmelfartsdag*
• Grundlovsdag lukkes der kl. 12:00
• Juleaften og nytårsaftensdag og mellem jul og nytår*

Dage mærket med * betyder at enkelte dagplejere holder nødåbent efter behov.

Frokosttilbud i daginstitutioner

I følge ”Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner” har kommunen pligt til at tilbyde en 
frokostmåltidsordning til børn i daginstitutioner. Forældrebestyrelsen har mulighed for at fra-
vælge ordningen. Loven kræver dog aktivt fravalg, hvilket betyder, at institutioner som ikke 
aktivt fravælger ordningen, får en frokostmåltidsordning. 

Hvilken frokostordning kommunen kan tilbyde hænger sammen med, hvilke køkkenfaciliteter 
der er i institutionen. Frokostmåltidet omfattes af reglerne om friplads- og søskendetilskud. 

I Gribskov Kommune er der frokostordning hos Sandslottet, Bakketoppen, Bjørnegården og 
Gribskov Naturbørnehave, og forældrebetalingen for ordningen udgør 500 kr. pr. måned  i 
2014. Der er mulighed for økonomisk friplads.
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Kapacitet

Gribskov Kommunes daginstitutioner er normeret til følgende antal pladser:

Kapacitet i dagin-
stitutionerne

Pladser Anvendte
pladser 1.

januar 2013

Gilleleje 329,0 317,0

Græsted 280,0 276,0

Helsinge 284,0 314,5

Arresø 377,0 408,5

Kysten 308,5 286,5

Esrum 158,0 154,5

I alt 1736,5 1757

Vuggestuebørnene tæller for 1,5 plads og børnehavebørn for 1 plads. Hvis der i et område ikke
er pladser nok, som det ses f.eks. i Arresø og Helsingeområderne, er der mulighed for merind-
skrivning af børn.

Dagplejere ansættes på 4-børns kontrakter og passer i gennemsnit 3,8 børn.
For 2014 forventes det, at der i alt er 1839 0-5 årige, der har behov for pasning. Prognosen er
beregnet ud fra den forudsætning, at 70% af den 0-2 årige og 98% af de 3-5 årige har behov 
for pasning. I tabellen herunder ses det hvordan det forventes, at fordelingen vil være på hen-
holdsvis dagpleje, vuggestue, børnehave og privat pasning.

Forventet brug af pladser 
i 2014

Antal børn

Dagplejen 231

Vuggestue 428

Børnehave 1083

Privat pasning 97

Total 1839
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Udviklingen i antal børn i dagtilbud

Børnetallet i Gribskov Kommune er faldende, og det har betydet en løbende tilpasning af kapa-
citeten i dagpleje og daginstitutioner gennem årene. Antallet af børn i pasning er faldet med 
405 børn fra 2007 til 2013, svarende til et fald på 18%.

Børn i specialbørnehave

Tabellen herunder viser antallet af børn i specialbørnehaver.

Børn i specialbørnehave

SEL §32 DT §4 Eksterne
tilbud

Børn i alt

Pr. september 2013 2 5 0 7

Der er pr. september 2013 indskrevet 7 børn fra Gribskov Kommune i Gribskov Specialbørne-
have. Der er ingen Gribskov børn indskrevet i tilbud udenfor kommunen. Antallet af børn ind-
skrevet i en specialbørnehave er faldet markant. Specialbørnehaven har tidligere været nor-
meret til 15 børn.

Opfyldelse af prioritet ved pladsanvisning

Nedenstående figur viser, hvor stor en andel af forældrene, der fik opfyldt deres første, anden 
eller tredje prioriterede ønske ved indmeldelse af deres barn i en daginstitution eller dagpleje i
perioden januar – august 2013.For de første måneder af 2013 lå opfyldelsen af forældrenes 
første prioritet på ca. 90%. I marts måned faldt den dog til 78%, hvorefter den for de efterføl-
gende måneder igen er steget til en niveau på mellem 91% og 95%. Dagtilbuddene har typisk 
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flere ledige pladser i efterårsmånederne, hvor det derved også er lettere at opfylde 1. prioritet.
I alt ligger 1.-3. prioritet over 90%, som er det samlede mål for opfyldelse af ønsker.

Dagplejen

I dagplejen i Gribskov Kommune er der indmeldt ca. 211 børn fordelt på ca. 54 dagplejere. 
Det svarer til at 33% af børnene i 0-2 års alderen går i dagpleje.

Dagplejen er organiseret i 18 grupper. 1 gruppe består af 4-8 dagplejere. I dagplejen passes 
børn i alderen 0-3 år. De passes i private hjem i små grupper på 3-4 børn. Dagplejehjemmene 
er meget forskellige, men fælles for dem alle er, at barnet har et tæt forhold til én voksen og 
et dagligt samvær med andre børn. Hverdagen i et dagplejehjem har det mål, at skabe trygge 
rammer for det enkelte barn. Dagplejehjemmet er stedet, hvor barnet kan starte i sit eget 
tempo, og hvor dagplejeren giver omsorg og støtter barnet i dets udvikling. 

Hver dagplejer er tilknyttet en legestuegruppe, som består af 6-8 dagplejere. Grupperne 
mødes en gang om ugen i legestuen. Der er i alt 8 legestuer, som er placeret rundt omkring i 
kommunen.

Såfremt dagplejeren ikke kan holde åbent, grundet sygdom, ferie eller lignende, tilbydes 
pasning i gæstehuse. Ved manglende plads i gæstehusene tilbydes gæstepleje i legestuegrup-
pen. 
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Der er 2 gæstehuse i kommunen beliggende i Græsted og Helsinge. Ved hvert gæstehus er der
3-4 ansatte dagplejere. Gæstehusene modtager børn fra dagplejere i hele kommunen. 

Pædagogiske læreplaner

Alle dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan med henblik på at dokumentere 0-6 åri-
ge børns læring og udvikling. Derfor skal alle almene dagtilbud inden udgangen af 2013 of-
fentliggøre oplysninger om deres faglige kvalitet. Til dette har Gribskov Kommune valgt at 
bruge dele af Socialstyrelsens Temperaturmåling, nemlig observationer af 2-4 årige. 

Temperaturmålingen er et redskab til systematisk dokumentation og kvalitetsudvikling. Den 
måler på målopfyldelsen af de seks temaer i de pædagogiske læreplaner, og er dermed pejle-
mærke for den faglige kvalitet i det enkelte dagtilbud. 

De seks temaer er:
1. Barnets alsidige personlige udvikling
2. Sociale kompetencer
3. Sprog
4. Krop og bevægelse
5. Naturen og naturfænomener
6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Observationerne foregår ved at én eller flere medarbejdere i en 14-dags periode observerer en
gruppe af børn i hverdagssituationer i dagtilbuddet, og angiver andelen af børn, der viser de 
”tegn”, der måles på i forhold til det enkelte tema. Børn og forældre vil ikke mærke forskel på 
hverdagen og observationsperioden, da forudsætningen for temperaturmålingen er, at dagtil-
buddets hverdagsaktiviteter ikke ændres pga. observationerne. 

Fakta: Skole og fritidsordning
Gribskov Kommunes fælles strategi for skoleudvikling 
Børneudvalget har arbejdet med Gribskov Kommunes fælles strategi for skoleudvikling, siden 
marts 2010. Strategien blev endelig vedtaget af Byrådet i juni 2011, og implementeret august 
2012. Strategien skal være med til at sikre sammenhæng, kontinuitet og fokus i de kommende
skoleår.

De overordnede mål for den fælles skolestrategi er:
1. At sikre alle børn og unges faglige, personlige og alsidige udvikling inden for fællesska-

bets rammer, med det sigte at højne de faglige resultater for alle.
2. At sikre, at de unge har de bedst mulige faglige, sociale og alsidige forudsætninger for 

at gennemføre en ungdomsuddannelse. Andelen af unge, der gennemfører en ung-
domsuddannelse, skal være 95% i 2015.

3. Langsigtede politiske beslutninger om skolestruktur og pædagogiske fokuseringer, der 
sikrer, at ressourcerne udnyttes optimalt i forhold til folkeskolens kerneopgave.
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Gribskov Kommunes fælles strategi for skoleudvikling indebærer et fremadrettet fokus på fem 
sammenhængende temaer for den pædagogiske udvikling af skoleområdet. 
De fem overordnede temaer er:

• Faglighed 
• Digitalisering
• Inklusion
• Læring
• Kompetencer og samarbejde 

For hvert tema skitserer strategien nogle konkrete udviklingstiltag som én, flere eller alle sko-
lerne skal arbejde med i perioden 2011-2015.

Skolestruktur

I Gribskov Kommune er gået fra otte til fem skoler i sommeren 2012, de fem skoler hedder 
nu, Bjørnehøjskolen, Gilbjergskolen, Gribskolen, Nordstjerneskolen og Skt. Helene Skole. 
På Bjørnehøjskolen er der 0.-9. klassetrin med en afdeling. 

Antal elever fordelt på afdelinger:

Skole Afdeling Antal elever

(1. marts 2013)

Bjørnehøjskolen 494

Gilbjergskolen Blistrup

Gilleleje (2 afd.)

191

775

Gribskolen Esrum

Græsted

235

441

Nordstjerneskolen Ramløse

Helsinge

178

744

Sankt Helene Skole Tisvilde

Vejby

137

298

I alt 3493

Kilde: KMD elev

Udvikling i elevtallene de sidste tre skoleår:
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Antal elever i 
skoleåret

Bjørne-
højskolen

Gil-
bjergsko-

len

Grib-

skolen

Nord-
stjer-

neskolen

Sankt He-
lene Skole

GK ialt

2013/2014 503 907 635 962 399 3406

2012/2013 481 994 678 869 410 3432

2011/2012 459 1025 750 832 425 3491

Elevtal over år

Hertil er klassekvotienten fordelt således:

Antal elever i 
skoleåret

Bjørne-
højskolen

Gil-
bjergsko-

len

Grib-

skolen

Nord-
stjer-

neskolen

Sankt He-
lene Skole

GK ialt

2013/2014 24,0 23,3 19,8 21,9 20,0 21,8

2012/2013 24,1 23,1 19,9 21,2 18,6 21,5

2011/2012 23,0 21,4 19,7 19,8 19,3 20,5
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Der bliver hvert år udarbejdet en tabel over skoleindskrivningen, formålet med denne er at 
skabe et overblik over de elever som vælger en anden skole som ligger uden for deres distrikt.
Det skal dog bemærkes at nedenstående tal er fra skoleåret 2012/2013.

Generelt om skolerne i skoleåret 2012/2013

Herunder findes en kort gennemgang af nogle centrale punkter som der bliver målt på i kvali-
tetsrapporten. 

Lærernes kompetencer

I Gribskov Kommune vægtes det, at grundstammen af lærere har en læreruddannelse. Derfor 
blev der i skoleåret 2011/2012 prioriteret ressourcer til merituddannelse til lærere uden lærer-
uddannelse, såvel som en opgradering af linjefagskompetencer vægtes. I skoleåret 2012/2013
er det 89% af lærerne i Gribskov Kommune, der har en læreruddannelse. Dette er det en stig-
ning på 5 procentpoint siden skoleåret 2011/2012. Dette vurderes tilfredsstillende.

Resultater og test
Herunder ses de resultater og test, der er gennemført i skoleåret 2012/2013. Afgangskarakte-
rerne ses herunder, yderligere fremgår et historisk tilbageblik på afgangskaraktererne sam-
menlignet med landsgennemsnittet og læseresultaterne.
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Afgangskarakterer

Børneudvalget – faktanotat – januar 2014   16

Tabel 22A B
jø

rn
eh

øj
sk

o
le

n

S
kt

. 
H

e
le

n
e 

S
ko

le

Læsning 
2012/2013 7,0 5,7 6,4 5,9 5,1
2011/2012 6,8 6,8 6,4 6,9 6,0

Retskrivning
2012/2013 7,4 5,7 5,2 5,8 5,5
2011/2012 7,5 5,8 5,7 7,3 6,6

Skriftlig fremstilling 
2012/2013 7,6 5,8 5,1 6,0 5,2
2011/2012 7,1 5,7 5,1 6,7 6,0

Mundtlig 
2012/2013 7,5 6,6 7,1 7,5 6,2
2011/2012 7,0 7,8 6,9 7,2 8,2
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Færdighed
2012/2013 6,9 6,0 5,9 6,8 6,3
2011/2012 6,6 6,9 6,1 7,8 6,4

Problemløsning
2012/2013 5,5 4,5 5,9 5,4 5,9
2011/2012 6,2 5,5 5,3 7,2 4,8
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Engelsk mundtlig
2012/2013 8,8 7,4 6,3 7,9 7,2
2011/2012 7,3 7,3 7,1 5,8 8,2

Fysik/kemi
2012/2013 7,0 5,2 6,5 5,5 4,9
2011/2012 6,1 5,6 4,9 7,5 4,9
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Afgangskarakterer 

Som det fremgår af grafen ligger Gribskov Kommunes gennemsnit under landsgennemsnittet. 
Gribskov Kommunes gennemsnit følger landsgennemsnittet med et stigende karaktergennem-
snit. For skoleåret 2012/2013 er GK's gennemsnit dog faldet til 6,3 og landsgennemsnittet er 
steget til 6,7.
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Læseresultater

I slutningen af skoleåret bliver der foretaget læsetest på 1.-4. klassetrin, succeskriteriet er at 
kommunen har 80% sikre læsere, dette har sidste skoleår, kun være opfyldt på 3. klassetrin. 
Sikre læsere dækker over de læsere som er A, B, A1 og B1 læsere, det er de elever som læser
hurtigt og sikkert. For de dårligste læsere er der et tilbud om RR, reading recovery, som er et 
intensivt forløb elver i 1. klasse bliver tilbudt, forløbet kører over en fire årig periode. Forløbet 
skal være med til at højne elevernes læse niveau.

Fritidsordning

Der er fritidsordninger på alle skoler. Fritidsordningerne er et modulopdelt fritidstilbud for børn 
i børnehaveklasse til og med 5. klasse. Fritidsordningerne holder åbent mandag-torsdag 
06:30-08:00 og 13:00-17:00 og fredag til 16:30. På skolefri dage er åbningstiden man-
dag-torsdag 06:30-17:00 og fredag til 16:30.

Generelt er FO meget brugt, og den generelle tendens er at de små klasser bruger FO'en mere
ned de store.
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September 2013 99% 96% 98% 80% 78% 90%
September 2012 99% 96% 102% 98% 97% 98%
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Sikre læsere 1. klasse
12/13 88% 69% 80% 73% 67% 75%
11/12 91% 83% 83% 81% 82% 83%

Sikre læsere 2. klasse
12/13 85% 68% 81% 70% 77% 75%
11/12 92% 76% 77% 69% 77% 77%

Sikre læsere 3. klasse
12/13 78% 86% 86% 73% 80% 81%
11/12 88% 74% 84% 86% 91% 83%

Sikre læsere 4. klasse
12/13 70% 55% 74% 70% 71% 67%
11/12 77% 66% 71% 65% 62% 67%
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Medarbejdere i fritidsordning 

Hovedbestanddelen af medarbejderne i en fritidsordning har en pædagogisk uddannelse, og 
der tildeles midler til fritidsordningerne efter en model, der bygger på, at 60% af medar-
bejderne har en pædagogisk uddannelse, og 40% af medarbejderne er uden. I skoleåret 
2012/2013 er 56% af medarbejderne i skolernes fritidsordning pædagoguddannede, hvilket er 
en stigning på 1 procentpoint. 4% af medarbejderne har en pædagogisk grunduddannelse 
(PGU), dette er en stigning på 1 procentpoint. Ud af de 40% medarbejdere uden en pædago-
gisk uddannelsesbaggrund, har 10% påbegyndt en pædagogisk uddannelse.  Fordelingen af 
medarbejdere i Gribskov Kommunes fritidsordninger vurderes overordnet at være i over-
ensstemmelse med forventningen.
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September 2013 95% 92% 86% 73% 94% 87%
September 2012 92% 89% 79% 75% 97% 85%
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% Pædagoguddannede

Skt. Helene Skole
I alt

Afd. Blistrup Græsted Ramløse Helsinge Vejby Tisvilde
0.-2. klasse 149 79 182 81 112 74 128 60 37 902
3.-5. klasse 151 68 190 79 100 74 126 64 53 905
I alt 300 519 372 402 214 1807

FO 
indskrivning

Bjørnehøj
skolen

Gilbjergskolen Gribskolen Nordsjterneskolen

Parkvej Tingbakken



Specialtilbud

Tallene herover er fra skoleåret 2012/2013

Specialklasser

Specialklasserne i Gribskov Kommune er målrettet børn med generelle indlæringsvanskelighe-
der. I forbindelse med beslutningen om ny skolestruktur, blev det besluttet at samle alle speci-
alklasser på Gribskolen afd. Græsted fra og med skoleåret 2012/2013. Der var i skoleåret 
2012/2013 var der 63 børn i specialklasserne.

Idrætsvej 

Idrætsvej på Gilbjergskolen afd. Parkvej, er et gruppetilbud målrettet børn med sociale og fø-
lelsesmæssige vanskeligheder.  
I det specialpædagogiske tilbud på Idrætsvej var der i skoleåret 2012/2013 tilknyttet 24 ele-
ver, som alle har fået opdateret handleplaner. 

Læseklasser 

Læseklasserne i Gribskov Kommune ligger på Nordstjerneskolen afd. Helsinge og dækker fra 
3. til 9. årgang. Målgruppen for læseklassen er børn med massive læsevanskeligheder/ord-
blindhed, der ikke i tilstrækkelig grad kan hjælpes med IT-rygsæk eller enkeltintegration i en 
almenklasse. 
I læseklasserne gik der i skoleåret 2012/2013 10 elever, hvilket er 4 færre end i skoleåret 
2011/2012, hvor der gik 14 elever. Alle har fået opdateret deres handleplaner i skoleåret 
2012/2013. 

9.Y 

9.Y er et specialpædagogisk gruppetilbud til unge 13-16 årige. Målgruppen er unge i udsko-
lingen med blokerede indlæringsmuligheder grundet indlæringsvanskeligheder eller socio-emo-
tionelle vanskeligheder. Tilbudet ligger på Nordstjerneskolen afd. Helsinge.
I 9.Y var der i skoleåret 2012/2013 11 elever, hvilket er en stigning i forhold til skoleåret 
2011/2012, hvor kun 8 elever var tilknyttet 9. Y. Alle elever har fået opdaterede handleplaner i
skoleåret 2012/2013.
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Sp Målgruppe Placering Antal børn

Specialklasser 63

Idrætsvej 24

10

9. Y 11

Uddannelses centeret 4

Generelle 
indlæringsvanskeligheder Gribskolen afd. Græsted
Sociale og følelsesmæssige 
vanskeligheder Gilbjergskolen afd. Parkvej

Læseklasserækken
Massive læsevanskeligheder, 
3.-9. kl.

Nordstjerneskolen afd. 
Helsinge

13-16 årige med indlærings- og 
socio-emotionelle 
vanskeligheder

Nordstjerneskolen afd. 
Helsinge

Erhversklassen
Gruppe tilbud til skoletrætte 
unge



Erhvervsklassen 

Erhvervsklassen er et specialpædagogisk gruppetilbud til skoletrætte unge og er  lokaliseret på
Uddannelsescenteret. Tilbudet kombinerer undervisning og erhvervspraktik. Målgruppen er 
skoletrætte unge med et utilfredsstillende udbytte af folkeskolen. De unge er motiverede for 
undervisning, men ikke 'bogligt interesserede. I erhvervsklassen var der i skoleåret 2012/2013
tilknyttet fire elever.

Elever uden for almenklasserne i folkeskolen

Udviklingen med faldende antal elever, der modtager specialpædagogiske indsatser udenfor al-
menklasserne, fortsætter ikke i skoleåret 2013/2014. Det er særligt presset på de eksterne til-
bud der gør, at antallet af elever udenfor almenklasserne stiger fra skoleåret 2012/2013 til 
skoleåret 2013/2014. 

Andel elever udenfor almenklasserne i folkeskolen

2011/2012 2012/2013 2013/2014

Andel elever udenfor almenklasser 
(eksklusionsprocent)

5,6% 5,1% 5,4%

Som følge af den lille stigning i andel elever udenfor almenklasserne stiger andelen af eksklu-
derede elever en smule, fra omkring 5,1% i skoleåret 2012/2013 til 5,4% i skoleåret 
2013/2014.

Skolebuskørsel

Efter Folkeskoleloven skal skoleelever tilbydes befordring til og fra skole. Gribskov Kommunes 
5 skoledistrikter er af meget forskellige størrelser og med forskellige kørselsbehov. 

Det er ikke alle skoleelver, der er berettiget til kørsel. Gribskov Kommune har ikke befordrings-
pligt for elever på de private skoler, ligesom elever, der går i en anden skole end deres distrikt-
skole ikke er berettiget til kørsel.
Hvilke elever, der er berettiget til befordring afhænger desuden af afstanden fra hjemmet til 
skolen. Gribskov Kommune har pligt til at befordre skoleelver, der har langt til skole. Kommu-
nen sørger på nuværende tidspunkt for transport til og fra skole for elever, der har længere 
skolevej end:

• 2,5 km (0.-4. klasse)
• 6,0 km (5.-6. klasse)
• 7,0 km (7.-9. klasse)
• 9,0 km (10. klasse)

Endvidere har trafiksikkerhedsvurderinger af skoleveje betydning for omfanget af skolebus-
kørslen. Gribskov Kommune anvender i samarbejde med Nordsjællands Politi et vurderingssy-
stem, der inddeler kommunens veje med hensyn til trafiksikkerhed. Hvis skolevejen erklæres 
for trafikfarlig, skal kommunen sørge for befordring – uanset afstanden til skolen. 
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I skoleåret 2013/2014 har ca. 500 skolelever modtaget et almindeligt skolebuskort til kommu-
nens skolebuskørsel. Heraf er ca. 405 af buskortene udleveret til skoleelever i 0.-6. klasse ud 
af 552 kørselsberettigede elever. Det vil sige, at 73% af de befordringsberettigede elever i 0.-
6. klasse har benyttet sig af muligheden for at få et skolebuskort. De 405 buskort fordeler sig 
på henholdsvis 148 til elever i 0.-2. klasse, 140 til elever i 3.-4. klasse og 117 til elever i 5.-6. 
klasse. 

I 7.-9. klasse er der udleveret i alt 361 buskort, hvoraf 268 er buskort til Movia, mens 93 er al-
mindelige skolebuskort til kommunens skolebusser. Det vil sige, at for buskørslen i 7.-9. klasse
udgør Moviakørslen 74%. Det er især elever på Nordstjerneskolen og Gilbjergskolen, der har 
fået udleveret Movia-buskort, men også elever på Gribskolen gør brug af Moviakørslen. Elever 
der skifter afdeling efter 6. klasse på Nordstjerneskolen, Gilbjergskolen og Gribskolen har kun 
mulighed for at få udleveret et Movia-buskort til befordring og ikke et almindeligt skolebuskort,
medmindre der er tale om særlige forhold omkring trafikfarlige veje.

Udover den almindelige skolebuskørsel sørger Gribskov Kommune for befordring til både 
svømmeundervisning, specialklasserne og ungdomsskolen.

Fakta: Unge, Ungdomsskole og -klub
Ungeområde dækker unge i alderen fra 13/14 år, svarende til 7. kl. og op til 21 år, og rummer 
følgende institutioner:

1. Gribskov Ungdomsskole med de to tilknyttede ungdomshuse U-Huset i Helsinge og Re-
misen i Gilleleje. 

2. Der er ca. 960 unge brugere af tilbud i Ungdomsskolen i sæsonen 2013 / 2014
3. SSP organisationen, dvs. samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltning og Politi.
4. SSP dækker en SSP Konsulent og et antal deltidsmedarbejdere i det opsøgende gade-

team. Der er et netværk af ssp-guides fra skolerne, som har et vidensdelingsforum. 
5. Fritidsområdet, demokratiarbejdet blandt de unge - elevråd og Ungdomsråd, Børne- 

Ungehøringer m.m.
6. Området dækkes af Fritidskonsulent og hjælp fra konsulenter fra CBU. 

Unge og Uddannelse dækker de tværsektorielle institutioner og indsatser der arbejder med 
målsætningen om ungdomsuddannelse til mindst 95% af de unge, på tværs af Center for Børn
og Unge, Center for Social og Sundhed og Center for Arbejdsmarked.
Unge og Uddannelse, som er den samlede betegnelse for de mange forskellige indsatser der er
på ungeområdet, rummer bl.a. Uddannelsescentret.  

I Uddannelsescentret er; UU-Gribskov, 10.kl Gribskov Kommune, modtageundervisning for de 
ældste unge tosprogede, Jobcentrets kompetencecenter for unge ledige, åben anonym rådgiv-
ning af unge, samt en række projekter målrettet udsatte unges uddannelse.
Hertil kommer Gribskov Produktionsskole, der er en selvejende institution.

Udfordringerne i den kommende periode er dels omsætningen og den videre udvikling af de 
politisk vedtagede mål og indsatser 2014-2015, Unges gennemførelse af uddannelse, dels 
håndteringen og implementeringen af reformerne på Arbejdsmarkedsområdet.
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Fritidsklubben er for 6. klasse og arrangerer shoppingture, svømmehalsture og  bagedage. 
Ungdomsskolen er fra 7.-9. klassetrin. I ungdomsskolen er det muligt at tage en masse for-
skellige kurser, både kreative kurser og faglige kurser. Der er mulighed for at deltage i Cirkus 
Kanutski, og i den årlige Musical. Blandt de kurser, der er at vælge imellem kan nævnes: Tysk,
Engelsk og Japansk, men også fag som tegne og malehold, design og DJ kursus. 
Ungdomsskolen har til huse i Helsinge og i Græsted. De kører på skift så det kun er hver an-
den dag, der er undervisningen i henholdsvis Helsinge og Græsted. De dage der ikke er under-
visning er der klub, hvor det er muligt at komme og spille bordfodbold, playstation eller bare 
hygge. 

Andelen af unge der bruger tilbudene

Ungdomsskolen mv. Antal tilmeldte

Ungdomsskolen 525

Ungdomsklub 883

Klub for 6. klasse 373

Åbningstiderne for ungdomsskolen er:

Mandag 09.00 – 15.00 og 18.30 – 21.45 

Tirsdag 09.00 – 15.00 og 18.30 - 20.30 

Onsdag 09.00 – 15.00 og 18.30 – 21.45 

Torsdag 09.00 – 15.00 og 18.30 – 20.30 
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Fredag 09.00 – 15.00 

Gribskov Kommune tilbyder skolebuskørsel til flere af ungdomsskolens tilbud. Kørselsomfanget
varierer en del hen over skoleåret. Når skoleåret begynder i sensommeren er behovet for kør-
sel relativt stort, mens kørselsbehovet oftest falder gradvist hen over vinteren og foråret. Der 
findes forskellige busruter til ungdomsskolen, så en stor del af kommunen afdækkes. 

U-Huset og Remisen er for de 15-21 årige, og har til huse i Helsinge og Gilleleje. I Helsinge er 
der mulighed for rådgivning af forskellig slags, men der er også mulighed for at hygge sig, 
med enten at skate, spille computer eller spille musik. Åbningstiderne i U-Huset, i Helsinge, er 
onsdag til fredag fra kl. 13-23.
Remisen i Gilleleje har åben mandag til torsdag fra 14-22, her er der mulighed for at spille ba-
sket men der er også musik arrangementer. Begge steder er de unge med til at præge stedet.

Resultater

Herunder ses de resultater der er opnået for 10. klassetrin i skoleåret 2012/2013

Overgang til ungdomsuddannelse 

I Gribskov Kommunes folkeskoler har 35 % af eleverne i 9. klasse valgt at fortsætte i 10. klas-
se, hvilket er et fald på næsten 5 procentpoint, sammenlignet med skoleåret 2011/2012. 
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Gribskovs 10. klasse 2012/2013 4,1 6,6 3,8 5,2 4,9 6,2 5,9 6,8

Gribskovs 10. klasse 2011/2012 4,2 5,1 4,7 4,8 - 6,0 4,0 6,7

Gribskovs 10. klasse 2010/2011 4,4 6,6 4,1 5,1 - 6,1 5,2 7,4
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2012/2013 35,0% 12,4% 44,9% 7,1%

2011/2012 39,7% 10,0% 45,7% 2,9%



44,9% er overgået direkte til en gymnasial ungdomsuddannelse, hvilket er et fald på 1,2 pro-
centpoint. Der er 12,4% af eleverne som overgår til en erhvervsuddannelse, hvilket er en stig-
ning på 2,4 procentpoint. 
Der er fokus på temaet 'unge og uddannelse', for her igennem at mindske frafald blandt de 
elever, der er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Desuden er en lokal afdeling af Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning etableret fra skoleåret 2012/2013 i Uddannelsescenteret. Dette 
tiltag skal være med til at understøtte det nationale, samt Gribskov Kommunes mål om, at 
95% af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
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Fakta: Socialfaglig indsats
Socialfaglig indsats dækker over interne foranstaltninger leveret af Gribskov Kommune samt 
eksterne foranstaltninger iværksat til børn og familier med særlige behov (dog ikke handicap-
pede børn, som hører under Social- og Sundhedsudvalgets område). 

Der leveres foranstaltninger indenfor følgende områder:
• Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet
• Konsulentbistand/behandlingsforløb for barnet (både internt og eksternt)
• Praktisk og pædagogisk bistand til familien (kun internt)
• Familiebehandling (både internt og eksternt)
• Døgnophold for hele familien
• Aflastningsophold for barnet
• Personlig rådgiver til barnet eller den unge
• Fast kontaktperson til barnet eller den unge (både internt og eksternt)
• Arbejdsdusør til den unge
• Dagbehandling i skoleregi
• Tilskud til kost- og efterskoler
• Økonomisk støtte, som alternativ til ovennævnte foranstaltninger
• Økonomisk støtte med henblik på at forebygge anbringelser
• Støtteperson til forældre med anbragte børn

Anbringelser

Det har været strategien, at sænke antallet af anbringelser, samt reducere den gennemsnitlige
pris pr. anbringelse ved at ændre i brugen af typer af anbringelser. Denne strategi er fulgt og 
virker således, at der fra 2009 - 2011 dels er sket et fald i antal anbringelser, dels er sket et 
fald i den gennemsnitlige pris pr. anbringelse - vel at mærke uden, at det vurderes, at den fag-
lige kvalitet er lavere end tidligere. Denne faldende tendens ser ud til at være stagneret i 2012
og 2013 og især udviklingen i gennemsnitspriserne for de valgte anbringelser er steget det se-
neste år. 

Faldet i anbringelser skyldes de tiltag, der er gjort i 2009. Tallet har hen over de sidste par år 
været relativt stabilt, og det vurderes derfor nu, at vi er på et niveau, hvor vi ikke kan forven-
te et yderligere fald. Den seneste tid er der sket en lille stigning i antallet af anbragte.

 Anbringelsestyper

I september måned 2013 var der 84 børn anbragt. Af nedenstående tabel fremgår det, 
hvordan de 84 børn er fordelt på de enkelte anbringelsestyper:

Anbringelsestype/

dagbehandling

Antal børn
i marts 
2009

Antal børn
i marts 
2010

Antal børn
i aug. 
2011

Antal børn
i marts 
2012

Antal børn
i marts 
2013

Antal børn
i septem-
ber 2013

Opholdssteder 40 30* 30 31 33 40

Plejefamilie 27 20 23 21 20 19

Børneudvalget – faktanotat – januar 2014   26



Netværksplejefamilie 3 2 3 5 4 5

Eget værelse 11 19 23 21 9 7

Kost- og efterskole 4 3 1 1 4 3

Døgninstitution - behand-
ling 16 8 9 11** 9 9

Døgninstitution - udred-
ning

5** 3 ***

I alt 103 82 89 95 82 84

Note: *: Her indgår 1 borger, som vi efterfølgende har fået refusion for. **: pr. 1.1.12 er der påbegyndt registrering 
af om døgnopholdet er behandling eller udredning med senere sigt på opholdssted e.l. ***: Der er ikke lavet en opde-
ling i udredning kontra behandling, da der arbejdes med en bedre registreringspraksis, men det er vurderingen af der 
er 2 evt. 3 i udredning af de 9 nævnte.

Det fremgår, at der er sket en forskydning imellem typer af anbringelser fra marts 2009 til 
september 2013. Således er anbringelser i døgninstitutioner reduceret, mens brugen af speci-
elt eget værelse har været øget væsentligt, men dog faldet markant på det seneste. For op-
holdssteder gælder desuden, at antallet af disse (dyrere anbringelser) er steget igen efter en 
lang periode med et fald. 

Anbringelser aldersfordelt

Af figuren kan det ses, at det er blandt de ældste (altså unge over 14 år) af de anbragte, væk-
sten det sidste års tid er sket.
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Udviklingen i andelen af anbragte

Af figuren kan det ses, at andelen af 0-18 årige, der har været anbragt er faldet fra 2008 til 
2010, mens den er steget i 2011 og 2012 og igen faldet markant i de første 9 måneder af 
2013. Desuden kan det ses, at Gribskov kommune anbringer færre end der i gennemsnit an-
bringes i Danmark, når der ses på antallet af anbragte set i forhold til antallet af 0-18 årige.

Underretninger

Af Gribskov Kommunes hjemmeside fremgår, at alle borgere kan give skriftlig besked (under-
rette) til kommunen, hvis de er bekymrede for et barn eller ung. 

"Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre op-
drageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, 
der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen." 
§154 i Servicelovens kapitel 27 Underretningspligt 

Gribskov Kommune modtager skriftlige underretninger, hvis en privat person eller en offentlig 
myndighed/ansat har kendskab til bekymrende forhold for et barn eller en ung jf. Service-
lovens §153 og §154.

Antal underretninger

Af figuren nedenfor ses udviklingen i antallet af underretninger. I perioden fra 2009 til 2013 er 
der sket en stigning i antallet af underretninger. Denne stigning kan skyldes et nationalt fokus 
på skærpet underretningspligt og -mulighed, samt at der i forbindelse med Barnets Reform er 
sket en reel skærpelse af, hvornår professionelle skal foretage underretning. 
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SKP- og Familiehuset

SKP-huset

SKP-huset er beliggende i Græsted. SKP står for StøtteKontaktPerson, og SKP-huset anvendes 
til unge, der har behov for særlig støtte, og som efter Servicelovens §52, stk. 3, nr. 6. er tildelt
en kontaktperson. Huset har fem fastansatte kontaktpersoner, og der er pt. 44 unge tilknyttet 
huset. De unge har hver en fast kontaktperson. 

Aktiviteter i huset:
• Drengegruppe: afholdes en gang om ugen med spisning og aktiviteter.
• Pigegruppe: afholdes en gang om ugen med spisning og aktiviteter.
• Ny gruppe i 2014: for de lidt yngre unge – denne gruppe er for både drenge og piger.
• I det nye år afholdes forskellige mindre kurser, som sætter fokus på ”Motion og be-

vægelse”, ”Krop og velvære” og ”Unge med angst”.
• Huset bruges derudover til møder med de unge og forældre, teammøder, når de unge 

mødes med deres kontaktpersoner mm.
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Bo-selv i SKP-huset

Bo-selv i SKP-huset er et botilbud til unge, der er anbragt på eget værelse, som i udgangs-
punktet kan klare sig selv, men som har behov for begrænset pædagogisk støtte. I øjeblikket 
er der to unge på eget værelse med fælles køkken og bad. Det er de faste kontaktpersoner i 
SKP-huset, der varetager de pædagogiske opgaver i forbindelse med bo-selv. De unge, som 
bor i botilbuddet får tilknyttet en kontaktperson, der støtter den unge. De daglige gøremål kla-
rer de unge som hovedregel selv. Der afholdes husmøder med fokus på naboskab, og der invi-
teres hver søndag til søndagsbrunch. De unge kan også deltage i grupperne i SKP-huset.

Familiehuset

Familiehuset ligger i Græsted. Huset er tænkt som et tilbud i henhold til Servicelovens §52, 
stk. 3, nr. 2 og 3 for målgruppen fra graviditet til 12 årige, hvor der i øjeblikket er tænkt et 
udviklingsprojekt ind i forhold til at udvikle på vores forebyggende familieindstanser, sådan at 
vi skaber tilbud, der tilrettelægges med henblik på at give bedst mulig kvalitet og effekt for 
borgeren. Tilbudet vil rumme både individuelle samt gruppeforløb for målgruppen. Denne 
udviklingsproces er sat i gang i efteråret 2013 og pågår ca. hen over det næste halve år.

Herudover er det tænkt, at vi skal udvikle et undersøgende fokus i henhold til § 50, stk. 4, 
hvor vi vil undersøger barnets, familiens og netværkets ressourcer nærmere ( i de sager, hvor 
det ikke, ved en mere traditionel tilrettelagt børnefaglig undersøgelse, er muligt at komme 
samspillet i familien og barnets udfordringer nærmere). Her kan myndigheden inddrage andre 
fagpersoner i familiehuset med henblik på nærmere afdækning af sagen fra et andet fagligt 
perspektiv. 

Der er ikke medarbejdere direkte ansat i huset. De er ansat i Børne- og familieteamet. Fag-
gruppen, der arbejder med dette tilbud, vil typisk være familiekonsulenter og psykologer. Til-
buddet er tænkt i tæt samspil med myndigheden -rådgiverne.

Sammenligning med andre kommuner

Nedenstående tabel sammenligner antallet af børn og unge anbragt uden for eget hjem samt 
antallet, der modtager forebyggende foranstaltninger for Gribskov Kommune og henholdsvis 
en sammenligningsgruppe, Region Hovedstaden samt hele landet.

Det fremgår, at Gribskov Kommune har færre i familiepleje end de andre kommuner, men flere
på døgninstitution, eget værelse og socialpædagogisk opholdssted. 
Desuden har Gribskov Kommune langt flere, der anbringes med samtykke og færre uden 
samtykke end i de andre kommuner.

Af forebyggende foranstaltninger anvender Gribskov Kommune oftere fast kontaktperson end 
de andre kommuner, mens aflastningsophold anvendes mere i andre kommuner end i Gribskov
Kommune.
 

Gribskov
Kommune

Sammenlig-
ningsgruppen

Region
Hovedstaden

Hele landet

BØRN OG UNGE ANBRAGT UDEN FOR 
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EGET HJEM DEN 31.12.2012

Andel børn og unge anbragt uden for eget 
hjem (i promille af 0-17 årige)

7,7 7,5 8,1 10,1

Fordeling på anbringelsessted (pct.)

Familiepleje 28,8 48,7 47,2 56,5

Kommunale døgntilbud 1,5 1,3 2,0 2,2

Døgninstitution 25,8 20,6 21,8 19,1

Kostskole og/eller efterskole 3,0 4,6 5,7 3,0

Eget værelse 12,1 4,1 3,8 3,3

Socialpædagogisk opholdssted 28,8 20,1 18,6 14,8

Skibsprojekt og uoplyst 0,0 0,0 0,8 1,1

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0

Fordeling på afgørelsestype (pct.)

Med samtykke §52 90,9 80,2 80,0 80,7

Uden samtykke §58 4,5 14,5 16,4 14,9

Dom eller varetægt 3,0 0,6 0,5 0,4

Formandsafgørelse eller uoplyst 1,5 4,6 3,2 4,0

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0

BØRN OG UNGE DER MODTAGER FORE-
BYGGENDE FORANSTALTNINGER DEN 
31.12.2012

Andel børn og unge der modtager forebyg-
gende foranstaltninger (i promille af 0-17 åri-
ge)

7,6 9,6 9,5 12,1

Fordeling af sager på foranstaltningsart 
(pct.)

Personlig rådgiver 1,5 1,3 2,2 1,0

Fast kontaktperson 47,8 35,7 34,3 36,6

Aflastningsophold 38,8 49,5 50,9 49.0
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Praktikophold 3,0 2,9 1,6 2,8

Øvrigt 9,0 10,6 11,1 10,5

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0

Kilde: ECO-Nøgletal

Note: Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Gribskov er 14.

Fakta: Stabs- og støttefunktioner
Stabs- og støttefunktioner dækker over de tværgående teams ”Rådgivning, Support og Under-
søgelse”, ”Analyse og Udvikling” samt ”Styring, Drift og Administration”.

Analyse og Udvikling

”Analyse og Udvikling” er en understøttende stabsfunktion, og varetager følgende opgave- og 
funktionsområder:

• Udvalgsbetjening
• Projektledelse
• Proces- og metodestøtte til udvikling
• Kompetenceudvikling og tværgående netværk
• Organisationsudvikling
• Kommunikation

Normeringen for teamet er 9 fuldtidsstillinger.

Styring, Drift og Administration

”Styring, Drift og Administration” er en understøttende stabsfunktion, og varetager følgende 
opgave- og funktionsområder:

• Sekretariatsopgaver
• Opkrævning
• Økonomistyring (budgettildeling og -opfølgning)
• Driftsplanlægning (skoleindskrivning, kørselsplanlægning, prognoser og kapacitetstil-

pasning)
• Pladsanvisning
• Tilsynsopgaver

Normeringen for teamet er 10,35 fuldtidsstillinger. 

Rådgivning, Support og Undersøgelse

Opgave- og funktionsområderne i ”Rådgivning, Support og Undersøgelse” er:
• Myndighedsopgaver i forhold til dagtilbudsloven og folkeskoleloven
• Rådgivnings- og supportopgaver målrettet børn i dagtilbud og skoler
• Understøtte udvikling af inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud og skole
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• Understøtte udvikling af kommunale specialtilbud
• Sparring og rådgivning til medarbejdere, der arbejder med socialfaglig indsats

Teamet er bemandet med psykologer, talepædagoger og ergo-/fysioterapeuter. Opgaveløsnin-
gen er udviklet i retning af en efterspørgselsstyret og decentral model.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen arbejder sundhedsfremmende og forebyggende. Udover de forebyggende op-
gaver, yder sundhedsplejen en særlig indsats rettet mod den gruppe af børn og forældre, der 
har særlige behov. Der er fokus på børn og familier med særlige behov i samarbejde med de 
øvrige teams i Center for Børn og Unge, praktiserende læger, hospitaler mv. 

Derudover anvendes arbejdsmetoden ”Bånd der knyttes”, der er en tidlig indsats og opsporing 
af gravide med særlige behov. Dette er et samarbejde mellem jordemødre, psykologer, rådgi-
vere og sundhedsplejen. 

Omfang

I Gribskov Kommune kommer der ca. 300 børn til om året. Sundhedsplejen aflægger besøg 
hos kommunens småbørn, men tilbyder også sundhedspædagogiske aktiviteter og/eller under-
søgelser og samtaler for alle skolebørn på følgende klassetrin: 1., 3., 5. og 8. klasse. Derud-
over er der en særlig indsats til børn med særlige behov. Sundhedsplejen har også en konsu-
lentfunktion i dagtilbud og skoler i forhold til konkret rådgivning om sundhedsmæssige forhold.
Sundhedsplejerskerne deltager i arbejdet i Tidlig Indsats (Klyngerne) med 300 timer om året. 

Sundhedsplejen er normeret til 8,8 fuldtidsstillinger. 

Gribskov tandpleje

Gribskov tandpleje arbejder efter sundhedsstyrelsens retningslinier og efter LEON princippet. 
(lavest effektive omkostningsniveau). Tandplejen har gennem de sidste 4 år gennemført en 
omstilling efter LEON princippet med kompetenceudvikling af personalet. Dette har kunnet 
gennemføres sammen med de større klinikenheder, der giver gode muligheder for udnyttelse 
af de forskellige medarbejdergruppers faglige kompetencer. Tandplejen har derfor kunnet bi-
drage med store besparelser i de sidste 3 år. Tandplejen har i dag den teamsammensætning, 
som anbefales af sundhedsstyrelsen og der er taget højde for det faldende børnetal. Gribskov 
tandpleje omfatter også omsorgstandpleje og specialtandplejen, hvor antallet af tilmeldinger 
stiger i takt med antallet af ældre øges.

Marts 2010

Medarbe-
jder-grupper

Almen tandpleje Tandregulering Omsorgstand-
pleje

Administration Total

Tandlæge 6,19 1 0,28 1,17 8,64

Tandplejer 2,37 1 0,31 3,68
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Klinikass. 10,71 2,97 0,46 1,9 16,04

Oktober 2013

Medar-
bejder-grupper

Almen tandpleje Tandregulering Omsorgstand-
pleje

Administration Total

Tandlæge 4,53 1 0,24 1 6,77

Tandplejer 2,48 1,2 0,18 3,86

Klinikass. 9,26 3,24 0,42 1,24 14,16

Tandpleje for børn og unge

Gribskov Tandpleje er et tilbud om gratis tandpleje til børn og unge mellem 0 og 18 år. Formå-
let er forebyggelse, undersøgelser, tandbehandling og tandreguleringsbehandling. Der er 8458 
børn og unge tilknyttet den kommunale tandpleje. Fra august 2012 gik tandplejen fra 9 klinik-
ker til 3 klinikker. Klinikkerne ligger i Gilleleje, Helsinge og Græsted. I Græsted ligger også tan-
dreguleringen. Alle børn får kort med tid sendt hjem og det er forældrene, der skal sørge for, 
at barnet kommer til tandlæge. Gribskov tandpleje fungerer som familietandlægen, da famili-
ens børn kan få tid sammen. De fleste forældre behøver kun at komme i tandplejen en gang 
hver 18.måned. Det er et vigtigt led i effekten af forebyggelsen, at forældrene er med ved un-
dersøgelserne. Der arbejdes målrettet på at reducere udeblivelserne ved at sende en SMS 24 
timer før aftale. Der indsamles e-mailadresser, og der sendes en mail til de personer, der øn-
sker det.

Der er frit valg for de 16-17årige, der kan vælge at gå til privat tandlæge med 100% refusion.
Indkaldelse til et afsluttende tandeftersyn finder sted i god tid før 18 år. Ved dette eftersyn be-
der tandplejen om navnet på den privatpraktiserende tandlæge, barnet ønsker at benytte. 
Tandplejen sørger herefter for at overføre relevant journalmateriale til et fortsat regelmæssigt 
tandplejetilbud hos privat tandlæge.

Omsorgsplejen 

Gribskov Kommune tilbyder omsorgstandpleje til personer der, på grund af nedsat førlighed el-
ler vidtgående fysisk eller psykisk handicap, ikke har mulighed for at benytte det almindelige 
tandplejetilbud. 

Omsorgtandplejen omfatter også  unge over 18 år, med nedsat funktionsevne, der ikke kan 
benytte det almindelige tandplejetilbud hos privat praktiserende tandlæger, men som skønnes 
at kunne modtage omsorgstandplejetilbuddet. De visiteres direkte fra børne- og ungdoms- 
tandplejen til omsorgstandplejen.

Personer med betydelig og varig nedsat funktionevne, der oprindelig er visiteret til special-
tandplejen,kan viderevisiteres til omsorgstandplejen,såfremt dette efter en tandlægefaglig 
vurdering skønnes hensigtsmæssigt. 
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Tilbuddet omfatter alle former for behandling. Regelmæssige undersøgelser af tænder og pro-
teser og forebyggelse af lidelser og sygdomme i munden. Behandling af symptomer og syg-
domme i tænder og mund, samt protesearbejde.

Specialtandplejen

Visitation til specailtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse af patientens evne og 
mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud. Denne bedømmelse bør foretages af en fag-
person, der har jævnlig kontakt med patienten,kendskab til dennes funktionsnedsættelse og 
som har ansvaret for den pågældende person.

Gribskov tandpleje har indgået kontrakt med Frederikssund kommunale tandpleje, som vare-
tager specialtandplejen.

Tandplejen i tal 

8458 børn og unge

158 i omsorgstandplejen

78 i specialtandplejen

I alt 8694 

Overordnede udviklingstendenser
Overordnet set kan peges på bl.a. følgende temaer:

• Nationale reformer og initiativer, herunder folkeskolereform, overgrebspakke, erhvervs-
uddannelsesreform, arbejdsmarkedsreform mv.

• Videre udvikling af sammenhængende børne- og ungeområde: vores børn
• Fælles borger
• Kommunale mål og fokus på resultater 
• Et faldende børnetal og bygningskapacitet
• Digitalisering

Eksterne samarbejdsrelationer og arrangementer med poli-
tisk deltagelse

Eksterne samarbejdsrelationer

Børneudvalget samarbejder især med:
• Ledere fra dagtilbud, skoler/fritidsordninger, Ungdomsskole, Unge
• Bestyrelser (forældrevalgte)
• Børn og unge i form af fælleselevråd og ungerådet.

Arrangementer med politisk deltagelse

Udover Børneudvalgsmøder og Byrådsmøder har Børneudvalget i den forgangne byrådsperiode
bl.a. deltaget i: 

• Børnetopmøde og Skolerigsdag – altid ultimo januar – skiftevis hvert år – arrangeret af 
KL
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• to årlige møder mellem Børneudvalget og bestyrelser fra skoler og dagtilbud. Møderne 
har været brugt til såvel eksterne faglige oplæg som dialog

• Børnebyrådsmøde, hvor børn og unge leger politikere for en dag – de øver sig i at argu-
mentere og fordele midler  

• dialog med ledere om resultatkontrakter
• løbende besøg i lokale skoler/daginstitutioner
• ad hoc besøg i andre kommuner

Der er planlagt følgende for Børneudvalget primo 2014:
• Børnetopmøde 30.-31. januar 2014 i Ålborg
• Ideværksted 6. februar 2014, ca. kl. 17.00-21.30
• Børne- og ungehøring 25. marts 2014, kl. 10.00-14.00
• Ungeområdet – fælles for BØR og ARB, april

På februarmødet fremlægges et forslag til plan for Børneudvalgets besøg i lokale daginstitutio-
ner, skoler og socialfaglige indsatser i løbet af 2014. 
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Sager/projekter: Læringsreform
Med Læringsreformen følger en ændret tilgang til styring af Folkeskolen, hvor styring af pro-
cesser og indsatser erstattes af styring efter få klare mål. 

Læringsreformen bygger bl.a. på erfaringer fra reform af uddannelsessystemet i delstaten On-
tario i Canada. Erfaringen har her vist, at klar og tydelig prioritering for uddannelsessystemet, 
fra det politiske niveau til ledelser, medarbejdere og faglige organisationer, har skabt flotte for-
bedringer for børnene.

Med dette afsæt videreudvikler Center for Børn og Unge mål- og resultatstyringen således, at 
der fremover opnås en langt klarere fælles retning for indsatserne på børne- og ungeområdet. 
En klar fælles retning fordrer få klare og prioriterede mål, der er retningsgivende for alle ind-
satser.

Målstyring i Center for Børn og Unge
For at tydeliggøre en fælles retning arbejdes fremover med et målhierarki med en tydelig rød 
tråd helt fra mål på nationalt niveau til mål for progressionen hos det enkelte barn eller børne-
gruppen.

Målhierarkiet kan illustreres med følgende trekant:
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Målhierarkiet består af:
• Nationale mål: den overordnede vision for arbejdet med børn og unge samt de fire re-

sultatmål
• Kommunale mål: langsigtede strategiske mål, der viser en fælles retning og tydelig pri-

oritering i arbejdet hen imod visionen.
• Lokale mål: mål, der markerer de næste skridt for den enkelte institution, skole eller 

afdeling, hen imod at opnå de kommunale mål.
• Mål for læringsrum: mål for børns læring, f.eks. ved de pædagogiske læreplaner i 

dagtilbud og fælles mål i folkeskolen.
• Mål for barnet eller børnegruppen: mål for det enkelte barns progression, f.eks. i indivi-

duelle handleplaner, elevplaner og uddannelsesplaner.

Hierarkiet kommer i praksis til udtryk i, at formulering af overordnet vision, retning og priorite-
ring fastlægges i den politiske beslutningsproces, samt ved en stadigt større konkretisering jo 
tættere niveauet er på det enkelte barn eller den enkelte unge.

De nationale mål er fastlagt fra landspolitisk niveau ifm. Folkeskolereformen og Ny Nordisk 
Skole. Den overordnede vision for arbejdet med børn og unge i Gribskov Kommuner er såle-
des:

• At udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige som muligt
• At mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
• At styrke tilliden til og trivslen i dagtilbud og folkeskole med respekt for professionel vi-

den og praksis

I Folkeskolereformen er desuden landspolitisk fastlagt fire resultatmål i forbindelse med de tre 
nationale mål:

• ad 1. Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i nationale test
• ad 1. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
• ad 2. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og ma-

tematik skal reduceres år for år
• ad 3. Elevernes trivslen skal øges

De fire nationale resultatmål forventes yderligere konkretiseret og vil gå igen som kommunale 
mål i målstyringen i Center for børn og unge.

Børneudvalget beslutter kommunale resultatmål
De tre overordnede visioner konkretiseres til få, langsigtede resultatmål. Med fastsættelsen af 
de kommunale resultatmål træffer Børneudvalget beslutning om de temaer, der bør have sær-
lig prioritet i Center for Børn og Unge samt om, hvor højt de enkelte områder skal stræbe in-
den for de prioriterede temaer.

De kommunale mål formuleres som konkrete mål for den effekt eller det resultat, som Børne-
udvalget ønsker at se hos borgerne, det vil her sige for børn, unge og deres forældre.
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Et styrket fokus på retning og prioritering fra Børneudvalgets side åbner mulighed for større 
lokal metodefrihed og dermed en styrkelse af råderummet hos lederne af de borgernære en-
heder til at afprøve og udvælge de metoder, der lokalt skaber størst effekt.

Valget om i endnu større grad at styre via resultatmål forudsætter desuden styrkelse af den lø-
bende opfølgning på mål og resultater. Dette fordrer en videreudvikling af effekt- og resultat-
målingerne og deres anvendelse i hele Center for Børn og Unge hen imod:

• løbende opfølgning på centrale indikatorer for målopfyldelse
• viden om sammenhæng på tværs af indikatorer
• viden om tendens og udvikling over tid

Proces for formulering af kommunale resultatmål
Langsigtede kommunale mål besluttes af Byrådet i 1. kvartal 2014 efter en grundig dialog- og 
inddragelsesproces i 3. kvartal 2013.

Dialog og inddragelsesprocessen består af en række seminarer for:
• alle ledere i Center for Børn og Unge
• forældre i bestyrelser for skoler og dagtilbud
• medarbejderne gennem lokale tillidsrepræsentanter fra BUPL, FOA og DLF
• elever i fælleselevrådene

Ved udsendelse af denne dagsorden var to af fire seminarer gennemført. Gennemgående 
temaer, der peges på for formuleringen af kommunale resultatmål er:

• Faglige resultater
• Trivsel og sociale kompetencer
• Social arv
• Ledelse
• Forældredeltagelse og - ansvar

Proces for formulering af lokale resultataftaler 
I forlængelse Børneudvalgets beslutning af kommunale mål, udarbejdes lokale resultataftaler 
med resultatmål. Målene fastlægges i dialog mellem ledelsen for Center for Børn og Unge og 
lederne for de borgernære enheder hhv. de centrale støttefunktioner i centret.

Opfølgning på resultataftalerne og de fastlagte resultatmål afrapporteres løbende til Børne-
udvalget i sammenhæng med Resultatstatus, herunder den årlige Kvalitetsrapport på skoleom-
rådet samt Temperaturmåling på dagtilbudsområdet.

Børneudvalget – faktanotat – januar 2014   39



Sager/projekter: Børnebyer

Om værdier i arbejdet med børne- og ungemiljøer (børnebyer) 

Hvorfor børne- og ungemiljøer (børnebyer) i Gribskov Kommune?
• Fordi der er politisk ønske om at bevare tilbud på børne- og ungeområdet i de otte lo-

kalsamfund (Blistrup, Gilleleje, Esrum/Esbønderup, Græsted, Annisse, Sankt Helene, 
Ramløse og Helsinge)

• Fordi lokale tilbud til børn og unge understøtter attraktive og bæredygtige lokalsamfund
i kommunen

• Fordi børnetallet daler, og kommunen er nødt til at justere tilbudene
• Fordi kommunen hellere vil frigøre bygninger og ændre på uhensigtsmæssige struktu-

rer, end gå på kompromis med kvaliteten i tilbudene
• Fordi der er et ønske om at arbejde helhedsorienteret omkring og med børn og unge - 

have inkluderende fællesskaber - løfte og udvikle kvaliteten

Mere konkret betyder ovenstående, at der bl.a. sættes fokus på:
• styrket samarbejde på tværs af faggrupper
• øget pædagogisk og inkluderende fokus på tværs af tilbud og almen/special
• højere grad af aldersblandede grupper 
• større involvering og partnerskaber med andre aktører 

 
Overordnet set arbejdes for at styrke det helhedsorienterede arbejde omkring og med børn og 
unge. Det afspejles bl.a. i arbejdet med at etablere attraktive og bæredygtige lokalsamfund - 
børne- og ungemiljøer (børnebyer) og i den administrative omorganisering i Center for Børn og
Unge. 

Lokalsamfund og børne- og ungemiljøer (børnebyer)
Forståelsen af, hvad et lokalsamfund er og består i, er ikke entydig. Det afhænger i høj grad 
af, hvilket perspektiv lokalsamfundet betragtes fra. Der vil være stor forskel på, hvad et lokal-
samfund er for et yngre barn, hvor nærhed og tryghed kan være væsentlige værdier. Og hvad 
et lokalsamfund er for en ung, der skal lære at begå sig i trafikken, øge sin selvstændighed og 
have mulighed for at dyrke både venner og fritid. I en kommune som Gribskov med store af-
stande mellem byer, lokalsamfund og tilbud (såvel kulturelle som på børne- og ungeområdet) 
er det en præmis at forholde sig til og drøfte, hvilke tilbud der er vigtigt at have tæt på, og 
hvilke der med fordel kan være mere på afstand geografisk set. Dette er således også en drøf-
telse af, hvilke tilbud, der skal være tilgængelige mange steder i kommunen, og hvilke der 
med fordel skal etableres færre steder, og derved fortsat virke som lokale tilbud ud fra mål-
gruppens forståelse af og orientering mod lokalsamfund rækkevidde. Det er således også et 
væsentligt element i dialogen om etableringen af børne- og ungemiljøer (børnebyer).

Der arbejdes for at have så gode tilbud som overhovedet muligt for de borgere, børn og unge, 
som allerede bor i Gribskov Kommune, og for de, der måtte komme hertil. Samtidig arbejdes 
på at involvere borgere endnu mere i arbejdet med at udvikle lokalområderne. Det vil dels ske 
ved et helhedsorienteret og sammenhængende arbejde lokalt i forhold til at nytænke arbejdet 
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omkring børn og unge og udvikle kvaliteten. Dels ved øget fokus på snitflader, indsatser og 
samarbejde på tværs af centerstrukturen i den administrative organisering. Målet er bl.a. at 
understøtte værdierne i den lokale udvikling for at opnå synergi og helhed på tværs.

Etableringen af børne- og ungemiljøer (børnebyer) er igangsat i efteråret 2012 i forbindelse 
med Byrådets vedtagelse af Budgetaftale 2013-2016. Grundlaget for Budgetaftalen har bl.a. 
bestået i analyser af mulighederne for at optimere på bygninger på børne- og ungeområdet, 
inspiration udefra, og besøgstur til Fyn og Jylland omkring mere sammenhængende tilbud 
samt lokale drøftelser af synergier ved tværfagligt samarbejde og sammenhængende brug af 
resurser i det hele taget. Processen omkring udviklingen af børne- og ungemiljøerne (børneby-
erne) forventes at løbe i hele budgetperioden frem mod 2017. 

I tråd med arbejdet omkring børne- og ungemiljøer (børnebyer) har Ministeriet for Børn og 
Undervisning bl.a. sat fokus på udviklingen af faglige kompetencer, pædagogiske læringsmiljø-
er, tværfagligt samarbejde, helhed mellem undervisning og fritid samt sundhedsfremme og 
forebyggelse via indsatsen Ny Nordisk Skole. En indsats som Gribskov Kommune følger og del-
tager i med etableringen af Ramløse Børneby.

Brændende platform
En forudsætning for arbejdet med børne- og ungemiljøer (børnebyer) er naturligvis, at der 
rent faktisk er børn og unge i lokalsamfundene, og at der er en tilstrækkelig kapacitet som 
grundlag for at etablere miljøerne. Jf. befolkningsprognose 2012 for 0-5 årige og 6-16 årige 
forventes antallet af 0-5 årige at falde med knapt 200 børn, mens antallet af 6-16 årige for-
ventes at falde med 400 børn de kommende 5 år (Befolkningsprognose 2012, Resultatstatus 
1, 2013).

Hvis der ikke justeres strukturelt på såvel dagtilbuds- som skoleområdet, vil flere tilbud ikke 
være fagligt og økonomisk bæredygtige om få år. Der skal med andre ord justeres, sådan at 
de midler, der er til rådighed, benyttes mest hensigtsmæssigt. Her er løsningen omkring 
børne- og ungemiljøer (børnebyer) et strukturelt bud, der samtænker eksisterende tilbud i nye
strukturer og enheder med henblik på at bevare tilbud på børne- og ungeområdet i alle lokal-
samfund. Samtidig med at der kan effektiviseres på udgifter til vedligehold og drift, og der kan
frigøres bygninger.

Ind i tænkningen omkring børne- og ungemiljøer (børnebyer) er desuden en forventning om 
bæredygtige tilbud, derfor vil der også blive set på effektivisering på ledelse, administration, 
medarbejderressurser mv. Der er ikke opstillet et måltal herfor, men løsninger skal findes og 
indgår i processerne. 

Proces og involvering
Den overordnede ramme for de processer, som sættes i gang i hvert af de otte lokalsamfund, 
handler om at skabe forløb, hvor der er god sammenhæng mellem de forskellige tilbud og i 
forhold til tænkningen omkring læring og undervisning. Det vil være forskelligt, hvad det en-
kelte lokalsamfund vil udvikle og arbejde videre med. 

Lokalsamfundene er forskellige og har forskellige forudsætninger. Det skal afspejles i de lokale 
processer, dialoger og løsninger. Overordnet set vil nogle børne- og ungemiljøer (børnebyer) 
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bestå i en fysisk sammenlægning af tilbud, mens andre i højere grad vil handle om at udvikle 
tilbudene i sammenhæng med det bysamfund, de er en del af. For alle lokalsamfund indgår 
væsentlige drøftelser af, hvad et lokalsamfund er og indeholder for fx en 3-årig, en 16-årig og 
en borger i det hele taget.  

Processerne vil foregå i forskelligt tempo lokalsamfundene i mellem, og der vil være nogle ind-
byrdes forskudte faser i hvert lokalsamfund. Fx omkring drøftelser med og processer hvor 
børn/unge, forældre, medarbejdere og ledere inddrages. 

Et væsentligt element for at lykkes med at etablere bæredygtige og attraktive børne- og unge-
miljøer (børnebyer) er, at der er et reelt samarbejde medarbejdere og ledere tilbudene i mel-
lem, men også at børn, unge, forældre og borgere involveres.
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Sager/projekter: Børn og unge i udsatte positioner

Overgrebspakke

Folketinget har den 14. maj 2013 vedtaget den såkaldte ”Overgrebspakke”, som trådte i kraft 
den 1. oktober 2013. Loven indeholder følgende hovedelementer:

1. Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb
2. Underretninger skal vurderes inden 24 timer, og opfølgningen på underretningen skal 

styrkes
3. Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt
4. Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats
5. Støtte til plejefamilier, der ønsker at adoptere
6. Underretningspligt mellem Danmark og Færøerne

Konsekvenser for Gribskov Kommunes praksis

Ændringerne i loven nødvendiggør en justering af kommunens nuværende sagshåndtering 
vedrørende underretningssager. Yderligere kan der på området konstateres en generel sagstil-
gang, såvel som en stigning i kompleksitet i sagerne. 

For at imødekomme øget sagstilgang, samt at kunne leve op til lovgivningens nye krav gen-
nemføres en effektivisering i opgavetilrettelæggelsen, ligesom der tilføres en mindre ressour-
cetilførelse til området. 

For at kunne varetage opgaven omkring vurdering af underretninger etableres en forvisitation.
Medarbejdere i forvisitationen skal modtage alle underretninger, nye såvel som i eksisterende 
sager. Forvisitationen skal foretage en socialfaglig vurdering af underretningen inden der er 
gået 24 timer fra modtagelsen, samt iværksætte den nødvendige indsats. 
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Sager/projekter: Unge
Der er fokus på at drive den tværgående ungeindsats, at sikre koordination på tværs, håndtere
dilemmaerne, der følger af den komplekse og forskelligeartede lovgivning og sikre innovation 
og resultater i ungeindsatsen.

Udfordringerne i den kommende periode er dels omsætningen og den videre udvikling af den 
politisk vedtagede Mål og indsatser 2014-2015, Unges gennemførelse af uddannelse, dels 
håndteringen, implementeringen af reformerne på Arbejdsmarkedsområdet.
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4. Erhvervs- og 

turismeudvalget

Introduktion for byrådet - Januar 2014



 

Introduktion til Erhvervs- og 
Turismeudvalget

2014-2017

  
Januar 2014



 

Oversigt over gennemgang

➔ Udvalgets hovedopgaver
➔ Særlig lovgivning
➔ Udfordrende fakta på erhvervsområdet i Gribskov
➔ Fakta på turismeområdet
➔ Planstrategi 2013 og Kulturstrategi
➔ Centrale aktører
➔ Det énstrengede erhvervsfremmesystem (Væksthus og 
Iværksætterhus)
➔ Erhverv Gribskov og Gribskov Erhvervsråd
➔ Udviklingstendenser ift samarbejde
➔ Større konkrete projekter 



 

ETUs hovedopgaver

� erhverv og relationer til erhvervene generelt (inkl. 
relationer til Gribskov Erhvervsråd, Væksthuset og 
Iværksætterhuset) 

og 

� udvikling af turisme (inkl. relationer til 
VisitNordsjælland).



 

Særlig lovgivning ETU arbejder under 
Kommunal-

fuldmagten

□ Selv drive 
erhvervsvirksomh
ed

□ Økonomisk støtte 
til private 
virksomheder

Erhvervsfremme

□ Forbedre rammer for vækst 
og eksport

□ Fremme tilpasningen i 
erhvervsstrukturen

□ Fremme den regionale 
erhvervsudvikling og 
beskæftigelse

□ Styrke de offentlige 
myndigheders samarbejde 
om erhvervsudvikling

□ Udvikle samarbejdet 
mellem offentlige 
myndigheder og de private 
erhverv

VisitDenmark

Kommuner og 
kommunale 
turismeudviklings-
selskaber, der 
iværksætter 
erhvervsudviklings-
aktiviteter, hvor der er 
offentlig 
medfinansiering, skal 
koordineres med 
Visitdenmark – når der 
er tale om aktiviteter 
vedr. international 
markedsføring af danske 
turismeprodukter.



 

Udfordrende fakta på erhvervsområdet 
i Gribskov

• ¾ af de private arbejdspladser i Gribskov Kommune findes hos de 
små og mellemstore virksomheder. 

• Antallet af små og mellemstore virksomheder og beskæftigelsen er 
faldende i dag, særligt indenfor transporterhvervet samt bygge- og 
anlæg.

• Mange sæsonfølsomme virksomheder.

• Knap 1.000 selvstændige (i 2011) som er over 55 år. 



 

Fakta på erhvervsområdet



 

Fakta på erhvervsområdet



 

Fakta om turisme i Gribskov
[Kilde: ”Videncenter for Kystturismen”]

□ Knap 1 mia. kr. i turismeomsætning, heraf knap 300 mio i 
detailhandlen.

□ 2. største kommune i landet målt i antal feriehuse

□ 4. største kommune målt efter turismens relative betydning 

□ 460.000 reg overnatninger (en stor andel er campister)

□ 227.000 reg overnatninger i feriehuse

□ 1- dagsturister lægger fleste penge af alle feriegrupper. 

□ 60 % af turismeomsætningen er fra danske turister, herefter 
svenskere, nordmænd og tyskere.



 

Erhverv - hvor der skal 
skabes bedre rammer for et 
mere levende, varieret og 
robust erhvervsliv og 
derigennem skabe vækst og 
beskæftigelse.

Klima - hvor formålet er at fremme 
et mere effektivt ressourceforbrug 
og en bæredygtig udvikling, 
samtidig med at det lokale 
erhvervsliv og turismen styrkes.

Turisme - hvor det unikke 
potentiale, der er for vækst og 
udvikling indenfor turisme i 
kommunen skal understøttes 
og styrkes.



 

• En stærk kulturel profil der kobler kultur, viden, turisme, 
erhverv og byplanlægning til værdiskabende aktiviteter, 
netværk og partnerskaber.

• Et mangfoldigt kulturtilbud med både brede, folkelige og 
unikke oplevelser – også for de få.

• Et levende miljø, der giver plads til borgerinitiativer og tilbyder 
rammer og inddragelse i kreative processer

• Kendskab til den kulturelle arv – kulturlandskab og historiske 
mindesmærker, der møder gæst og borger gennem nutidig 
formidling og historiefortælling.



 

Centrale aktører (foruden branche org. ol.)

 



 

Det 1-strengede 
erhvervsfremmesystem



 

Vejledning af virksomheder 
med et vækstpotentiale.

Kapital gennem rådgivning

Finansieringstjek

Salg og markedsføring

Eksport

Produkter og beskyttelse



 

1:1 Sparring med en konsulent (der er rådgivninger i 
Gribskov hver 14. dag)

Startupmøder

Startupcafeer

Startupkurser (en vis medfinansiering)



 



 

Gribskov Erhvervsråd

Gribskov Erhvervsråd blev en realitet i januar 2013.

Rådets hovedformål er, at kunne danne ramme omkring dialog 
mellem erhvervsliv, politikere, erhvervsforeninger og andre 
centrale aktører. 
Ligeledes arbejder rådet for, at fremme tiltag, der understøtter 
erhvervslivets mål og Byrådets erhvervs- og 
beskæftigelsesindsats. 
Dette skal som samlet indsats være medvirkende til at sætte 
erhverv i en bred forstand på dagsordenen i Gribskov Kommune.



 

Udviklingstendenser ift samarbejder på 
erhvervs- og områderne

• Fra mange og fragmenterede indsatser til en koordineret 
strategisk indsats

➔ Fælles fokuseret vækstdagsorden i regi af KL/KKR
➔ VisitNordsjælland
➔ Lokalt sammenhold



 

Større konkrete turismetiltag
□ ”Klassisk badeby” - EUprojekt i regi af VisitNordsjælland med 
fokus på Gilleleje og Tisvilde.

□ ”Kystturisme” - Nationalt indsats i regi af Videncenter for 
Kystturisme.

□ Udvikling af ”Museum Nordsjælland”.

□ Kulturbaseret byudvikling – Kulturhavn Gilleleje og Esrum 
Klosterby, Tisvildeleje som klassisk badeby.

□ Lokalhistorie som grundlag for udvikling af turismeprodukter 
– f.eks Gilleleje ´43.



 

Større konkrete erhvervstiltag
□ Etablering af Vækstfabrik i Gilleleje

□ Kommunikationsportaler (kommunens og Erhverv Gribskov)

□ Markedsføringsstrategi 

□ Kompetenceudvikling af håndværkere

□ Internt kompetenceudviklingsforløb om professionel 
erhvervsrettet service



Bilag
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Erhvervs- og Turismeudvalget 2014-2017 

Introduktion til Erhvervs- og Turismeudvalget

Erhvervs- og Turismeudvalget varetager som fagudvalg den umiddelbare forvaltning af erhverv
og relationer til erhverv (herunder relationer til Gribskov Erhvervsråd, Væksthuset og 
Iværksætterhuset), samt udvikling af turisme (herunder relationer til VisitNordsjælland). 
Desuden udarbejder udvalget forslag og foretager indstillinger til Byrådet om politikker og 
sektorplaner under udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget.

Områderne er reguleret af Lov om Erhvervsfremme, Lov om VisitDenmark og  
Kommunalfuldmagten.

Erhvervsområdet – og til dels turismeområdet – er relativt nye områder under den kommunale
forvaltning. Dog har det tidligere alene været ”kan-opgaver” og det har samtidigt været 
amterne, der har været den primære aktør i forhold til at levere en decideret erhvervsservice. 
Dette ændrede sig i forbindelse med Strukturreformen, hvor ansvaret for den lokale 
erhvervsservice blev lagt ud til de enkelte kommuner. 

I det følgende gives et overblik over de overordnede udviklingstendenser, relevante politikker 
og strategier, udvalgets eksterne samarbejdsrelationer, særlige konkrete projekter, samt 
forslag til særlige arbejdsformer.

Overordnede udviklingstendenser

Der er en række positive tegn på en positiv lokal erhvervsudvikling sammenlignet med landets 
andre kommuner:

En positiv lokal erhvervsudvikling (sammenlignet med landets andre kommuner) indikerer at Byrådets 

styrkede erhvervssatsning har haft en effekt. [Kilder: *) Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse 2013 og 

**) Dansk Byggeris erhvervsklimaundersøgelse 2013.]

 
For turismeområdet gør det sig gældende, at dette er en væsentligt kilde til indtjening og 
beskæftigelse. Turismeomsætningen i Gribskov er på knap 1 mia. kr., hvoraf detailhandlen 
står for de 300 mio. kr. Gribskov Kommune er landets 4. største kommune målt efter 
turismeområdets relative betydning. Mens turisternes omsætning på landsplan står for 1,6 %, 
udgør den i Gribskov 5,2 %. Kommunen er desuden den næststørste i Nordsjælland målt i 
turistforbrug med en andel på 21% og med registrerede overnatninger i området står Gribskov
for 35%.

Men der er også udfordringer, der hver for sig giver anledning til udvalgets fokus:

¾ af de private arbejdspladser i Gribskov Kommune findes hos de små og mellemstore 
virksomheder. Antallet af små og mellemstore virksomheder og beskæftigelsen er faldende i 
dag, særligt indenfor transporterhvervet samt bygge- og anlæg samt i landbruget og fiskeriet 
som traditionelt har beskæftiget mange i kommunen. Dette kræver, at der arbejdes for, at 
gøre disse brancher mere robust og dermed ikke så sårbare overfor sæsonudsving. 

Ligeledes er der en stor udfordring i tiden der kommer i forhold til generationsskifte hos lokale 
selvstændige. Ofte er der ikke en plan på plads for, hvordan et eventuelt generationsskifte skal
ske og dette kan ofte føre til, at virksomheden lukkes frem for, at køre videre. I 2011 så 
tallene ud således, at det var knap 1.000 selvstændige de var 55 år eller ældre. Denne 

Ændring i andel af privat beskæftigelse (de seneste 3 år): 9 pladser op*

Andel af erhvervsarealer ift. samlet bygningsmasse (de seneste 3 år): 16 pladser op*

Udvikling i indpendling (det seneste år): 19 pladser op* 

Ændring i nyregistrerede virksomheder (de seneste 3 år): 41 pladser op*

Udvikling i antallet af virksomheder pr 1.000 indbyggere (1 år): 46 pladser op**



udfordring kræver, at kommunen arbejder på, at der sker overdragelsesforretninger således, 
at de enkelte virksomheder kan kører videre i fremtiden.

I forhold til samarbejder, går tendensen i øjeblikket på, at der på regional basis arbejdes på, 
at der skabes en meget stærkere og koordineret vækstindsats i Hovedstadsregionen. Dette 
sker i initiativet ”Fokuseret Vækst” i regi af KL og KKR. Hensigten bag initiativet er, at samle 
de mange fragmenterede vækstindsatser som har været drevet af flere forskellige aktører i de 
sidste år. 

Den samme tendens har man kunne observere på turismeområdet, hvor 5 nordsjællandske 
kommuner er gået sammen om at danne destinationsselskabet VisitNordsjælland. Så frem for, 
at alle kommunerne kæmpede hver for sig – og mod hinanden – er de nu gået sammen og har
fået opbygget, hvad der nu bliver kan anses for, at være en reel regional aktør. Med 2014 sker
et skift i VisitNordsjælland fra udvikling til drift. EU-projektmidlerne stopper, og en ændret 
organisering samt ny strategi og ansøgning til nye EU-projekter pågår for nuværende. 2014 
skal således ses, som en overgangsperiode, hvor de medvirkende kommuner i forventning om 
fremadrettet udvikling og støtte fra blandt andet fra EU har givet tilsagn om fortsat 
økonomiske støtte til VisitNordsjælland. 

Som det er nævnt ovenfor er der med Strukturreformen åbnet op for, at de danske kommuner
får en øget rolle i dette arbejde. Der er i løbet af de seneste år skabt en forøget konkurrence 
mellem kommunerne for at skabe vækst og beskæftigelse via en forbedret indsats overfor det 
lokale erhvervsliv. Dette gælder også i forhold til at tiltrække nye virksomheder til de enkelte 
kommuner. Meget af denne konkurrence er generet af Dansk Industris årlige erhvervsklima-
undersøgelse, der de seneste år har fået følgeskab af en lignende undersøgelse fra Dansk 
Byggeri. 
Disse undersøgelser har i allerhøjeste grad været med til at sætte erhvervslivets betingelser – 
adgangen til erhvervsjord, rammebetingelser, kommunal service etc. - på den lokalpolitiske 
dagsorden. Således også i Gribskov, hvor det tidligere Erhvervs- og Turismeudvalg har peget 
på forskellige indsatsområder, der skulle forbedres i kampen for at komme op af rangstigen. 

Ud fra en overordnet betragtning er dette områder som, i stadig højere grad vil være i fokus 
på både national-, regional- og lokalpolitisk niveau. Krav og forventningerne fra erhvervslivet 
og dets organisationer vil til stadighed blive skærpet og den indbyrdes konkurrence mellem 
kommunerne vil blive intensiveret i årerne der kommer. Dette kræver handlekraft, dialog og 
nytækning, hvis Gribskov til stadighed skal kunne klare sig i denne konkurrencesituation men 
potentialet er til stede. 

Men også lokalt er erhverv og turisme tydeligvis kommet på dagsordenen politisk, 
administrativt såvel som lokalt, således at fokus blandt mange aktører i og omkring Gribskov 
er sat på at styrke Gribskov som en attraktiv erhvervs- og turistkommune.

Politiker og strategier

I Gribskov Kommune er indsatserne på erhvervs- og turismeområdet primært funderet i 
Planstrategien 2012 og Kulturstrategien 2008-2020. 

I Planstrategien særligt omkring temaerne:
• Erhverv - hvor der skal skabes bedre rammer for et mere levende, varieret og robust 

erhvervsliv og derigennem skabe vækst og beskæftigelse.
• Turisme - hvor det unikke potentiale der er for vækst og udvikling indenfor turisme skal

understøttes og styrkes.
• Klima - hvor formålet er at fremme et mere effektivt ressourceforbrug og en 

bæredygtig udvikling, samtidig med at det lokale erhvervsliv og turismen styrkes.

Med Kulturstrategien lægges der vægt på, at der skabes en stærk kulturel profil der kobler 
kultur, viden, turisme, erhverv og byplanlægning til værdiskabende aktiviteter, netværk og 
partnerskaber via fokus på følgende hovedområder: 



• Være kendt på mangfoldige kulturtilbud med både brede, folkelige og unikke oplevelser
- også for de få

• Levende miljøer, der giver plads til borgerinitiativer og tilbyder rammer og inddragelse i
kreative processer

• Praktisere kulturbaseret by-land- og erhvervsudvikling
• Have differentierede lokalsamfund med egen DNA 
• Stærke kulturattraktioner som drivere for lokaludvikling 
• Kulturarv/ lokalhistorie som basis for nytænkning af kultur- og turismetilbud 
• Unikke, sted-specifikke oplevelser og events for borgere og gæster
• Helårsturisme, oplevelsesturisme med fokus på destinationsudvikling " Kongernes 

Nordsjælland".

Af den afrapportering, som det tidligere Erhvervs- og Turismeudvalg fremlagde for 
Økonomiudvalget og Byrådet i november 2013 anbefales det desuden, at det nye udvalg 
udarbejder såvel en erhvervsstrategi som en turismestrategi. 

Eksterne samarbejdsrelationer

I løbet af den sidste byrådsperiode er der på erhvervsområdet arbejdet intensivt på, at skabt 
de bedst mulige relationer til vores nærmeste eksterne samarbejdspartnere. Dette gælder 
primært Erhverv Gribskov (netværksorganisering af de otte erhvervsforeninger i kommunen), 
Iværksætterhuset, Væksthuset og VisitNordsjælland. 

Lokalt

Erhverv Gribskov har været samarbejdspartneren i arbejdet med dels at skabe en struktur 
med en tæt dialog med det organiserede erhvervsliv, dels i det seneste år været med til at 
drive flere og store projekter til gavn for det lokale erhvervsliv. Samtidigt med dette har 
Erhverv Gribskov været medvirkende til etablering af Gribskov Erhvervsråd i 2013, hvor den 
primære dialog og kontakt mellem politikere og det lokale erhvervsliv i øjeblikket er forankret. 
Fremadrettet bør dette samarbejde og relationerne til det ”uorganiserede” erhverv (herunder 
også de større virksomheder) styrkes.

Regionalt

Væksthuset (ejet af de 29 kommuner i hovedstadsregionen) og Iværksætterhuset (ejet af 9 
nordsjællandske kommuner) udfylder hver deres del af den enstrengede erhvervsservice-
struktur. Baggrunden for denne konstruktion er, at f.eks. iværksættere ikke skal være i tvivl 
om, hvor de skal henvende sig for at få offentlig vejledning til opstart af deres virksomhed. 
Den sidstnævnte leverer den generelle erhvervsservice til små og mellemstore virksomheder 
og den førstnævnte leverer den specifikke erhvervsservice til små og mellemstore 
virksomheder med særligt fokus på vækstpotentialer. Begge aktørers ydelser er gratis for 
Gribskov virksomheder da de er offentligt finansieret. Gribskov bidrager direkte til 
Iværksætterhuset og i forhold til Væksthuset sker finansieringen via udligningsmidlerne. 
Udover deres direkte vejledning til virksomhederne er Væksthusene projektleder / ejer på flere
forskellige tiltag / projekter som er med til, at forbedre vilkårene for de små og mellemstore 
virksomheder i hovedstadsregionen. 

Destinationsselskabet Visit Nordsjælland blev stiftet i 2009 for at samle og styrke 
turismeudviklingen i Nordsjælland hele året. Formålet var at udvikle Kongernes Nordsjælland 
til en af Scandinaviens mest attraktive oplevelsesdestinationer. Deltagende kommuner er 
Gribskov, Hillerød, Helsingør, Fredensborg og Halsnæs, som både er repræsenteret politisk og 
administrativt i Visit Nordsjællands organisation.

I den kommende byrådsperiode bør opbygningen af samarbejdsrelationer med endnu flere 
eksterne parter herunder også brancheorganisationer blive prioriteret højt. 

Særlige konkrete projekter



• "Klassisk badeby". EU-projekt i regi af VisitNordsjælland med fokus på Gilleleje og 
Tisvildeleje.

• "Kystturisme". National indsats i regi af Videncenter for Kystturisme.
• Vækstfabrik i Gilleleje. Undersøgelse af mulighed for etablering af Vækstfabrik-

koncept med andre relaterede aktiviteter i erhvervsområdet Stæremosen i Gilleleje, 
bl.a. i samarbejde med Væksthuset.

• Professionel erhvervsrettet service. Kompetenceudviklingsprogram for ca. 60 
medarbejder og ledere i administrationen med mål om at blive bedre til at møde 
virksomheder på deres banedel i forbindelse med myndighedsbehandling, 
sagsbehandling og samarbejder.

• Kommunikationsportaler (kommunens og Erhverv Gribskov)
• Markedsføringsstrategi 
• Kompetenceudvikling af håndværkere

Forslag til særlige arbejdsformer inkl. besigtigelser og besøg
Det tidligere udvalg har afprøvet og opbygget flere nye måder at arbejde på politisk i forhold 
til erhvervslivet i kommunen, sammenlignet med tidligere. Måder som det nye udvalg 
anbefales at overveje at videreføre:

I relation til øvrige fagudvalg foreligger der tre oplagte samarbejdsmuligheder:
• Arbejdsmarkedsudvalget omkring styrkelse af beskæftigelse og sikre erhvervslivet 

adgang til kvalificeret arbejdskraft - de seneste to år har de to udvalg arbejdet omkring
10 fælles initiativer.

• Plan- og Miljøudvalget omkring klimaindsatser, udvikling af erhvervsområder, 
detailhandelplanlægning, turisme- og kystplanlægning og udvikling af 
landbrugsområdet samt naturligvis

• Kultur- og Idrætsudvalget omkring Økonomiudvalgets Pulje for Kultur, idræt, erhverv 
og turisme til rådgivning af ØU omkring tildeling af midlerne.

Der er også etableret en række platforme til tæt dialog mellem politikere, virksomheder og 
administrationen. Det gælder særligt med Gribskov Erhvervsråd, de kvartalsvise 
Formandsmøder hvor ETU mødes med erhvervsforenings-formændene, og Dialogmøder i regi 
af erhvervsrådet hvor alle med interesse for kommunens erhvervsliv har haft mulighed for at 
mødes 2-3 gange årligt. Alle platforme som foreningerne bag Erhverv Gribskov og 
erhvervsrepræsentanterne i Gribskov Erhvervsråd har givet udtryk for meget stor tilfredshed 
med.

Udvalgets møder har desuden som hovedregel været afholdt ude hos virksomheder. Det har 
givet kendskab og personlig kontakt til de konkrete virksomheder og givet en anden dynamik 
på møderne end hvis de havde været afholdt på rådhuset. 

Budgetaftale 2014-17
I budgetaftale 2014-17 er der afsat følgende midler til en række puljer relateret direkte til 
erhverv- og turisme-områderne som udvalget kan formodes at få hel eller delvis indflydelse 
på:

• "Erhvervsudvikling" med henblik på at forbedre service og rammevilkår for erhvervene. 
(2 mio. kr. årligt i 2014 og 2015)

• "Kultur, idræt, erhverv og turisme" til at fremme strategiske investeringer på de fire 
områder i hovedtræk efter samme kriterier som en lignende pulje i 2013 (4 mio. kr. 
årligt i 2014 og 2015 - en del af midlerne er særligt øremærket)

• Investeringspulje til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning som 
understøtter aftaleparternes satsning på at forbedre rammevilkår for etablering eller 
vækst af virksomheder der enten allerede er eller ønsker at etablere sig i kommunen (2
mio. kr. årligt i 2014 og 2015 - en del af midlerne er særligt øremærket)



5. Kultur- og 
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Introduktion til Kultur- og 
Idrætsudvalget
Kultur- Idrætsudvalget januar 2014

  
Skriv måned/år



 

Opgaver for 
Center for Kultur, Fritid og Turisme

□ Center for Kultur, Fritid og Turismes opgaver er strategisk 
funderet i Kulturstrategien og politikker og værdier og 
fremme på områderne: 
Folkeoplysning, idræt, kulturskole, bibliotek  og svømmehal

□ Center for Kultur, Fritid og Turisme har tradition for tæt 
dialog og samarbejde med borger, foreninger og 
kulturattraktioner ud fra ønsket om at skabe og formidle 
”Kultur for, med, af og om mennesker”



 



 

Opgaveportefølje
□ Folkeoplysning

□ Kulturelle aktiviteter, kulturelle institutioner og tilskud inden 
for kultur

□ Biblioteksvæsen

□ Musikskole / Kulturskole

□ Fritidsundervisning (inkl. aftenskoler)

□ Idrætsfremme, kommunens idrætsprofil

□ Idræt, idrætsanlæg og tilskud inden for idræt og lokaler / 
anlæg

□ Kommunal lokaleanvendelse af foreninger og offentligheden i 
forhold til idrætsanvendelse

□



 

Opgaveportefølje

Udvalget udarbejder forslag og indstiller til Byrådet om:

□ Politikker

□ Regler for tilskud til foreninger mv.

□ Sektorplaner i samarbejde med Økonomiudvalget

□ Anlægsplaner og programoplæg

□ Budget



 

Opgaveportefølje - Lovgivning

□ Folkeoplysningsloven
Loven skal sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger 
på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag  

□ Biblioteksloven
Fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, 
lydbøger og andre egnede materialer til rådighed, såsom musikbærende materialer og 
elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier

□ Museumsloven
Fremme museernes virksomhed og samarbejde mhp at sikre Danmarks kultur- og 
naturarv samt adgang til og viden om denne og dens samspil med verden omkring os og 
sikre varetagelse af opgaver,der vedr. sten- og jorddiger og fortidsminder

□ Musikskoleloven
Skal tilbyde undervisning i musik til børn og unge op til 25 år. Musikskolen kan desuden 
tilbyde undervisning til voksne



 

Fakta Kultur

□ Kulturområdet – administration
Center for Kultur, Fritid og Turisme er normeret til 8,36 fuldtidsstillinger 
inkl. 1 fuldtidsstilling, som er et fleksjob

□ Kulturopgaver
Kulturrådets opgaver er bl.a. at udarbejde procedurer og retningslinier på 
området, behandle ansøgning om tilskud samt godkende foreninger. 
Kulturrådet:
11 medlemmer valgt blandt foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner og 
bibliotekerne.

Kunstrådet arbejder for udsmykning af kommunens institutioner og det 
offentlige rum.
Kunstrådet:
2 byrådsmedlemmer, 3 udpeget af byrådet, 4 personalerepræsentanter 
samt 2 eksterne kunstkonsulenter



 

Fakta Kultur - Kultursal

□ Gribskov Kultursal er ramme om koncerter, teater og foredrag. Driften af 
salen deles med Gribskov Gymnasium og Gribskov Kommune.
”Arrangementsgruppen Gribskov Kultursal” 
afholder 10 – 15 koncerter om året
Gribskov Teaterforening afholder ca. 10 forestillinger om året.
Kultursalen modtager honorarstøtte fra Kulturstyrelsen.



 

Fakta Kultur - Tilskud til kulturinstitutioner

Kulturinstitutioner med kulturkontrakt

□ Fonden Esrum Kloster og Møllegaard

□ Munkeruphus

□ Tegners Museum

□ HHKC -Museum Nordsjælland samt lokalarkiv



 

Fakta Kultur - Tilskud til foreninger

Foreninger med kulturkontrakt

Gribskov Event
Nordsjællands Jernbaneklub
Ramløse Scenen
MC klubben
Gribskov Teaterforening
N.P. Wieths Observatorium
Tisvilde Musikfestival
Tisvilde Bio
Gilleleje Hallen
Gribskov Kunstforening
Dramaterne

Musik i Lejet og Græsted Veterantræf endnu ikke indgået kontrakt for 
2014



 

Fakta Kultur - Tilskud til foreninger

□ Forsamlingshustilskud 
8 forsamlingshuse, hvoraf 6 får tilskud, 1 bor i kommunale lokaler og 1 
uden tilskud

□ Aktivitetstilskud og lokaletilskud

□ Tilskud til voksenundervisning
11 aftenskoler får tilskud til voksenundervisning. 4 aftenskoler får tilskud 
til andre lokaler end alm. lokaler.

□ Puljer
Pulje til Kultur og Fritidspolitik 
Investeringspulje – nyt strategisk tiltag til styrkelse af innovation på 
området kultur, idræt, erhverv og turisme i samarbejde med ETU og ØU



 

Biblioteksvæsen

□ Organisation
Biblioteksområdet er normeret til 26,0 fuldtidsstillinger

□ Folke-skolebibliotekssamarbejde
To integrerede biblioteker på Gribskolen og  Nordstjerneskolen, hhv. 
Helsinge Bibliotek og Blik Græsted Bibliotek. Disse fungerer som ”åbne 
biblioteker”. Gilleleje Bibliotek fungerer som almindeligt bibliotek, 
skolebiblioteket Skt. Helene Skole i Tisvilde er åbent bibliotek

□ Udvikling
Undervisning af borgere i anvendelsen af digitale løsninger
Borgerinddragende aktiviteter, såsom undervisning og it-og slægtscafeer
Støtte til forældre i deres børns uddannelse og brug af digitale tilbud
Formidling/inspiration i form af udstilling, foredrag, teater, musik m.v.
Udvikling af de åbne biblioteker
Redefinering af kerneopgaverne



 

Kulturskole

□ Musikskole
Musikskolen har 490 elever og der undervises 6.878 timer pr. år.
Musikundervisningen er fordelt med forskole undervisning 6-9 årige på 9 
afdelinger. 

□ Billedskolen
Billedskolen har 91 elever og der undervises 524 timer pr. år.
Der er billedskoleundervisning på 4 skoler

□ Organisation
Bestyrelse består af 9 personer
Der er 16 musikskolelærere og 4 billedskolelærere 

□ Udvikling
Læringsreformen får betydning for samarbejdet mellem folkeskolen og 
musikskolen.



 

Idræt - idrætsråd

□ Idrætsrådet består af 9 medlemmer valgt mellem 
idrætsforeningerne og udpeget af selvejende haller

□ Idrætsrådet arbejder med:

Procedurer og retningslinjer
Ansøgninger om tilskud
Godkende foreninger
Idrætspolitik
m.v



 

Idræt - idrætsbygninger
□ Selvejende haller

Gilleleje Hallen
Gribskov Hallen
Helsinge Hallerne
Ramløse Hallen 

□ Rengøringstilskud

Gilleleje Boldklub til idrætshuset
Gilleleje Tennisklub
Blistrup Idrætsforening – hovedrengøring af gymnastiksal
Gribskov Gymnasiums idrætshal

□ Gribskov Svømmehal 
Svømmehallen er kommunalt drevet på indholdssiden og driften af det 
tekniske udføres af Kemp og Lauritzen i et off./privat samarbejde OPS. 

□



 

Idræt – tilskud til foreninger/puljer

□ Aktivitetstilskud

□ Lokaletilskud
Lokaletilskud til idrætsforeningerne gives med 75% til lokaleudgifterne og 
til rideklubber 65% til børn og unge

□ Idrætsværesteder i de 4 selvejende haller

□ Udviklingspulje

□ Halpulje

□ Idrætspulje

□ Den grønne pulje



 

Idræt - Kommunale idrætsaktiviteter 

□ Prisuddeling

□ Gang i Gribskov

□ Sommersvømmeundervisning

□ Idrætspas



 

Ejendomme

□ Kommunale lokaler stillet til rådighed
Kommunale ejendomme anvendes i høj grad, ved at foreningerne får 
stillet bygninger og idrætsbaner til rådighed til deres aktiviteter

□ Idrætsbaner
Der er idrætsbaner i hvert lokalområde
Banerne er en del af en samlet entreprise, som er udliciteret til LK

□ Kunstgræsbaner
Kunstgræsbanerne i Gilleleje og Græsted passes af Gribskovhallen mod 
betaling.
Banerne og Kunstgræsbanen i Helsinge passes af Helsinge Hallerne mod 
betaling.



 

Politikker og strategier

□ Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til 
Byrådet om:

□ Politikker inden for udvalgets område

□ Regler for tilskud til foreninger m.v.

□ Sektorplaner under udvalgets område i samarbejde med 
Økonomiudvalget

□ Anlægsplaner og programoplæg, byggeprogram og 
dispositionsforslag, projektforslag og hovedprojekt samt 
udførelse af bygge- og anlægsarbejder vedr. 
forsyningsvirksomheder og andre anlæg under udvalgets 
område



 

Eksterne samarbejdspartnere 4

□ Kulturinstitutioner

□ Selvejende hallen

□ Foreninger

□ Nordsjællands Håndbold

□ Kulturturkontaktindehavere



 

Sager/projekter der skal introduceres

□ Museum Nordsjælland

□ Gribskov Svømmehal

□ Breddeidrætskommune



 

Politkker og strategier

□ Kulturstrategi

□ Idrætspolitik

□ Folkeoplysningspolitikken



 

Besigtigelser og besøg
Besøg forud for ordinære møder i lokalområderne – aftales med 
udvalget

□ Helsinge

□ Gilleleje

□ Ramløse

□ Tisvildeleje

□ Græsted

□ Blistrup

□ Esrum

□ Søborg

□ Annisse



Bilag

Introduktion for byrådet - Januar 2014
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Kultur- og Idrætsudvalgets: Opgaveportefølje 

Kultur- og Idrætsudvalget varetager kultur- og idrætsopgaver.

Opgaveportefølje ift. Styrelsesvedtægten
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det kulturelle 
området og på fritidsområdet, herunder opgaver vedrørende administration af:

Folkeoplysningsloven�

Kulturelle aktiviteter, kulturelle institutioner og tilskud inden for kultur�

Biblioteksvæsen�

Musikskole�

Fritidsundervisning �

Idrætsfremme, kommunens idrætsprofil�

Idræt, Idrætsanlæg og tilskud inden for idræt og lokaler / anlæg�

Kommunal lokaleanvendelse af foreninger og offentligheden i forhold til idrætsanvendelse�

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:
Politikker inden for udvalgets område�

Regler for tilskud til foreninger m.v.�

Sektorplaner under udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget�

Anlægsplaner og programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag, projektforslag og �

hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder vedr. forsyningsvirksomheder 
og andre anlæg under udvalgets område

Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet 
og til flerårige budgetforslag.

Lovgivning på udvalgets område:

Folkeoplysningsloven. Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt 
folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt Folkeuniversitetet, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Loven skal sikre offentligt tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på 
fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag. 

I Gribskov Kommune forvaltes folkeoplysningsloven i Center for Kultur, Fritid og Turisme, der 
er administration i forhold til det stående udvalg Kultur- og Idrætsudvalget.

Kulturrådet og Idrætsrådet (jf. §35 stk.2) er nedsat som brugerråd, der er repræsentative for 
brugere, foreningslivet, aftenskolerne og lokale kulturinstitutioner. Denne brugerråds struktur 
blev igangsat efter nedlæggelse af folkeoplysningsudvalgene i 2007. Der er udarbejdet 
styrelsesvedtægter og forretningsorden for rådene.

Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret kompetencer til rådene på områderne aktivitetstilskud, 
lokaletilskud, materialetilskud, stævne og eventpulje, pulje til kulturaktiviteter og fordeling af 
lokaler.
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Biblioteksloven. Lov om biblioteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 914 af 20. august 
2008, med de ændringer, der følger af § 19 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 17 i lov 
nr. 1531 af 21. december 2010.

Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille 
bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende 
materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier
samt
Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen, jf BEK nr 174 af 13. marts 995 Gældende.
§ 1. Ved hver selvstændig skole oprettes et skolebibliotek, som et pædagogisk servicecenter. 
Skolebiblioteket stiller undervisningsmidler til rådighed for undervisningen og yder vejledning i 
brugen heraf. 
Skolebiblioteket bidrager endvidere til skolens udvikling ved at formidle relevante 
informationer. 
Stk. 2. Skolebiblioteket skal understøtte folkeskolens formål og medvirke til at fremme 
elevernes alsidige personlige udvikling ved at øge deres lære- og læselyst. 

Museumsloven. LOV nr 1391 af 23. december 2012. Gældende
Museumsloven er en dansk lov, der vedrører de danske museer og kulturarven. Fortidsminder 
fredes i henhold til denne lov, ligesom bestemmelserne om danefæ og dankræ findes i loven.

Lovens formål er:
at fremme museernes virksomhed og samarbejde med henblik på at sikre Danmarks �

kultur- og naturarv samt adgang til og viden om denne og dens samspil med verden 
omkring os 
at sikre varetagelse af opgaver, der vedrører sten- og jorddiger og fortidsminder.�

Loven omfatter:
statslige museer�

statsanerkendte museer, der modtager tilskud efter loven �

arkæologiske og andre undersøgelser i forbindelse med fysisk planlægning, jordarbejder �

m.v.
bevaring af fortidsminder samt sten- og jorddiger�

Kommunalfuldmagten. Begrebet kommunalfuldmagt dækker over de ulovbestemte (og 
uskrevne) grundsætninger, der regulerer kommunernes mulighed for uden lovhjemmel at 
påtage sig opgaver.

Kommunen kan yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale 
om almennyttige formål typisk inden for kultur og idræt. Støtte til f.eks. forsamlingshuse er dog 
begrænset af, at det dels ikke er en kommunal opgave at drive restaurationsvirksomhed og 
dels ikke lovligt at yde tilskud til enkeltpersoner.

Musikskoleloven. Bekendtgørelse om Lov om Musikskoler, der træder i kraft 1. januar 2014. 
I medfør af § 3 a, stk. 4, i lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008, som 
ændret ved lov nr. 458 af 8. maj 2013 og efter samråd med Statens Kunstråd.

Musikskolen skal tilbyde undervisning i musik til børn og unge op til 25 år i en eller flere 
kommuner.

Musikskolen kan desuden tilbyde undervisning til voksne. Undervisningen af voksne udløser 
ikke tilskud efter § 3 c i lov om musik og efter bekendtgørelsens kapitel 3.
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Fakta Kultur- og Idrætsudvalgets område

Dette notat indeholder fakta på hovedområderne indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets 
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KULTUR

Kulturområdet består af 7 hovedområder. Kulturområdet – administration, kulturopgaver, 
kultursal, tilskud til foreninger, tilskud til voksenundervisning, tilskud til Esrum Kloster og 
puljer.

Udvikling og sammenhæng på området: 
Center for Kultur, Fritid og Turismes opgaver er strategisk funderet i Kulturstrategien og 
politikker og værdier på områderne: Folkeoplysning, Idræt, Kulturskole, Bibliotek og 
Svømmehal. Hertil kommer Centrets tværgående samarbejde med andre forvaltninger, 
hvor kultur tænkes ind i byudvikling, sundhedsfremme og tilbud til børn og unge, turister 
samt mennesker med handicap.  

Center for Kultur, Fritid og Turisme har tradition for tæt dialog og samarbejde med 
borgere, foreninger og kulturattraktioner ud fra ønsket om at skabe og formidle "Kultur for, 
med, af og om mennesker". Borgerdeltagelse praktiseres på mange niveauer og i 
mangfoldige former. Fra kulturinstitutioner, der åbner dørene for borgerne til borgerskabte 
og frivillige aktiviteter og processer, som bidrager afgørende til udvikling af den lokale 
kultur, byliv og attraktiv kommune for borgere og turister. Særligt er samspillet med de 
frivillige aktører og hele foreningslivet er vigtigt for kulturens lokale forankring og udvikling. 
Opgaverne i Center for Kultur, Fritid og Turisme har således i høj grad fokus på at 
facilitere processer og tilbyde rammer, som kan understøtte et rigt kulturliv med 
mangfoldige oplevelser.

Pejlemærker for kulturens udvikling:
Differentierede lokalsamfund med egen DNA 
Stærke kulturattraktioner som drivere for lokaludvikling 
Kulturarv/ lokalhistorie som basis for nytænkning af kulturtilbud 
Brugerdreven innovation -samskabelse / deltagende processer/ejerskab
Unikke, stedsspecifikke oplevelser for borgere og gæster
Oplevelsesøkonomisk tænkning
Unikke, stedsspecifikke oplevelser og events for borgere og gæster
Strategisk indsats og projekter der kobler kultur, turisme, erhverv,  byplanlægning og 
sundhed

Kulturområdet – administration:

Center for Kultur, Fritid og Turisme er normeret til: 8,36 fuldtidsstilling inkl. 1 fuldtidsstilling,
som er et fleksjob. 

Kulturopgaver

Der er følgende råd inden for kulturområdet:
• Kulturråd
• Kunstråd
• Bibliotek (nedlagt pr. 31.12.2013. Indgår pr. 1.1.14 med 1 repræsentant i 

Kulturrådet)
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For brugerrådene i Gribskov Kommune er der udarbejdet Styrelsesvedtægt og  
Forretningsorden. 

Kulturrådet er nedsat som Brugerråd, der er repræsentative for brugere, foreningsliv, 
aftenskolerne og lokale kulturinstitutioner.

Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret kompetencen på områderne for aftenskole, 
aktivitetstilskud, lokaletilskud, materialetilskud, stævne- og eventpulje til kulturaktiviteter og
fordeling af lokaler til hhv. Idrætsrådet og Kulturrådet.

Kulturråd:
Kulturrådet arbejder med udgangspunkt i, at forvalte Folkeoplysningsloven og samtidig 
forankre Gribskov Kommunes folkeoplysningspolitik til glæde for kulturområdet og 
kommunens borgere generelt. 

Kulturrådet er sammensat af medlemmer, der er valgt af og medlem af alle godkendte 
foreninger (minus idrætsforeninger), aftenskolerne, kulturinstitutioner og bibliotekerne, der 
har hjemsted i Gribskov Kommune. 

Kulturrådet består af 1 formand og 10 medlemmer. Valgprocedure er nærmere beskrevet i
Styrelsesvedtægt for Kulturrådet. 

Kulturrådets arbejdsopgaver er bl.a., at udarbejde procedure og retningslinier på området, 
behandle ansøgninger om tilskud samt godkende foreninger. Samarbejde tværgående 
med kommunen og tilbyde kurser målrettet foreningernes behov m.m. 

Kulturrådet afholder 6-8 møder årligt og administrationen stiller sekretærbistand til 
rådighed for Kulturrådet. 

Kunstråd:
Kunstrådets formål er, at arbejde for udsmykning af kommunens institutioner og det 
offentlige rum. Kunstrådet arbejder for udbredelse af interessen for kunst og søger at 
skaffe, såvel kommunale, som regionale midler og fondsmidler til brug ved større 
udsmykningsopgaver.

Kunstrådet består af 2 byrådsmedlemmer, 3 personer udpeget af Byrådet og 4 
personalerepræsentanter og 2 konsulenter.

Kunstrådet afholder 6-8 møder årligt og administrationen stiller sekretærbistand til 
rådighed for Kunstrådet.

Kultursal:

Kultursalen ligger i forbindelse med Gribskov Gymnasium i Helsinge. Driften af salen deles
med Gribskov Gymnasium, hvor Gribskov Kommune betaler 60%  og Gribskov 
Gymnasium 40 % af udgifterne.

Gribskov Kultursal er rammen om koncerter - teater og foredrag.
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Der er oprettet en organisation kaldet ”Arrangementsgruppen Gribskov Kultursal”, der 
afvikler mellem 10 og 15 koncerter på årsbasis. 

Arrangementsgruppen består i 2013 af følgende foreninger: Dramaterne - GribskovEvent 
og Helsinge Ungdomshus.

Der er tilknyttet en serviceleder som står for alt teknik og alt det praktiske i forbindelse med
arrangementerne, der er i salen.

Musikskolens leder står som koordinator og ansøger til Kulturstyrelsen om honorarstøtte.

Til disse koncerter søges årligt tilskud fra Statens Kunstfond ”Honorarstøtte til rytmiske 
spillesteder”. I 2013 udgjorde støtten 45.000 kr.
Gribskov Teaterforening afvikler 10 teaterforestillinger pr. sæson og arrangementsgruppen
ca. 13 arrangementer om året.

Tilskud til foreninger

Kulturinstitutioner med Kulturkontrakt
• Fonden Esrum Kloster & Møllegaard
• Munkeruphus
• Tegners Museum
• HHKC – Museum Nordsjælland

Kultur - og Idrætsudvalget har siden 2007 anvendt Kulturkontrakter, som et værktøj til at 
styrke enkelte kulturinstitutioner og foreninger, samt til at understøtte udviklingen som 
beskrevet i Kulturstrategien.

En kulturkontrakt er bygget op om de fokuseringer der er i kulturstrategien og de 
udviklingstiltag der derudover satses på. 

 Kulturkontraktindehaverne knytter an til disse fokuseringer, og beskriver egne udviklings- 
og aktivitetsstrategier, således at de økonomiske tilskud der ydes, understøtter en 
gensidig udvikling og samarbejde.

Foreninger med Kulturkontrakt

• Gribskov Event
• Nordsjællands Jernbaneklub
• Ramløse Scenen
• MC klubben
• Gribskov Teaterforening
• N.P. Wieths Observatorium
• Tisvilde Musikfestival
• Tisvilde Bio
• Gilleleje Hallen
• Gribskov Kunstforening
• Dramaterne

Græsted Veterantræf og Musik i lejet, er der endnu ikke indgået kontrakt med for 2014.
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Forsamlingshustilskud:
I Gribskov Kommune er der 8 forsamlinghuse. 6 af disse modtager tilskud. 
Blistrup medborgerhus anvender kommunale lokaler og modtager dermed indirekte 
tilskud. 
Dronningmølle borgerforening bor til leje i tidligere kommunalt hus og forventes at ansøge 
om tilskud.

Gribskov Lokal- og Stadsarkiv:
Lokalhistorisk arkiv er normeret med 1,5 fuldtidsstilling. Arkivet er desuden en del af 
Museum Nordsjælland, som  varetager en del af den daglige drift. 

Foreninger:
Gribskov Kommune har omkring 170 kulturelle foreninger, hvoraf 16 modtager 
aktivitetstilskud til børn og unge.

11 frivillige foreninger og 4 aftenskoler modtager lokaletilskud. 

Lokaletilskud til de frivillige foreninger (spejdere, børn og unge foreninger og kulturelle) 
gives med 75 % af foreningernes udgifter til lokaler.

Alle godkendte foreninger får stillet kommunale ledige lokaler vederlagsfrit tilrådighed. 
Lokalerne bookes via www.booking.gribskov.dk 

Holbo Herred Kulturhistoriske Centre – pr. 1.1. 2014 Museum Nordsjælland:
Museum Nordsjælland er en selvejende institution, som modtager tilskud fra Gribskov 
Kommune for at drive vores museer og lokalhistorisk arkiv.

Gribskov Kommune stiller museumsejendomme tilrådighed for Museum Nordsjælland:
 

• Nakkehoved Østre Fyr, Fyrvejen 20, 3250 Gilleleje – 25 m2 etageareal
• Lokaler på Bjørnehøjskolen, Thorsmosevej 18, 3200 Helsinge – 114 m2 etageareal
• Græsted Lokalarkiv, Græsted Stationsvej 8, 3230 Græsted – 618 m2 etageareal
• Østergade 20, 3250 Gilleleje 1880 m2 grundareal og 275 m2 etageareal areal 
• Vesterbrogade 56, 3250 Gilleleje - 972 m2 
• Laugø Smedie, Laugøvej 2, 3200 Helsinge – 921 m2 grundareal og 36 m2 

etageareal
• Pibe Mølle, Høbjergvej, 3200 Helsinge
• Ramløse Mølle, Frederiksværkvej 96, 3200 Helsinge – 2615 m2 grundareal og 236 

m2 etageareal

Tilskud til voksenundervisning:

Der er 11 aftenskoler, som modtager tilskud til voksenundervisning.

Der er 4 aftenskoler er der modtager tilskud til andre lokaler end almindelige lokaler.
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Tilskud til Esrum Kloster 

Esrum Koster har tidligere får tilskud fra Staten til deres drift. Tilskuddet administreres nu 
af Gribskov Kommune og søger på baggrund af Esrums Klosters ansøgning Staten om 
tilskud til driften. Der laves kulturkontrakt med Esrum Kloster på tilskuddet til drift samt 
andre tilskud i mindre størrelsesorden.

Puljer

Kultur- og Idrætsudvalget har en pulje, som er til udvalgets disposition. Puljen betegnes 
”Kultur- og Fritidspolitik” og der skal søges direkte til udvalget. Puljen yder tilskud til mange
forskellige typer af ansøgninger og initiativer på kulturområdet.

Investeringspulje
En investeringspuljen på 4 millioner var et nyt, strategisk tiltag i 2013 til styrkelse af 
innovation på områderne kultur og idræt, erhverv og turisme. Borgerdrevne projekter fik 
tilført energi, da Gribskov Kommune inviterede alle borgere, foreninger, virksomheder og 
institutioner til at byde ind med ideer til projekter, som kunne udvikle de enkelte 
lokalsamfund og kommunen til et attraktivt sted at bo, arbejde og besøge. Initiativerne 
skulle iværksættes umiddelbart og vise resultater i 2013. 19 projekter bød ind og da 
kreativiteten var langt over forventning og den økonomiske pulje, var prioritering 
nødvendig. 

Vejledende rammekriterier for Investeringspuljen, vedtaget politisk, var et væsentligt 
beslutningsgrundlag. Fokus var på nytænkning, kobling af kultur- erhverv- og turisme samt
etablering af nye, tværgående samarbejder og partnerskaber.  Her ud over var der politisk 
og administrativt opmærksomhed på at sikre en geografisk spredning, så hele kommunen 
fik gavn af projektmidlerne. Strategisk blev medtænkt igangværende samarbejder regionalt
og nationalt som EU-projektet Klassiske Badebyer v/ VisitNordsjælland og 
Erhvervsministeriets indsats for Kystturisme v/Videncenter for Kystturisme. Endvidere 
strategier og initiativer for by- og erhvervsudvikling, herunder Gribskovs potentiale som 
turist-frilufts- og idrætskommune med sundhed & livskvalitet. 
Administrationen havde et konstruktivt samarbejde Plan, Kultur og Erhverv med fælles 
dialog og styring. Det resulterede i en prioriteret anbefaling af puljemidlerne til det politiske.
KIUs  og ETUs koordinerende og fælles mødeaktivitet førte til enig beslutning om fordeling
af Investeringspuljen 2013.

BIBLIOTEKERNE

Bibliotekernes organisering

Antal normeringer på biblioteksområdet er 26,0 fuldtidsstillinger. 

Gribskov Kommune har forskellige former for bibliotekstilbud. 
Vi har således

• To integrerede biblioteker på  Gribskolen  og Nordstjerneskolen henholdsvis
Helsinge bibliotek og BLIK – Græsted bibliotek. Disse er desuden  "åbne biblioteker"

• Gilleleje bibliotek, som fungerer som almindeligt folkebibliotek. 
• Skolebiblioteket Skt. Helene Skole Tisvilde er et "åbent bibliotek"
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Åbningstid  er på vores biblioteker  :   
• Helsinge: 51 timer/uge med betjening, derudover åbent bibliotek alle dage fra 8-22. I 

skoleferier 41 timer/uge med betjening.
• Gilleleje: 30 timer/uge, selvbetjening alle hverdage fra 9.30 ind til biblioteket lukker.
• BLIK: 45 timer/uge - i skoleferier 20 timer/uge, derudover åbent bibliotek alle dage fra 

8-22
• Sct. Helene Skole, Tisvilde: Åbent bibliotek i skoletiden 14-22. Alle øvrige dage 8-22.

Vores 3 biblioteker havde i 2013 tilsammen et 

• udlån på ca 300.000 eksemplarer 
• et besøgstal på ca 380.000 

Bibliotekerne har i 2013 afholdt mere end 100 arrangementer for såvel voksne som børn.

Folke-skolebibliotekssamarbejde

Folke- og skolebibliotekerne i Gribskov har samarbejdet i mange år. Et samarbejde der er 
enestående i Danmark. Igennem arbejdet med børnebyer og det nyetablerede integrerede
bibliotek i Helsinge, bliver der udarbejdet en mere langsigtet strategi for samarbejdet. 
Et arbejde der er tilrettelagt i 2014.

Det overordnede mål med en øget samtænkning af skole- og folkebibliotekerne er, at 
understøtte børn og unges læreprocesser og dermed implementeringen af den nye 
læringsreform på børne- og ungeområdet.

På folkebiblioteksområdet er der besluttet en overordnet strategi om et større fokus på den
kommende generation. Med det afsæt, er det afgørende, at børn og unge i alle dele af 
kommunen i højere grad får adgang til brug af folkebibliotekets mangeartede tilbud og 
muligheder.

Det politiske fokus på udvikling af attraktive lokalsamfund skaber nye rammer og 
muligheder for samtænkning af skole- og folkebibliotek i flere af de mindre bysamfund. 

Ved samtænkning af skole- og folkebibliotekerne i Gribskov Kommune åbnes 
mulighederne for et kvalitetsløft samt en effektivisering af både skole- og 
folkebibliotekerne. Samtænkningen  understøtter, at alle børn i Gribskov Kommune får lige
muligheder for at få del i bibliotekernes tilbud

Udviklingstendenser

Bibliotekerne er under forandring. Den stigende digitalisering i form af e-bøger, musik, film 
og lydbøger betyder, at bibliotekerne skal ændre kerneopgaver.
Bibliotekerne er således i gang med flere udviklingsprojekter, såsom

• undervisning af borgerne i anvendelsen af digitale løsninger 
• borgerinddragende aktiviteter såsom undervisning og it- og slægtscafeer
• støtte til forældre i deres børns uddannelse og brug af digitale tilbud
• formidling/inspiration i form af udstillinger, foredrag, teater, musik m.v
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• udvikling af de åbne biblioteker
• redefinering af kerneopgaverne

KULTURSKOLEN

Kulturskolens organisation

Der er en bestyrelse på 9 personer jvf. vedtægter for Kulturskolen Gribskov.1 leder og en 
souschef. Souschefen har udover administrative opgaver også undervisningspligt.
Der er 16 musiklærere tilknyttet Musikskolen og 4 billedskolelærere tilknyttet Billedskolen -
samlet årsnorm inkl. ledelse: 9,57
Kulturskolen er decentral, hvilket vil sige at der foregår musikundervisning på de fleste af 
folkeskolerne. Der er Billedskoleundervisning på 4 skoler. Administrationen holder til i 
Center for Kultur, Fritid og Turisme
Musikundervisningen er fordelt med Forskoleundervisning 6 til 9 årige på 9 afdelinger. 
Instrumentalundervisning foregår så vidt muligt i få centre: Gilbjergskolen Parkvej og 
Nordstjerneskolen udgør to markante centre, hvor flere lærere underviser samme dag 
indenfor samme tidsrum, hvilket har udviklet sig til, at eleverne disse to steder oplever at 
være en del af et musikmiljø.

Musikskolen har 490 elever og det betyder, at der undervise 6.878 timer pr. år.
Billedskolen har 91 elever og det betyder, at der undervises 524 timer pr. år.

Udviklingstendenser

I forbindelse med Læringsreformen med baggrund i Skolereformen er der  lovmæssigt 
krav om at kommunen sikrer samarbejdsaftale mellem Folkeskole og Musikskole.
I den sammenhæng er Musikskolen med i processen om udvikling af læringsreformen i 
Gribskov Kommune. Det betyder at Musikskolen forsøger at indgå i samarbejde i forhold til
den understøttende undervisning og den åbne skole. Der vil opstå finansieringsspørgsmål 
ved en aktivitetsudvidelse.
Kulturskolen kan komme i lokaleproblemer idet skoletiden udvides og Kulturskolens 
kerneydelser foregår efter skoletid.

Samarbejde på tværs af kommuner
Der er med initiativ fra Kulturcheferne i Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Gribskov pågået 
et styrket samarbejde mellem musikskolerne siden 2012. Dette er beskrevet i et 
kommissorium som kulturcheferne har godkendt.
Med den nye bekendtgørelse om Musikskoler kapitel 1 § 1 - er der skabt mulighed for at et
endnu stærkere samarbejde kan udbygges.
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IDRÆT 

Idrætsområdet består af 4 områder: Tilskud til idrætsbygninger, tilskud til idrætsforeninger,
kommunale idrætsaktiviteter og puljer.

På idrætsområdet er i i 2013 vedtaget en ny idrætspolitik, som vil blive fokus i de næste år.
Der skal arbejdes med de mål som politikken skitserer og med de vedtagne handleplaner.

Tilskud til idrætsbygninger

Selvejende haller:
Gribskov Kommune har 4 selvejende haller, Gilleleje Hallen, Gribskov Hallen, Helsinge 
Hallerne og Ramløse Hallen.
Helsinge Hallerne og Ramløse Hallen er momsregisteret og modtager halleje for 
idrætsforeningernes brug
Gribskov Hallen og Gilleleje Hallen er ikke momsregisteret og modtager derfor 
lokaletilskud for idrætsforeningerne brug.

Rengøringstilskud:
Gilleleje Boldklub, Gilleleje Tennisklub og Blistrup Idrætsforeningen modtager tilskud til 
rengøring af de lokale som de anvender. Alle 3 foreninger anvender kommunale lokaler, 
men står selv for rengøringen. Blistrup Idrætsforening (gymnastik) modtager dog kun til 
hovedrengøring, da den øvrige rengøring er udliciteret. Tilsynsdelen varetages af pedellen
på Gilbjergskolen, Blistrup med 2 timer om ugen.

Gribskov Gymnasium stilles også tilrådighed for foreninger på hverdage. Gribskov 
Kommune betaler gymnasiet for deres ekstra rengøringsudgifter, el, varme og vand.

Svømmehal:
Gribskov Svømmehal er beliggende i forbindelse med Nordstjerneskolen, Helsinge og 
Helsinge Bibliotek. Svømmehallen er kommunalt drevet på indholdssiden og driften af det 
tekniske udføres af Kemp og Lauritsen i et offentligt/privat samarbejde (OPS).

Svømmehallen har 10 fastansatte med varieret timetal. Der er derud over en del 
timelønnet personale, hvis arbejdstid pr. uge varierer efter sæsonbehov.

Tilskud til idrætsforeninger:

Gribskov Kommune har 134 idrætsforeninger, hvoraf 74  modtager aktivitetstilskud til børn 
og unge under 25 år.
Antal medlemmer i idrætsforeningerne: I alt 18.022, heraf u/25 år: 8.246

17 foreninger modtager lokaletilskud. Øvrige foreninger få stillet lokaler til rådighed enten 
kommunale eller i de selvejende haller.

Lokaletilskud til idrætsforeningerne gives med 75 % af foreningernes udgifter til lokaler og 
til rideklubber 65% til børn og unge.

Tilskud til idrætsværesteder:
De fire selvejende haller får tilskud til at lave idrætsværested i de tidlige eftermiddagstimer.
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Udviklingspulje:
Foreningerne har mulighed for at søge om tilskud fra udviklingspuljen til nye initiativer.

Idrætsråd:
For Idrætsrådet i Gribskov Kommune er der udarbejdet Styrelsesvedtægt, 
Forretningsorden. 

Idrætsrådet er nedsat som Brugerråd, der er repræsentativt for brugere og foreningslivet. 

Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret kompetencen på områderne for aktivitetstilskud, 
lokaletilskud, materialetilskud, stævne- og eventpulje og fordeling af lokaler til Idrætsrådet 

Idrætsrådet arbejder med udgangspunkt i, at forvalte Folkeoplysningsloven og samtidig 
forankre Gribskov Kommunes idrætspolitik til glæde for idrætsområdet og kommunens 
borgere generelt.

Idrætsrådet er sammensat af medlemmer, der er valgt af og medlem af idrætsforeninger, 
der har hjemsted i Gribskov Kommune.

Idrætsrådet består af 9 medlemmer: 1 formand og 8 medlemmer. Valgprocedure er 
nærmere beskrevet i Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet.

Idrætsrådets arbejdsopgaver er bl.a. at udarbejde procedure og retningslinier på området, 
behandle ansøgninger om tilskud samt godkende idrætsforeninger. Samarbejde 
tværgående med kommunen og tilbyde kurser målrettet foreningernes behov m.m. 

Idrætsrådet afholder 6-8 møder årligt og administrationen stiller sekretærbistand til 
rådighed for Idrætsrådet.

Kommunale idrætsaktiviteter

Årligt afholdes der prisuddeling for mesterskabsvindere. Gang i Gribskov, hvor skolernes 
ældste elever deltager til en dag med masser af idrætsaktiviteter. 
Sommersvømmeundervisning ved kommunes strande som varetages af Helsinge 
Svømmeklub. Idrætspas hvor foreningerne kan søge om tilskud til kontingentbetaling og 
rekvisitter for medlemmer som ikke har mulighed for at betale.

Puljer

På idrætsområdet er der afsat puljer til:
Halpulje – foreninger/skole som deler rekvisitter kan søge til nyanskaffelser og 
reparationer

Idrætspulje – pulje som Kultur- og Idrætsudvalget disponere over til diverse idrætstiltag.

Den grønne pulje – ønsker på idrætsanlæggene, som ikke er en del af regeringspartneren 
for idrætsanlæggene.
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Idrætsrådspulje: Idrætsrådet har en pulje som de selv disponere over. Puljen er oftest  
blevet brugt til materialer til idrætsforeningerne.

Lokaletilskud – ejendomsskat: Foreninger, som ikke længere er fritaget for ejendomsskat, 
bliver kompenseret fra denne pulje.

EJENDOMME

Kultur- og Idrætsområdet anvender i høj grad kommunale ejendomme ved det, at 
foreningerne får stillet bygninger og idrætsbaner til rådighed til deres aktiviteter.

Der er idrætsbaner i hver lokalområde samt kunstgræsbaner i Helsinge, Græsted og 
Gilleleje. 

Banerne og kunstgræsbanen i Helsinge passes af Helsinge Hallerne mod betaling.

Kunstgræsbanerne i Gilleleje og Græsted passes af Gribskovhallen mod betaling.

De øvrige baner er en del af den samlede gartnerentreprise, som er udliciteret til LK.
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 Side 1

Kultur- og Idrætsudvalget:  Ekstern samarbejdspartnere på 
udvalgets område og arrangementer med politisk deltagelse

Eksterne samarbejdspartnere:
Udvalget har eksterne samarbejdsrelationer på udvalgets område og arrangementer med 
politisk deltagelse indenfor såvel offentligt regi som privat regi.

Kulturinstitutioner med Kulturkontrakt

Fonden Esrum Kloster & Møllegaard�

Munkeruphus�

Tegners Museum�

HHKC – Museum Nordsjælland�

Kultur - og idrætsudvalget har siden 2007 anvendt Kulturkontrakter som et værktøj til 
at styrke enkelte kulturinstitutioner og foreninger, samt til at understøtte udviklingen 
som beskrevet i Kulturstrategien.
En kulturkontrakt er bygget op om de fokuseringer der er i kulturstrategien og de 
udviklingstiltag der derudover satses på. 

Kulturkontraktindehaverne knytter an til disse fokuseringer, og beskriver egne 
udviklings- og aktivitetsstrategier, således at de økonomiske tilskud der ydes, 
understøtter en gensidig udvikling og samarbejde.

Foreninger med Kulturkontrakt

Gribskov Event�

Nordsjællands Jernbaneklub�

Ramløse Scenen�

MC klubben�

Gribskov Teaterforening�

N.P. Wieths Observatorium�

Tisvilde Musikfestival�

Tisvilde Bio�

Gilleleje Hallen�

Gribskov Kunstforening�

Dramaterne�

Græsted Veterantræf og Musik i lejet, er der endnu ikke indgået kontrakt med for 
2014.



 
 
 
 
 
    

 Side 2

KunstUdenMure
KunsthusUdenMure er en udstillingsplatform i Gribskov Kommune, der lader 
samtidskunsten gå i dialog med den ældre kunst.  
KunsthusUden Mure er en selvejende institution, hvor den daglige ledelse varetages 
af Center for Kultur, Fritid og Turisme i Gribskov Kommune.
KunsthusUdenMure understøtter kulturinstitutioner Museum Nordsjælland, Tegners 
Museum & Kulturpark, Esrum Kloster & Møllegaard og Munkeruphus, som alle er 
repræsenterede i bestyrelsen. 

Den fleksible struktur er både attraktiv og virker tiltrækkende på såvel kunstnere 
som kulturinstitutioner. 
KunsthusUdenMure har ikke udgifter til bygninger og drift, men arbejder på 
sponsorater og søger fondsmidller i forbindelse med de enkelte udstillinger og 
aktiviteter.
Samarbejde med kunstnere, kulturinstitutioner og andre partnere har vide rammer, 
hvilket giver mulighed for at lave udstillinger og aktiviteter, der betræder nyt land og 
bevæger sig over områder, der traditionelt set ikke ligger inden for rammerne af 
udstillingsvirksomhed.
Samtidskunsten opererer med denne grænseløshed, hvor KunsthusUdenMure en 
god ramme. Der arbejdes gerne med kunst i det offentlige rum.
Konstruktionen for KunsthusUdenMure fordrer samarbejdsvilje og udfordrer vilje til 
at udvikle og højne de fælles indsatser i forståelse for, at udstillinger og aktiviteter 
bliver bedre jo flere der løfter og byder ind.
KunsthusUdenMure skal fortsat på to parametre;
For det første for konceptet – at lade samtidskunsten gå i dialog med den ældre 
kunst. 
For det andet, at udstillingerne kan finde sted praktisk talt, hvor som helst med 
sikkerhed for, at kunsten og tilgængeligheden for publikum, er til stede.  

  
Den Regionale Kulturaftale
KulturMetropolØresund er en kulturaftale indgået mellem 26 kommuner, Region 
Hovedstaden og Kulturministeriet. 
Aftalen er det første forpligtende kultursamarbejde på tværs af kommuner og 
regioner i hovedstadsområdet – og den største i landet. 

Med aftalen ønsker man at udnytte kulturregionens geografiske og sociale tæthed, 
kulturelle variation og kreative ressourcer på tværs af kommunegrænser, så man, i løbet 
af en periode på 10 år, går fra at være et netværk af byer til at være en 
sammenhængende kulturel metropol, hvor kulturen spiller en afgørende faktor som 
social, innovativ og økonomisk værdiskaber. 
Det er derfor også intentionen på sigt at række hånden over Øresund og skabe en samlet 
kulturmetropol i Øresundsregionen. Derfor bærer aftalen navnet 
”KulturMetropolØresund”.



 
 
 
 
 
    

 Side 3

Fælles udvikling – fælles styrke
Målet med KulturMetropolØresund er således at skabe en samarbejdsplatform, der løfter 
kulturen i kulturregionen inden for en række tværgående temaer, og igangsætte initiativer 
for kulturregionens borgere, det ellers ville være svært for de enkelte kommuner, 
kulturinstitutioner og kulturaktører at prioritere i samme grad.

De kulturelle institutioner og tilbud skal spille en aktiv rolle i byrummet, børn og unges 
kreative kompetencer og muligheder skal styrkes, der skal afholdes flere store 
idrætsbegivenheder og Øresundsregionen skal rage op i det europæiske kulturlandskab.

For at nå de mål, arbejdes der i aftalen med udviklingen af nye tilbud og initiativer til 
glæde for kulturregionens borgere og besøgende - og på at styrke det regionale 
samarbejdsfællesskab. Dels ved at styrke den strategiske dialog mellem kulturregionens 
kulturelle aktører, dels ved at styrke det praktiske samarbejde mellem forvaltninger, 
kulturinstitutioner og regionale kulturaktører. 

Fælles finansiering 
I aftalen gennemføres en række projekter i en 4-årig periode, hvor basisfinansieringen til 
gennemførelsen af de vedtagne projekter er tilvejebragt via 9,35 millioner kroner fra 
kommunerne, 5 millioner fra Region Hovedstaden og 11,4 millioner kroner fra 
Kulturministeriet.

Aftalen har seks indsatsområder: 
· Festivaler og events 
· Institutioner på tværs 
· Unge og kultur 
· Børn og kultur 
· Kultur og fritid i det offentlige rum 
· Kreative vækst

Der er formuleret en selvstændig målsætning for hvert indsatsområde. Ved aftalens start 
er der otte primære projekter, der skal realisere målsætningerne. Aftalekonstruktionen er 
fleksibel, så kommuner og region er involveret i de projekter, der giver lokal mening, 
samtidig med at vi sikrer en regional effekt. Nogle kommuner er således med i to 
projekter, andre i fem. 

Gribskov Kommune er med i tre projekter og tovholder på den ene.
Gribskov Kommune er tovholder på Hemmelige Stier, som er et samarbejde mellem 
kulturinstitutioner i 5 kommuner, hvor målet er at bringe kulturhistorien ud i landskabet via 
mobilteknologi. Hører under indsatsområdet Institutioner på tværs. 
Det gør også Jagten, som har 11 deltagende kommuner. Jagten - gennem historien er 
ikke et klassisk motionsløb, men en MOTIONSDAG, der finder sted på og omkring 
regionens slotte og museer, på biblioteker og spillesteder, i smukke naturlandskaber og 
ved glemte kulturhistoriske perler
Det er Det aktivt byrum under indsatsområdet Kultur og fritid i det offentlige rum med 7 
deltagende. Formålet med projektet Det aktive byrum er at afprøve nye koncepter for 
programmering af byrum og samtidig undersøge, hvilke eksisterende offentlige steder 
som er populære pga. særlige kvaliteter.
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Museum Nordsjælland 1.1.2014
Byrådene i Gribskov Hillerød og Hørsholm har i 2013 godkendt en fusion mellem 
Folkemuseet, Hillerød Kommune, Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre i Gribskov 
Kommune og Hørsholm Egns Museum i Hørsholm Kommune.

Baggrunden for fusionen var som udgangspunkt Kulturstyrelsens retningslinjer om, 
at det inden udgangen af 2013 skulle sikres, at opgaven med udgravninger og tilsyn 
med fredede fortidsminder samles på et færre antal arkæologiske enheder. Fortsat 
sikring af en ansvarlig arkæologisk enhed i Nordsjælland forudsatte derfor indgåelse 
af et forpligtende samarbejde mellem de tre eksisterende arkæologiske 
kulturhistoriske museer.

De 3 arkæologiske museer, som nu fusioneres i Museum Nordsjælland, varetager 
arkæologien i 9 de nordsjællandske kommuner- Allerød, Fredensborg, Furesø, 
Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal – og har et samlet 
dækningsområde omfattende mere end 360.000 indbyggere.

Etablering af Museum Nordsjælland baserer sig imidlertid også på en forventning 
om, at en fusion mellem de tre kulturhistoriske museer vil understøtte museernes 
faglige og økonomiske bæredygtighed, hvorfor samarbejdet omkring arkæologien 
har udviklet sig til visionen om en egentlig fusion.

Politisk repræsentationer
Følgende områder, institutioner og foraer er udpeget og eller repræsenteret med 
politisk deltagelse
Tegners Museum & Statuepark
Esrum Kloster & Møllegaard
Museum Nordsjælland
KunsthusUdenMure

Kulturmetropol Øresund - politisk styregruppe
Kulturstyrelsens årsmøde

Selvejende Idrætshaller

I Gribskov Kommune er der følgende selvejende Idrætshaller:

Helsinge Hallerne

Gilleleje Hallen

Gribskov Hallen

Ramløse Hallen

Gribskov Kommune er en aktiv samarbejdspartner ved anlæg af nye idrætsfaciliteter eller 
udvidelse og/eller renovering af ældre faciliteter.

Gribskov Kommunes tilskudsmodel for de selvejende haller er delvis aktivitetsafhængig 
og skaber dermed incitament for egenindtægt.



 
 
 
 
 
    

 Side 5

Gribskov Kommune arbejder på, at der er lige økonomiske betingelser for foreninger, om 
de anvender kommunale, selvejende eller egne faciliteter.

I Gribskov Kommune skal faciliteter, kommunale, egne som selvejende haller udnyttes så 
optimalt og fleksibelt som overhovedet muligt bl.a. ved idrætsværesteder i de selvejende 
haller i de tidlige eftermiddagstimer.

Alle faciliteter bookes i samme bookingsystem og foreningerne og andre brugere booker 
kun den tid, de reelt har brug for. Tider, der ikke anvendes, afbookes, så andre har 
mulighed for at anvende lokalerne. Eksempelvis kan faciliteterne anvendes af ældre eller 
daginstitutioner / skoler i formiddagstimerne.

Alle faciliteter i Gribskov Kommune kan bruges af alle foreninger / institutioner uanset 
lokalt tilhørsforhold.

Nordsjælland Håndbold

De tre kommuner Gribskov, Hillerød og Helsingør har indgået Guld Partner Aftale med 
Nordsjælland Håndbold for sæsonen 2013-2014. Aftalen udløber pr. 30. juni 2014. 

Nordsjælland Håndbold ApS er en erhvervsøkonomisk virksomhed (jf. 
selvskabslovgivningen og også § 3 i selskabets vedtægt). Der er derfor tale om 
aftaleindgåelse, hvor Nordsjælland Håndbold ApS's modydelse er branding af 
kommunen og ydelser, som kommunen kan anvende i forhold til almene formål.  

Landsdækkende branding af Nordsjælland og hermed branding af Gribskov �

Kommune
Profilering og synliggørelse af Gribskov Kommune i mediebilledet (presse, TV �

etc.)
Tiltrækning af nye borgere til Gribskov Kommune grundet opbakning til elitesport �

Opbakning til diverse events afholdt af Gribskov Kommune 3-4 gange i perioden �

1. juli 2013 til 30. juni 2014
Praktisk hjælp af ligaspillere og spillere fra moderklubben Team Helsinge �

Håndbold efter nærmere aftale i forbindelse med afholdelse af events 
Besøg af ligaspillere på Gribskov Kommunes skoler og gymnasium - idrætsevent �

eller lign. 4 gange i perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014
Gratis adgang for elever fra Gribskov Kommunes skoler og Gribskov Gymnasium �

til alle hjemmekampe i Helsinge Hallerne, Helsingør Hallen og 
Frederiksborgcentret.

Gribskov Kommune har indgået aftale med Nordsjælland Håndbold ApS.
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Foreninger både kultur og idræt

I Gribskov Kommune er der ca.:

134 idrætsforeninger og

170 kulturelle foreninger

Gribskov kommune er i tæt og ligeværdig dialog med foreningerne og der arbejdes mod 
et fælles mål: at skabe rammerne for, at alle kan deltage i folkeoplysningen i kommunen.

Foreningstilbud skal være synlige på internetportal. Gribskov Kommune skal understøtte 
foreningerne og deres frivillighed ved at udbyde foreningslederkurser og uddannelse.

I henhold til folkeoplysningsloven skal der anvises ledige kommunale lokaler og anlæg til 
rådighed for folkeoplysende aktiviteter. Lokaler anvises i prioriteret rækkefølge, jf. 
folkeoplysningsloven. 

Ligeledes ydes tilskud til godkendte foreningerne, jf. folkeoplysningsloven.  
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Kultur- og Idrætsudvalget: Sager/projekter, der skal introduceres 

Januar:
Museum Nordsjælland

Februar:
Helsingebadet

Sager der endnu ikke er fastsat udvalgsdato på:
Breddeidrætskommune�

Gribskov Svømmehal�

Idrætsværesteder�

Investeringspulje status 2013 / ny investeringspulje 2014�

Kulturkontrakter�
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Kultur- og Idrætsudvalget: Politikker og strategier

Kulturstrategi 
Gribskov Kommune har en politisk vedtaget Kulturstrategi for perioden 2008-2020. Den er 
fundamentet for udvikling af en stærk kulturel profil og bidrager til en attraktiv kommune. 
Kulturstrategien bygger bro mellem kulturlivets mange aktører fra frivillige borgere, 
foreninger og kulturinstitutioner. Derudover skaber strategien afsæt og indhold for 
udvikling på andre områder, når den indtænkes i byudvikling, erhverv- og turismeudvikling, 
bevægelse-forebyggelse og  sundhedsfremme. Kulturstrategien spejler kommunens 
overordnede værdier og kobler sig således til Planstrategi og Økonomisk strategi,  
Idrætspolitik og indsatser i forhold til børn & unge, ældre, friluftsliv og turisme. 

Visionen er, at Gribskov skal være kendt for kulturel mangfoldighed, aktiv handling og 
initiativrige borgere med fokus på kvalitet, tilgængelighed, nærhed og samskabelse. 
Kulturen skal bidrage til at skabe levende miljøer med plads til borgerinitiativer og tilbyde 
rammer og inddragelse i kreative processer.

Nytænkning og kulturarv går hånd i hånd og bidrager til udvikling af unikke, 
stedsspecifikke oplevelser med fokus på brede, folkelige og unikke oplevelser - også for 
de få. Kendskab til den kulturelle arv – kulturlandskab og historiske mindesmærker, skal 
møde gæst og borger gennem nutidig formidling og historiefortælling.  

Kulturen er bærende element for bosætning og udvikling i kommunen. Den er 
idenditetskabende og giver livskvalitet for det enkelte menneske og vækst i 
lokalsamfundet. 

Kulturen er for, af, med og om mennesker.
 

Idrætspolitikken 
Idrætspolitikken knytter sig til Gribskov Kommunes øvrige politikker og strategier inden for 
kultur, forebyggelse & sundhed samt byudvikling og friluftsliv. 

Idrætspolitikken er skabt for at styrke idrætsområdet gennem en ny og tidsvarende 
idrætspolitik. Idrætspolitikken tager udgangspunkt i den tidligere politik fra 2007 og 
rapporten "Udvikling af idrætsfaciliteter i Gribskov Kommune". 

Gribskov Kommune skal være kendt for mangfoldighed i idræt og kultur - aktiv handling og 
initiativrige borgere med afsæt i kvalitet, nærhed, tilgængelighed og tværfagligt 
samarbejde mellem borgere, foreninger og institutioner. Foreningslivet og den 
selvorganiserede idræt skal understøtte det gode og sunde liv og medvirke til at gøre 
kommunen attraktiv for borgere og besøgende. 

Alle borgere skal have mulighed for et sundt og aktivt liv med motion, idræt, bevægelse og 
socialt engagement og opleve fællesskab ved idræt og bevægelse.
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Folkeoplysningspolitikken
Formålet med folkeoplysningspolitikken er, at skabe kontinuitet og sammenhæng i 
folkeoplysningsarbejdet. 

De folkeoplysende aktiviteter er reguleret ved Folkeoplysningsloven, og formålet med 
loven er, at sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger 
på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag.

Folkeoplysningspolitikken skal bidrage til at synliggøre visioner og mål, således at 
foreningerne kender deres råderum og muligheder.

Med udgangspunkt i Kulturstrategien har Gribskov Kommune et ønske om at udvikle og 
understøtte visionerne om, at foreningslivet skal fremmes gennem tværgående arbejde og 
netværk mellem borgere, foreningsliv og virksomheder. Ligeledes skal der videreudvikles 
på den stærke kulturelle profil, der bliver båret af foreningslivet og sikrer, at kulturen er for, 
med og af mennesker.

De folkeoplysende foreninger, Kulturrådet, Idrætsrådet og Byrådet arbejder mod et fælles 
mål, at skabe rammerne for, at alle kan deltage i folkeoplysningen i Gribskov Kommune.  
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Kultur- og Idrætsudvalget: Besigtigelser og besøg

Løbende besøg i lokalområder sammenhæng med dagsorden

Fastholde tradition for besøg / indvielser forud for ordinære udvalgsmøder (uden at 
flytte møder).

Forud for ordinære udvalgsmøder besøger udvalget et udvalgt sted i lokalområdet. 
Med udgangspunkt i bysamfundene og de projekter/institutioner, der er i området. 
En rækkefølge kunne være:
Helsinge
Gilleleje
Ramløse
Annisse
Tisvildeleje
Græsted
Blistrup
Esrum
Søborg

Praktisk: Egen transport

 



6. Plan- og 

miljøudvalget

Introduktion for byrådet - Januar 2014



 

Plan- og miljøområdet

Introduktion for Plan- og Miljøudvalget den 6. januar 2014

  
Januar 2014



 

Indholdet i introduktionen

□ Indledende om plan- og miljøområdet

□ Opgaveområder, herunder udviklingstendenser og fakta

□ Eksterne samarbejdspartnere

□ Særlige sager/projekter

□ Forslag til besigtigelser 

□ Videre introduktion



 

Indledende om plan- og miljøområdet

Arbejdet i udvalget handler om de omgivelser vi alle; borgere, gæster og 
erhvervsdrivende, lever i og som er rammen for vores hverdag, herunder;

□ at skabe levedygtige lokale miljøer og byrum der indbyder til fællesskab 
og bevægelse, 

□ at skabe rammer for erhvervsudvikling, arbejdspladser og uddannelse, 

□ at bidrage til at den værdi, der ligger i kommunens placering med 
åbenheden mod havet og nærheden til hovedstaden og i kommunens 
fantastiske natur og kulturhistorie udnyttes, styrkes og gøres nærværende 

□ at sikre en bæredygtig udvikling hvor blandt andet fremme af 
biodiversitet, mindskelse af CO2-udslip gennem anvendelse af vedvarende 
energi og sikring af vand- og luftkvalitet er centrale elementer.



 

Plan- og miljøområdet - udviklingstendenser 

Opgaveløsningen på plan- og miljøområdet skal bidrage til en bæredygtig og 
kvalitativ vækst og udvikling i kommunen, bl.a. med udgangspunkt i de 
overordnede udviklingstendenser og udfordringer kommunen står overfor;

□ ændringer i befolkningssammensætningen, flere ældre borgere og færre 
børn og unge, hvilket sætter velfærd og serviceniveau under pres, 

□ faldende antal virksomheder og beskæftigelse og lavt uddannelsesniveau, 

□ store afstande giver udfordringer i forhold til infrastruktur, herunder 
vejforbindelser, kollektiv trafik og mobildækning,

□ øget effekt af klimaforandringer i form af ekstremregn og 
stormhændelser, på kysten og i lavereliggende by- og landområder,

□ fortsat tilbagegang i natur og biodiversitet.



 

Plan- og miljøområdet – overordnede rammer 

Opgaverne omfatter myndigheds-, planlægnings- og udviklingsopgaver. 

Indeholder varierende grad af lovmæssig regulering, skøn indenfor 
overordnede rammer og rum for politisk stillingtagen.

De centrale love på området er planloven, naturbeskyttelsesloven og  
miljøbeskyttelsesloven, med det fælles formål:

”at medvirke til at værne landets natur og miljø, så 
samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt 
grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for 
bevarelsen af dyre- og plantelivet.”



 

Plan- og miljøområdet – arbejdsform

Opgaverne er ofte komplekse, med mange forskellige interesser, hvor det 
handler om at prioritere og nogle gange finde det bedst mulige kompromis i 
den enkelte sag, det giver behov for;

□ langsigtede planer og målsætninger, der giver klare prioriteringer,

□ opgaven i centrum og bred helhedsorienteret sagsbehandling.  

Samspil, dialog og involvering af borgere, erhvervsliv, interesseorganisationer 
og andre myndigheder giver ofte de bedste løsninger, f.eks. gennem;

□ tidlig og relevant inddragelse,

□ understøtte og facilitere det lokale initiativ.



 

De enkelte opgaveområder

□ Kommuneplanlægning 

□ Byudvikling 

□ Lokalplanlægning 

□ Byggeri 

□ Natur, landskab og miljø

□ Klima



 

1. Kommuneplanlægning 
□ Planstrategi

□ Planstrategi 2012 – ny strategi 
skal vedtages i 2015

□ Kommuneplan 

□ Kommuneplan 2013-25 – skal 
revideres i 2017

□ Tillæg til kommuneplanen

□ Udarbejdes løbende 

□ Relation til overordnet 
planlægning 

□ Høringssvar og deltagelse i 
relevante fora

Start 
byrådsperiode

Planstrategi 
– ny strategi i 
1.halvdel af hver 
periode

Kommuneplan 
– revideres i 2. halvdel 
af hver periode

4-års cyklus



 

Plansystemet
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LANDSPLANLÆGNING
� Landsplanredegørelser
� Oversigt over statslige 
interesser
� Landsplandirektiver, fx 
Fingerplan 2013

KOMMUNEPLANLÆGNING
� Planstrategi
� Kommuneplan, inkl. evt. tillæg

LOKALPLANER

Sektorplaner
� Natura 2000-
handleplan
� Spildevands-
plan
� Varmeplan
� m.m.

�Sektorplaner
� Vandplan
� Natura 2000-
planer
� Trafikplaner
� m.m.

Sektorplaner
� Råstofplan

Regionale 
fora



 

2. Byudvikling  

Målet er at byer og landsbyer skal være levende, trygge og 
attraktive, med gode rammer for bæredygtig vækst og 
udvikling, kreativitet og bevægelse.

Fokus på klimatilpasning og bæredygtighed, omdannelse og 
fortætning i de eksisterende byområder. 

Primær byudvikling i og omkring de tre kommunecentre 
Helsinge, Græsted og Gilleleje.

Planstrategi 2012 og Kommuneplan 2013-25



 



 

2. Byudvikling 

Klassisk

byudvikling

Det levede liv

Byfortætning/

omdannelse



 

Fakta



 

Overordnede udviklingstendenser

□ De senere år stagnerende udviklingstendenser, herunder 
faldende eller stagnerende omsætning i detailhandlen og 
heraf følgende lukning af butikker

□ Større investeringer på vej i regionen og kommunen, 
herunder supersygehus i Hillerød, Kulturhavn og ny skole i 
Gilleleje samt eventplads i Græsted

□ Stigende forventninger fra eksterne og interne aktører om at 
blive inddraget og deltage aktivt

□ Klimaforandringer



 

3.  Lokalplanlægning

□ Konkrete fysiske planer for et bestemt område

□ Forskellige typer lokalplaner, fx projektlokalplan, temalokalplan m.m.

□ Proaktiv tilgang som ét af redskaberne under byudvikling

□ Lang proces, fra ½ år til flere år, dog ofte ca. 1 år

□ I snit 5-6 planer årligt

□ Tidlig inddragelse og krav om 8 ugers høring

□ Tendens til øgede krav til indhold og proces

□ Ny åbning i planloven til delegation til ØU/PMU eller administration.



 

Lokalplanlagte områder



 



 

Byggesager og matrikulære sager

□ Byggesager:

□ administreres efter byggeloven og lokalplaner

□ tendens til flere sager

□ fokus på sagsbehandlingstid

□ Matrikulære sager

□ udstykninger, arealoverførsler og sammenlægning af 
ejendomme

□ de senere år faldende antal konkrete udstykningssager, 
men flere 'løse' henvendelser 



 

4. Natur, landskab og miljø 

□ Miljøgodkendelser/ tilsyn
□ Landzonesager
□ Beskyttet natur, kulturarv, landskab og fredninger
□ Internationale beskyttelsesområder
□ Skiltning i det åbne land
□ Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)
□ Offentlighedens adgang
□ Campingreglementet

BENYTTELSE OG BESKYTTELSE

                              



 

4. Natur, landskab og miljø 

□ Nationalpark
□ Naturgenopretningsprojekter, f.eks. Søborg Sø og 
Maglehøjene

□ Nye fredninger
□ Stier
□ Formidling, herunder Grøn Uge

BENYTTELSE OG BESKYTTELSE

                              



 

Miljøbeskyttelse - jordforurening

□ at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og 
undergrund samt vibrations- og støjulemper.

□ beskytte drikkevandsressourcer,

□ forebygge sundhedsmæssige problemer ved anvendelsen af 
forurenede arealer,

□ forebygge yderligere forurening af miljøet i forbindelse med 
anvendelse og bortskaffelse af jord



 

Natur og landzonebestemmelser

□ at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt 
deres levesteder og de landskabelige, kulturhistoriske, 
naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier,

□ at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af 
betydning for vilde dyr og planter og for landskabelige og 
kulturhistoriske interesser, og

□ at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen 
samt forbedre mulighederne for friluftslivet.

□ Landzonebestemmelserne, § 35: Der må ikke uden tilladelse fra 
byrådet foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske 
ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede 
arealer. Undtagelser herfra vedrører primært landbrugsdriften 
samt udnyttelse af gamle driftsbygninger.

□



 

Natur, landskab og Miljø - fakta
□ 5 natura- 2000 områder

□ 98 fredninger

□ ca. 1200 søer og samlet set 750 hektar moser, enge, heder og 
overdrev beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3.

□ 80% af Gribskov Kommunes areal er åbent land

□ 30 listevirksomheder, (særligt forurenende virksomheder)

□ 62 bilag 1-virksomheder,

□ 68 autoværksteder og 1 renseri.

□ 10 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold på over 75 DE 

□ 155 landbrug med erhvervsmæssig dyrehold under 75 DE



 



 

Natur, landskab og Miljø - udviklingstendenser 

□ Fokus på natur og landbrug 
gennem Natur- og 
Landbrugskommissionens 
anbefalinger

□ Forestående renovering af 
lovgivningen på natur- og 
miljøområdet

□ Ny statslig naturfond 

□ Øget fokus på erhvervsservice



 

5. Klima – En aktiv klimaindsats er todelt

 

Begrænse effekten
af klimaforandringer

Forebygge 

klimaforandringer

Klimatilpasse byer og anlæg, ved at:

□ sikre risikoområder,

□ skabe plads til vandet, hvor det 
skader mindst.

Begrænse CO2 udslip, ved at

□ nedbringe energiforbruget, 

□ øge andelen af vedvarende 
energi.



 

Klima – opgaveområdet

□ Udarbejde og revidere politikker og handleplaner, som 
Klimakommune, Klimapolitik og Klimahandlingsplan, 
Strategisk energiplan, Klimatilpasningsplan

□ sikre at klima generelt sættes på dagsordenen og 
indarbejdes bredt i kommunens projekter, sagsbehandling, 
daglige drift og opgavehåndtering,

□ informere borgere, sommerhusgæster og erhvervsdrivende 
om handlemuligheder og pligter.

Klimaområdet berører mange områder i kommunen og der er 
derfor snitflader til mange andre fagudvalg.



 

Klima – udviklingstendenser 

□ Fossile brændsler forventes at blive mindre attraktive for 
forbrugerne. Det betyder bl.a. at boliger med lavt 
energiforbrug og bæredygtige forsyningsforhold i stigende 
grad favoriseres – en særlig stor udfordring for kommunens 
mange decentrale lokalsamfund. 

□ Klimaforandringer i form af øget ekstremregn, 
havspejlsstigninger, voldsommere storme og stigende 
temperaturer kræver indsatser de kommende år.



 

Eksterne samarbejdspartnere og 
arrangementer
□ Andre myndigheder, herunder Naturstyrelsen, andre 
kommuner, Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre

□ Interesseorganisationer, foreninger, lokalråd, bylaug m.m., 
herunder Erhverv Gribskov, Det Grønne dialogforum, 
Dialogforum for lokalsamfund og Grundejerkontaktudvalget

□ Virksomheder, herunder lokale forsyningsselskaber, aktører 
ifm konkrete projekter, rådgivere  

Arrangementer med politisk deltagelse - Dansk Byplanmøde 



 

Særlige sager/projekter
□ Byfornyelse Græsted

□ Kulturhavn Gilleleje

□ Pyramiden i Gilleleje

□ Søborg Sø

□ Nationalpark Kongernes Nordsjælland

□ Centralt renseanlæg

□ Klimatilpasningsplan

□ Wewers

□ Klokkersskoven 5

□ Digital ansøgning byggesager 



 

Besigtigelser

Forslag til besigtigelser for at introducere udvalget til plan- og 
miljøområdet og igangværende projekter/planer:

□ Besøg ved Kulturhavn Gilleleje og Pyramiden

□ Rundtur i Græsted ifm Byfornyelse Græsted 

□ Tur i forskellige landskaber og til særlige kulturmiljøer ifm 
tillæg til kommuneplanen 

□ Tur i særlige naturområder i Gribskov Kommune 

□ Centralt renseanlæg (kan eventuelt ske ism TEK)

□ Kyst- og turismeplanlægning, herunder Gilleleje og 
Tisvildeleje (kan eventuelt ske ism ETU og KIU)



 

Videre introduktion 

Februar:

□ Budget

□ Årshjul

□ Nærmere om besigtigelser 

Marts:

□ Temamøde – forventningsafstemning i udvalget

Fremadrettet

□ Løbende introduktion ifm at sager tages op
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Indledende om plan- og miljøområdet
Plan- og Miljøudvalget varetager i henhold til styrelsesvedtægtens §17, stk 2 den 
umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det plan- og miljømæssige om-
råde, herunder opgaver vedrørende administration af

• kommuneplaner, lokalplaner og deres relation til regionale og statslige for-
skrifter og planer,

• myndighedsfunktion i forhold til plan-, natur- og miljølovgivningen,
• lokalplanlægning, konkret fysisk planlægning, by og åbent land,
• byudvikling, byfornyelse, byplanlægning,
• administration af byggelovgivning.

Nedenfor beskrives opgaveområderne hver for sig, men her gives først en indleden-
de introduktion til området som helhed.

Fælles for opgaverne under plan- og miljøområdet er at de omhandler de omgivel-
ser vi alle; borgere, turister og erhvervsdrivende, lever i og som er rammen for vo-
res hverdag, fra den enkeltes bolig og virksomhed, til det fælles rum og videre ud i 
en regional og global kontekst.

Det handler om at skabe levedygtige lokale miljøer, byrum der indbyder til fælles-
skab og bevægelse, rammer for erhvervsudvikling, arbejdspladser og uddannelse. 
Det handler om kommunen som attraktiv kommune og regionale rolle, blandt andet
gennem arbejde med at den værdi, der ligger i kommunens placering med åbenhe-
den mod havet og nærheden til hovedstaden og i kommunens fantastiske natur og 
kulturhistorie udnyttes, styrkes og gøres nærværende. Og det handler om at spille 
ind på en mere global dagsorden i forhold til at bruge de naturlige ressourcer på en 
bæredygtig måde, hvor blandt andet fremme af biodiversitet, mindskelse af CO2-
udslip gennem anvendelse af vedvarende energi og sikring af vand- og luftkvalitet 
er centrale elementer. Udvalget arbejder således med såvel beskyttelse som benyt-
telse og skal sikre en bæredygtig udvikling under hensyn til begge.

I Gribskov Kommune står vi overfor en række udfordringer, som kræver særligt fo-
kus. For eksempel betyder ændringer i befolkningssammensætningen, at vi bliver 
flere ældre borgere og færre børn og unge, samtidig med at befolkningstallet stag-
nerer, hvilket sætter velfærd og serviceniveau under pres. Kommunen har et fal-
dende antal virksomheder og beskæftigelse. De fysiske afstande giver udfordringer 
i forhold til infrastruktur, herunder vejforbindelser, kollektiv trafik og mobildækning.
Natur og biodiversitet er i tilbagegang. Klimaforandringer betyder, at der er behov 
for både tiltag til at begrænse effekten af ekstremregn og stormhændelser på kort 
sigt og forebygge klimaforandringer på længere sigt. 

For at opnå bæredygtig og kvalitativ vækst og udvikling, er der behov for at være 
visionære, arbejder innovativt og målrettet serviceorienteret med henblik på at se 
nye muligheder og løsninger med udgangspunkt i begrænsede ressourcer.  

Opgaverne under plan- og miljøområdet reguleres af et større lovkompleks. De 
mest centrale love er planloven, naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven, 
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med det fælles formål: ” at medvirke til at værne landets natur og miljø, så sam-
fundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets 
livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.” 

Opgaverne omfatter såvel myndigheds-, planlægnings og udviklingsopgaver. Nogle 
myndighedsopgaver reguleres stramt af lovgivningen, mens andre rummer større 
grad af skøn. Generelt er der desuden en tendens til at lovgivningen justeres fra re-
gel til skøn. Planlægnings- og udviklingsopgaver indeholder ofte størst rum for poli-
tisk stillingtagen i forhold til de udfordringer og muligheder som netop Gribskov 
Kommune står overfor.  

Generelt er der i Gribskov Kommune tradition for at arbejde med opgaven i cen-
trum og en bred helhedsorienteret sagsbehandling. Og netop på plan- og miljøom-
rådet er opgaverne ofte komplekse, idet de kan dække over mange forskellige 
interesser, hvor det handler om at prioritere og nogle gange finde det bedst mulige 
kompromis. 

Samspil, dialog og involvering af borgere, erhvervsliv, interesseorganisationer og 
andre myndigheder er nødvendigt for at kunne nå frem til de bedste løsninger. Der 
arbejdes på området i stigende grad med at understøtte og facilitere det lokale ini-
tiativ.

1. Kommuneplanlægning
En langsigtet og helhedsorienteret kommuneplanlægning skal være med til at sikre 
kvalitativ og bæredygtig vækst og udvikling i kommunen. Kommuneplanlægning 
omfatter udarbejdelse af planstrategi og kommuneplan samt relationen til overord-
net planlægning.

Planstrategien og kommuneplanen er Byrådets planer og Byrådet har den endelige 
beslutningskompetence. På grund af samspillet med den økonomiske strategi vare-
tages planerne i henhold til  styrelsesvedtægten af Økonomiudvalget. Plan- og Mil-
jøudvalgets rolle er at forberede oplæg til behandling i Økonomiudvalget og beslut-
ning i Byrådet.

Eftersom der er tale om planer, der dækker en bred vifte af temaer, kan der være 
snitflader til de fleste fagudvalg, oftest mest direkte til Teknisk Udvalg, Erhvervs- 
og Turismeudvalget samt Kultur og Idrætsudvalget.

Planstrategi 
Planstrategien er sammen med budgetaftalen et vigtigt grundlag for kommunens 
udvikling. Planstrategien angiver den retning Byrådet ønsker for hele kommunens 
udvikling gennem visioner og overordnede mål og gennem beskrivelse af hvordan 
målene ønskes realiseret. 

Strategien er lovmæssigt forankret i planloven. Der er dog kun få krav til strategi-
ens indhold. Der er således i høj grad rum for at tage lokale udfordringer, mulighe-
der og kvaliteter op og vælge hvor fokus skal lægges i strategien, under hensyn-
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tagen til de overordnede statslige planer og planlovens formål om at fremme en 
bæredygtig udvikling.

Planstrategien skal være med til at skabe offentlig debat om kommunens udvikling 
og udarbejdes derfor i en åben og dialogsøgende proces.

Planstrategiens sigte er langt, mindst 12 år frem hvilket i planlovens forstand er en 
'planperiode'. Byrådet skal dog mindst hvert 4. år udarbejde en ny planstrategi og 
det skal ske i 1. halvdel af hver byrådsperiode. Det vil sige, at Byrådet skal have 
næste planstrategi klar inden udgangen af 2015. 

Kommuneplan
Der er stor sammenhæng mellem planstrategien og kommuneplanen. I planstrate-
gien fastlægges hvilke dele af kommuneplanen, der skal ændres for at visioner og 
målsætninger i strategien kan udmøntes i kommuneplanen og derigennem videre i 
anden planlægning og sagsbehandling. Kommuneplanen bygger altså videre på ind-
holdet i planstrategien, men er mere konkret og præcis. Kommuneplanen omhand-
ler alene forhold omkring kommunens fysiske udvikling og arealanvendelse, mens 
planstrategien kan indeholde en bredere tilgang ud over den fysiske planlægning.

Der er ret præcise lovmæssige krav til hvilke emner en kommuneplan skal indehol-
de, for eksempel beliggenheden af områder til forskellige byformål, friluftsområder, 
trafikanlæg og tekniske anlæg, kommunens detailhandelstruktur, varetagelse af 
jordbrugsinteresser og beskyttelsesinteresser som natur, landskab, kulturhistorie 
og geologi. Kravene til kommuneplanens indhold udbygges løbende gennem lovgiv-
ningen.

Kommuneplanen er ikke i sig selv bindende for borgere, men Byrådet er forpligtet 
til at arbejde for planens gennemførsel i forbindelse med anden planlægning og 
sagsbehandling. 

Kommuneplanen har ligesom planstrategien en 4-årscyklus, men forskudt så en re-
videret kommuneplan skal ligge klar inden udgangen af 2. halvdel af byrådsperio-
den. 

Dele af kommuneplanen kan ændres løbende ved tillæg til kommuneplanen. Der 
forventes fremadrettet i højere grad, at blive behov for at arbejde med tematillæg i
en 'rullende' planlægning.

Der er de senere år et stigende krav og ønske om tidlig inddragelse i processen, 
hvilket påvirker måden at arbejde med planen.

Relation til overordnet planlægning 
Kommuneplanlægningen skal være i overensstemmelse med overordnet planlæg-
ning, herunder Fingerplan 2013 – landsplandirektiv for hovedstadens udvikling. Det
betyder for eksempel at hovedprincipperne i fingerbystrukturen skal følges og at 
byudvikling skal være af lokal karakter og hovedsageligt ske i tilknytning til kom-
munecentrene Helsinge, Gilleleje og Græsted. Også andre statslige interesser in-
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denfor for eksempel energiplanlægning, drikkevandskvalitet m.m. skal varetages 
gennem den kommunale planlægning.

Det hører derfor under omgaveområdet, at følge den statslige planlægning og at 
arbejde for at kommunens interesser og regionale rolle så vidt muligt varetages i 
den overordnede planlægning. Dette blandt andet ved at afgive høringssvar til 
planforslag fra staten og andre kommuner og ved at deltage proaktivt i relevante 
tværkommunale og regionale fora. 

Udviklingstendenser og fakta omkring kommuneplanlægning

Kommuneplanlægning sker på baggrund af en række grundlæggende data , herun-
der befolkningsprognose, boligsammensætning og – rummelighed, erhvervs- og 
turismeudvikling m.m.

Der henvises til nøgletal i det generelle notat om udviklingstendenser for kommu-
nen først i dette kompendium, samt de fakta der i øvrigt introduceres under de føl-
gende temaer og for andre fagudvalg. Relevante og aktuelle data vil blive forelagt i 
forbindelse med planernes udarbejdelse. 

Lovgivning og overordnet planlægning på området

Figur. Det danske plansystem jf. planloven.

Gældende kommunale strategier og planer indenfor området

Planstrategi 2012 
Strategien omfatter temaerne Gribskovs regionale rolle, klima, erhverv, infrastruk-
tur, turisme og landområdet. Planstrategien bygger videre på temaer i Planstrategi 
2008, for eksempel bymønster og profiler af by- og lokalsamfund. Planstrategien 
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indeholder beslutning om initiativer, der skal arbejdes med i planperioden fordelt på
1. og 2. halvdel af perioden. 

Kommuneplan 2013-25
Kommuneplanen er vedtaget i december 2013 og vil være gældende efter offentlig-
gørelsen som forventes i starten af 2014. De overordnede visioner og mål fra Plan-
strategi 2012 er indarbejdet, blandt andet i form af en infrastrukturakse og visionen
om en overordnet grøn og blå struktur, udpegning af område til biogasanlæg der 
understøtter målsætning om øget andel af vedvarende energi og skærpede ret-
ningslinjer for sikre en mere bæredygtig byudvikling. Planen er en delvis revision af
Kommuneplan 2009-21.

Aktuelle planer
Det tidligere Plan- og Miljøudvalg har igangsat udarbejdelsen af tillæg til Kommune-
plan 2013-25 om landskab, kulturhistorie og landsbyer.

Der forventes endvidere forelagt sag om igangsættelse af et tillæg om Klimatil-
pasning i starten af 2014, se mere under opgaveområdet klima.

2. Byudvikling  
Plan- og Miljøudvalget har ansvaret for planlægning og udvikling af byer og lands-
byer i kommunen samt planmæssig rådgivning af øvrige udvalg i forhold til by-
udviklingsrelaterede emner. 

Det er i byerne de fleste borgere bor, her mange turister kommer, og her de fleste 
virksomheder og offentlige og private services findes - det er her hverdagslivet for 
mange leves. Klog og proaktiv planlægning for bosætning, erhvervsudvikling, turis-
me og udnyttelse af de lokale kvaliteter og værdier kan alle skabe grobund for øget
livskvalitet for borgere, virksomheder og turister, samt bæredygtig vækst og be-
skæftigelse i kommunen.

Målet for udvikling af byområder i Gribskov Kommune fremgår af Planstrategi 2012 
og Kommuneplan 2013-25 og er, at byer og landsbyer skal være levende, trygge 
og attraktive for alle (borgere, virksomheder og turister), med gode rammer for 
bæredygtig vækst og udvikling, kreativitet og bevægelse. Og med en god planlæg-
ning der kan imødekomme de potentielle udviklingsmuligheder, der kommer de 
kommende år som følge af større investeringer lokalt og regionalt. Byudvikling til 
nye boliger, virksomheder og offentlig service skal primært ske i og omkring de tre 
kommunecentre Helsinge, Græsted og Gilleleje. 

Som det fremgår af Kommuneplan 2013-25, skal der de kommende år fokuseres 
særligt på klimatilpasning, mindskelse af miljøbelastning og skabelse af varierede, 
attraktive og levende byrum i forbindelse med planlægning af nye byudviklingsom-
råder, byomdannelse og bebyggelse til byformål generelt. Og så skal der skabes 
gode rammer for forskellige etablerings- og udfoldelsesmuligheder for erhvervsli-
vet. Byudvikling vil desuden i større grad end tidligere foregå i form af omdannelse 
og fortætning i de eksisterende byområder frem for ved at udvikle nye områder fra 
bar mark ved at inddrage landzonearealer til byzone. 
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Men derudover handler byudvikling også om at ændre på en bys image og styrke 
byens identitet og position og dermed også gøre kommunen mere attraktiv for nye 
borgere og virksomheder. Det handler om at skabe en forandring, hvor for-
tællingerne om byen ændres. En forandring, der kan rodfæstes lokalt og derefter 
fortælles regionalt. Eksempler på dette er Hellere Helsinge-projektet og byomdan-
nelsesprojektet i Græsted.  

Plan- og Miljøudvalgets rolle i forhold til byudvikling er gennem udvalgets ressort-
opgaver, at sikre at udviklingen sker i positivt samspil med kommunens naturmæs-
sige, rekreative og kulturhistoriske kvaliteter og styrker de enkelte byers og byom-
råders særlige identiteter og profiler. Men også tage proaktiv del i at udvikle ideer 
og løsninger i tæt samspil med de relevante aktører og interessenter. Det sker 
f.eks. gennem udarbejdelse af helhedsplaner og planprincipper for konkrete områ-
der, arkitekturpolitik, lokalplaner og byggesagsbehandling samt planmæssig rådgiv-
ning af Økonomiudvalget i forbindelse med strategiske kommunale køb og salg af 
ejendomme til understøttelse af den ønskede udvikling (læs mere om sidstnævnte 
under introduktion til Økonomiudvalget). Herudover udarbejder udvalget årligt et 
boligbyggeprogram med fremskrivning af, hvor mange boliger der forventes at blive
bygget de kommende år og hvor. Dette bruges blandt andet som central forudsæt-
ning for befolkningsfremskrivning.

Udvalgets byudviklingsarbejde sker ofte i tæt samspil med andre fagudvalg, særligt
Teknisk Udvalg, Erhvervs- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget. Og 
som hovedregel sammen med en række eksterne aktører; typisk berørte borgere, 
virksomheder og organisationer og eventuelt konkrete bygherrer/rådgivere. I for-
hold til udvikling af landsbyer har det tidligere Byråd tillige udformet en helt særlig 
inddragelsesmodel, kaldet FOKUS-modellen. Afsættet for at skabe forandringer i 
kommunes byer, boligområder eller landsbyer sker nemlig i en fælles opgave-
løsning. Nogle dele af opgaven kan eksterne aktører bidrage med, mens andre er 
bedst placeret i kommunen. Det fordrer, at vi er nysgerrige og ikke på forhånd har 
lagt processen og hvad det er, man vil have ud af det helt fast. Kommunen indtager
derfor ofte en rolle som facilitator, der skaber rammerne for at en udvikling kan 
ske. Og her spiller Plan- og Miljøudvalget en særlig aktiv rolle.

Udviklingstendenser og fakta omkring byudvikling 

Overordnede udviklingstendenser 

De kommende års større investeringer i regionen og kommunen, som f.eks. super-
sygehus i Hillerød, Kulturhavn og ny skole i Gilleleje samt eventplads i Græsted kan
- hvis det gribes klogt an - forventes at få positiv afsmitning på befolkningsvæksten
og beskæftigelsen i Gribskov Kommune, som ellers har stået i stampe de seneste 
år. (Angående erhvervsudvikling, henvises til afsnittet om Erhvervs- og Turisme-
udvalget.) De seneste års stagnerende udviklingstendenser kalder dog måske alli-
gevel fortsat på en proaktiv byplanlægning og -ledelse, der fokuserer på kvalitativ 
vækst og udvikling i byerne frem for kvantitativ (selv om det jo også skal kunne 
rummes). Og der er stigende forventninger fra eksterne og interne aktører om at 
blive inddraget i arbejdet med byudvikling - og også mange gode eksempler. 
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En af de helt centrale udfordringer, som kommunens tre største byer og også flere 
af de mindre står overfor, er netop bylivet. For både Græsted, Gilleleje og Helsinge 
gælder, at byerne og særligt bymidterne er i et stigende krydspres mellem borger-
nes hverdagsliv (hvor mange pendler), en faldende eller stagnerende omsætning i 
detailhandlen og heraf følgende lukning af butikker samt en ændret brug af byen, 
hvor hjemmet, fritidsaktiviteter og indkøb (der ofte foretages i andre byer) er de 
aktive fikspunkter i byerne. Ligeledes påvirker ændrede turistmønstre og markante 
strukturændringer i erhvervslivet brugen af byerne. Det har rejst en drøftelse af 
hvorvidt vi skal ændre opfattelse af hvilke funktioner, aktiviteter og events (og 
blanding her af - og evt. periodevis) der skal være i hvilke dele af byerne for fortsat
at skabe et godt byliv. Kort sagt et mere strategisk fokus på hvordan vi indretter de
enkelte byer mere fleksibelt og bedre optimerer anvendelsen af infrastruktur og 
ressourcer (herunder også arealerne). 

En anden (og med decemberstormen højaktuel) udfordring for det videre byudvik-
lingsarbejde er i forhold til hvordan klimaforandringer håndteres. (se separat afsnit 
om dette nedenfor).

Gældende kommunale strategier og planer indenfor området

Udover planstrategien og kommuneplanen gælder følgende:

Arkitekturpolitik
Formålet med politikken er at sikre, og øge kvaliteten i det fysiske miljø mest mu-
ligt, med særligt fokus på byggeri, udvikling og planlægning. Samtidig giver arki-
tekturpolitikken et redskab til øget forståelse af hvordan de fysiske omgivelser skal 
udvikles og forstås, og konkret få byggeri til at passe ind i helheden omkring kom-
munens fysiske rammer. 

Helhedsplaner
Der er udarbejdet helhedsplaner for de tre største byer i kommunen; Helhedsplan 
Helsinge, Planprincipper for Gilleleje og Græsted den gode by.
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Aktuelle byudviklingsprojekter

Bymønster

Kommunens bymønster består af kommunecentre, lokalcentre og landsbyer, jf. 
kortet nedenfor. Helsinge er kommunens hovedby.
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Byudviklingsmuligheder på bar mark (inddragelse af landzone til byzone)

Gribskov Kommune har ca. 175 ha udpeget til byudvikling til boliger og erhverv på 
bar mark. Heraf udgør 155 ha til boliger og 20 ha til erhverv. Dertil kommer en 
række muligheder for at lave fortætning i de eksisterende byområder.

Oversigt og kort over byudviklingsarealer findes under introduktion til Økonomi-
udvalget.

Flyttebalance
Som tommelfingerregel kan man regne med, at ca. 2000 borgere flytter ind i kom-
munen, mens ca. 2000 borgere flytter ud af kommunen hvert år. Med nogle få und-
tagelser har man i Gribskov Kommune haft en lille positiv årlig flyttebalance, hvor 
flere borgere flytter til kommunen end omvendt. Dette gælder også de senere år, 
selvom den positive forskel i disse år er blevet mindre. 

Boligbyggeri
I figuren nedenfor kan man danne sig et overblik over antallet af nye boliger de se-
neste år. 

Figur. Boligbyggeri i Gribskov Kommune

 Kilde: Befolkningsfremskrivningen 2013
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Boligsammensætning
Antallet af boliger i Gribskov fremgår af tabel 1. Der er næsten lige så mange fri-
tidshuse i kommunen, som der er helårsboliger, og at omkring 2.800 af disse er be-
boet om vinteren. Den altovervejende del af boligmassen består af parcelhuse.

Tabel. Antal boliger i Gribskov Kommune 1. januar 2013

Kilde: Danmarks Statistik

Økonomi

I Budgetaftale 2014-17 er der afsat følgende midler relateret til byudvikling:
• 750.000 kr til Strategisk investeringspulje om strategisk byudvikling udfra et

ønske om at være på forkant i arbejdet med at være en attraktiv kommune,
strukturelle i kommunens serviceleverancer, tiltag i nabokommuner og re-
gionen. Midlerne afsættes til igangsættelse af strategiske byudviklingstiltag, 
som over tid kan suppleres med midler fra byudviklingspuljen, når dennes 
balance giver mulighed herfor.

• 1 mio. kr til Pulje til Landsbyer for at fremme aktiviteter i kommunens lands-
byer i tæt samarbejde med Dialogforum for Lokalsamfund.

• 3.557.000 kr til byomdannelse i Græsted (del af anlægsprogram). 
• 5.121.000 kr til Kulturhavn Gilleleje (del af anlægsprogram). 
• 35.059.000 kr til Børnebyer/Attraktive og bæredygtige lokalsamfund (del af 

anlægsprogram).

3. Lokalplanlægning
Udarbejdelse af lokalplaner har længe været en kommunal opgave der fokuserer på
den fysiske planlægning og udvikling af et konkret geografisk afgrænset område i 
kommunen. Det er Plan- og Miljøudvalget der står for udarbejdelse af lokalplaner 
forudfor behandling i Økonomiudvalg og Byrådet. Alle planforslag og vedtagne pla-
ner kan ses på www.plansystem.dk

Lokalplanen er den konkrete og detaljerede fysiske plan for et bestemt område. 
Lokalplaner kan f.eks. indeholde bestemmelser om overførsler af arealer til byzone,
om anvendelses- og udstykningsforhold, om bebyggelsens placering og udform-
ning, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer og fællesanlæg, 
mv. En lokalplan er juridisk bindende for den enkelte grundejer af de matrikler lo-
kalplanen omfatter. Bindingen gælder de fremtidige forhold, mens eksisterende lov-
lige forhold, der går forud for lokalplanen kan fortsætte som hidtil. 
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Ikke alle ejendomme i kommunen er omfattet af en lokalplan (se kort nedenfor). 
For ejendomme der ikke er lokalplanlagt vil Byrådet ofte have formuleret nogle mål 
for området i kommuneplanen.

Plan- og Miljøudvalget udarbejder typisk ved en lokalplan, når et er nødvendigt for 
at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og i forbindelse med konkrete byggepla-
ner med offentlig eller privat bygherre, hvor Plan- og Miljøudvalget vurderer at det 
eksisterende plangrundlag ikke er tilstrækkeligt præcist til at sikre Byrådets visio-
ner for det konkrete områdes udvikling. Lokalplanen er også det værktøj der 
anvendes når et areal skal overføres fra en zonestatus til en anden (landzone, 
byzone eller sommerhusområde). Der kan tillige udarbejdes en såkaldt rammelo-
kalplan hvor kommuneplanens rammer specificeres lidt mere uden at planen helt 
får det detaljeringsniveau som en 'rigtig' lokalplan har. Dette kan for eksempel 
være hensigtsmæssigt for at sikre en bestemt udvikling for et kommende byudvik-
lingsområde forud for at arealet overføres til byzone ved en mere detaljeret lokal-
plan, der er juridisk bindende for grundejerne.

Lokalplaner skal udarbejdes i overensstemmelse med planloven og lov om miljøvur-
dering af planer og programmer.

Før en lokalplan vedtages endeligt, fremlægger Byrådet et planforslag offentligt i 
mindst 8 uger således at alle har mulighed for at indsende kommentarer inden By-
rådet tager stilling til planens endelige indhold og om lokalplanen kan vedtages en-
deligt. 

Det tager som minimum 5-6 måneder fra en lokalplan igangsættes af Plan- og Mil-
jøudvalget til den vedtages endeligt og den træder i kraft, men ofte tager det 8-12 
måneder og kan tage længere tid. Hvor lang tid det tager, afhænger af planens 
sammenhæng, kompleksitet, og graden af aktiv inddragelse af de relevante interes-
senter for eksempel i form af tæt samarbejde med en evt. bygherre, borgermøder 
mv. I forbindelse med projektlokalplaner, igangsættes byggesagsbehandling og an-
den nødvendig myndighedsbehandling ofte parallelt med den endelige vedtagelse af
planen for at optimere arbejdsgangene og den samlede sagsbehandlingstid for byg-
herre. 

Proaktiv tilgang
Selve lokalplandokumentet er et passivt planlægningsredskab, fordi der ikke er 
handlingspligt. I Gribskov Kommune arbejder vi dog proaktivt med lokalplanlæg-
ning - med en særlig tæt kobling til arbejdet med byudvikling (se separat afsnit). 
Der skal nemlig ofte flere virkemidler/værktøjer end kun selve lokalplandokumentet
i spil på samme tid for at sikre en helhedsorienteret planlægning og udvikling. Det 
kan for eksempel være temaplaner, helhedsplaner, strategier, politikker, udbud, 
aktivt jordopkøb, udarbejdelse af vejledninger, partnerskaber og ikke mindst tæt 
dialog med centrale aktører som bygherre og andre offentlige myndigheder. 

Planstrategi 2012 og særligt Kommuneplan 2013-25 danner de overordnede ram-
mer for lokalplanlægning i Gribskov Kommune til sikring af høj kvalitet og effektivi-
tet i processen med udarbejdelse af - så vel som anvendelse af selve lokalplando-
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kumenterne. De indholdsmæssige rammer for lokalplandokumenterne fastsættes 
løbende af den til en hver tid gældende lovgivning for området i Planloven samt af 
kommende politikker, strategier og overordnede planer Byrådet vedtager for Gribs-
kov Kommune.

Der tilstræbes et bredt ejerskab blandt alle interessenter til processen for den en-
kelte lokalplan, fordi det øger sandsynligheden for at visioner for de enkelte lokal-
planområders udvikling kan virkeliggøres. Visioner for lokalplanområdets udvikling 
og overordnede principper for lokalplaner formuleres derfor på baggrund af bred 
interessentinddragelse. Målsætningerne er at: 

• Lokalplanlægning skal tage udgangspunkt i det enkelte lokale miljø og de 
helheder og omgivelser at lokalplanområdet indgår i.

• Processen fra idéfasen til endelig vedtagelse og efterfølgende administrering 
af planerne skal være gennemskuelige.

• Processen for lokalplanlægning skal være proaktiv, effektiv og af høj faglig 
kvalitet. 

 
Desuden arbejdes ud fra principper om: Interessentinddragelse skal være relevant 
og fokuseret, Klar forventningsafstemning, Tilgængelighed og åbenhed, Ansvarlig-
hed og sikring af høj faglig kvalitet, Fokus på sammenhængende, koordinerede for-
løb, Helhedsorienterede og robuste planer samt Løbende forbedringer og nytænk-
ning. (læs evt. mere om lokalplanlægning i Byrådet politik for dette fra 2006)

De umiddelbare eksterne samarbejdspartnere er berørte borgere/virksomheder 
samt eventuel konkret ansøger og dennes rådgiver.

Udviklingstendenser og fakta for lokalplanlægning

De seneste 5 år er der i snit udarbejdet i alt 5-6 lokalplaner om året, hvilket er fær-
re end tidligere. Antallet skyldes dels den økonomiske situation, dels forbedret 
overordnet plangrundlag i kommuneplanen og byplanlægningen, samt ændring i 
bygningsreglementet med øget fokus på helhedsvurderinger, hvilket samlet har be-
virket at lokalplanpligten ikke har berørt så mange projekter som hidtil. Antallet af 
lokalplaner forventes alt andet lige at være det samme fremover, med mindre den 
økonomiske situation vender til det bedre og/eller der kommer øget fokus på mere 
strategisk byudvikling (se separat afsnit om dette). 

Der er stigende krav til planernes indhold og ikke mindst til processerne for udar-
bejdelse af planerne og anden nødvendig myndighedsbehandling. De tiltagende 
krav kommer dels fra lovgivningen, dels fra borgere, virksomheder og samarbejds-
partnere, samt offentligheden generelt herunder pressen. På grund af de stigende 
krav til, og interesser for, den fysiske udvikling af lokale områder bliver forløbet 
med udarbejdelse af lokalplaner også stadig mere kompleks ved at hensyn til natur,
miljø, areal- og ressourceanvendelse, økonomi, kulturelle og sociale forhold, infra-
struktur mv. samt en lang række interessenter skal integreres og afvejes. Fra at 
være en fysisk plan er lokalplanlægning blevet et stadigt bredere begreb. Det for-
ventes dog ikke umiddelbart at påvirke sagsbehandlingstiden væsentligt fordi vi ar-
bejder proaktivt med byplanlægningen (se separat afsnit).  
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Samtidig er det med en planlovsændring i 2012 blevet muligt, at Byrådet kan dele-
gere beslutningskompetencen omkring lokalplaner til Økonomiudvalget, Plan- og 
Miljøudvalget eller administrationen, hvilket kan afkorte sagsbehandlingstiden 1-2 
måneder. Dette forudsætter dog vedtagelse af kompetenceplan.

Lokalplanlagte områder

Aktuelle lokalplaner
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Økonomi
Der er ikke afsat særlige midler eller indtægter til lokalplanlægning. Som hovedre-
gel er bygherre i følge planloven forpligtiget til at levere de nødvendige oplysninger 
i forbindelse med lokalplanlægning.

4. Byggesager og matrikulære sager
Området omfatter i særlig grad myndighedsopgaver hovedsagelig med baggrund i 
byggeloven og planloven.

Byggesager

Administrationen arbejder på grundlag af de beføjelser Planudvalget gav i 2007 
med vedtagelsen af kompetenceplanen. Som udgangspunkt træffer administratio-
nen afgørelse i sager efter byggelovgivningen og lokalplaner jf. planloven. En stor 
del af afgørelserne ligger indenfor almindelig praksis, tekniske kontroller og bygge-
retten. Øvrige afgørelser baseres som oftest på et skøn, f.eks. hvis der meddeles 
dispensationer.

Kompetenceplanen giver administrationen mulighed for at træffe alle afgørelser 
som nævnt ovenfor, men det forudsættes at administrationen forelægger principiel-
le afgørelser, nye sagstyper og særlige sager for udvalget, selvom de formelt kan 
afgøres administrativt.

Antallet af byggesager

2013 

undtagen December

2012 2011

Samlet antal sager 835 719 601

Enfamilie og 

sommerhuse nye og 

tilbygninger

429 365 307

Erhverv og institutio-

ner mv.

94 68 77

Der er en generel tendens med stigende sagsmængde hvilket også gør sig gælden-
de på de to udvalgte sagstyper der fremgår af tabellen. Det fremgår også at halv-
delen af byggesagerne drejer sig om enfamiliehuse og sommerhuse.

Styring og prioritering af byggesager
Der er igennem flere år udviklet en procedure for styring af tiden fra ansøger har 
leveret alt materialet til sagsbehandlingen påbegyndes. Det har betydet at udsvin-
gene i hvor hurtigt sagsbehandlingen påbegyndes har været begrænset. Over de 
sidste år har der samtidig været udsving i medarbejderressourcer og sagsmæng-
der. I det omfang det har været muligt, har statistikker om sæsonudsving været 
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anvendt til at planlægge øvrige aktiviteter efter spidsbelastning i forhold til bygge-
sager.

Sagsbehandlingstid
Nedenfor ses hvor hurtigt sager typisk kommer i gang fra ansøger har leveret til-
strækkeligt materiale til at projektet kan behandles:

• Indenfor 1 til 2 uger påbegyndes byggesager der kommer i forlængelse af en
landzonetilladelse eller en dispensation fra naturbekyttelseslinier og frednin-
ger.

• Kommunen har ifølge Bygningsreglementet 2 uger til at vurdere anmeldelser
herunder olietanke. Gribskov Kommune har valgt at udvide opgaven i for-
hold til lovkrav og tager også ud og syner olietanke.

• Indenfor 4 uger startes behandling af solcellesager, erhvervssager og sim-
pelt byggeri der holder sig indenfor byggeretten (byggesager der ikke kræ-
ver dispensation).

• Indenfor 12 uger påbegyndes byggesager der går ud over byggeretten (kræ-
ver dispensation). Lige nu er der dog 6 sager der ikke overholdt fristen på 
12 uger før de blev påbegyndt.

Energistyrelsens tal om kommunernes sagsbehandlingstid
Energistyrelsen offentliggør løbende statistikker over kommunernes byggesagsbe-
handlingstid. Data til disse statistikker er hentet fra kommunernes BBR indberetnin-
ger. Tallene viser hvor lang tid der er gået fra ansøgning er modtaget til byggetil-
ladelsen er givet, det vil sige bruttotiden.

Denne statistik fra Energiministeriet er meget misvisende da nogle ansøgere ikke 
reagerer efter de har modtaget kvitteringsbrev hvor der står hvad de mangler at 
sende ind og andre bruger meget lang tid på at følge op. Hertil kommer de sager 
der ligger i landzone eller er omfattet af naturbeskyttelse, og dem er der forholdsvis
mange af i Gribskov Kommune. Disse sager har typisk et langt tidsforløb forud for 
at byggesagen behandles. Derimod afklares byggesagen straks når de øvrige myn-
dighedsområder er på plads.

I BBR er der også blevet mulighed for at indberette hvornår en byggesag er har fyl-
destgørende materiale og dermed er klar til sagsbehandling. Denne mulighed er fri-
villig og Gribskov Kommune har vi benyttet den gennem et år, hvilket betyder at 
man senere vil kunne vise en mere reel sagsbehandlingstid fra sagen er klar til 
sagsbehandling og til der er truffet en afgørelse. Samtidig har administrationen la-
vet en procesændring der træder i kraft 1 september 2013, som betyder at bygge-
sager der først skal have landzonetilladeles eller dispensation fra naturbeskytteles-
forhold eller fredning, ikke oprettes i BBR før sagen er klar til at blive behandlet 
som byggesag. 

Byggesagers snitflader til natur- og landzonesagsbehandling
Gribskov Kommunes store landskabsmæssige værdier og righoldige natur og kultur 
bevirker, at mange byggesager har en kobling til natur- eller landzonesagsbehand-
ling.
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Som udgangspunkt må der kun bygges til landbrugsformål i landzone, og hvis man 
ønsker at bygge inden for beskyttelseslinjer til natur og fortidsminder kræver det 
en dispensation fra lovgivningen.

Ansøgninger og sagsforløb bærer præg af, at kommunen i væsentligt omfang be-
står af landzonearealer, og at der herudover er beskyttelsesinteresser at skulle for-
holde sig til på hovedparten af kommunens arealer. Der kan være tale om både 
lovbestemte beskyttelseslinjer, tinglyste fredninger og den påkrævede sagsvur-
dering ud fra kommuneplanudpegede interesseområder og planlovspraksis.

Det medfører, at en byggesag ofte hviler på en forudgående sagsbehandling med 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven eller landzonetilladelse med vilkår efter 
planloven - begge sagstyper kræver en konkret vurdering.

Alt dette bevirker, at byggesager dels skal afvente forudgående sagsbehandling, 
krævede naboorienteringer og eksterne høringer samt klagefrister, dels ofte skal 
inddrage stillede vilkår i de forudgående tilladelser eller dispensationer.

Matrikulære sager

Matrikulær sagsbehandling omfatter godkendelse herunder vejledning i forbindelse 
med udstykninger, arealoverførsler og sammenlægning af ejendomme. En del af 
den matrikulære sagsbehandling er også mange henvendelser om placeringen af 
skel og generelle spørgsmål om matriklen i øvrigt. 

Der har siden starten af finanskrisen været tale om en faldende konkret sags-
mængde af sager omkring særligt udstykninger. 

Omvendt har finanskrisen bevirket en stigende antal "løse" henvendelser hvor 
grundejere har ønsket oplyst muligheder for evt. at kunne udstykke for derved må-
ske ikke at blive tvunget til at sælge sin ejendom.       

Matrikulær sagsbehandling omfatter tillige udfærdigelse af erklæringer om udstyk-
ningsmulighed hver gang der handles en ejendom med en grundstørrelse på 1.400 
m² eller derover. 

Samarbejdspartnere i erklæringer om udstykningsmulighed er særligt ejendoms-
mæglere, advokater og grundejere. 

Der er generelt et stort pres på udstykningserklæringer idet en erklæring om en 
udstykningsmulighed kan være af afgørende betydning for et muligt salg af en 
ejendom -eller om hvorvidt en sælger af en allerede solgt ejendom skal pålægges 
avanceskat. 

Samlet set vurderes sagsmængden i matrikulær sagsbehandling også i fremtiden at
være / blive uændret. Eventuelle op- eller nedgange i samfundsøkonomien inder-
bærer at henvendelserne / sagerne skifter karakter -men altså ikke, at der en klar 
sammenhæng i antallet af sager set i forhold til konjekturforholdene.   
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Som udgangspunkt forelægges sager om dispensationer fra lokalplaner og byplan-
vedtægter altid udvalget. I mange tilfælde når der er tale om sager for ejendomme 
som ikke er omfattet af en lokalplan / byplanvedtægt afgøres sagerne af admini-
strationen på baggrund af en helhedsvurdering efter bygningsreglementet BR 10. 

Økonomi

Gribskov Kommune har en vis indtægt ved opkrævning af byggesagsgebyrer. Ind-
tægten må ikke overstige kommunens samlede udgifter til byggesagsbehandling. 
Som det ser ud i dag er størstedelen af udgifterne stadig finansieret via skatteind-
tægter.

5. Natur, landskab og miljø
Området omfatter i særlig grad myndighedsopgaver hovedsagelig med baggrund i 
naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven og planlovens landzonebestemmel-
ser, men indeholder også udviklingsopgaver, som for eksempel naturgenopretning.

Fagområderne natur, landskab og miljøpåvirkning indgår desuden som basis i man-
ge af Plan- og Miljøudvalgets såvel som andre fagudvalgs opgaver. Afvejning mel-
lem benyttelse og beskyttelse er således et særligt centralt tema og en vigtig del af
den tværgående opgaveløsning. 

Arbejdsgrundlaget er defineret af lovgivningens formålsparagraf:
- at medvirke til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske 
på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af 
dyre- og plantelivet.

Natur og landskab
Her er der særligt fokus på

• at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres le-
vesteder og de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige værdier.

• at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af betydning for 
vilde dyr og planter og for landskabelige og kulturhistoriske interesser, og

• at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt for-
bedre mulighederne for friluftslivet.

Desuden er der gennem landzonesagsbehandlingen fokus på at friholde det åbne 
land for anden (uplanlagt) bebyggelse og anlæg, end den der er nødvendig for 
landbrugsdriften. Udover at værne om natur og landskab er varetagelsen af de pri-
mære erhvervsinteresser blandt de hensyn, der ligger bag planlovens landzonebe-
stemmelser. 

Virksomheder og miljø
Vedrørende virksomheder og landbrug omhandler opgaven særligt at forebygge og 
bekæmpe forurening af luft, vand, jord og støjulemper, i virksomhedernes ydre mil-
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jø, begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer og at fremme 
anvendelse af renere teknologi.

Særligt for jordforureningsområdet at  medvirke til at forebygge, fjerne eller be-
grænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforure-
ning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

GIS som værktøj
Forudsætning for god sagsbehandling og borgerselvbetjening er, at vores data-
grundlag fortløbende vedligeholdes og brugerfladen udarbejdes brugervenlig og 
med mest muligt tilgængelig information.
GIS (Geografiske InformationsSystemer) bruges til:

• at vedligeholde og opbygge datagrundlag
• at forbedre sagsbehandlingen 
• at give information og overblik for borgere
• at forbedre kommunens selvbetjeningsløsning 
• at sikre videndeling, skabe ny viden og forbedre det politiske beslutnings-

grundlag.

Udviklingstendenser og fakta omkring natur og miljø

Overordnede udviklingstendenser

Den af regeringen nedsatte Natur- og Landbrugskommission er i foråret 2013 kom-
met med en række anbefalinger indenfor natur og landbrug og samspillet imellem 
dem. En fremadrettet implementering af anbefalingerne i lovgivning m.m. kan få 
betydning for den fremadrettede forvaltning indenfor området.

Miljøminister Ida Auken har igangsat arbejde med renovering af lovgivningen på 
natur og miljøområdet. En særlig arbejdsgruppe i Miljøministeriet skal komme med 
et forslag til en nye lovstruktur og vil involvere alle relevante interessenter og 
eksperter på området i arbejdet. På den baggrund forventes det, at miljøministeren
vil kunne lægge et forslag frem i begyndelsen af 2015.

Staten har afsat naturfond til opkøb arealer til natur.

Der er i Gribskov Kommune igangsat kurser i professionel erhvervsrettet service og
i det hele taget særlig fokus på erhvervslivet.

Lovgivning og overordnet planlægning

Lovkomplekset på natur- og miljøområdet er omfattende og komplekst, de mest 
centrale love og overordnede planer er:

• Naturbeskyttelsesloven, 
• Miljøbeskyttelsesloven,
• Jordforureningsloven,
• Planloven,
• Statslige Natura 2000-planer.
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Gældende kommunale strategier og planer for området

Udover Planstrategi og kommuneplanen gælder følgende:

Natura-2000 handleplan 
Kvaliteten af Danmarks vand og natur skal forbedres. Det sker blandt andet gen-
nem arbejdet med kommunale Natura 2000-handleplaner. Handleplanerne imple-
menterer de indsatser der er beskrevet i de statslige Natura 2000-planer.
Natura 2000-områder er et netværk af naturområder i EU, omfattende habitat- og 
fuglebeskyttelsesområder, der er udpeget for at beskytte udvalgte arter og naturty-
per.

Aktuelle strategier og planer
Tillæg til Kommuneplan 2013-25 om landskab og kulturhistorie
Det tidligere Plan- og Miljøudvalg har igangsat udarbejdelsen af tillæg til Kommune-
plan 2013-25 om landskab og kulturhistorie. Resultatet heraf forventes at bidrage 
til en mere effektiv sagsbehandling, blandt andet for landzonesager.

Arbejdet med igangsættelse af udarbejdelse af naturkvalitetsplan og grøn strategi 
er under administrativ forberedelse, og vil blive sat på dagsordenen til Plan- og Mil-
jøudvalget i løbet af foråret.

Naturkvalitetsplan
Naturkvalitetsplanen skal fortælle om, hvor der er værdifuld natur i kommunen, og 
hvor der er kendte sjældne arter. Planen skal indeholde nye måder at værdi- og 
målsætte naturen, hvor kendskab til sjældne og truede arter vægter højt. 
Formålet med planen er bl.a. at give overblik over kommunens naturværdierog at 
sikre og øge mangfoldigheden af dyr, planter og naturtyper i kommunen (biodiver-
siteten).

Grøn strategi
Formålet med "Grøn Strategi" er at udarbejde et godt afsæt for arbejdet med de 
grønne arealer og anlæg fremover. Strategien skal arbejde hen i mod en fælles tan-
kegang omkring det grønne og være retningsgivende i forhold til øvrig planlægning 
i hele kommunen (lokalplaner, erhvervsområder, mv). 
En af baggrundene for projektet "Grøn Strategi" er at fremme biodiversiteten i by-
erne samt at der med ophæng i dette projekt, vil være mulighed for at nytænke 
driften af kommunens grønne områder ("drift af grønne arealer" skal i udbud i 
2014).
Samtidig kan "Grøn Strategi" være med til at udvikle, understøtte, formidle og va-
retage de "aktiviteter", der også er en del af arbejdet med det grønne, eksempel-
vis, rekreativ brug, friluftsliv og motion, samarbejde med frivillige og institutioner, 
formidling af natur, klimatilpasning mv.

Fakta relateret til de enkelte sagstyper

Landzonesager 
I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstyk-
ning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyg-
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gelse og ubebyggede arealer. Da omkring 80 % af Gribskov Kommunes areal er 
landzone, er mange bygge- og anlægssager omfattede af disse bestemmelser. 
Landzonesager omfatter både ny bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggelse el-
ler ubebygget areal, terrænregulering, udstykning, vindmøller m.m., ligesom der 
indkommer en mængde generelle forespørgsler forud for egentlige sager. Der er i 
2013 oprettet 125 landzonesager fordelt på forskellige kategorier, hvoraf ny bebyg-
gelse (39 stk) og generelle forespørgsler (22 stk) fylder mest.

Størsteparten af sagerne kræver en længere landzonesagsbehandling frem mod til-
ladelse eller afslag, og med mulige parallelle sagsforløb vedrørende natur og miljø.
Sagen afdækkes og vurderes ud fra de ofte mange beskyttelseshensyn og ud fra 
praksis indenfor den enkelte sagstype. Skønnet er en væsentlig del af landzo-
nesagsbehandlingen.

Ifølge kompetenceplan for landzoneadministration, vedtaget i 2006, har administra-
tionen kompetencen til at afgøre en mængde sagstyper, der har karakter af mindre 
byggerier eller omfangsmæssigt mindre ændringer i landskabet, og som ikke har 
regional betydning. Mere markante sager, som der ikke forventes et større antal af,
og som forventes at få politisk interesse ved at indgå i en større sammenhæng re-
gionalt eller lokalt, behandles politisk. Kompetenceplanen er flere gange udvidet, 
således at sager om vindmøller og regnvandsbassiner også afgøres administrativt.

Natursager 
Gribskov kommune er karakteriseret af mange små og store områder med meget 
værdifuld natur. Naturbeskyttelsesloven er den grundlæggende lovgivning, der 
drager omsorg for, at al anden sagsbehandling på et givet areal, kan foregå uden 
at forringe værdifulde naturområder eller leve- og vokse steder for dyr og planter. 
Samtidig er der mange aktører/ aktiviteter i det åbne land i Gribskov Kommune, og
forebyggende formidling om de beskyttede områder er en kerneopgave.

§3-områder
Naturbeskyttelseslovens § 3 gælder for visse udpegede vandløb. søer, moser, fer-
ske enge, heder, overdrev og strandenge af en vis størrelse eller i sammenhæng 
med naturtyper omfattede af § 3. I Gribskov Kommune er der registreret ca. 1200 
søer og samlet set 750 hektar moser, enge, heder og overdrev beskyttede efter na-
turbeskyttelseslovens § 3. Kommunens største søer er Esrum Sø og Arresø. Områ-
dernes tilstand må ikke ændres uden forudgående dispensation fra kommunen. 
Arbejdsområdet omfatter vurdering, håndhævelse, tilsyn og registrering.

Beskyttelseslinier
Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinier regulerer tiltag i forhold til landskabs-
træk som søer, åer og skove samt kulturhistoriske elementer som fortidsminder, di-
ger og kirker. Byggeri og anlæg inden for beskyttelseslinje-afstand kræver dispen-
sation fra lovgivningen. 
Kompetencedelegationsplan for beskyttelseslinjer er vedtaget i 2008 og indgår i 
kommunens kvalitetsstyringssystem. 

Natura 2000 - Internationale beskyttelsesområder
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Gribskov Kommune omfatter 5 Natura 2000-områder på samlet ca. 7000 hektar: 
Nr. 129 Gilbjerg Hoved, nr. 132 Rusland, nr. 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og 
Snævret Skov, nr. 134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose, samt nr. 135 Tisvilde
Hegn og Melby Overdrev.
Der er anmeldepligt for en række aktiviteter på arealer inden for Natura 2000-om-
råder. Kommunen vurderer om aktiviteten har betydning for de dyr/planter eller 
naturtyper, der ligger til grund for udpegningen af området. Ved alle byggerier, an-
læg og aktiviteter, der kan påvirke Natura 2000-områder, skal der foretages en 
Konsekvensvurdering for Natura 2000-området.

Fredninger
I Gribskov Kommune har vi i alt 98 private, kommunale og statsejede fredninger 
som eksempelvis kan omfatte enkelte træer, stier , strande og store sammenhæn-
gende naturområder.

Andre opgaver er tilsyn og myndighedsbehandling vedrørende skiltning i det åbne 
land, offentlighedens adgang, naturgenopretningsprojekter , tilsyn jf. Campingreg-
lement og vurdering af virkninger på miljøet (VVM).

Miljøsager 
Miljøgodkendelse af virksomheder og landbrug
Det er de største og mest forurenende virksomheder (listevirksomheder), som kræ-
ver en miljøgodkendelse. 
Store husdyrbrug på over 75 DE (dyreenheder, 1 DE svarer til 100 kg kvælstof/år, 
og kan i praksis være fx en malkeko eller 36 slagtesvin) skal godkendes efter Lov 
om godkendelse af husdyrbrug, der samler miljøgodkendelse, VVM-vurdering og 
landzonesagsbehandling i en samlet lovgivning. 

En miljøgodkendelse meddeles med en lang række vilkår vedr. luftforurening, støj, 
jord og grundvandsbeskyttelse, affaldskrav, lugt mm. 

Antallet af miljøgodkendelser, der skal udarbejdes årligt i Gribskov Kommune er 
meget varierende. Det afhænger helt af, hvilke typer af virksomheder, der vælger 
at etablere sig i Gribskov Kommune eller skal have revideret miljøgodkendelsen. 

Miljøtilsyn
Gribskov Kommune skal som tilsynsmyndighed på miljøområdet varetage tilsyn 
med virksomheder og landbrug m.m. i.h.t. de i lovgivningens fastsatte retningslini-
er.  Formålet med miljøtilsynet er at forebygge forurening og kontrollere at gælden-
de lovgivning overholdes. 

Tilsynet er, udover kontrollen, også en lejlighed til dialog om miljøforholdene, bl.a. 
renere teknologi, miljøstyring og muligheder for bedre affaldssortering og -bort-
skaffelse. 

Gribskov Kommune fører tilsyn med (ultimo 2013) 30 listevirksomheder, 62 bilag 
1-virksomheder, 68 autoværksteder og 1 renseri. Hertil kommer 155 landbrug med
erhvervsmæssig dyrehold under 75 DE og 10 stk over 75 DE. 
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Beskrivelse af tilsynsopgaver og omfang kan endvidere ses i ”Beretning om miljøtil-
syn og miljøopgaver 2012” på www.gribskov.dk. 

Miljøområdet omfatter også klagesager – røg, støj, møg, der ofte er tidskrævende 
og har et element af nabostrid i sig. Myndighedsarbejde vedr. rotter og analyser og 
godkendelser vedrørende private svømmebade.

Jordforureningssager
Jordforureningsområdet for Gribskov Kommune omhandler overordnet:

• Tilsyn og opfølgning ved jordforureninger
• Kortlægning af forurenede grunde
• Anvisning af forurenet jord
• Afblænding af forældede olietanke
• Myndighedsarbejde efter Jordforureningsloven i øvrigt (vejledning om regler,

samt håndhævelse)
• Tilladelser til ændret aktivitet på kortlagte arealer, fastsættes ud fra en risi-

kovurdering, hvor bygherrens projekt sættes i relation til forureningen på 
arealet. 

Økonomi

Kommunen opkræver brugerbetaling i overensstemmelse med lov om brugerbeta-
ling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven.

Der er ikke afsat midler i budgettet til sager på jordforureningsområdet. Påbud om 
oprensning i sager vedr. olieforurening fra villaolietanke er dækket ved forsikring 
fra oliebranchens miljøpulje på udgifter indtil 4 mio. kr. Udgifter herover dækkes af 
kommunalbestyrelsen.

5. Klima
I Gribskov Kommune har Byrådet valgt at gøre en aktiv indsats i forhold til at fore-
bygge og begrænse effekten af klimaforandringerne. 

Forebyggende tiltag handler om at nedbringe CO2-udledningen, ved at nedbringe 
energiforbruget og at øge andelen af vedvarende energi, for eksempel ved at ener-
gioptimere bygninger, gennem planlægning for energiforsyning og transport, eller 
at udbrede oplysningkampagner, der kan mindske forbruget gennem ændret ad-
færd. Tiltag sker både i forhold til kommunens egen virksomhed og i forhold til 
kommunens geografiske areal (private boliger, sommerhuse, erhverv, naturforvalt-
ning, transport mv.). 

At begrænse effekten af klimaforandringerne består i at klimatilpasse byer, anlæg, 
forsyninger og grønne områder, så de negative konsekvenser af ekstremregn, 
havspejlsstigninger og stigende temperaturer reduceres.
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Klimaområdet har mange snitflader og varierer mellem konkrete tiltag, som at 
energioptimere kommunens bygninger, at sikre at klima generelt sættes på dagsor-
denen og bredt tænkes ind i kommunens daglige drift og opgavehåndtering, og at 
arbejde mod at kommunens borgere bliver gjort opmærksomme på de handlemu-
ligheder de har, og understøttes i at orientere sig indenfor klimaområdet. 

Opgaver tager udgangspunkt i Planstrategi 2012, kommunens klimapolitik, samt 
såvel nationale som lokale klimahandlingsplaner. Opgaverne tæller såvel centrale 
opgaver på området, som koordinerende funktion for hele Kommunen.

Udviklingstendenser og fakta omkring klima

Overordnede udviklingstendenser

Udviklingen på det globale energimarked og de Grønne afgifter i Danmark vil i 
fremtiden gøre fossile brændsler mindre attraktive for forbrugerne. Det vil påvirke 
såvel transportssektoren, boligmarkedet og forholdene for erhvervsvirksomheder.
Ejendomsmarkedet vil i stigende grad favorisere boliger med lavt energiforbrug og 
bæredygtige forsyningsforhold. Dette vil samlet set kunne være en stor udfordring 
for kommunens mange lokalsamfund, og det er et strategisk fokus at arbejde med 
eksempelvis en landsby som eksempelområde for at opbygge erfaring og viden på 
området. 

Klimaforandringer forventes at give øget hyppighed og intensitet af ekstreme regn-
hændelser. I disse situationer har de ordinære kanaler til vandafledning som for 
eksempel kloakker og vandløb ikke tilstrækkelig kapacitet, og vand vil opstuve og 
strømme i terræn. Samfundsøkonomisk er det ikke realistisk at udbygge kapacite-
ten i kloaker og vandløb til at kunne aflede vandet i ekstreme regnhændelser. Spil-
devandsplanen fastlægger rammer for spildevandsafledning under almindelig drift, 
hvilket vil sige ved regnhændelser der ligger inden for det fastlagte serviceniveau i 
kloakforsyningen. Klimatilpasningsplanen har sigte mod mere ekstreme situationer.
Det er vigtigt at indtænke risikoen for oversvømmelse i byggeri og anlæg ud fra en 
helhedsorienteret tilgang, og med fokus på muligheden for synergi hvor tekniske 
løsninger tænkes sammen med byudvikling, rekreation og natur. En helhedsorien-
teret tilgang vil være med til at minimere skader og dermed reducere samfundets 
udgifter til reetablering.

Gældende kommunale strategier og planer indenfor området

Udover Planstrategi og kommuneplanen gælder følgende:

Klimakommuneaftale
Gribskov Kommune underskrev i december 2009 en klimakommuneaftale med Dan-
marks Naturfredningsforening. I klimakommuneaftalen forpligtiger kommunen sig 
til at reducere CO2 udledningen med 4 % om året for kommunen som virksomhed 
og 2 % om året for kommunen som geografisk enhed. Aftalen løber fra 2010 - 
2014. I forbindelse med klimakommuneaftalen foretog kommunen en beregning af 
CO2 udledningen for 2009. Som del af klimakommuneaftalen skal kommunen hvert
år foretage en CO2 beregning for at kunne følge udviklingen i CO2 udledningen. Af 
CO2-beregningen fremgår det at boliger og sommerhuse udgør en væsentlig del af 
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CO2-udledningen i kommunen, samt at der er et forholdvis højt antal boliger, der 
ligger uden for det kollektive varmeforsyningsområde. 

Klimapolitik 
Klimapolitik og klimahandlingsplan er vedtaget i Byrådet den 30.04.2012. I Gribs-
kov Kommune skal klima så vidt muligt tænkes ind i alle relevante områder, både 
organisatorisk og geografisk. Klimaarbejdet skal omhandle både forebyggelse og til-
pasning af klimaforandringerne. Klimaarbejdet skal tænktes bredt og skal knyttes 
til vores kvalitetsforståelse, så vi både sparer på strømmen, men også vægter kli-
ma når vi prioriterer vores handlinger og vores indkøb. En indsats for klimaet hand-
ler om at få aktørerne (os – kommune, borger, erhverv) til at gøre ting på en an-
den måde end vi gør i dag, så de ressourcestrømme vi påvirker, ikke har den 
uheldige effekt de har i dag. 

Klimaarbejdet tager udgangspunkt i følgende principper:
• Kommunen som foregangseksempel
• Helhedsorientering med lokalt fokus
• Gennemsigtige klimatiltag
• Klima og kvalitet går hånd i hånd

Klimahandlingsplan
I tilknytning til Klimapolitikken er vedtaget en Klimahandlingsplan 2012-2014. 
Handlingsplanen omfatter tiltag indenfor en række overordnede indsatsområder; 
Bygninger, Indkøb, udbud og forbrug, Adfærd, Transport, Vand og Energiforsyning. 
Indsatserne/tiltagene er dels målrettet kommunen som virksomhed samt mere 
udadrettede tiltag med henblik på at reducere CO2 udledning fra kommunen som 
geografisk område.

Indsatsen i forhold til kommunen som virksomhed handler dels om at klima bliver 
sat på dagsordenen inden for de enkelte fagområder – eksempelvis planlægning, 
bygningsdrift, børneområdet, indkøb og udbud mv. Klimaafdelingen har løbende 
dialog med de forskellige fagområder, for at indsamle viden om igangværende ini-
tiativer, og dels for at vurdere muligheden for at samarbejde om klimatiltag. Kom-
munen deltager og samarbejde også om regionale initiativer, eksempelvis fælles 
udbud om elbiler, hvor kommunen forventer at anskaffe sig to elbiler.

De udadrettede tiltag har dels fokus på oplysningskampagner og udbredelse af vi-
den, blandt andet gennem klimamesse, samarbejde med kommunens erhvervsliv 
og dialog med lokalsamfund. Der er etableret et indledende samarbejde med lands-
byer og et sommerhusområde om muligheden for at fungere som foregangs-
eksempler for andre tilsvarende områder i kommunen.

Strategisk energiplan
Byrådet vedtog i sommeren 2013 en strategisk energiplan. Planen indeholder kort-
lægning af eksisterende energiforbrug og energiforsyning for virksomheder og bor-
gere i Gribskov Kommune. Planen peger desuden på en ønsket udvikling. Det er op 
til Kommunens øvrige planlægning og myndighedsudøvelse at støtte op om den øn-
skede udvikling. 
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Klimatilpasningsplan
Ifølge den vedtagne klimatilpasningsplan (december 2013) mangler der viden for at
kunne foreslå konkrete indsatser. Gribvand har i 2013 opstillet hydrauliske model 
for de byer, som er kloakeret for regnvand. Modellen kan forudsige problemområ-
der ved ekstremregn. Modellen skal sammen med risiko for havspejlsstigninger, 
kortlægning af arealanvendelse og samfundsmæssige værdier danne baggrund for 
en handlingsplan, som forventes udarbejdet i 2014. 

Grundliggende data
CO2 udledningen for Gribskov Kommune som virksomhed fordeler sig som følger: 
Sektor Tons CO2 2009 Tons CO2 2010 Tons CO2 2011 Tons CO2 2012
El 7.918 7.059 5.112 4.497

Fjernvarme 1.725 1.722 1.959 1.072

Individuel op-
varmning og pro-
cesvarme

2.324 2.376 1.971 2.213

Transport 194 178 201 189

Total 12.161 11.335 9.243 7.971

CO2 udledningen fordeler sig for Gribskov Kommune som geografisk enhed som 
følger: 
Sektor Tons CO2 2009 Tons CO2 2010 Tons CO2 2011 Tons CO2 2012
El 133.995 122.186 96.211 91.171
Fjernvarme 8.408 4.529 7.085 6.498
Individuel op-
varmning og pro-
cesvarme

85.950 100.423 128.642 81.463

Transport og ma-
skiner

43.542 44.454 45.534 45.545

Industriel proce-
semission og op-
løsningsmidler

1.450 1.499 1.773 2015

Landbrug 38.027 41.046 40.680 40.680
Arealanvendelse 569 -409 - 1.531 737
Affaldsdeponi og 
spildevand

2.398 8.056 6.054 5.771

Total 314.339 321.784 324.449 273.879

Økonomi

Der er i budgetforliget afsat 0,5 mio. kr i hhv. 2014 og 2015 til at fremme indsat-
serne i kommunens klimahandlingsplan, eksempelvis i form af modellandsbyer, mo-
delsommerhusområder og klimamesser. Herudover skal der være mulighed for at 
fremme yderligere tiltag omkring formidling og oplysning samt eventuelt vejled-
ning. 
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Der er p.t. ikke afsat midler i budgettet til klimatilpasningsplanen. Indsatser i for-
hold til ekstremregn kan i nogen grad forsyningsfinansieres af Gribvand – forudsat 
at kommunen giver plads til de fornødne takststigninger. Det gælder dog kun for 
indsatser i områder med regnvandskloak. I forhold til havspejlsstigninger og over-
svømmelser langs vandløb og i områder uden regnvandskloak skal eventuelle ind-
satser finansieres af lodsejerne selv eller af kommunen via skatterne.
For at kunne planlægge indsatser skal man tilvejebringe viden om problemer og 
mulige løsninger. Det forudsætter viden, som p.t. ikke foreligger. Arbejdet med op-
stilling af hydraulisk model er betalt af Gribvand og har kostet ca. 1.5 mio kr. Ud-
gifter til at tilvejebringe viden om kysten, arealanvendelsen, vandløbene og vifter af
løsninger skal betales af skattemidler.
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 Side 1

Plan- og Miljøudvalget: Eksterne samarbejdspartnere på 
udvalgets område og arrangementer med politisk deltagelse 

Eksterne samarbejdspartnere
Plan- og Miljøudvalgets ressortområde berører samarbejde med en bred 
række af aktører. Nedenstående liste er ikke udtømmende, men giver et 
billede af bredden i de eksterne samarbejder.

Andre myndigheder
Naturstyrelsen�

Energistyrelsen (byggeri)�

NaturErhvervstyrelsen�

Miljøstyrelsen�

Andre kommuner, herunder særligt nabokommuner�

Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre�

Interesseorganisationer, foreninger, lokalråd, bylaug m.m.
Danmarks Naturfredningsforening�

Dansk Byplanlaboratorium�

Realdania�

Dialogforum for lokalsamfund - samarbejde med Lokalforeningsrådet �

som repræsenterer kommunens bylaug, lokalråd og borgerforeninger.
Grundejerkontaktudvalget - samarbejde med �

Grundejersammenslutningen, Grundejerforbundet og 
Landliggersammenslutningen Gribskov Vest.
Det Grønne dialogforum, samarbejde med 'grønne organisationer', �

herunder Danmarks Naturfredningsforening, Nordsjællands 
Landboforening og Friluftsrådet.
Gribskov Erhvervsråd�

Erhverv Gribskov, netværk for de lokale erhvervsforeninger�

Lokale erhvervsforeninger, grundejerforeninger og lokalråd�

Energilandsbyer (Annisse, Esrum og Søborg) og modelsommerhusområder (Sandet)�

Virksomheder
Lokale forsyningsvirksomheder, herunder Gribvand�

Vestforbrænding, f.eks ift. eventuel etablering af Biogasanlæg�

Aktører ifm konkrete projekter, f.eks. Kulturhavn Gilleleje A/S, Esrum Kloster og �

Møllegård
Aktører på klimaområdet, f.eks producenter af klimaløsninger. Konkret samarbejde �

med MetroTerm ift. løsninger til enfamiliehuse/sommerhuse
Bygherrerådgivere �

Landinspektører�

Rådgivere for kommunen, f.eks. SBS ift. Græsted-projektet og Bascon ift. Klima- og �

Sundhedsprojekt i Helsinge og COWI ift. udarbejdelse af lokalplan for 
erhvervsområde i Græsted

Arrangementer med politisk deltagelse
Dansk Byplanmøde (årligt, i 2014 den 25.-26.10)�



 
 
 
 
 
    

 Side 1

Plan- og Miljøudvalget: Sager/projekter der skal introduceres 

Nedenfor introduceres kort til sager/projekter under Plan- og Miljøudvalget, som dels er 
omfattende eller som forventes forelagt på et af udvalgets første møder.

Byomdannelse i Græsted
Byomdannelse i Græsted er organiseret som områdefornyelse under byfornyelsesloven, 
der er økonomisk støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) med 1/3 af 
det samlede budget på 7,5 mil. Det overordnede mål med projektet er, at skabe mere liv 
i Græsted.

Som en del af projektet, skal der udarbejdes et program for områdefornyelsen. 
Programmet er bygget op omkring en række initiativer:
1) Fysiske tiltag

a) Torvet og Hovedgaden
b) Folkeparken

2) Sammenhænge og knudepunkter 
3) Tomme butikker og lokaler 
4) Bygningsfornyelse 

Initiativerne er kernen i programmet, men derudover arbejdes der også med begrebet 
'midlertidighed', der har skal forstås både som her-og-nu aktiviteter, aktiviteter der løber 
over en kortere eller længere periode uden at have permanent karakter og afprøvning af 
ideer og konkrete løsningsforslag 1:1. Formålet med at bruge midlertidig er 1) at skabe 
bredt ejerskab til områdefornyelsen, 2) at igangsætte og kvalificere initiativerne på vej til  
det permanente og 3) at skabe nye måder at interagere og samarbejde på og skabe 
traditioner.

Programmet udarbejdes i tæt samarbejde med lokale aktører, særligt Græsted 
Borgerforening og Græsted Handels- og Erhvervsforening. Projektet er politisk forankret  
hos PMU i samarbejde med TEK.

Det endelige program skal indsendes og godkendes af MBBL senest 1. april 2014. 
Programmet er under udarbejdelse og forventes af kunne sendes i politisk behandling 
med henblik på godkendelse, marts 2014. Når programmet er godkendt, har kommune 5 
år til at gennemførere initiativerne.

Kulturhavn Gilleleje 
Kulturhavn Gilleleje er opstået som en ny form for byudvikling der udvikles som OPS og 
OPP. GK udbød et større grundareal i 2009 hvor et bud skulle indeholde planer for 
hvordan det aktuelle areal og det omgivende byområdet kunne udvikles til gavn for byen. 
I 2012 blev der udarbejdet en lokalplan for området og afholdt en del borgermøder. 
Lokalplanens formål er:

at der gennem byomdannelse og fortætning kan opføres ny bebyggelse til �

centerformål i Gilleleje.
at skabe rammerne for et område med nyt byggeri og en blanding af boliger og andre �

funktioner, der gør det til et livligt og attraktivt bymiljø med trygge og indbydende  
rammer.
at skabe rammer for kulturelle aktiviteter, der kan være med til at fastholde liv i �

Gilleleje hele året.
at Gillelejes østlige og vestlige del bindes bedre sammen gennem udnyttelse af  �

Søborg Kanals rekreative potentiale og integration i området.
at skabe mulighed for, at der kan opføres en bro, en biograf og en udstillingsfoyer �

indenfor området.

Sommer 2013 startede opførelsen af etape 1 med dagligvarebutikker, sundhedshus og 
boliger. I 2013 er der arbejdet med udvikling af indholdet i Kulturetapen, etape 2, og 
arbejdet med mulighederne for etape 3 er opstartet. 

Dette projekt behandles løbende politisk i forhold til drøftelser, status og beslutninger.

Salg af Pyramiden 



 
 
 
 
 
    

 Side 2

Forhandlinger med byder pågår med det mandat, som blev givet i den politiske 
behandling i november/december 2013. En eventuel endelig aftale, vil bringes til fornyet 
politisk behandling i foråret. 

Søborg Sø
Det er på Byrådsmøde d. 2.09.2013 besluttet at fortsætte arbejdet med 
naturgenopretning af Søborg Sø.
Projektet er igangsat på initiativ fra bestyrelsen i Søborg Sø landvindingslag , med 
henvisning til planstrategien.
Der udarbejdes debatoplæg med tre scenarier for søen i samarbejde med Niels Riis, 
konsulent for Aage V. Jensens Fonde, Agrovi og Landvindingslaget.
Der forventes afholdt møder for henholdsvis lodsejere og borgere i Søborg i januar 
måned 2014.
Arbejdet kan følges på Gribskov Kommunes hjemmeside.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Der er igangsat en ny proces for nationalparken.
Til at varetage processen med udarbejdelse af et forslag til nationalpark er der nedsat en 
lokal styregruppe og følgegruppe. Helsingør Kommune er sekretariat for de to grupper.
 
Styregruppen består af de 5 nordsjællandske borgmestre, Nordsjællands Landboforening, 
Sjællandske Familielandbrug, Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug. 
Styregruppen har ansvar for processen og tilrettelægger og gennemfører bl.a. lokal 
borgerinddragelse. Naturstyrelsen deltager i styregruppens arbejde.
Følgegruppen består af styregruppen, én repræsentant for hver af en række af de grønne 
organisationer samt VisitNordsjælland. Følgegruppen skal i fællesskab forholde sig til den 
kommende afgrænsning af nationalparken.
Processen for arbejdet skal følge den arbejdsform, man lagde til grund for dannelsen af 
Nationalpark Thy, dvs. frivillighed og ”køkkenbordsmøder” med lodsejerne.

Styregruppen har i august 13 afholdt et visionsseminar, for at få en fælles baggrund og 
holdning til hvad en fremtidig nationalpark skulle kunne , samt hvordan den videre proces 
kunne foregå - herunder  i hvilke områder man kunne indlede undersøgelse af 
muligheder for forbindelse mellem de statsejede arealer.
Det forventes at styregruppen bliver inviteret til møde i januar 2014.

Centralt renseanlæg
Gribvand Spildevand A/S ønsker at gennemføre en centralisering af kommunens 
spildevandsrensning og lægger i den forbindelse op til , at der etableres et nyt, centralt 
rense- samt slammineraliseringsanlæg i den nordlige del af kommunen . Indledende 
undersøgelser af miljøpåvirkning og forberedelse af plangrundlag er i gang og vil blive  
forelagt for udvalget i foråret.

Klimatilpasningsplan
Ifølge aftale mellem staten og KL skal alle kommuner udarbejde en klimatilpasningsplan  
som en del af kommuneplanen og inden udgangen af 2013. I Kommuneplan 2013-25 
(vedtaget december 2013) indgår klimatilpasning derfor som nyt emne. 
Klimatilpasningsplanen forventes revideret på baggrund af yderligere kortlægning  
allerede i 2014 via et tematillæg til Kommuneplan 2013-25. Tillægget vil blandt andet 
indeholde en kortlægning og prioritering af risikoområder. 

Klokkerskoven 5     
Olieforurening fra villaolietank
I august 2010 påbød Gribskov Kommune ejer, at gennemføre et afværgescenarie 2 med 
indeklimasikring ved etablering af passiv ventilation og nyt kældergulv i beboelsen på  
Klokkerskoven 5 samt monitorering af den konstaterede grundvandsforurening. Ved 
dette afværgescenarie ville en restforurening på ca. 2.000 kg olie blive efterladt i jorden 
på ejendommen Klokkerskoven 5 samt på ejendommen Klokkerskoven 3, hvor en mindre 
del af olieforureningen har spredt sig til.
Natur- og Miljøklagenævnet har varslet, at man ændrer Gribskov Kommunes afgørelse af 
18. august 2010 om indeklimasikring og monitering af grundvandsforurening på  
ejendommen Klokkerskoven 5, til et påbud om at udarbejde et projekt for oprensning.
Hvad det vil betyde økonomisk, er ukendt, indtil det endelige projekt foreligger.
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Wewers
Virksomheden Wewers A/S er i dag omfattet af lokalplan 74.99, der giver mulighed for 
beton- og mørtelproduktion med et årligt produktionsloft på 20.000 tons.
Byrådet besluttede i marts 2013, at ansøgning om øget produktion skulle delvis 
imødekommes med op til 30.000 tons årligt. Det betød, at Plan- og Miljøudvalget i maj 
igangsatte ny lokalplan for ejendommen for at give mulighed for øget produktion. 
Med udgangen af 2013 afventer administrationen virksomhedens tilbagemelding om, 
hvorvidt de ønsker forslaget til nyt plangrundlag viderebehandlet , eller om de vil 
fremsende ændret ansøgning til byrådet.

Digital ansøgning af byggesager
Gribskov kommune har sammen med 93 andre kommuner sat Kombit til at udvikle et 
fælles ansøgnigsmodul til byggesager og enkelte miljøsager, ansøgningsmodulet hedder 
Byg og Miljø. Byg og Miljø bliver en webbaseret it-løsning for digital ansøgning, som skal 
gøre livet nemmere for borgere og virksomheder, der ønsker at søge om tilladelse til at 
bygge nyt, bygge til, bygge om eller søge om visse miljøtilladelser. Med løsningen kan 
kommunen stille en webbaseret ansøgningsproces til rådighed. Kommunen skal dog 
fortsat udstede byggetilladelse mm.

Visionen med løsningen er, at den skal bidrage til bedre, hurtigere og mere ensartet 
sagsbehandling i kommunerne. Løsningen skal hjælpe kommunerne med at leve op til 
den målsætning, der fremgår af den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi , og som 
består i, at 80 kommuner i 2015 har implementeret digital ansøgning og at  70% af 
ansøgerne benytter denne kanal. Ansøgningsmodulet forventes at kunne benyttes af 
ansøgere fra april 2014.
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Indhold 
□ Rammer for social- og sundhedsområdet

□ Borgere på social- og sundhedsområdet

□ Budgetoverblik

□ Opgavefelter: 1.Indsatser og ydelser, 2. Forsørgelse og boligstøtte, 3. Boligvisitation, 4. Dag- og 
døgntilbud, 5. Indsatser ift. integration, 6. Samarbejde med frivillige sociale foreninger, 7. Tilsyn, 8. 
Forebyggelse og sundhedsfremme, 9. Samarbejde med Råd, 10. Sundhedsaftale, 11. Rammeaftale 

□ Tværgående sammenhænge ml SSU og andre fagudvalg

□ Udviklingstendenser – fremtidens udfordringer

□ Vision og pejlemærker for social- og sundhedsområdet

□ Særlige sager til introduktion

□ Udbud – status og fremadrettet proces

□ Kørsel – valg af befordringsmodel

□ Eksterne samarbejdspartnere

□ Arrangementer med politisk deltagelse
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Rammer for social- og sundhedsområdet

□ Styrelsesvedtægten

□ Primære lovgivningsmæssige rammer: Lov om Social Service, 
Sundhedsloven, Lov om integration, Lov om Socialpension 
(førtidspension), Lov om Specialundervisning for voksne og Lov 
om Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

□ Årligt budget: 912 mio. kr. 

□ Organisatorisk forankring i Center for Social og Sundhed
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Rammer for social- og sundhedsområdet
□ Regulering via de primære lovgivningsmæssige rammer
□ Regionale og nationale aftaler
□ Derudover reguleres området, herunder kommunes serviceniveau, 

via:
□ Politisk vedtagede strategier og politiker for området

□ Frivillighedspolitik
□ Handicappolitik
□ Sundhedspolitik
□ Ældrepolitik
□ Mad- og Måltidspolitikken
□ Forebyggelsesstrategi 2009-2015
□ Socialstrategi

□ De politisk vedtagede kvalitetsstandarder,
som kobler serviceniveauet og økonomi
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Borgere på social- og sundhedsområdet 

□ Borgere med alderdomssvækkelse

□ Børn og voksne med handicap

□ Borgere med genoptræningsbehov efter ulykke eller sygdom

□ Borgere med kronisk sygdom

□ Flygtninge

□ Borgere med sociale problemer 

□ Borgere, der modtager sundhedsydelser i Regionen
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Budgetoverblik social og sundhed i 
millioner kr.

Sundhedsområdet: Socialområdet: 
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Opgavefelter – Social og Sundhed 
iht. Styrelsesvedtægtens § 18 stk. 2

□ 1. Visitation af indsatser og ydelser efter Serviceloven og Sundhedsloven. 

□ 2. Forsørgelse og boligstøtte, herunder tildeling af førtidspension 

□ 3. Boligvisitation

□ 4. Dags- og døgntilbud

□ 5. Indsatser ift. integration 

□ 6. Samarbejde med frivillige sociale foreninger, herunder §18 tilskud. 

□ 7. Tilsyn 

□ 8. Forebyggelse og sundhedsfremme

□ 9. Samarbejde med råd 

□ 10. Sundhedsaftale – samarbejde i sundhedstrekanten

□ 11. Rammeaftale
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1. Indsatser og ydelser

□ Lovgivning og de politisk besluttede kvalitetsstandarder 
sætter rammer for, hvem og hvad kommunen giver hjælp og 
støtte til

□ Rammerne forvaltes af Center for Social og Sundhed, som 
□ Udreder og træffer afgørelse om behov
□ Leverer indsatser

□ Indsatserne kan også leveres af forskellige leverandører – 
bl.a. de sociale tilbud, PlejeGribskov og private leverandører. 



 

2. Forsørgelse og boligstøtte

□ Førtidspension

□ Ydelser efter sygesikringsloven

□ Boligstøtte

□ Enkeltudgifter
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3. Boligvisitation 

□ Visiterer til:

□ Ældreboliger

□ Plejecenterboliger

□ Flygtningeboliger

□ Anvisningsboliger (Almenboligloven)
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4. Dag- og døgntilbud
Kommunalt ejede dag- og døgntilbud for ældre, voksne 
med handicap og voksne med særlige sociale problemer, 
herunder:

□ Plejecentre og genoptræningscenter

□ Rehabiliterings- og akutpladser

□ Dagscentre med omsorgsaktiviteter 

□ Misbrugsbehandling – kortere/længerevarende 
botilbud

□ Aktivitets- og samværstilbud

□ Botilbud
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 Plejecenter  Botilbud Genoptræningscenter Center for midlertidigt ophold

Blistrup

Græsted

Helsinge

Gilleleje

Esbønderup

Tisvilde Vejby

Esrum

Ramløse

Dagtilbud
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Plejecentre

Antal boliger: 57
Skovsmindeparken 2 i Græsted 
Drives i dag af: Aleris

Skovsminde Helsingegården

Antal boliger: 93  + flere
Parkvænget 20A i Helsinge
Drives i dag af: PlejeGribskov

Udsigten

Antal boliger: 28
Kirkevej 35, i Blistrup 
Drives i dag af: Attendo

Bakkebo

Antal boliger: 63 
Østre Allé 30 iGilleleje
Drives i dag af: Aleris 

Trongården

Antal boliger: 61
Trongårdsbakken 1 i Vejby
Drives i dag af: Plejegribskov
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Genoptræningscenter og Center 
for midlertidigt ophold (Toftebo)

Genoptræning 
Gribskov

Bymosevej 4 i Helsinge
Drives i dag af: PlejeGribskov

Toftebovej 7B, Esbønderup
Drives i dag af: Aleris

Center for 
midlertidigt ophold
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Botilbud 

□

Vega Kobbelhusene

Gribskov Bo- og 
Støttecenter
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Gydevej 15 i Esbønderup  
og Kirkeleddet 6 i Græsted.

Ahornparken, Skovsgårdsvej 38
 i Helsinge. Antal boliger: 
Hestehaven, Hestehaven 134, 
i Gilleleje.
Kirkeleddet, Kirkeleddet 10-20 i Græsted
Haragergaard 1-2 i Helsinge

Bryggervej 6 i Helsinge

 

Fabianhus, Tingbakken 4 i 
Esrum
Søfryd, Søfryd 10 i Ramløse
Ahornstien, Ahornstien 13
i Gilleleje.  

Voksenstøtte

Kirkeleddet 8

 

Kirkeleddet 8 i Græsted
Drives i dag af: Aleris

 
Skipperstræde

Øster Allé 30 i Gilleleje
Drives i dag af: Aleris

 



 

Aktivitets- og dagtilbud 

Vega

Dagtilbud, Godhavnsvej 
2B i Tisvilde

Klubben i Helsinge

Gribskov Bo- og 
Støttecenter

Mødestedet, Kirkegade 14 i Helsinge

Dagtibud, Nygade 57 i 
Helsinge

Voksenstøtte

Kobbelhusene
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5. Indsatser ift. integration
□ Samarbejde mellem Center for Social og Sundhed, Center for Arbejdsmarked, Center 

for Børn og Unge, Center for Ejendomsservice og Center for koncernstyring. 

□ Eksterne samarbejdspartnere fx Sprogcenter Nordsjælland, Udlændingestyrelsen,  
Frivilligcentrene, Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, erhvervsliv og 
tolkevirksomheder.

□ Formål: At Gribskov Kommune løser opgaven med at støtte nye medborgere til at 
forvalte eget liv og integration i henhold til Lov om Integration.

□ Mål: At modtagelse og integration af nye medborgere under integrationsloven 
varetages og løses smidigt med bedst mulig udnyttelse af den enkeltes ressourcer og 
kompetencer og i henhold til lovgivning og politikker på området.

                  

   

Video: ”Integration på to hjul – sponsorer og deltagere 
fortæller”:
http://www.youtube.com/watch?v=sJ7xnI3AlXw 
http://www.youtube.com/watch?v=gr7FPHL7y0U
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6. Samarbejde med frivillige foreninger
□ 300 foreninger i kommunen på tværs af det frivillige sociale område, det 

kulturelle og idrætsområdet

□ To frivilligcentre – Frivilligcenter Helsinge og Frivilligcenter Græsted

□ Kommunen støttede det frivillige sociale område med kr. 1.080.000 i 2013 
under § 18-midlerne

□ SSU holder et årligt dialogmøde med de frivillige. Nye tiltag:

□ Tovholderfunktion, som skal understøtte det frivillige arbejde

□ Invitation til opbygning af lokalt charter 

□ Roadshow – hvor kommunale medarbejdere og frivillige mødes

Video: ”Lokalt engagement – konference 22. april 2013”
http://projektgrib.dk/se-lokalt-engagement-pa-film/
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7. Tilsyn
□ Tilsynsreformen fra 2012 betyder, at Det Sociale Tilsyn 
(Frederiksberg Kommune) fremover vil føre tilsyn med:

□ Døgntilbud til børn, unge og familier, offentlige og private

□ Plejefamilier og kommunale plejefamilier

□ Sociale tilbud LSS §§ 107, 108, 109, 110, offentlige og 
private

□ Botilbud med udgangspunkt i LSS §§ 83 – 87, 97, 98 og 
102 og almenboligloven § 105.

□ Stofmisbrugsbehandling efter LSS § 101 – dag og 
døgntilbud.

□ Forsorgshjem samt kvinde- og krisecentre

19



 

7. Tilsyn

□ Kommunen kan vælge at etablere tilsyn på følgende typer af 
tilbud:

□ Sociale dagtilbud efter LSS §§ 103 og 104

□ Alkoholmisbrugsbehandling

□ Der er krav om kommunalt tilsyn med plejecentre og 
magtanvendelse samt borgere uden for plejecenter
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8. Borgerrettet forebyggelse 

□ KL udspil: ”Det nære sundhedsvæsen” – sundhedsfremme 
og forebyggelse som midlet til at nå målet på tværs

□ KKR: fælles forpligtende målsætninger på tværs af 
kommuner – tiltrådt af Byrådet 18. marts 2013

□ Udmøntning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker – 
tiltrådt af Byrådet 18. marts 2013

□ Temaudvalg 2013: ”Forebyggelse og sundhedsfremme”

□ Budgetaftale for 2014-2017 – tværgående 
programorganisering
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9. Samarbejde med Råd 

□ Handicapråd

□ Ældreråd

□ Centerråd

□ Bruger-pårørenderåd

Prioritering af tæt dialog, løbende involvering og understøttelse 
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10. Sundhedsaftalen – samarbejde i 
sundhedstrekanten

● Sikre sammenhæng og koordinering af indsatser på tværs af sektorer – 
kommune, region og almenpraksis

● Reguleres af Sundhedsloven, udmøntet af Ministeren i bekendtgørelse – 
samt vejledning fra Sundhedsstyrelsen

● Omhandler især aftaler på områderne indlæggelse, udskrivning, 
patientrettet forebyggelse, genoptræning, hjælpemidler og psykiatri. Særligt 
fokus på det nære sundhedsvæsen

● Incitament: Medfinansiering af sygehusydelser
● Ny sundhedsaftale for 2015-2018 skal udarbejdes i 2014
● Nyt: 1) Én sundhedsaftale pr. region frem for en for hver kommune, 2) 
Almenpraksis forpligtes i højere grad end hidtil

● KKR: Proces på tværs af kommunerne i Hovedstadsregionen vedr. fælles 
visioner og målsætninger – både somatik og psykiatri

● Politiske høringsprocesser

Region

Kommune

Almenpraksis
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11. Rammeaftale

● Indgås årligt mellem kommunalbestyrelserne og Regionsrådet 
i Region Hovedstaden. 

● Rammeaftalen består af en

➢ Udviklingsstrategi (tilbudstyper, temaer og målgrupper)

➢ Styringsaftale (rammer for kapacitets- og prisudvikling)

● Oversigt over alle tilbud i Regionen fra Tilbudsportalen
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Tværgående sammenhænge ml SSU og andre fagudvalg

● Fælles borgere 

● Forebyggelse 

● Kørsel

● Genoptræning

● Indsats for borgere med misbrug

● Indsats for borgere med erhvervet hjerneskade

● Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)
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Udviklingstendenser - Fremtidens 
udfordringer

□ Demografi - stigende antal ældre og plejekrævende 
borgere.

□ Opgaveglidning – Det Nære Sundhedsvæsen

 

□ Begrænsede økonomiske rammevilkår

□ Sammenhæng på tværs af lovgivning 
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Vision og pejlemærker for social- og 
sundhedsområdet

Politisk besluttede pejlemærker og mål for kommunens indsats på 
området:

□ Fra ”indlæggelsesfilosofi” til ”forebyggelsesfilosofi”

□ Aktiverende, rehabiliterende og kompenserende indsats
(Video:”Verner får træning” http://www.youtube.com/watch?v=-St59IqQLBs&feature=youtu.be)  

□ Velfærds- og socialteknologi
(Video:”Døgntavlen på Skovsminde”:  http://www.youtube.com/watch?v=k5k0o6dlqcI)

□ Civilsamfundet 

□ Tværgående indsatser 
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Særlige sager til introduktion:
Udbuddet på social og sundhedsområdet
□ Omfang: 9 delaftaler, værdi 250 mio. kr. årligt, mere end 2000 

borgere.

□ Status: Tilbud er modtaget – evaluering er i gang. 

□ BY skal godkende resultat af udbuddet i februar måned. 
Kontraktunderskrivelse i marts 2014.

□ Konkurrencebetingelser: Tildeling: Økonomisk mest fordelagtige 
tilbud

□ 50 % pris/økonomi, 25 % kvalitet, 10 % samarbejde, 10% 
innovation, 5% socialt engagement

□ Kombinationsrabatter på tværs af delaftaler

□ Optioner: Køkkenproduktion og Vedståelse

□ Kontrolbud/eget bud: Plejecentrene Helsingegården og 
Trongården, Midlertidigt ophold/Toftebo, Hjemmepleje og 
Genoptræning 
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Udbuddet på social og sundhedsområdet

□ Kontrakt: Kontraktlængde 6 år + 1 + 1 +1 år

□ Mulighed for opsigelse fra GK side

□ Sociale klausuler, social dumping og 
misligholdelsesklausuler 

□ Kontrakt- og Servicebeskrivelser herunder 
kvalitetsstandarder idriftsættes: 

□ 1. Maj – Hjemmeplejen (6)

□ 1. Juni – Plejecentre (1-4), Center for midlertidigt ophold (5) 
Genoptræning (7), madservice (8) og botilbud (9)

□ (Se: www.gribskov.dk/udbud2014) 
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Kørsel – Valg af befordringsmodel

Med valg af ”befordringsmodel” menes, at kørslen kan

1. udbydes af kommunen selv

2. udbydes via Movia Flextrafik 

3. udbydes i en kombination af kommunalt udbud og Movia 
Flextrafik.

3 kørselsopgaver:

□ Aktivitetskørsel (fast rutekørsel)

□ Træningskørsel (variabel kørsel)

□ Lægekørsel (variabel kørsel)
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Kørsel - Fordele ved de forskellige modeller

Eget udbud Flextrafik

□ Mulighed for at beskrive 
serviceniveauet i kørslen på 
samme måde som i dag

□ Mulighed for at tilpasse 
serviceniveauet til økonomien

□ Større budgetsikkerhed
□ Direkte dialog med vognmanden

□ Bedre kollektiv trafik for alle
□ Økonomisk mere fordelagtigt
□ Mulighed for differentieret 

kørselstilbud (åben, lukket flex)
□ Øget fleksibilitet
□ Forbedret styringsgrundlag
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Eksterne samarbejdspartnere

□ Handicaprådet
□ Ældrerådet
□ Centerrådene
□ Pensionistforeninger og -klubber
□ Ældresagen
□ Frivillige sociale foreninger
□ Frivilligcentre
□ Bruger-/pårørenderåd i de sociale botilbud
□ Kommunal Lægeligt Udvalg (KLU)
□ Region H og Hospitaler 
□ Kommuner i klyngesamarbejdet
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Arrangementer med politisk deltagelse
□ Dialogmøder med rådene
□ Dialogmøde SSU og pårørenderåd på de sociale tilbud
□ Dialogmøde på flygtningeområdet
□ Dialogmøde med Frivillige 
□ Frivillig Fredag
□ Ældremessen
□ KKR Dialogmøder med sundheds- og socialpolitikere 
□ KL's årlige sociale temadage
□ KL's årlige sundhedskonference
□ KL's årlige ældrekonference
□ KL's årlige misbrugskonference
□ KL's årlige handicap og psykiatrikonference
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Bilag

Introduktion for byrådet - Januar 2014



Introduktion til Social- og
Sundhedsudvalget 2014
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Indledning 
Nærværende bilag uddyber den præsentation af social- og sundhedsområdet i 
Gribskov Kommune, som det nye Social- og Sundhedsudvalg modtager på 
udvalgsmøde den 13. januar 2014. 

Rammer for social- og sundhedsområdet
Styrelsesvedtægten danner de overordnede rammer for hele social- og 
sundhedsområdet. Området reguleres af lovgivningen på området, som primært 
består af følgende love:

• Lov om Social Service
• Sundhedsloven
• Lov om Integration
• Lov om Socialpension (førtidspension)
• Lov om Specialundervisning for voksne
• Lov om Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Foruden lovgivning er der følgende rammer for arbejdet på social- og 
sundhedsområdet:

• Regionale og nationale aftaler
• Politisk vedtagne strategier og politikker for området

◦ Frivillighedspolitik
◦ Handicappolitik
◦ Sundhedspolitik
◦ Ældrepolitik
◦ Mad- og Måltidspolitik
◦ Forebyggelsesstrategi 2009-2015
◦ Socialstrategi

• Politisk vedtagne kvalitetsstandarder, som sætter rammer for serviceniveauet

Organisatorisk er området forankret i Center for Social og Sundhed.

Borgere på social- og sundhedsområdet
Følgende borgergrupper er placeret under SSU's område:

Borgere med alderdomssvækkelse:
Det er typisk borgere, der har en begrænset mobilitet og har behov for støtte til fx 
rengøring og personlig pleje, træning, madservice mv.

Borgereksempel
Elif Larsen er 86 år, pensioneret fra lokalbanen og bor alene efter konens død. Han er 
orienteret i tid og sted, men er stort set ude af stand til fysisk at udføre egen personlige 
hygiejne uden støtte/hjælp, samt komme omkring uden stærk støtte. Han har behov for at få
anrettet sine måltider og klaret daglig husførelsel (FSII niveau 4). Han er desuden 
inkontinent i konsekvens af en prostata operation 

Elif Larsen får hjælp til 
• Daglig toilette, herunder hjælp/støtte til på- og afklædning 6 dage om ugen. Om 

søndagen er han hos datteren. 
• Morgenmad og anretning af middagsmad 
• Toiletbesøg mellem måltiderne undtagen onsdag, hvor han har besøg/er på tur med 
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”drengene” 
• Rengøring hver 14. dag (datter og barnebarn står for indkøb og tøjvask) 

Elif Larsen får desuden besøg af hjemmesygeplejersken ifb. med et skinnebenssår.

Borgereksempel
Verner er 72 år og bor på plejecenter. Han og hustruen har klaret sig selv ind til for 1½ år 
siden. Verner er fysisk velbevaret. 
Det er sønnen, der henvender sig for 1½ år siden, da faderen ikke blot er blevet mere og 
mere glemsom, men han er også fysisk meget aktiv. Både dag og nat har han gøremål, slår 
konstant græs, bygger om og køber værktøj og materialer. Han er svær at korrigere. 
Verner flytter for ½ år siden på plejecenter. Hustruen bliver i hjemmet. 
Verner er rastløs og går søgende omkring, skifter mellem at være ked af det og vred og 
afvisende. 
Det er forsøgt at medicinere Verner m.h.p mere ro og at kunne korrigere. 
Verner guides til alt. Spiser dog selv, når maden bliver serveret. Han har brug for fuld opsyn 
og skal hjælpes med at finde toilettet, da han ellers finder en krog. 
Verner er visiteret til rengøring, tøjvask, fuld kost og pleje.
Herudover visiteres han til demensindsats niveau 2, idet han har et betydelig behov for 
aktivitet, og grundet hans fysiske aktivitetsniveau må nogle aktiviteter være "en til en" 
aktiviteter. 

Børn og voksne med handicap:
Det drejer sig om børn og voksne med et fysisk handicap dvs. nedsat syns- eller 
hørefunktion, og/eller hæmmet i deres mobilitet eller begrænset i deres mulighed for 
at kommunikere på almindelig vis. Børn og voksne med et kognitivt handicap hører 
ligeledes til i denne målgruppe. Det drejer sig om borgere med hjerneskade, 
udviklingsforstyrrelser, sindslidelser, udviklingshæmning eller intellektuelle/kognitive 
forstyrrelser.

Borgereksempel - voksne
Søren er 45 år og var selvstændig iværksætter og IT-rådgiver med 4 ansatte indtil for 6 
måneders siden. Den første snevejrsmorgen mister han herredømmet over sin bil på 
Helsingevejen og rammer en modgående lastvogn. 
Søren er lammet fra lænden og ned og har pådraget sig en hjerneskade, som fortsat er 
under udredning. Han kommunikerer dårligt via høje uartikulerede lyde. 
Søren bor sammen med sin kone og to mindre børn på 7 og 10 år. 
Søren er visiteret hjælp til socialpædagogisk støtte efter § 85 i tidsrummet kl. 7–18, samt 
pleje efter § 83, mens konen er på arbejde i hverdagene. 
Søren får desuden lejlighedsvis døgndækning, når konen skal aflastes eller på kursus i 
forbindelse med hendes efteruddannelse.

Borgereksempel - voksne
Kim er 25 år og kørestolsbruger efter en alvorlig trafikulykke, hvor han mistede førligheden i 
begge ben. Han er frustreret over sin situation og kæmper med at acceptere sit nye 
handicap. Før ulykken boede han alene i sin lejlighed, hvilket han ønsker igen. Kim har et 
stort socialt netværk og forældre, som alle hjælper ham i dagligdagen. Han ønsker dog at 
blive selvhjulpen og vil gerne genoptræne vigtige praktiske kompetencer. Han læser på 
universitetet og vil gerne fortsætte med dette. Hospitalet har kontaktet Center for Social og 
Sundhed for at få udredt, hvilke støttebehov Kim har. Før ulykken arbejdede Kim som 
lektiemedhjælper i en frivillig organisation, hvilket han også ønsker at fortsætte med. Kim 
ønsker at søge om en BPA-ordning (Brugerstyret Personlig Assistance), så han så vidt muligt 
kan leve et selvstændigt liv som før ulykken. 
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Borgereksempel - børn
Peter er 8 år og bor hjemme hos sin mor. Forældrene er blevet skilt, og de har ansøgt om, at
Peter kommer til at bo på institution, da det bliver sværere og sværere at have ham 
hjemme. Peter har en meget sjælden lidelse, som kun få andre i Danmark har, og kun nogle 
få tusinde på verdensplan. Årsagen er genetisk, og det tog adskillige år, inden det lykkedes 
at finde en diagnose. 
Peter er, som følge af genfejlen, svært mentalt retarderet, har autistiske træk, næsten ingen 
taleudvikling og har desuden epilepsi. Derudover er der en række somatiske følgesygdomme,
og udover kontrol i forbindelse med lidelsen er der en række akutte kontakter til forskellige 
hospitalsafdelinger. 
Peter har behov for konstant opsyn og har på trods af medicinsk behandling en del 
epileptiske anfald. Peter kan gå, men er ikke renlig, og har brug for hjælp i alle daglige 
gøremål - alt fra spisning til påklædning og personlig hygiejne. Han kommunikerer primært 
ved høje lyde.

Borgere med genoptræningsbehov efter ulykke eller sygdom: 
Det er typisk borgere, der har en begrænset mobilitet og har behov for støtte til fx 
rengøring og personlig pleje, træning, madlevering mv.

Borgereksempel
Amanda er 17 år. Hun går i gymnasiet og bor hjemme ved sine forældre. 
Hun har et normalt ungdomsliv med fester, venner og løber lidt i fritiden. 
Amanda har for 14 dage siden skadet sit ben på en ski-lejerskole med gymnasiet . 
Benet er lagt i en Don-joy-skinne af en læge i Østrig. Amanda har efterfølgende fået 
foretaget en MR-scanning, som viste et overrevet forreste korsbånd. 
Sygehuset har givet Amanda en genoptræningsplan med hjem, som skal hjælpe hende med 
at få benet genoptrænet. Hvis hun kan genvinde styrke og koordination, kan hun måske 
forhindre en korsbånds-rekonstruktion. 
Ud fra genoptræningsplanen igangsættes genoptræningsforløbet i Gribskov Kommune. En 
fysioterapeut står for den faglige udførelse og planlægning. 
Træningsforløbet planlægges ift. Amandas skole, så hun kan deltage i træningen uden at 
forsømme skolen. Særligt fordi hun inden ski-lejrskolen havde lidt for meget fravær fra 
undervisningen.

Borgereksempel
Jens er 83 år. Han har tidligere arbejdet på skibsværft. Han er pensionist og bor i eget hjem. 
Jens klarer selv indkøb og holder hjemmet i samarbejde med sønnen Lars, der kigger forbi et
par gange om ugen. 
Desværre har Jens ligget syg med lungebetændelse og har i den forbindelse mistet en del 
kræfter i benene, der nu gør det umuligt for ham fx at gå ud og tømme postkassen, besøge 
naboen til en kop kaffe og købe ind med sin søn. 
Jens tilbydes et forløb med genoptræning efter serviceloven, så han kan få lidt kræfter 
tilbage i benene og dermed igen selv kan bevæge sig lidt omkring og tage med sønnen ud og
købe ind. 
I forbindelse med genoptræningsforløbet instrueres Jens i et lille hjemmetræningsprogram, 
som han selv kan lave. Programmet skal hjælpe Jens til at fastholde gangfunktionen og give 
ham mod på at komme mere ud.

Borgere med kronisk sygdom:
Her er tale om borgere med en eller flere kroniske sygdomme, eller som er i fare for 
at udvikle en sådan (eksempler herpå er borgere med Diabetes, KOL, cancer, 
hjertekarsygdom eller muskelskeletlidelser).
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Borgereksempel
Tina er 57 år og har røget siden hun var teenager. Tina har aldrig dyrket noget sport, og 
efter at børnene er flyttet hjemmefra, er de fleste foretrukne aktiviteter, stillesiddende. 
Desuden hygger Tina ofte med et glas vin, hvorfor hun jævnligt når op over det anbefalede 
fra Sundhedsstyrelsen. Tina har fået konstateret Diabetes2 og ønsker støtte til 
livsstilsforandringer for at nedsætte risikoen for at  blive alvorligt syg. Tina er henvist til et 
rehabiliteringsforløb, som udover at bibringe Tina nyeste viden om sygdommen, også styrker
hendes muligheder at lave små vigtige forandringer på egen hånd. Endelig hjælpes Tina i 
gang med at være mere fysisk aktiv, så hun fastholder en lidt mere aktiv hverdag efter endt 
kursusforløb.

Flygtninge:
Her er tale om borgere, der har fået midlertidig opholdstilladelse og kommer til 
kommunen fra et asylcenter og borgere, der kommer som familiesammenførte til 
flygtning eller uledsagede børn og unge og som alle er under den tre-årige 
integrationsperiode.

Borgereksempel
Ali er 43 år, veluddannet og flygtet fra tortur og krig i Syrien. Undervejs er han blevet skilt 
fra sin familie bestående af kone og 4 små børn. Han ved ikke, hvor de befinder sig, eller om
de er overlevet. Ali er permanent boligplaceret på et værelse på første sal i en bygning, hvor 
der af og til er meget støj fra stueetagen. Han sover ikke om natten, er stærkt traumatiseret,
og der er ikke langt til hans afmagtsfølelse og aggressivitet. Efter nogle uger får han vished 
om, at familien er i god behold i et af Syriens nabolande. Det hjælper lidt. Nu søger Ali om 
familiesammenføring. Det er hans eget ansvar at søge, og han får hjælp af 
integrationsfrivillige fra Græsted og af kommunens sociale vicevært til opgaven. 
Udlændingeservice har speedet op på behandling af ansøgningerne fra syriske flygtninge, og 
indenfor 2 måneder efter sin ankomst er det nu Ali's ansvar at finde en egnet bolig til 6 
personer. Gribskov Kommune opfylder loven ved at tildele den første bolig som permanent 
bolig.
Ali har brug for ro, klarhed og  hjælp til at klare opgaverne i forbindelse med, at familien 
kommer. Ali er næsten dagligt i kontakt med en sagsbehandler fra enten Ydelsesteamet, 
Jobcentret eller Team Social. Kommunen kan hjælpe med massiv vejledning og bestilling af 
lægekonsultation (mhp. henvisning til traumebehandling).

Borgere med sociale problemer: 
Her er tale om borgere med misbrug, hjemløse, voldsramte, prostituerede, seksuelt 
misbrugte, borgere der lever i isolation eller har tilknytningsforstyrrelser. 

Borgereksempel
Hans har gennemført 10. klasse og har siden taget en håndværksuddannelse og har arbejdet
som håndværker fra 1995 - 2004. Han har arbejdet i forskellige firmaer og som selvstændig.
Han blev sygemeldt og er nu på kontanthjælp. Han har et voldsomt alkoholmisbrug.
Han blev skilt for en del år siden, hans ejerbolig er gået på tvangsauktion og han er boligløs. 
Hans har indtil for nylig boet på Skansegården, men er nu flyttet til et andet forsorgshjem, 
da Skansegården ikke kan have ham længere.
Inden tvangsauktionen havde han meget svært ved at få dagligdagen til at fungere og havde
støttekontaktperson, da han boede i egen bolig. 
Hans har været gennem et afklarende forløb i jobcenteret, og det altovervejende problem, 
udover misbruget, relaterer sig til en række grundlæggende forstyrrelser, og mistanken 
retter sig bl.a. mod forstyrrelser inden for autismespektret og/eller ADHD/OCD. 
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Symptomerne viser sig bl.a. ved impulsivitet, uro, sociale vanskeligheder, ukontrolleret raseri
mv. 

Borgere, der modtager sundhedsydelser i Regionen
En stor del af de udgifter, som ligger på social- og sundhedsområdet, drejer sig om 
borgere, der modtager sundhedsydelser i Regionen. Der er hovedsageligt tale om 
sygehusydelser i forbindelse med indlæggelse eller ambulant behandling, eller 
sygesikringsydelser i forbindelse med besøg i almenpraksis.

 

Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje
Styrelsesvedtægtens § 18 definerer de opgavefelter, som henhører under Social- og 
Sundhedsudvalget. Denne er gengivet i boksen herunder.

§ 18. Social- og Sundhedsudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning på kommunens sundheds-, 
handicap- og ældreområder, forsørgelsesområde og på området for socialt udsatte samt den 
umiddelbare forvaltning af kommunens leverandøropgaver (private og kommunale), 
herunder opgaver vedrørende administration af 

• iværksættelse af foranstaltninger for voksne jf. afsnit V i serviceloven 
• iværksættelse af foranstaltninger for børn og unge under 18 år med handicap efter 

bestemmelserne i serviceloven
• foranstaltninger efter servicelovens afsnit VI, herunder hjælpemidler og 

boligindretning.
• afgørelser om forsørgelse og boligstøtte, der er et kommunalt ansvar, herunder 

tildeling af førtidspension
• boligvisitation
• koordinerende funktioner i forhold til integration. 
• kommunale ydelser efter sundhedsloven, bortset fra ydelser der varetages af 

Børneudvalget
• dag- og døgntilbud for ældre, voksne med handicap og voksne med særlige sociale 

problemer, herunder plejecentre, fleks- og akutpladser, omsorgsaktiviteter, 
misbrugsbehandling mv.

• centerråd, brugerråd og pårørenderåd 
• samarbejde med private institutioner inden for udvalgets område eller selvejende 

institutioner, som Byrådet har indgået driftsoverenskomst med
• samarbejde med frivillige foreninger inden for sundheds-, ældre- og det social 

humanitære område, herunder tilskud jf. servicelovens §§ 18 og 79.
• driftsorienteret tilsyn med egne og private tilbud iht. servicelovens § 148 a, som ikke 

er omfattet af § 66 a og § 78 
• sundhedsaftalen og rammeaftalen på det sociale og specialundervisningsområdet

• fastlæggelse af behov for personbefordring inden for udvalgets område 

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om 
• politikker inden for udvalgets område  
• sociale og sundhedsmæssige udbygningsplaner inden for de områder, som ikke er 

henlagt til Børneudvalget, samt andre sektorplaner inden for udvalgets område, i 
samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10, stk. 4. 

• programoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og 
hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder vedrørende sociale tilbud 
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og andre anlæg under udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til 
årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

I det følgende uddybes de opgavefelter, der er listet i Styrelsesvedtægtens § 18 stk. 
2.

1. Indsatser og ydelser
Lovgivning og de politisk besluttede kvalitetsstandarder sætter rammen for, hvem og 
hvad kommunen giver hjælp og støtte til. Disse rammer forvaltes af Center for Social 
og Sundhed, som både udreder og træffer afgørelse om behov og leverer indsatser til 
borgerne. Indsatserne leveres både af kommunens egne leverandører og af private 
leverandører.

Den politiske opgave består her i at skabe balance mellem økonomi og serviceniveau.

De målgrupper, der hører under SSU's område, kan visiteres forskellige indsatser og 
ydelser.

Borgere med alderdomssvækkelse kan visiteres følgende:

Børn og voksne med handicap kan visiteres følgende:
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Borgere med genoptræningsbehov efter ulykke eller sygdom kan visiteres 
følgende:

Borgere med kronisk sygdom kan visiteres følgende:

Flygtninge kan visiteres følgende:
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Skal tilbydes integrationsplan og helbredsscreening indenfor 3 mdr. efter ankomst til 
kommunen.

Borgere med sociale problemer kan visiteres følgende:

2. Forsørgelse og boligstøtte
Førtidspension

• Tilkendes personer i alderen 18–65 år når personens arbejdsevne er varigt 
nedsat, og personen ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved 
indtægtsgivende arbejde.

• Pensionsudvalget i GK vurderer om personen kan tilkendes førtidspension.
• Udbetaling af førtidspensioner overgik i 2013 til Udbetaling Danmark.
• Kommunerne modtager derfor ikke længere refusion fra staten på deres 

udbetalte førtidspensioner, men opkræves i stedet en kommunal 
finansieringsandel svarende til den tidligere nettoudgift.

Ydelser efter sygesikringsloven
• Begravelseshjælp
• Befordringsgodtgørelse til pensionister

Boligstøtten (boligsikring og boligydelse)
• Boligstøtte kan søges af borgere, som bor til leje i en bolig med eget køkken.
• Udbetaling af boligstøtte overgik i 2013 til Udbetaling Danmark.
• Kommunerne bliver opkrævet en kommunal finansieringsandel:

◦ 25 pct. kommunal finansiering på boligydelse, og
◦ 50 pct. kommunal finansiering på boligsikring.

Enkeltudgifter
• Rammen omfatter udbetaling af enkeltudgifter efter aktivlovens kapitel 10 og 

10a.
• Rammen omfatter udgifter til rimeligt begrundede og uforudsete enkeltudgifter, 

hjælp til udsættelsestruede lejere, sygebehandling, tandpleje, samkvem med 
børn, forsørgelsesudgifter vedrørende forældreløse børn, flytning samt 
efterlevelseshjælp.
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• Der er 50 pct. refusion fra staten på disse kommunale udgifter, dog 100 pct. 
statsrefusion på hjælp til udsættelsestruede lejere.

3. Boligvisitation
Boligvisitationsudvalget (BVU) varetager visitation til samt tildeling af kommunalt 
anviste boliger. BVU har møde hver 14. dag og medlemmerne kommer fra Center for 
Social og Sundhed, Jobcentret og Center for Ejendomsservice.

BVU visiterer og anviser til ældreboliger, plejeboliger, anvisningsboliger samt 
flygtningeboliger.

Der er i Gribskov Kommune 296 plejeboliger, 305 ældreboliger og 45 flygtningeboliger
(heraf er nogen indrettet med klubværelser). Gribskov Kommune har anvisningsret til 
hver 4. ledige almene bolig til boligsociale anvisninger.

4. Dag- og døgntilbud
Gribskov Kommune har følgende dag- og døgntilbud for ældre, voksne med handicap 
og voksne med særlige sociale problemer:

• Plejecentre og genoptræningscenter
• Rehabiliterings- og akutpladser
• Dagscentre med omsorgsaktiviteter
• Misbrugsbehandling – kortere/længerevarende botilbud
• Aktivitets- og samværstilbud
• Botilbud

5. Indsatser ift. integration
Opgaven løses i et samarbejde mellem Center for Social og Sundhed, Center for 
Arbejdsmarked, Center for Børn og Unge, Center for Ejendomsservice og Center for 
koncernstyring.

Eksternt samarbejdes med Sprogcenter Nordsjælland, Udlændingestyrelsen,  
Frivilligcentrene, Dansk Røde Kors' asylafdeling, herunder Center Gribskov 
(uledsagede flygtningebørn), Dansk Flygtningehjælp, det offentlige og private 
erhvervsliv, og forskellige tolkevirksomheder.

Formålet med kommunens integrationsindsats er at løse opgaven med at støtte nye 
medborgere til at forvalte eget liv og integration i henhold til Lov om Integration. 
Opgaven løses med udgangspunkt i borgerens ressourcer og på en sådan måde, at de
kommunale og frivillige ressourcer, der er til rådighed, anvendes effektivt og 
omkostningsbevidst.

Mål er, at den komplekse opgave med modtagelse og integration af nye medborgere 
under integrationsloven varetages og løses smidigt med bedst mulig udnyttelse af de 
ressourcer og kompetencer, som den enkelte kommer med, samt i henhold til 
lovgivning og politikker på området.

6. Samarbejde med frivillige foreninger
Gribskov Kommune har en lang og stærk tradition for frivillige indsatser. På tværs af 
det frivillige sociale område, det kulturelle og idrætsområdet er der mere end 300 
foreninger i kommunen. Der er ligeledes to aktive Frivilligcentre i Gribskov – 
Frivilligcenter Græsted og Frivilligcenter Helsinge.
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Kommunen støttede Frivilligcentrene og de frivillige sociale foreninger med kr. 
1.080.000 i 2013 fra § 18-puljen. 

Samspillet mellem frivillige og kommune bygger på tillid og gensidig interesse. Social-
og Sundhedsudvalget holder årlige dialogmøder med de frivillige og fejrer deres store 
indsats på Frivillig Fredag den sidste fredag i september måned.

Gribskov Kommune har følgende nye tiltag på området:
• Tovholderfunktion, som skal understøtte det frivillige arbejde.

Tovholderfunktionen bliver tilrettelagt i samarbejde med de frivillige. Funktionen
skal bl.a understøtte rekruttering af frivillige og samarbejdet mellem frivillige og
plejecentre, sociale botilbud etc. 

• Invitation til opbygning af lokalt charter. Med udgangspunkt i det 
landsdækkende frivilligcharter skabes et lokalt charter med retningslinjer for 
det gode samarbejde mellem frivillige og kommune.

• Roadshow – hvor kommunale medarbejdere og frivillige mødes ansigt til ansigt 
og får muligheden for at lære hinanden bedre at kende og dermed forbedre 
samarbejdet på områderne. 

7. Tilsyn
Tilsynsreformen fra 2012 betyder, at Det Social Tilsyn i Frederiksberg Kommune 
overtager tilsynsopgaver for alle kommuner i Region Hovedstaden. Frederiksberg fører
hermed fremover tilsyn med:

• Døgntilbud til børn, unge og familier (offentlige og private)
• Plejefamilier og kommunale plejefamilier
• Sociale tilbud LSS §§ 107, 108, 109, 110 (offentlige og private)
• Botilbud med udgangspunkt i LSS §§ 83 – 87, 97, 98 og 102 og 

almenboligloven § 105.
• Stofmisbrugsbehandling efter LSS § 101 – dag og døgntilbud.
• Forsorgshjem samt kvinde- og krisecentre

Der er ikke krav om tilsyn på følgende typer af tilbud:
• Sociale dagtilbud efter LSS §§ 103 og 104
• Alkoholmisbrugsbehandling

Kommunen kan vælge at etablere tilsyn på disse tilbud, hvorefter dette tilsyn vil ligge 
hos kommunen selv og ikke hos Frederiksberg. 

Der er krav om kommunalt tilsyn af plejecentre og magtanvendelse.

8. Forebyggelse og sundhedsfremme
Arbejdet med borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse er forholdsvis nyt for 
kommunerne. Med Kommunalreformen i 2007 overtog Gribskov Kommune ligesom 
landets øvrige kommuner, hovedansvaret for området, med det formål at integrere 
forebyggelse og sundhedsfremme i kommunale opgaver i borgernes nærmiljø.

Gribskov Kommune har gennemført forskellige forebyggelsesindsatser og -initiativer 
på udvalgte områder i samarbejde med forskellige aktører både internt og ekstern i 
kommunen - og initieret på baggrund af såvel nationale initiativer og målsætninger 
som egne lokale ambitioner. Det har ikke været let og er kun lykkedes i mindre grad 
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at løfte opgaven på tværs af fagudvalg bredt i organisationen ud fra en samlet strategi
og indsats.

I marts 2012 udkom KL med sundhedsudspillet "Det nære sundhedsvæsen" - et udspil
til, hvordan kommunerne skal indrette sig for at få mest sundhed for pengene. Det 
centrale budskab i udspillet til kommunerne er, at der skal anlægges en 
forebyggelsesfilosofi frem for en indlæggelsesfilosofi. Sundhedsfremme og 
forebyggelse skal integreres i ældrepleje, beskæftigelsesindsats, daginstitutioner og 
skoler. Sundhed er midlet til målet på tværs i kommunerne.

Udspillet er fulgt op med udarbejdelse af fælles forpligtende målsætninger på tværs af
kommunerne i form af et rammenotat med fælles ramme og retning for kommunernes
videre arbejde med det nære sundhedsvæsen. Arbejdet har været forankret i KKR-
regi, og Byrådet i Gribskov Kommune tiltrådte den 18. marts 2013 disse 
målsætninger. Her tiltrådte Byrådet ligeledes beslutning om, at fagudvalg på tværs af 
Gribskov er forpligtet til at udmønte Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 
herunder i særlig grad inden for Social- og Sundhedsudvalgets, Børneudvalgets og 
Arbejdsmarkedsudvalgets ressort.

Forebyggelsespakkerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med KL og 
indeholder en række anbefalinger på både grundniveau (tiltag, alle kommuner som 
minimum bør implementere) og udviklingsniveau (tiltag, som bygger videre på 
grundniveauet, og som kan implementeres, hvis man som kommune ønsker 
yderligere indsatser på området), som alle går på tværs af centre og fagområder.

I forlængelse heraf er det med budgetaftalen for 2014-17 aftalt at etablere en 
tværgående programorganisation, der skal udvikle og revidere den borgerrettede 
forebyggelse i Gribskov Kommune. Til dette arbejde er der afsat 0,5 mill. kr. i 2014, 
1,0 mill. kr. i 2015 og 0,5 mill. kr. i 2016 under Social- og Sundhedsudvalget. 
Konkrete indsatser/nye tiltag finansieres indenfor de eksisterende rammer i hvert 
fagudvalg. Programorganisationen skal sikre strategisk ophæng og politisk forankring 
på tværs af fagudvalg. Programmet skal bygge videre på Temaudvalgets anbefalinger 
og forbedre implementeringen af forebyggelsespakkerne i den kommende 
valgperiode.

9. Samarbejde med Råd
Social- og Sundhedsudvalget samarbejder med følgende råd:

• Handicaprådet
• Ældrerådet
• Centerråd 
• Bruger-pårørenderåd på de sociale tilbud

Handicaprådet er et lovpligtigt råd, der er oprettet iht. lov om retsikkerhed og 
administration på det sociale område § 37 a. Handicaprådet i Gribskov Kommune 
består af fire repræsentanter udpeget af Danske Handicaporganisationer og fire 
repræsentanter udpeget af Byrådet, heraf to politikere og to embedsmænd. 
Handicaprådet har til opgave at rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og 
formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske 
spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Byrådet har pligt til at høre 
Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. 
Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer 
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forskellige handicap, og at Byrådets repræsentanter kan repræsentere flere forskellige
sektorer, fx transportområdet, sundhedsområdet mv. Handicaprådets funktionsperiode
følger den kommunale valgperiode.

Ældrerådet er et lovpligtigt råd, der er oprettet iht. lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område § 37 a. Ældrerådet består af 7 medlemmer, der 
er valgt ved direkte valg og blandt de af kommunens borgere, der er fyldt 60 år på 
valgdagen. Ældrerådets medlemmer er i forhold til deres virke i ældrerådet 
uafhængige af interesseorganisationer m.fl. Ældrerådets funktionsperiode følger den 
kommunale valgperiode. Ældrerådet skal høres i alle forhold, der har med ældre at 
gøre, og kan desuden af egen drift meddele sig til kommunen om ældres forhold. At 
ældrerådet har høringsret i alle sager vil sige, at Byrådet skal spørge Ældrerådet om 
dets mening om en hvilken som helst sag, der har noget med ældre at gøre inden 
endelig behandling i byrådet. Det er primært SSU, der som fagudvalg sender sager i 
høring til Ældrerådet, men der er også høringspligt fra de øvrige fagudvalg, hvis de 
behandler emner, der har konkret med ældre at gøre. Ældrerådet er repræsenteret i 
Regionsældrerådet, Nordgruppen, Trafikdialoggruppen (GK), Kostrådet (GK), 
Trafiksikkerhedsfølgegruppen (GK) samt i hvert af kommunens centerråd (uden 
stemmeret).

Centerrådene er etableret på hvert af kommunens plejecentre - Skovsminde, 
Bakkebo, Helsingegården, Trongården og Udsigten - iht. lov om social service § 16. 
Centerrådene består af 7 medlemmer. Medlemmerne sammensættes af plejecentrets 
daglige leder og 6 beboere, pårørende eller borgere i Gribskov Kommune. Herudover 
deltager en repræsentant fra Ældrerådet og 1-2 medarbejderrepræsentanter på 
møderne. Centerrådenes overordnede formål og opgave er at være kontaktled for 
beboere på centret samt alle beboere i området, der enten får hjælp fra centret eller 
benytter centrets faciliteter, samt fungere som rådgivende organ for plejecentrets 
ledelse. Centerrådene kan igangsætte diverse sociale arrangementer, der kan supplere
det pågældende plejecenters øvrige aktiviteter. Planlægning og afholdelse af 
arrangementer kan ske i et samarbejde med plejecenterets beboere og pårørende, 
frivillige foreninger samt aktive, interesserede borgere fra nærmiljøet. Centerrådene 
skal inddrages i udformningen af retningslinier for den daglige pleje- og 
omsorgsindsats på det pågældende plejecenter, f.eks. kostplaner, arbejdsrutiner, 
aktiviteter og samvær mm. Centerrådene skal høres i forbindelse med 
tilsynsrapporterne, der udarbejdes i forlængelse af de anmeldte og uanmeldte 
tilsynsbesøg, som embedslæge og kommune gennemfører på det pågældende 
plejecenter (både anmeldte og uanmeldte). Centerråd skal fungere som kontaktled for
beboere på centret samt alle beboere i området, der enten får hjælp fra centret eller 
benytter centrets faciliteter. Rådet skal fungere som rådgivende organ for 
plejecentrets ledelse.

Bruger-pårørenderåd på de sociale tilbud er etableret iht. lov om social service § 16, 
hvoraf fremgår, at kommunen har pligt til at sikre, at brugerne af tilbud efter 
serviceloven får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af 
tilbuddene. Formålet med brugerindflydelse via bruger-pårørenderåd er at medvirke til
at sikre, at det sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indhold i tilbuddene svarer 
til brugernes behov og tager hensyn til deres ressourcer og forudsætninger. Bruger og
pårørende kan inddrages i visse overordnede ledelsesopgaver, i mere praktiske 
opgaver og beslutninger vedrørende den daglige drift. Rådet skal sikre brugernes 
demokratiske ret til medindflydelse. Rådet orienteres og kan inddrages i generelle 
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beslutninger som omhandler dagliglivet, økonomi, bolig, organisationsændringer og 
nye tiltag, og rådet er forpligtet til at sikre dialog og ligeværdighed i samarbejdet 
mellem brugerne, de ansatte og de pårørende. Der er oprettet brugerråd eller holdes 
beboermøder på de fleste, men ikke alle, af kommunens sociale tilbud. Der er oprettet
pårørenderåd på Ahornparken, Vega og Kobbel-Husene. Der er ikke udarbejdet en 
centralt fastsat vedtægt for bruger- pårørenderåd på kommunens tilbud.

10. Sundhedsaftalen – samarbejde i sundhedstrekanten
Sundhedsaftalen er et redskab til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatser i 
forløb, der går på tværs af sektorerne kommune, hospital og praktiserende læger, så 
borgerne får en positiv oplevelse af deres forløb. Aftalen indeholder 6 obligatoriske 
områder:

1. Indlæggelse
2. Udskrivning
3. Forebyggelse 
4. Genoptræning 
5. Hjælpemidler
6. Psykiatri 

De nuværende sundhedsaftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden udløber 
ved udgangen af 2014, hvorfor der skal indgås ny aftale for perioden 2015-2018. 
Praksis har hidtil været at hver kommune indgår aftale med Regionen, men 
Regeringen har nu besluttet, at der fremover alene skal være én sundhedsaftale pr. 
region frem for en for hver kommune. 

Derfor har KKR Hovedstaden igangsat en proces, hvor kommunerne i dialog kan 
udarbejde fælles dokument med ejerskab og tilslutning i alle kommuner i 
Hovedstadsregionen. Der er således tale om en politisk båret proces med ønske om at
være velforberedt og stå stærkt til dialogen med Region og almenpraksis, når aftalen 
skal indgås. En anden afgørende udmelding fra Regeringen er nemlig, at almen 
praksis i højere grad end tidligere skal forpligtes af sundhedsaftalen. Hvordan denne 
forpligtelse konkret udformes beskrives i bekendtgørelse og vejledning for 
sundhedsaftalerne og sundhedskoordinationsudvalgene, som er under revision og 
forventes færdig ultimo 2013.

KKR har på baggrund af dialogmøder med lokale sundhedspolitikere og 
administrationen udarbejdet udkast til fælleskommunale visioner og målsætninger for 
sundhedsaftale III for såvel det somatiske som det psykiatriske område. Disse har 
netop været i politisk høring i kommunerne. I løbet af marts 2014 behandler KKR 
udkast til aftale, hvorefter endnu en politisk høringsproces vil finde sted.

11. Rammeaftalen på det sociale område og specialundervisningsområdet
Rammeaftalen skal udarbejdes i samarbejde med Region Hovedstaden og godkendes i
alle kommunalbestyrelser i regionen samt regionsrådet.

Rammeaftalen består i henhold til den nye bekendtgørelse for området af en 
udviklingsstrategi og en styringsaftale, samt en bilagsoversigt over alle tilbud 
beliggende i regionen udtrukket fra Tilbudsportalen.

Udviklingsstrategien: Formålet er at fastsætte hvilke tilbudstyper, temaer og 
målgrupper, der skal være i fokus (udviklingstendenser og -perspektiver).
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Styringsaftalen: Formålet er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen af 
tilbud, som aftalen omfatter (klare spilleregler for samarbejde mellem køber og 
sælger).

I Hovedstadsregionen udarbejdes rammeaftalen i regi af KKR Hovedstaden. Til dette 
formål har kommunerne etableret et sekretariat, der står for udarbejdelsen af 
rammeaftalen - Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde.

Fakta på social- og sundhedsområdet
Social- og sundhedsudvalgets område omfatter følgende rammer:

• Administrationsrammen
• Sundhedsrammen
• Socialrammen
• Virksomhedsrammen

Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget er på i alt 912 mio. kr. og fordeler sig som 
i figuren nedenfor.

Figur 1: Fordeling af budget på rammer

Kilde: Vedtaget budget 2014

* Virksomhederne under virksomhedsrammen har såkaldte ”0-budgetter”, hvor
 driftsudgifter og driftsindtægter balancerer med hinanden.

Administrationsrammen – Center for Social og Sundhed

Center for Social og Sundhed er et samlet center for såvel myndighedsfunktion som 
leverandørfunktion for social- og sundhedsområdet med fællesskabet om borgeren 
som det bærende element.
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Centeret arbejder med: 

• kvalitets- og metodeudvikling og med udvikling af og støtte til styring, 
ledelse og drift på social- og sundhedsområdet 

• udvikling af samarbejdet mellem borger og den professionelle social- og 
sundhedsmedarbejder

• at udvikle den kommunale indsats så den bedst muligt matcher en 
forebyggende, aktiverende og rehabiliterende tilgang til arbejdet med 
borgerens livssituation

• strategisk udvikling, prognose og økonomi- og kvalitetsstyring på social- og
sundhedsområdet

• at servicere Social- og Sundhedsudvalget samt yde sekretariatsbistand for 
og samarbejde med Ældreråd og Handicapråd

• strategisk udviklingsarbejde i samspil med lokale, kommunale og regionale 
aktører samt frivillige på social- og sundhedsområdet

• sundhedsfremme og forebyggelse, herunder med at udfylde rammer og 
aftaler i Sundhedsaftalen og facilitere kommunens tværgående indsatser i 
fht. borgerrettet forebyggelse

• at koordinere og samarbejde med frivillige grupper og foreninger på social- 
og sundhedsområdet i tæt samspil med borgernære enheder og facilitere 
kommunens tværgående indsatser ift. civilsamfundet.

Centerets budget på ca. 38 mio. kr. dækker lønudgifter til ca. 68 medarbejdere, 
udgifter til tilsyn med plejecentre samt øvrige driftsudgifter. 

De øvrige driftsudgifter vedrører udgifter til kompetenceudvikling, tjenestekørsel, 
møder og repræsentation, IT-driftsudgifter, kontormaskiner, inventar samt it-udstyr.

Sundhedsrammen
Sundhedsrammen består overordnet set af to hovedområder, nemlig 
sundheds-/ældreområdet og den kommunale medfinansiering af sundhedsydelser.

Sundheds-/ældreområdet: Dette område omfatter levering af pleje og praktisk hjælp, 
træning, hjælpemidler, kørsel og madservice til borgere med nedsat funktionsniveau 
som følge af alder, handicap eller sygdom. Hertil kommer forebyggende og 
sundhedsfremmende indsatser. Den primære målgruppe er voksne, men i forhold til 
træning, forebyggelse, sundhedsfremme, kørsel og hjælpemidler også børn under 18 
år. Hjælpen ydes enten i borgerens eget hjem, på et af kommunens plejecentre eller 
genoptræningscenter. 

Kommunal medfinansiering af sundhedsydelser: Dette område omfatter kommunens 
udgifter til den såkaldte aktivitetsbaserede medfinansiering af det regionale 
sundhedsområde. Kommunerne har med indførelsen af den kommunale 
medfinansiering fået et økonomisk incitament til at forebygge og satse på 
sundhedsfremme frem for at indlægge borgere, da kommunen betaler hver gang 
borgerne trækker på sygehusvæsenet og sygesikringsområdet. Finansieringen 
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forventes fremadrettet at blive differentieret sådan, at de områder /indlæggelser, hvor
kommunen kan gøre en forskel, vil blive dyrere. 

Udgifter fordelt på delrammer
Sundhedsrammen er opdelt i seks mindre budgetområder – de såkaldte delrammer. I 
figur 2 nedenfor er sundhedsrammens budget på i alt 486 mio. kr. fordelt på disse 
delrammer.

Figur 2: Budgetrammer i mio. kr.

Kilde: Vedtaget budget 2014

Pleje og træning
Pleje og træning omfatter alle ydelser for borgere med behov for træning, personlig 
pleje eller praktisk hjælp på plejecenter eller i eget hjem. Derudover omfatter 
området sygeplejeydelser og særlige indsatser ift. borgere med demens. Hertil 
kommer udgifter til uddannelse af social- og sundhedsassistenter og hjælpere samt 
betaling for færdigbehandlede borgere.

Hjælpemidler
Hjælpemiddelrammen indeholder budget til støtte til boligændringer, tilskud til køb af 
handicapbiler, IT-hjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler som inkontinenshjælpemidler
(bleer), ortopædisk fodtøj, proteser samt såkaldte genbrugshjælpemidler som 
rollatorer, kørestole og plejesenge mv. 

Sygehusydelser
Rammen omfatter den kommunale aktivitetsbaserede medfinansiering af sygehus- og 
sygesikringsudgifter. Kommunerne finansierer ca. 34% af udgifterne på det regionale 
sundhedsområde. Kommunerne har dermed en tilskyndelse til at forebygge 
uhensigtsmæssige indlæggelser. Også i fht. sygesikringsydelser betaler kommunen 
hver gang en borger har behov for praktiserende læge eller speciallæge.

Sundhedsfremme og tilskud
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Under delrammen ligger Sundhedsfremme og tilskud, herunder midler til afprøvning af
velfærdsteknologi og sundhedsfremmeprojekter samt tilskud til frivilligt socialt 
arbejde, tilskud til frivillige ældreaktiviteter, råd og nævn og 
Innovationspartnerskabet.

Kørselsområdet
Kørselsområdet omfatter to hovedområder, henholdsvis ældre- og træningskørsel og 
handicapkørsel. Ældre- og træningskørsel omfatter kørsel af ældre borgere til 
dagcenter, samt kørsel til træning efter henholdsvis service- og sundhedsloven. 
Handicapkørslen omfatter kørsel til dagtilbud, fritidsaktiviteter, beskyttet 
beskæftigelse samt undervisning af borgere med handicap. 

Madservice
Madservice omfatter levering af mad til borgere på plejecentre, midlertidig center og 
visiterede borgere i eget hjem. De borgere, der er visiteret til madservice i eget hjem,
kan vælge mellem at modtage varm mad leverance hver dag, eller kold mad leverance
3 gange ugentlig, hvor borgeren selv opbevarer maden i køleskab og varmer den op. 

Særlige bemærkninger til sundhedsrammen 
Indsatserne under ydelserne vedrørende ”Pleje- og træning”, ”Kørsel” og ”Madservice”
er alle en del af udbuddet på social- og sundhedsområdet. Ultimo februar/primo marts
kendes resultat af udbuddet. 

Pr. 1. juni 2014 træder de nye kontrakter i kraft og evt. nye leverandører overtager 
driften på områderne.

Indtil udbuddet lukkes, er budget og økonomi på de tre områder i udbud omgærdet 
med usikkerhed.

Socialrammen
Overordnet set retter indsatserne på socialrammen sig mod fire målgrupper, 
henholdsvis borgere med handicap, borgere med sociale problemer, borgere der p.g.a.
af nedsat erhvervsevne er tilkendt førtidspension samt flygtninge.

Udgifter fordelt på delrammer
Socialrammen er opdelt i en 4 mindre budgetområder, de såkaldte delrammer. I figur 
3 nedenfor er sundhedsrammens budget på i alt 376 mio. kr. fordelt på disse 
delrammer.
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Figur 3: Budgetrammer i mio. kr.

Kilde: Vedtaget budget 2014

Borgere med handicap
Området omfatter støtte og hjælp til borgere (børn, unge, voksne, ældre) med behov 
for en specialiseret indsats som følge af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne. Det er typisk borgere med behov for omfattende og ofte varige
foranstaltninger.

Indsatserne til borgerne i målgruppen spænder over socialpædagogisk støtte, 
personlig og praktisk bistand, BPA - Borgerstyret Personlig Assistance (tidl. 
hjælperordning), beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, STU, træning 
m.v. til borgere i eget hjem uden for botilbud, midlertidige og længerevarende 
botilbud, osv. Endvidere ydes tilskud til dækning af merudgifter, tabt 
arbejdsfortjeneste, afløsning m.v.

Forsørgelse og boligstøtte
Under rammen forsørgelse og boligstøtte ligger ydelserne personlige tillæg, 
førtidspension, ydelser efter sygesikringsloven, boligstøtte og enkeltudgifter. 

Særligt socialt udsatte borgere
Området omfatter rådgivning, vejledning og bevilling af støtte og hjælp til borgere 
med behov for en særlig indsats i en begrænset periode, eksempelvis 
misbrugsbehandling. Det kan endvidere være kvinder på krisecentre, hjemløse, 
midlertidige botilbud, udredning/afklaring af borgere med henblik på iværksættelse af 
behandling eller andre tiltag samt den sociale indsats i forhold til flygtninge.

Målgruppen spænder over borgere, der søger råd og vejledning til borgere, som er 
genstand for en konkret indsats, der sættes i værk med henblik på at afhjælpe det 
problem og/eller den funktionsnedsættelse, som borgeren har.

Flygtninge
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Rammen indeholder budget til kontanthjælp og særlig støtte til borgere omfattet af 
integrationsloven. Denne gruppe består af borgere, der har fået opholdstilladelse og 
opholder sig Gribskov Kommune under den 3-årige integrationsperiode.

Særlige bemærkninger til socialrammen 
En mindre del af de udgifter, der afholdes på rammen vedr. ”Borgere med handicap”, 
berøres af det aktuelle udbud på social- og sundhedsområderne. Ultimo februar/primo
marts kendes resultat af udbuddet. 

Pr. 1. juli 2014 træder de nye kontrakter i kraft og de nye leverandører overtager 
driften på områderne.

Der kan forventes mindre korrektioner på rammen vedrørende ”Borgere med 
handicap”, når resultatet af udbuddet foreligger.

Virksomheder
Særlige bemærkninger til virksomhedsrammen
Virksomhederne på disse rammer er udbydere af ydelser, der bestilles af myndigheden
og betales over budgetterne på myndighedsrammerne (sundheds- og 
socialrammerne). I princippet skal disse virksomheders driftsudgifter balancere med 
de indtægter, man modtager i form af betalinger fra myndighedsrammerne.  
Driftsbudgettet på disse rammer er derfor 0.

34420 PlejeGribskov
PlejeGribskov er den kommunale leverandør af drift af plejecentre, hjemmepleje og 
genoptræning. PlejeGribskov leverer aktuelt (2013) målt i kroner ca. 40% af 
ydelserne på området. De resterende 60% leveres af 2 private centerleverandører, 
samt en gruppe af private fritvalgs leverandører. 

PlejeGribskovs aktiviteter indgår i flere af de delaftaler, der indgår i udbuddet. Det er 
politisk besluttet, at PlejeGribskov skal afgive kontrolbud på dele af udbuddet. 
Kontrolbuddet omfatter: Drift af plejecentrene Helsingegården og Trongården, 
Hjemmepleje for borgere i eget hjem, Træning og Genoptræning samt drift af Toftebo 
– Center for midlertidigt ophold. 

34420 Sociale tilbud
De sociale tilbud indeholder en række indsatser, der primært retter sig mod gruppen 
af voksne borgere med udviklingshæmning eller sindslidelse. Disse tilbud er såvel 
institutionsbaserede som rettede mod borgere i eget hjem. 

Herudover indgår også den såkaldte ledsageordning, der giver borgere med varig 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mulighed for at komme ud af hjemmet, samt
Gribskov Kommunes Misbrugsbehandling under budgetrammen.

To botilbud - Skipperstræde og Kirkeleddet – som retter sig mod henholdsvis voksne 
og unge voksne med svært fysisk handicap, drives af private virksomheder og er 
under genudbud. 
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Udvalgte nøgletal 
Sundhedsrammen

Plejecentre

Bakkebo 63 boliger

Skovsminde 57 boliger

Udsigten 28 boliger

Helsingegården 93 boliger

Trongården 61 boliger

Midlertidig center

Toftebo, 33 pladser

heraf akutte pladser 2 pladser

Hjemmepleje

Gns. antal borgere, der modtager ydelse

Personlig pleje

Pleje, dag 510

Pleje, aften 295

Pleje, nat 40

Praktisk hjælp

Rengøring 850

Tøjvask 315

Indkøb 2 75

Brændsel 25
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Sygepleje

Sygepleje, dag og aften 720

Sygepleje, nat 5

Nødkald

Nødkald 180

Visiterede timer pr. uge 

Særlig behov og tryghed

Særlige behov 87

Tryghedsbesøg 177

Madservice

Gns antal borgere, der får leveret mad i eget hjem

Kold mad - to leveringer pr. uge, kl. 8 – 17 112

Varm mad - daglig levering, kl. 11 – 14 168

I alt 280

Hjælpemidler Personer/sager

Boligændringer

Dyrere boligsager; over 1 mio. kr. 1

Andre (gns. 10.000 kr.) 155

Kropsbårne hjælpemidler

Optiske synshjælpemidler 50

Proteser og optiske hjælpemidler 290
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Diabetes 665

Inkontinens 1.060

Andre hjælpemidler 300

Ikke kropsbårne hjælpemidler

Biler 170

IT-hjælpemidler 120

Genbrugshjælpemidler 100

Øvrige hjælpemidler 80

Sygehusområdet – kommunal medfinansiering

Aktivitet i 2012

Somatisk sygehus

10.064 indlæggelser

75.914 ambulante besøg

1.168 genoptræningsforløb

Psykiatrisk sygehus

308 indlæggelser

5.697 ambulante besøg

Sygesikringsydelser

Almen Læge 296.295 ydelser

Anden Behandling 30 ydelser

Fodterapi 5.827 ydelser
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Fysioterapi 37.759 ydelser

Kiropraktor 27.777 ydelser

Psykolog 3.786 ydelser

Speciallæge 110.237 ydelser

Tandlæge 117.307 ydelser

Socialrammen

Borgere med handicap

Målgrupper
Beskrivelse Antal unikke borgere

Børn med handicap Borgere i anbringende foranstaltninger, 
dagtilbud og forebyggende foranstaltninger.

29

Voksne med fysisk 
funktionsnedsættelse

Borgere med begrænset mobilitet eller 
kommunikationsnedsættelse

52

Voksne med intellektuel/kognitiv 
forstyrrelse 

Intellektuel/kognitiv forstyrrelse som 
hjerneskade, udviklingsforstyrrelse 
(autismespektrum o.l.) og 
udviklingshæmning 

187

Voksne med sindslidelse Omfatter bl.a. svære depressioner, psykoser, 
skitzofreni mv. 

97

Antal unikke borgere i alt 365

Borgere med handicap, hvor: Andel

Gribskov Kommune både handle- og betalingskommune 64 pct. 

Gribskov Kommune kun betalingskommune 36 pct.

I alt 100 pct.

24



Virksomheder

Tilbuddets navn MålgruppeTilbuddets
juridiske grundlag

Tilbudstype Antal pladser 2014

Ahornstien Mennesker med 
sindslidelse

ABL §§ 5, stk. 2 og 
105, stk. 2 og 4

Bofællesskab 6

Botilbuddet Kirkeleddet
8

Unge og yngre mennesker 
med svært fysisk handicap

ABL §§ 5, stk. 2 og 
105, stk. 2 og 4

Længerevarende 
botilbud til voksne

8

Gribskov Kommunes 
Misbrugsbehandling

Mennesker med 
alkoholmisbrug

SUL § 141 Ambulant tilbud til 
voksne

-

Gribskov Bo- og 
Støttecenter, afd. 
Ahornparken

Mennesker med 
udviklingshæmning, heraf 
en del med autisme

ABL §§ 5, stk. 2 og 
105, stk. 2 og 4

Længerevarende 
botilbud til voksne 29

Gribskov Bo- og 
Støttecenter, afd. 
Haragergård Bof 1 og 2

Mennesker med 
udviklingshæmning

ABL §§ 5, stk. 2 og 
105, stk. 2 og 4 Bofællesskab 14

Gribskov Bo- og 
Støttecenter, afd. 
Hestehaven

Mennesker med 
udviklingshæmning

ABL §§ 5, stk. 2 og 
105, stk. 2 og 4 Bofællesskab 6

Gribskov Bo- og 
Støttecenter, afd. 
Kirkeleddet 10-20

Mennesker med 
udviklingshæmning

ABL §§ 5, stk. 2 og 
105, stk. 2 og 4

Bofællesskab 6

Gribskov 
Misbrugsbehandling

Mennesker med 
stofmisbrug

SEL § 101 Ambulant tilbud til 
voksne

-

Kobbelhusene afd. 
Gydevej 15

Mennesker med svær 
udviklingshæmning, heraf 
nogle også med 
sindslidelse.

SEL § 108
Længerevarende 
botilbud til voksne 18

Kobbel-Husene afd. 
Kirkeleddet 6

Mennesker med svær 
udviklingshæmning.

ABL §§ 5, stk. 2 og 
105, stk. 2 og 4

Længerevarende 
botilbud til voksne

8

Kobbel-Husene, 
Særligt tilrettelagt 
dagtilbud

Mennesker med svær 
udviklingshæmning.

SEL § 104
Aktivitets- og 
samværstilbud

5

Kobbel-Husene, 
Dagtilbud

Mennesker med svær 
udviklingshæmning.

SEL § 104 Aktivitets- og 
samværstilbud

8

Skipperstræde – 
botilbud

Unge og yngre mennesker 
med svært fysisk handicap

ABL §§ 5, stk. 2 og 
105, stk. 2 og 4

Rehabiliterings-tilbud 6

Socialpsykiatrisk 
botilbud Fabianhus

Mennesker med 
sindslidelse

SEL § 107 og SEL § 
108

Længerevarende 
botilbud til voksne

12

Søfryd Mennesker med 
sindslidelse

ABL §§ 5, stk. 2 og 
105, stk. 2 og 4

Bofællesskab 5

Vega Mennesker med autisme SEL § 104 Aktivitets- og 
samværstilbud

15

Vega Boliger Mennesker med autisme ABL §§ 5, stk. 2 og 
105, stk. 2 og 4

Længerevarende 
botilbud til voksne

10
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Gribskov Bo- og 
Støttecenter, Klubben

Mennesker med 
udviklingshæmning

SEL § 104 Ram-
me

Gribskov Bo- og 
Støttecenter

Mennesker med 
udviklingshæmning

SEL § 104 Hjemmevejledning 50

Voksenstøtte, Støtte 
og Kontakt, 
Mødestedet

Mennesker med 
sindslidelse SEL § 104

Ram-
me

Voksenstøtte, Støtte 
og Kontakt

Mennesker med 
sindslidelse SEL § 104

Støtte og 
Kontakt/støtteperson
er

 

Oversigt over plejecentre 

Plejecenter Målgruppe Antal borgere

Bakkebo, 
Østre alle 30, Gilleleje

Ældre borgere og borgere med handicap. 
Borgere, som permanent ikke kan klare sig i 
eksisterende bolig, og som har behov for 
døgnovervågning.

63

Udsigten
Kirkevej 35, Blistrup, 
3230 Græsted

Ældre borgere og borgere med handicap. 
Borgere, som permanent ikke kan klare sig i 
eksisterende bolig, og som har behov for 
døgnovervågning.

28

Helsingegården,
Parkvænget 20A, 
3200 Helsinge

Ældre borgere og borgere med handicap. 
Borgere, som permanent ikke kan klare sig i 
eksisterende bolig, og som har behov for 
døgnovervågning.

93

Skovsminde,
Skovsmindeparken 2, 
3230 Græsted

Ældre borgere og borgere med handicap. 
Borgere, som permanent ikke kan klare sig i 
eksisterende bolig, og som har behov for 
døgnovervågning.

57

Trongården
Trongårdsbakken 1, 
3210 Vejby

Ældre borgere og borgere med handicap. 
Borgere, som permanent ikke kan klare sig i 
eksisterende bolig, og som har behov for 
døgnovervågning.

61

Toftebo
Toftebovej 7B, Esbønderup
3230 Græsted

Borgere på akutophold, henvist af praktiserende 
læge, hvor borger har behov for døgndækning, 
pleje, sygepleje og observation.
-Borgere, der er hjemskrevet fra hospital 
(herunder borgere udskrevet med 
genoptræningsplan), hvor målet er, så hurtigt 
som muligt, at få løftet borgerens 
funktionsniveau, så borgeren igen kan vende 
tilbage til eget hjem. Hjælpen tilrettelægges 
tværfagligt og integreret og med sømfri 
overgang til hjemmeplejen.
-Terminale borgere, som ikke kan være i eget 
hjem. 
-Øvrige forløb, hvor borgere i en konkret 
situation ikke har mulighed for at opholde sig i 
eget hjem med den fornødne hjælp.

33
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Oversigt over sociale tilbud 

Tilbud for 
voksne:

Tilbud og 
adresse

Målgruppe Antal 
borgere

Lovgivning 

Botilbud med 
døgndækning

Vega

Helsinge

Mennesker med autisme10 Almenboligloven §§ 5, stk. 
2 og 105 stk. 2 og 4

Kobbel-Husene

Gydevej 15

Esbønderup

Mennesker med svær 
udviklingshæmning, 
heraf nogle også med 
sindslidelse. 

18 SEL §108

Kobbel-Husene

Kirkeleddet 6

Græsted

Mennesker med svær 
udviklingshæmning. 

8 Almenboligloven §§ 5, stk. 
2 og 105 stk. 2 og 4

Gribskov bo- og
støttecenter

Ahornparken

Helsinge

Mennesker med 
udviklingshæmning, 
heraf en del med 
autisme. 

29 Almenboligloven §§ 5, stk. 
2 og 105 stk. 2 og 4

Kirkeleddet 8

Græsted

Unge og yngre 
mennesker med svært 
fysisk handicap

8 Almenboligloven §§ 5, stk. 
2 og 105 stk. 2 og 4

Skipperstræde

Gilleleje 

Unge og yngre 
mennesker med svært 
fysisk handicap

6 Almenboligloven §§ 5, stk. 
2 og 105 stk. 2 og 4

Voksenstøtte - 
> særlig støtte 
- socialpsykiatri

Fabianhus

Esrum

Mennesker med 
sindslidelse

12 Serviceloven  

§108, § 107

Aktivitets- og 
samværstilbud

Vega Dagtilbud

Tisvildeleje

Mennesker med autisme15 Serviceloven

§104

Kobbel-Husenes
dagtilbud

Helsinge

Mennesker med svær 
udviklingshæmning.

8 
halvdags-
pladser 

(med 
mulighed 
for 

Serviceloven

§104
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udvidelse)

Klubben 
(Aktivitetscentr
et) 

Helsinge 
(Organiseret i 
enheden 
Gribskov Bo- og
Støttecenter)

Mennesker med 
udviklingshæmning

Alle der er 
bevilget 
støtte fra 
hjemme-
vejleder 

(potentielt 
ca. 50 
brugere)

SEL §104

Mødestedet

Kirkegade 14,

Helsinge 

og Ahornstien 
Gilleleje 
(Organiseret i 
Voksenstøtte)

Mennesker med 
sindslidelse

Åbent 
værested

SEL §104

Botilbud uden 
døgndækning

Kirkeleddet 10-
20

Græsted 
(Organiseret i 
enheden 
Gribskov bo- og
Støttecenter

Mennesker med 
udviklingshæmning

6 Almenboligloven §§ 5, stk. 
2 og 105 stk. 2 og 4

Haragergård 1 
+ 2

Helsinge 
(Organiseret i 
enheden 
Gribskov Bo- og
Støttecenter)

Mennesker med 
udviklingshæmning

14 Almenboligloven §§ 5, stk. 
2 og 105 stk. 2 og 4

Hestehaven

Gilleleje 
(Organiseret i 
enheden 
Gribskov Bo- og
Støttecenter)

Mennesker med 
udviklingshæmning

6 Almenboligloven §§ 5, stk. 
2 og 105 stk. 2 og 4

Ahornstien

Gilleleje 
(Organiseret i 
Voksenstøtte)

Mennesker med 
sindslidelse

6 Almenboligloven §§ 5, stk. 
2 og 105 stk. 2 og 4
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Søfryd

Ramløse, 
Helsinge   
(Organiseret i 
Voksenstøtte)

Mennesker med 
sindslidelse

5 Almenboligloven §§ 5, stk. 
2 og 105 stk. 2 og 4

Misbrugs-
behandling

Gribskov 
Misbrugs

behandling 

Parkvænget 
20D

Mennesker med 
alkoholmisbrug og 
stofmisbrug

Ambulant tilbud til 
voksne

SUL § 141

SEL § 101

Indsatser på tværs af fagudvalg
Genoptræningscenter
Med etableringen af et genoptræningscenter i samme hus som Jobcenter og 
Kompetencecenter er Gribskov Kommune gået foran i forhold til at tilbyde en 
sammenhængende kommunal service til kommunens borgere, hvilket er nødvendigt 
for at kunne efterleve forventningerne i de mange reformer på beskæftigelsesområdet
(Fleks-, førtids- og nu kontanthjælpsreform). Et formål med etablering af et nyt 
genoptræningscenter målrettet borgere i den erhvervsdygtige alder er en hurtigere 
vej til(-bage til) arbejdsmarkedet. Det er en svær opgave at få koordineret alle 
fagligheder og sektorers nødvendige indsats. Evidensen viser, at de kommuner, hvor 
der har været stort ledelsesmæssigt engagement, og hvor de forskellige fagligheder 
har været placeret fysisk i samme hus, har haft størst succes med den tværgående 
indsats. Målt på disse parametre er Gribskov Kommune godt med ved etableringen af 
matrikelfællesskabet på Bymosevej. 

Kørsel
Der findes en rækkes kørselsordninger på SSU's område. De vigtigste er

• Kørsel til aktivitet (dagcenter) 
• Kørsel til genoptræning
• Kørsel til læge/speciallæge 
• kørsel til specialtilbud (handicappede)
• Handicapkørsel

I dag varetages kørsel af ældre til aktivitet samt af borgere som skal til genoptræning 
af Prebens Minibusser, der har kontrakt på kørslen frem til 1. august 2014. Kørsel til 
læge sker primært med taxa.

Udover kørselsordninger på SSU's området er der kørsler på Børneudvalgets (BØR) 
område, som efter Folkeskoleloven skal tilbyde skoleelever befordring til og fra skole, 
Derudover er der befordring til både svømmeundervisning, specialklasserne og 
ungdomsskolen.

Udvalgsmæssigt er beslutningskompetencen med den nye styrelsesvedtægt overført 
fra SSU og BØR til Teknisk Udvalg (TEK), idet fastlæggelse af behov ligger inden SSU 
og BØR, mens TEK har de 2 udvalgs personbefordring.
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Fælles Borgere
Indsatsen Fælles Borgere er en organisering på tværs af centrene Social og Sundhed, 
Børn og Unge samt Arbejdsmarked omkring borgere, der har sager i disse tre centre 
for at sikre en hensigtsmæssig koordinering af indsatsen med borgeren i centrum. 

Der er formuleret og truffet politisk beslutning omkring effektmål for målgrupper, hvor
indsatsen/målopfyldelsen går på tværs af alle sociale fagudvalg, f.eks.:

• at antallet af unge, der efter afsluttet STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) kan
påbegynde i støttet beskæftigelse, stiger

• at 60 pct. af voksne med erhvervet hjerneskade med let til moderat 
skadesniveau samt let til moderat kompleksitet opnår tilknytning til 
arbejdsmarkedet enten i ordinært job eller støttet beskæftigelse efter endt 
rehabiliteringsforløb (seneste tal opgjort maj 2013 svarende til 11 borgere ud af
26)

• at den gennemsnitlige varighed af et sygedagpengeforløb for fælles borgere 
(SD-modtagere med genoptræningssag) er faldet til 25 uger (tal fra opgørelse 
2011 viste en gennemsnitlig længde på 28,4 uger)

• at der på baggrund af erfaringer med udvikling og gennemførelse af 
ressourceforløb vil der blive fastlagt mål for x pct. af borgere, der efter 
gennemført ressourceforløb kommer i job eller i gang med en uddannelse. 

Forebyggelse og sundhedsfremme
Som præsenteret i det foregående bliver indsatsen omkring den borgerrettede 
forebyggelse og sundhedsfremme med budgetaftalen fra 2014 organiseret og 
forankret i alle fagudvalg. Første halvår af 2014 vil koncentrere sig om etablering af 
programorganiseringen og analyse af konkrete indsatsbehov. Anden halvdel vil 
koncentrere sig om gennemførelse af udvalgte indsatser/tiltag med tilhørende 
effektmåling.

Borgere med misbrug
Gribskov Kommune omlagde pr. 1. december 2011 sin indsats for borgere med 
alkohol- og stofmisbrug, herunder hjemtog substitutionsbehandling, etablerede en 
forbehandling og opprioriterede ambulant dagbehandling. Målsætningen var blandt 
andet at kunne sikre en mere fleksibel tilpasning af indsatsen til den enkelte, og at 
opnå mulighed for en tættere koordinering af og opfølgning på indsatsen. Der blev 
gennemført en evaluering af denne omlægning i starten af 2013, og her kunne det 
konstateres, at målsætningen om mulighed for tættere opfølgning var opfyldt  - 
herunder også at kunne øge sammenhængen mellem den beskæftigelsesrettede 
indsats og misbrugsbehandlingen. Siden omlægningen er der således etableret 
arbejdsgange, som understøtter denne sammenhæng på tværs af 
arbejdsmarkedsområdet og social- og sundhedsområdet – for eksempel i forbindelse 
med afslutning af behandling og opstart af jobprøvning. I samme periode er etableret 
behandlingstilbuddet FirstMove målrettet misbrugsbehandling af unge – og det har 
tilsvarende afstedkommet fokus på indsatser for unge med misbrug på tværs af 
børneområdet og socialområdet. Således er der etableret et fælles fagligt miljø på 
tværs af Gribskov Misbrugsbehandling og FirstMove, således at der sikres 
erfaringsudveksling og sammenhæng mellem de to indsatsformer.

Borgere med erhvervet hjerneskade
Gribskov Kommune deltager i et tre-årigt projekt med titlen Erhvervet hjerneskade, 
Værksted 2011-2014 om optimering af kommunale indsatser. Projektet gennemføres 
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for midler bevilget af Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket 
genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade jf. 
finanslovsaftalen for 2011. 

Projektet har to spor. Det ene spor gennemføres i et samarbejde mellem Gribskov, 
Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommune, og det andet spor gennemføres lokalt 
i Gribskov kommune. 

Projektet har tre fælles målsætninger: 1) at forbedre overgange fra hospital til 
kommunale tilbud, 2) at afdække og løfte kommunale medarbejderes neurofaglige 
viden og 3) at optimere hjerneskade-koordineringen i den enkelte kommune. 

Gribskov Kommune har hertil defineret en overordnet individuel målsætning, der har 
fokus på mere lokal effektivitet og bedre resultater for de enkelte rehabiliteringsforløb 
gennem udvikling af kommunens tværgående myndighedsarbejde og relationer til 
udfører.

Projektet er centreret om et værksted/samarbejdsplatform, hvor kommunernes fælles
udfordringer afdækkes, konkretiseres og løses. Arbejdet i værkstedet skal føre til 
løsninger, der medvirker til at løfte Gribskovs individuelle målsætning. Lokalt i 
Gribskov er projektet forankret i Arena Hjerneskade, som er en udløber af projektet 
Fælles Borger – Fælles Praksis – forankret på tværs af Center for Beskæftigelse, 
Center for Børn og Unge og Center for Social og Sundhed.

Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)
Målgruppen for en særligt tilrettelagt uddannelse er unge udviklingshæmmede og 
andre unge med særlige behov i alderen 16–25 år. Gruppen af andre unge med 
særlige behov omfatter blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, 
multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske 
lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade. Målgruppen omfatter udelukkende de 
unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv 
ikke med specialpædagogisk støtte. 

Det er ikke kun den unges funktionsnedsættelser eller evt. diagnose, som er 
afgørende for, om han eller hun tilhører målgruppen. Det skal afdækkes, om den unge
er i stand til at gennemføre et andet ungdomsuddannelsestilbud, f.eks. med faglig, 
personlig og/eller specialpædagogisk støtte. Der er som regel tale om unge, der er 
berettiget til forsørgelsesmæssige ydelser i anden lovgivning. 

STU kan være afsæt til en kompetencegivende uddannelse, hvis den unge f.eks. i 
forbindelse med justering af uddannelsesplanen vurderes til at kunne påbegynde 
f.eks. en erhvervsgrunduddannelse (EGU), eller hvis den unge ved 
ungdomsuddannelsens afslutning har opnået et kompetenceniveau, der giver 
mulighed for at påbegynde ordinær uddannelse. STU er ikke i samme grad som andre 
ungdomsuddannelser en studie- eller arbejdsmarkedsrettet ungdomsuddannelse.

Målgruppeafklaringen afhænger af, om kommunen kan finde et andet 
ungdomsuddannelsestilbud, som den unge kan gennemføre, f.eks. EGU eller anden 
erhvervsuddannelse – gerne indledt med særligt uddannelseskvalificerende forløb. En 
STU skal således opfattes som en sidste mulighed, når andre muligheder for at opnå 
en ungdomsuddannelse er afdækket og udelukket.
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Gribskov kommune har et tæt samarbejde med Esrum Kloster og Møllegård/Kilden om
oprettelse af særligt tilrettelagte forløb. 

Som det fremgår, er der tale om borgere med komplekse livssituationer, og der er tale
om en indsats og et samarbejde, som håndteres på tværs af Center for Børn og Unge,
Center for Beskæftigelse og Center for Social og Sundhed.

Udviklingstendenser af betydning for udvalgets 
arbejde
De udviklingstendenser der særligt præger Gribskov Kommune pt. er beskrevet i bilag
forrest i denne mappe.

Særligt for social- og sundhedsområdet i Gribskov har det betydning, at kommunen 
står overfor markante demografiske udfordringer med et stigende antal ældre og 
plejekrævende borgere og et voksende pres på økonomien.

Samtidig er hele sundhedsvæsenet inde i en markant udvikling, hvor sygehusene 
bliver mere og mere specialiserede og kommunerne overtager flere og flere opgaver i 
"det nære sundhedsvæsen". 

Endelig stiller reformer inden for arbejdsmarkedsområdet stigende krav til at tænke 
på tværs af sektorområder samtidig med at ny viden peger på at der kan opnås en 
større effekt ved at tænke mere sammenhængende kommunale indsatser. Særligt er 
fokus på at samtænke arbejdsmarkedsområdet samt social og sundhedsområdet f.eks
i fht til borgee med sindlidelse, borgere med hjerneskade og borgere på 
sygedagpenge med behov for genoptræning. 

Visioner på social- og sundhedsområdet
Udviklingstendenserne kalder på nye måder at tænke og arbejde på. Gribskov 
Kommune har derfor bygget sine nye servicebeskrivelser på en række visionære 
tanker, som er forankret i et sæt af strategisk, politisk besluttede pejlemærker og mål 
for den indsats, man ønsker i kommunen. Visioner og strategisk sigte er kort 
beskrevet i det følgende.

Den forbyggende tilgang
I Gribskov Kommune ønsker vi at bevæge os fra en "indlæggelsesfilosofi " til en
"forebyggelsesfilosofi". Vi ønsker at fremme den forebyggende indsats som et fælles
anliggende, så flest muligt fremover kan leve et sundt liv uden sygdom og uden behov
for sundhedsvæsenets ydelser. Som kommune skal vi skabe sunde rammer for sunde
borgere.

Aktiverende, rehabiliterende og kompenserende indsats
I Gribskov Kommune ønsker vi at understøtte borgerne i et sundt liv med så mange
gode leveår som muligt. Vi tror på, at alle borgere helst vil klare deres egen hverdag
så mange år som muligt, og at mestre sit eget liv har en direkte sammenhæng med
god livskvalitet.

Derfor ønsker vi, at en aktiv tilgang skal præge alle de sammenhænge, hvor man som
borger møder en ansat, der har til opgave at hjælpe. Vi ønsker at støtte alle i at
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vedligeholde deres færdigheder ved at fokusere på, hvilke styrker og ressourcer den
enkelte borger har.

Konkret kommer det til udtryk ved, at vi arbejder med følgende tre indsatsniveauer:

Den aktiverende tilgang:
Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i
sin fysiske, kognitive og /eller sociale funktionsevne, opnår et så selvstændigt og
meningsfuldt liv som muligt og fastholder eksisterende færdigheder/funktioner,
herunder udsætte yderligere tab af funktioner. Det er nødvendigt at inddrage
borgerens ressourcer i at udføre aktiviteterne/hjælpen.
Den aktiverende tilgang udføres i en samarbejdsproces mellem borger, pårørende,
visitator og plejepersonale.

Den rehabiliterende tilgang:
Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i
sin fysiske, kognitive og /eller sociale funktionsevne, opnår et så selvstændigt og
meningsfuldt liv som muligt og generhverver tabte eller udvikler nye funktioner.
Det forventes, at borgeren deltager aktivt og på sigt udfører indsatsen helt eller
delvist.

Rehabilitering udføres som en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en
borger, pårørende og personale. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation,
og beslutninger om den rehabiliterende indsats består af en koordineret,
sammenhængende og vidensbaseret tilgang (inspireret af Hvidbog om
Rehabiliteringsbegrebet).

Den kompenserende tilgang:
Formålet er at bevare borgerens livskvalitet og værdighed til trods for
svækkelse/sygdom/handicap. Der ydes her en servicerende indsats ud fra
kompensationsprincippet, jf. Servicelovens kapitel 1. Det betyder eksempelvis, at
personalet træder til og gør det, som borgeren ikke kan og heller ikke har mulighed
for at opnå, via en aktiverende og rehabiliterende indsats.

Velfærds- og socialteknologi
Gribskov Kommune ønsker en løbende udvikling og implementering af nye
velfærdsteknologiske løsninger, som skabes i samarbejde mellem leverandørerne,
borgerne og videnspersoner. De nye løsninger skal, sammen med en aktiverende
tilgang og en systematisk rehabilitering, hjælpe borgere med fysiske begrænsninger
og handicaps til at bevare selvhjulpenhed og uafhængighed.
Gribskov Kommune arbejder med udgangspunkt i, at velfærdsteknologien skal øge
livskvalitet, sundhed og effektivitet samt forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne.

Civilsamfund
Gribskov Kommune har et stærkt lokalmiljø og en god tradition for, at 'vi kommer
hinanden ved' og giver en håndsrækning, hvor der er behov for det. Vi ønsker at
udvikle velfærden gennem samspil med engagerede borgere i lokalsamfundet. Vi
ønsker endnu mere samspil med frivillige kræfter, foreninger og organisationer
gennem velfærdspartnerskaber, eksempelvis mellem erhvervsliv, civilsamfund og
kommunal administration.

33



Vi ønsker, at leverandørerne samarbejder med lokalsamfundet og dermed medvirker
til at understøtte lokalt engagement og bæredygtighed.

Sager/projekter, der skal introduceres
Udbud på social- og sundhedsområdet
Gribskov Kommune gennemfører i 2013 Danmarkshistoriens største udbud på social- 
og sundhedsområdet. Kommunen udbyder drift af:

• fem plejecentre
• to sociale botilbud
• et center for midlertidigt ophold
• hele hjemmeplejen
• madservice til hjemmeboende borgere 
• al kommunens genoptræning og rehabilitering. 

Der skal indgås 9 delaftaler, som omfatter:
• Borgere på plejecenter (delaftale 1-4)
• Fuld drift af Center for midlertidigt ophold (delaftale 5)
• Borgere i eget hjem uden for plejecenter (delaftale 6)
• Træning og rehabilitering (delaftale 7)
• Madservice til hjemmeboende (delaftale 8)
• Drift af sociale botilbud og relaterede ydelser (delaftale 9)

Hver delaftale indeholder konkurrencebetingelser, kontrakt og servicebeskrivelser. 

Det anslås, at den samlede værdi af udbuddet er på 250 mio. kr. om året. Opgaverne 
udbydes i 6 år med mulighed for 3 års forlængelse. Den samlede kontraktsum udgør 
2,25 milliarder kroner og vil influere direkte på mere end 2.000 borgeres hverdag. 

Det er et enigt Byråd, der står bag de centrale principbeslutninger i udbuddet. Der er 
lagt vægt på, at Gribskov Kommune sammen med leverandørerne og andre gode 
kræfter i lokalsamfundet løser opgaverne på nye måder. De ovenfor nævnte visioner 
er i fokus – der skal forebygges mere, borgerne skal aktiveres mere, og de nye 
teknologier på området skal udnyttes bedre. 

Der er modtaget tilbud, og evalueringen af tilbuddene er i gang. Byrådet forventer at 
indgå de nye kontrakter i marts 2014. Delaftale 6 (Hjemmeplejen) skal i drift i maj 
2014, mens de øvrige delaftaler går i drift i juni 2014. 

Se mere på www.gribskov.dk/udbudsocialogsundhed

Kørsel – valg af befordringsmodel
Der findes en rækkes kørselsordninger på SSU's område. De vigtigste er

• Kørsel til aktivitet (dagcenter) 
• Kørsel til genoptræning
• Kørsel til læge/speciallæge 
• kørsel til specialtilbud (handicappede)
• Handicapkørsel
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I dag varetages kørsel af ældre til aktivitet samt af borgere som skal til genoptræning 
af Prebens Minibusser, der har kontrakt på kørslen frem til 1. august 2014. Kørsel til 
læge sker primært med taxa.

Transport af borgere med handicap til specialtilbud varetages i en fælleskommunal 
kørselsordning under Movia Flextrafik Rute. Kørslen foregår primært mellem 
botilbud/hjem og specialskole/beskyttet værksted. Størstedelen af kørslen er til tilbud 
udenfor Gribskov Kommune.

Handicapkørsel er en kørselsordning under Movia Flextrafik, der giver svært 
bevægelseshæmmede ret til 104 ture pr. år i hele Movias område. Det er relevant at 
sondre mellem fast rutekørsel og variabel kørsel. 

Kørsel af ældre til dagcenter er fast rutekørsel uden store variationer, og kørslen er 
således relativ enkel af forudse. Der køres på de samme ruter hver dag på samme tid.
Det samme gælder kørsel til specialtilbud.

Kørsel til genoptræning er derimod ad-hoc prægede kørsel, hvor kørselsbehovet mere 
eller mindre kan variere fra dag til dag. Det samme gælder kørsel til læge og 
speciallæge og handicapkørsel.

Der skal i første kvartal 2014 tages politisk stilling til om kørslen til aktivitet og kørsel 
genoptræning skal genudbydes i eget udbud eller om en eller begge kørselsordninger 
skal overgå til Movia Flextrafik. Det samme gælder kørsel til læge.

Udover kørselsordninger på SSU's området er der kørsler på BØR's området, som efter
Folkeskoleloven skal tilbyde skoleelever befordring til og fra skole, Derudover er der 
befordring til både svømmeundervisning, specialklasserne og ungdomsskolen.
Udvalgsmæssigt er beslutningskompetencen med den nye styrelsesvedtægt overført 
fra SSU og BØR til TEK, idet fastlæggelse af behov ligger inden SSU og BØR, mens 
TEK har de 2 udvalgs personbefordring.

Uddrag af styrelsesvedtægt for nyt Byråd:
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§14, stk 2 (BØR): fastlæggelse af behov for personbefordring inden for udvalgets 
område (med bemærkning om, at det skal læses som en tydeliggørelse af, at 
personbefordring - sammen med kollektiv trafik - ligger i TEK.)

§18, stk 2 (SSU): fastlæggelse af behov for personbefordring inden for udvalgets 
område (med bemærkning om, at det skal læses som en tydeliggørelse af, at 
personbefordring - sammen med kollektiv trafik - ligger i TEK.)

§19, stk 2 (TEK):personbefordring vedrørende Børneudvalgets og Social- og 
Sundhedsudvalgets område. Fastlæggelsen af behov for personbefordring ligger dog i 
de respektive udvalg

Eksterne samarbejdsrelationer og arrangementer 
med politisk deltagelse
Eksterne samarbejdspartnere på Social- og Sundhedsudvalgets område

• Handicaprådet
• Ældrerådet
• Centerrådene
• Pensionistforeninger og -klubber
• Ældresagen
• Frivillige sociale foreninger
• Frivilligcentre
• Bruger-/pårørenderåd i de sociale botilbud
• Kommunal Lægeligt Udvalg (KLU)
• Region H og Hospitaler 
• Kommuner i klyngesamarbejdet

Arrangementer med politisk deltagelse:
• Dialogmøder med rådene
• Dialogmøde SSU og pårørenderåd på de sociale tilbud
• Dialogmøde på flygtningeområdet (Én gang årligt inviteres flygtninge 

bosiddende i kommunen til dialogmøde med SSU. Mødet afholdes på skift i de 
to frivilligcentre.)

• Dialogmøde med frivillige 
• Frivillig Fredag
• Ældremesse
• KKR dialogmøder med sundheds- og socialpolitikere
• KL's årlige ældrekonference
• KL's årlige misbrugskonference
• KL's årlige psykiatrikonference
• KL's årlige sundhedskonference
• KL's årlige sociale temadag
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8. Teknisk Udvalg

Introduktion for byrådet - Januar 2014



 

Teknisk Udvalg
Intro til udvalgets arbejde

  
Skriv måned/år



 

Styrelsesvedtægt : Teknisk Udvalg

□ Veje/vejbelysning, infrastruktur 

□ Renovation og affald/ressourcer

□ Drift af grønne områder, naturpleje 

□ Kollektiv trafik, relationer over for trafikselskaber

□ Taxakørsel

□ Personbefordring vedrørende Børneudvalgets og Social- og 
Sundhedsudvalgets område

□ Trafikpolitik, trafiksikkerhed 



 

Styrelsesvedtægt : Teknisk Udvalg

□ Myndighedsopgaver vedrørende vand- og 
spildevandsforsyning og badevand 

□ Varmeforsyning 

□ Vandløb 

□ Kystsikring og kystadgange samt blå flag 

□ Badesikkerhed 



 

TEK udarbejder forslag og foretager 
indstilling til BY om
□ politikker 

□ sektorplaner

□ takster for forsyningsvirksomheder 

□ varetagelse af kommunens ejerinteresser i vand- og 
spildevandsselskaber

□ anlægsplaner og programoplæg, byggeprogram og 
dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og 
hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder 
vedrørende forsyningsvirksomheder og andre anlæg under 
udvalgets område



 

Kommunens roller

Myndighed

□ Vej, vand, affald, varme

□ Sætter vilkår for borgerens 
udfoldelse

Planlægger

□ Infrastruktur, forsyning

□ Udvikling og overordnede 
rammer

Driftsherre

□ Veje, vandløb, livredning

□ Serviceniveau

Lodsejer

□ Vedligehold, events

□ Serviceniveau



 

Statsligt

□ Lovgivning inden for vej, miljø, affald, kyst, varme

□ Ressourcestrategi (genanvendelse og affald)

□ Færdselssikkerhedskommissionens handleplan



 

Regionale forhold og planer

□ Lokalbanernes visions og investeringsplan

□ Movias trafikplan

□ Regional udviklingsplan

□ Vandplaner for Øresund og Roskilde Fjord

□ Råstofplanlægning

□ Vestforbrændings strategi



 

Serviceniveau og processer

□ Vintervedligeholdelse

□ Kystadgange

□ Blå flag

□ Livredderposter

□ Vejdrift

□ Grønne områder

□ Trafikkultur

□ Affaldsordninger

□ Svartider på breve

□ Kvalitetsstyring

□ Service og kvalitetspolitik

□ Digitalisering og 
selvbetjening

□ Kanalstrategi



 

Vedtagne planer

□ Spildevandsplan

□ Varmeplan

□ Affaldsplan

□ Vandforsyningsplan

□ Planstrategi

□ Se planportalen www.gribskov.dk/planportal



 

Samarbejder

□ Politiet

□ Entreprenører

□ Nabokommuner

□ Naturstyrelsen

□ NGO´er

□ Region H

□ Lokalbanen

□ Vestforbrænding

□ Movia

□ Gribvand

□ Grundejerkontaktudvalg

□ Det grønne dialogforum

□ Forum for trafiksikkerhed

□ Dialoggruppe for kollektiv 
trafik



 

Enkeltsager

□ Stormflod – reetablering af kystanlæg (forankres i ØU)

□ Nyt centralt renseanlæg

□ Ny vejforbindelse mellem Græsted og Gilleleje

□ Vejudbud / tværkommunalt funktionsudbud

□ Kystsikring/attraktive strande

□ Servitutter på kysten; Rågeleje, klitgården

□ Ny togstation i Helsinge Nord / pendlerparkering

□ Fremtidens genbrugsstation / Investeringsplan for 
affaldsområdet



 

Veje, vejbelysning, infrastruktur
Introduktion til Teknisk Udvalg

  
Januar 2013



 

Fakta på området
□ Kommunen er driftherre og myndighed for:

□ 415 km offentlige veje

□ 615 km private fællesveje

□ 90 broer og bygværker

□ 8.101 gadelamper

□ Materielgården i Udsholt, materiel til vintertjeneste og 
saltlade til 1.600 tons salt

□ Materielgården i Helsinge, udlejet men saltlade til 600 tons 
salt



 

Udviklingstendenser

□ Større adskillelse mellem drift- og myndighedsrolle

□ Fokus på vejkapital

□ Fælleskommunalt asfaltudbud

□ Nedslidning af private fællesveje

□ Lodsejernes ansvar og egendeltagelse

□ Klima – især overfladevand

□ Vejen som byrum med flere funktioner og kvaliteter

□ Udendørs belysning – fremtidig drift, intelligent anvendelse 
af anlæg



 

Eksterne samarbejdspartnere

□ Driften er udliciteret:

□ LK Gruppen: Grønne områder, rabatter, renhold, brolægning

□ NCC: Broer, skilte og afmærkning

□ ISS: Vejbrønde

□ Bredt samarbejde med underleverandører, rådgivere og 
leverandører til arbejder udenfor entrepriser.

□ Lokale vognmænd og landmænd til vintertjeneste

□ Nyt udbud i gang på vejentrepriserne



 

Enkeltsager – aktuelle/særlige
□ Ny vej mellem Helsinge og Gilleleje

□ Cykelstier Smidstrup og Græsted/Helsinge

□ Fokus på stier

□ Igangværende udbud af vejentrepriser

□ Fælleskommunalt funktionsudbud af asfalt

□ Aftale med DONG om udendørs belysning

□ Overdragelse af belysning på de private fællesveje

□ Igangværende vejsyn, især Irisvej/Solgårdsvej og  
Havregårdsvej



 

Politikker og strategier

□ Infrastrukturakse

□ Trafiksikkerhedsplan

□ Stiplanlægning

□ Belysningsplan

□ Slidlagsprogram

□ Plejeplaner og 

udbudsmateriale



 

Drift af grønne områder
Introduktion til Teknisk Udvalg

  
Januar 2013



 

Fakta på området

□ 233 fredede fortidsminder i kommunen.

□ 120 er Skov- og Naturstyrelsens ansvar.

□ Kommunen ejer selv 10.

□ 103 privatejede fortidsminder. 

□ Kommunen plejer 22 fortidsminder.

□ 96 fredninger i kommunen. Kommune er forpligtet til at pleje 3 
stk.

□ 900 lokaliteter med kæmpebjørneklo

□ 270 arealer med grøn drift, fra blomsterbede til fodboldbaner



 

Udviklingstendenser

□ Natura2000 handleplaner

□ Mere natur i byerne – biodiversitet

□ Øget brugerindflydelse – borgere, interesseorganisationer og 
kommunens egne ansatte

□ Overfladevand er en stadigt større udfordring og stiller krav 
om at grønne områder kan anvendes som buffer



 

Eksterne samarbejdspartnere

□ Det er lokale entreprenør der bruges på diverse opgaver.

□ Samarbejde med grundejerforeninger, idrætsforeninger 
m.m.

□ Det Grønne Dialogforum



 

Enkeltsager – aktuelle/særlige

□ ”Rusland” fredningen, ny plejeplan, adgangsforhold.

□ Udbud i 2014 af de grønne entrepriser – idrætsanlæg og 
øvrige grønne områder



 

Politikker og strategier

□ Grøn strategi

□ Drift- og plejeplaner

□ Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo



 

Myndighed på vand og spildevand 
og badevand

Introduktion til Teknisk Udvalg

  
Januar 2013



 

Fakta på området

Myndighed, tilsyn og beredskab ift:

□ 3500 private spildevandsanlæg

□ Gribvands 9 renseanlæg og ca. 100 udløb

□ 16 almene vandværker

□ 140 enkeltvandforsyninger

□ 10 erhvervsindvinding (golf/industri/landbrug)

□ 11 badevandsprofiler

□ 11 steder med badevandsprøver (20/år)



 

Udviklingstendenser

□ Fusioner og samarbejder i vand- og spildevandsselskaber

□ Centralisering af spildevandsrensning

□ Varslingssystemer til borgerne om forurening 

□ Beredskabsplaner ift. uheld og forurening



 

Eksterne samarbejdspartnere

□ Vandværker

□ Gribvand

□ NGO´er

□ Det grønne dialogforum og Grundejerkontaktudvalget

□ Livredningstjenesten



 

Enkeltsager – aktuelle/særlige

□ Placering af nyt centralrenseanlæg

□ Påbud om forbedret spildevandsrensning

□ Kloakering af sommerhusområder

□ Nye tilladelser til vandværker (30-årige) 



 

Politikker og strategier

□ Ejerstrategi for Gribvand

□ Vandforsyningsplan 

□ Spildevandsplan



 

Kystsikring
Introduktion til Teknisk Udvalg

  
Januar 2013



 

Fakta : 30 km kyst
□ Myndighed ift. kystsikringslag

□ Vedtægter, stiftelse, takter, regnskab, budget

□ Drift af kommunale strande + statslige strande

□ Badebroer

□ Handicap-adgang

□ Trapper

□ p-pladser

□ Blå Flag og arrangementer

□ Bidrag til private strandtrapper

□ Lodsejer af 150 kyst grunde 



 

Udviklingstendenser
□ Attraktiv Kommune sætter fokus på kysten

□ Turisterhverv går tilbage i DK, men frem i Nordsjælland

□ Erosion på kysten 

□ Tærer på trapper, anlæg, skrænter, strande 

□ Holistisk tilgang – anlæg må ikke påvirke andre

□ Natursyn – kysten er natur

□ Mange brugere og interesser: nye former for vandsport, 
familiestrand, yoga, naturoplevelse

□ Offentligt ansvar / privat eje



 

Eksterne samarbejdspartnere

□ 16 kystlag og Samvirket for kystlag

□ Gilleleje og Hornbæk Havn

□ Kystdirektoratet (myndighed ift. kystbeskyttelse)

□ Naturstyrelsen

□ Drift af skove og statslige arealer (OBS at GK drifter 
statslige strande)

□ Myndighed ift. strandbeskyttelseslinje

□ Fredningsnævnet og Friluftsrådet

□ Helsingør og Halsnæs    



 

Enkeltsager – aktuelle/særlige

□ Stormflod og genopretning

□ Kystsikring ved Klitgårdens 
grundejerforening

□ Trappe

□ Kommunens bidrag

□ Myndighedsbehandling

□ Kystbeskyttelse Gribskov

□ Ny interesseorganisation

□ Fælles projekt

□ Kommunale repræsentanter 
i kystlag

□ Serviceniveau for 
kystadgange



 

Politikker og strategier

□ Serviceniveau for kystadgange

□ P-plads, affald, toiletter, adgangsforhold

□ Sand på strandbakkerne – fast budgetpost

□ Kystadgangspulje – prioriteres én gang årligt

□ Kommuneplanens retningslinjer for kystsikring



 

Badesikkerhed
Introduktion til Teknisk Udvalg

  
Januar 2013



 

Fakta på området

□ 10 livredderstationer i Gribskov Kommune

□ 35 skilte med strandnumre til redning

□ Sekretariat for Nordsjællandske livredningstjeneste 

□ 21 livredderstationer langs nordkysten

□ Staten betaler halvdelen 

□ Trygfonden driver 35 livredderstationer i resten af DK



 

Udviklingstendenser

□ Smartphones giver nye muligheder for stedsangivelse

□ Ocean rescue camps  

□ Hjertestartere – samarbejde med skoler

□ Svømmeundervisning af børnehaver

□ APP´s og wifi på strandene



 

Eksterne samarbejdspartnere

□ Halsnæs og Helsingør

□ Fredensborg og Farum

□ Blå flag arrangementer

□ Svømmeklubber

□



 

Enkeltsager – aktuelle/særlige

□ Kobling mellem badesikkerhed og kystsikring



 

Politikker og strategier

□ Redningsudvalget



 

Vandløb
Introduktion til Teknisk Udvalg

  
Januar 2013



 

Fakta på området

Vandløbsloven omfatter 
dræn, grøfter, åer og søer

□ Myndighed på vandløb

□ Oversvømmelse og 
forstoppelse

□ Drift og vedligehold af 143 
km. Offentlige vandløb

□ Grødeskæring

□ Opmåling

□ Oprensning

□ Klager over vedligehold

□ Klager over manglende 
vedligehold

□ Oversvømmelser af 
lavbundsarealer

□ Uklart serviceniveau



 

Udviklingstendenser

□ Vandløbsvedligehold / vandløbsservice

□ Borgerens egendeltagelse

□ Lodsejere bevidste om rettigheder

□ Sagsanlæg og erstatninger

□ Klimatilpasningsplaner

□ Risikostyring og forsikring



 

Eksterne samarbejdspartnere

□ Gribskov Vandløbslaug

□ 5 pumpelag

□ Esrum Å-laug

□ Sportsfiskerforeningen

□ Landbrugsorganisationerne

□ Lodsejerne / Grundejerkontaktudvalget

□ Det grønne dialogforum



 

Enkeltsager – aktuelle/særlige

□ Tinkerup Å

□ Højbro Å

□



 

Politikker og strategier

□ Statens vandplan

□ Kommunens vandhandleplan

□ Åbning af vandløb

□ Restaurering af vandløb

□ Klimatilpasningsplan



 

Varmeforsyning
Introduktion til Teknisk Udvalg

  
Januar 2013



 

Fakta på området



 

Udviklingstendenser

□ Varmeplan har ingen retsvirkning

□ Konkrete projekter skal vurderes ift. samfundsøkonomi

□ Regulering via grønne afgifter

□ Regeringens 2020 plan:

□ Vind dækker 50% af elforbrug i 2020

□ Oliefyr udfaset i 2030

□ Energiforsyning baseret på vedvarende kilder 2050



 

Eksterne samarbejdspartnere

□ 4 fjernvarmeværker

□ Helsinge

□ Græsted

□ Gilleleje

□ Vejby-Tisvilde



 

Enkeltsager – aktuelle/særlige

□ Solceller på Helsinge Fjernvarme

□ Udvidelse af forsyningsområde i Gilleleje

□ Udvidelse af forsyningsområde i Græsted



 

Politikker og strategier

□ Gribskovs Strategiske Energiplan 2013

□ Klimakommune – energirenovering af kommunale 
ejendomme



 

Kollektiv trafik og personbefordring
Introduktion til Teknisk Udvalg

  
Januar 2013



 

Fakta på området

□ Den kommunale kollektive trafik udgøres af 8 buslinjer og 
Flextur, der har et driftstilskud på omkring 25 mio. kr.

□ Region Hovedstaden finansierer driften af Lokalbanerne samt 
en enkelt regional buslinje

□ Elevbefordring varetages delvist af den kollektive trafik og 
delvist på kontrakt med vognmand. Nyt udbud forberedes.

□ Befordring på social og sundhedsområdet varetages delvist 
gennem trafikselskabet Movia og delvist på kontrakt med 
vognmand. Nyt udbud forberedes.

□ Taxinævnet er fælleskommunal myndighed i hovedstads-
området og udsteder blandt andet vognmandstilladelser.



 

Udviklingstendenser

□ Gribskov Kommune har oplevet stigende passagertal i den 
kollektive trafik siden en omlægning af ruterne i 2010.

□ Flere skole-elever benytter muligheden for at anvende 
kollektiv trafik i stedet for skolebus.

□ Der ventes fremlagt lovforslag i 2014, der evt. kan betyde 
overflytning af buslinjer fra kommuner til regioner.

□ Der er imellem KL og regeringen aftalt, at der skal ske 
kommunale besparelser på befordring. Baggrunden for 
aftalen er en forudsætning om, at befordringsområdet kan 
effektiviseres ved at mere trafik samles i de regionale 
trafikselskaber (Movia i Gribskovs tilfælde)



 

Eksterne samarbejdspartnere

□ Trafikselskabet Movia (administrerer den kollektive trafik 
samt befordring på social og sundhedsområdet. Ejet af 
kommuner og regioner) 

□ Lokalbanen A/S (Gribskov Kommune er aktionær, men Movia 
ejer størstedelen af aktierne og Region Hovedstaden 
finansierer driften)

□ Prebens Minibusser (udfører elevbefordring og befordring på 
social og sundhedsområdet. Dette delvist på kontrakt med 
kommunen og delvist på kontrakt med Movia)

□ Dialogforum for kollektiv trafik (deltagelse af Ældreråd, 
Handikapråd mv.)



 

Enkeltsager – aktuelle/særlige

□ Forberedelse af udbud af elevbefordring

□ Forberedelse af udbud for social og sundhedsbefordring, 
herunder evt. overflytning af kørsel fra kommunal kontrakt 
til kontrakt varetaget af Trafikselskabet Movia.

□ Planlægning af ny Helsinge Nord Station

□ Trafikbestilling 2015 (kollektiv trafik), administrationen er på 
forhånd blevet bedt om at forberede beslutningsgrundlag  
vedr. natbusser samt linje 363.



 

Politikker og strategier

□ Movias trafikplan 2013 (Miljømål, passagertalsmål og styrket 
Flextrafik)

□ Visioner for Lokalbanen 2012 – 25 (omfatter bl.a. ny station 
ved Hillerød Syd, Ny station ved Helsinge Nord, ombygning 
af Hillerød Station, således, at der vil kunne køre direkte 
toge mellem fx Helsinge og Frederiksværk via Hillerød og 
Hillerød Syd. Visionsplanen skal følges op af en 
investeringsplan, der vedtages af Region Hovedstaden. 
Ombygningen af Hillerød Station ventes at blive undersøgt 
nærmere af BaneDanmark)



 

Ressourcer
Introduktion til Teknisk Udvalg

  
Januar 2013



 

Fakta på området

Driftsopgaver:

□ Drift af to genbrugsstationer med over 30 
affaldsfraktioner

□ Omlastning af årligt ca. 13.700 tons bio- og 
restaffald og 1.700 tons brændbart fra 
genbrugsstationerne

□ Ud- og hjemtagning samt reparation af 
affaldsmateriel

□ Vedligehold af ca. 80 minigenbrugsstationer

□ Tømning af ca. 40 batteribokse og 
malerrester hos farvehandlere

□ Oplagring af affaldssække og grønne 
køkkenposer

Administrative- og 

myndighedsopgaver: 

□ Affaldsregulativer, affaldsplanlægning 

□ Informationskampagner 

□ Udbud af affaldsindsamling og controling af 
kontrakter

□ Administration og sagsbehandling på 
adresser vedr. bl.a. placering af 
skraldespande, manglende tømning og ned- 
og opnormering af affaldsmateriel

□ Økonomi: udarbejde gebyrblad, 
ledelsestilsyn, betale regninger 



 

Udviklingstendenser

□ Forøge genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald fra 
29 % til 50 % i 2022.  

□ Særskilt husstandsindsamling af problemaffald.



 

Eksterne samarbejdspartnere

□ I/S Vestforbrænding

□ Vognmandsfirmaerne Nordby og Svendsen

□



 

Enkeltsager – aktuelle/særlige

□ Fremtidens bæredygtige genbrugsstationer

□ Statsforvaltningssager, bl.a. om opkrævning af affaldsgebyr

□



 

Politikker og strategier

□ Den nationale Ressourcestrategi og Ressourceplan for 
affaldshåndtering. Indeholder mål og sigtelinjer for 
affaldssektoren i 2018 samt udviklingen frem mod 2024.

□ Den kommunale Ressource- og affaldsplan 2014-2019



 

Trafikpolitik og trafiksikkerhed
Introduktion til Teknisk Udvalg

  
Januar 2013



 

Fakta på området

□ Gribskov har en overordnet Trafikpolitik med fokus på 
adfærd og borgerinddragelse

□ Gribskov ligger dårligst i Nordsjælland med 34 personskade- 
ulykker om året

□ Trafiksikkerhedsplan 2013 – 2020. Målet er 50% reduktion i 
antal ulykker inden 2020 (med udgangspunkt i tal fra 2010). 
Fra 25 til 12,5 ulykker i Gribskov.

□ Fokus på indsatser til reduktion af ulykker:

□  Hastighed, sprit og unge bilister

□  12 kryds og strækninger med særligt mange ulykker

□



 

Udviklingstendenser

□ Gribskov ligger højt i antal ulykker sammenlignet med andre 
nordsjællandske kommuner men følger den nationale 
nedgang.

□ Samarbejde med lokale interessegrupper øger bevidstheden 
om trafikantens eget ansvar. Forældrene skal mindes om 
deres ansvar som rollemodel.



 

Eksterne samarbejdspartnere

□ Rådet for sikker Trafik

□ Nordsjællands politi

□ Lokalrådet kriminaltpræventivt

□ Forum for Trafiksikkerhed; følgegruppen fra 
Trafiksikkerhedsplanen fortsætter som dynamisk 
samarbejdsgruppe.

□ Færdselskontaktlærerne på private og kommunale skoler



 

Enkeltsager – aktuelle/særlige

□ Cykelsti fra Blistrup til Smidstrup

□ Ombygning af krydset Nakkehoved Strandvej.

□ Gribskov deltager i Rådet for Sikker trafiks kampagner

□ Egne lokale kampagner, Hjortevildt og HUSK 50 km/t

□ Opsætning af 'Din fart' ved skoler og langs vejene ved 
kysten



 

Politikker og strategier

□

□

□ Færdselssikkerhedskommisionens handleplan

□ Kommunens trafikpolitik

□ Trafiksikkerhedsplanen 2013 – 2020. Trafiksikkerhed i 
Gribskov – et fælles ansvar.



Bilag

Introduktion for byrådet - Januar 2014



 
 
 
 
 
    

 Side 1

Introduktion til Teknisk Udvalg

Teknisk udvalg tager sig af driften af offentlige arealer, forsyning og 
infrastruktur; herunder veje, vandløb, kollektiv trafik, kyst, 
naturområder, kloak, vandforsyning, affald og livredningstjenesten. 
Nogle af aktiviteterne varetages af Kommunens eget personale, men 
hovedparten er udliciteret, selskabsgjort eller løses af andre 
offentlige eller private virksomheder.
Kommunen har flere kasketter på - både som myndighed, som 
grundejer, som driftsherre og ift. at planlægge udvikling.

Roller for Kommunen

Myndighed
Kommunen er myndighed ift. vej, vand, varme, kystlag og affald. 
Som myndighed agerer kommunen inden for loven og sætter 
rammer for virksomheder og borgere. Årlig godkendelse af takster 
for vand, spildevand, affald og kystlag er også en 
myndighedsopgave, hvor kommunen skal tilse at "hvile i sig 
selv-princippet" og øvrige lovkrav er overholdt.

Derudover kan kommunen lave kampagner for hensigtsmæssig 
adfærd - f.eks. inden for affaldssortering, trafiksikkerhed, 
bjørneklobekæmpelse, vand og spildevand.

Loven sætter krav til myndighedsudøvelsen, så kommunernes 
politiske råderum ofte er meget snævert.
Kommunens afgørelser kan i mange tilfælde påklages til statslige 
nævn.

Ejer
Som lodsejer skal Kommunen på lige fod med andre lodsejere leve 
op til loven og betale bidrag til f.eks.  kystsikring, renovation, 
vandforsyning og spildevandsafledning - herunder vejbidrag. 
Kommunen er selv underlagt loven og diverse servitutter og 
betalingsforpligtelser.

Ud over diverse grunde er Kommunen ejer af Gribvand A/S, som 
driver kloakforsyning og tømningsordning i hele Kommunen. Som 
ejer fastlægger kommunen vedtægter for selskabet, udpeger 
medlemmer til bestyrelsen og deltager i selskabets årlige 
generalforsamling. Selskabet rapporterer løbende om fremdrift og 
målopfyldelse.

Planlægger
Som planlægger laver kommunen sektorplaner for drikkevand, 
spildevand, varmeforsyning og affald. Planerne er underlagt 
Landsplandirektivet, Kommuneplanen og Statens Vandplaner. På 
miljøområdet laver kommunen f.eks. vandhandleplaner og planer for 
bekæmpelse af bjørneklo. 
Teknisk Udvalg bidrager til Kommuneplanen i form af plan for 
infrastruktur; jf. infrastrukturaksen, som skal skabe forbindelse fra 
Hillerød via Helsinge og Græsted til Gilleleje.
Kommunen planlægger og bestiller buskørsel hos Movia. 



 
 
 
 
 
    

 Side 2

Kommunen kan via planlægningen påvirke og understøtte en ønsket 
udvikling.

Driftsherre
Som driftsherre driver kommunen diverse ordninger inden for affald 
og renovation, genbrugsstationer, kommunale veje, kommunale 
vandløb, grønne arealer og naturområder. 
Som driftsherre indgår kommunen kontrakter med entreprenører 
om at løse opgaverne. Serviceniveauet fastlægges typisk politisk, 
mens administrationen sørger for at holde entreprenøren fast på 
aftalt pris, tid og kvalitet. Kommunen er underlagt udbudsreglerne 
og har supplerende vedtaget sin egen udbudspolitik.

Særligt affaldsområdet påkalder sig stor opmærksomhed og er 
nærmere beskrevet i nedenfor.

Veje og infrastruktur

Kommunen varetager drift af 415 km offentlige veje, 90 broer og 
bygværker samt 8.100 gadelamper. Driften omfatter vejvedligehold, 
udstyr og vintertjeneste.
Derudover drives 300 grønne arealer og stier. Serviceniveau for 
slidlagsprogram, grøn drift og vintertjenestens prioritering af 
vejnettet vedtages politisk.

Kommunen udfører anlægsprojekter ifm. nyanlæg samt ved ændring 
af eksisterende anlæg for at dæmpe/øge trafikken eller øge 
trafiksikkerheden.

Driften har været udliciteret siden 2008. Kommunen har dog fortsat 
en materielgård, hvor der bl.a. er oplag af salt. Både drifts- og 
anlægsopgaverne søges løbende effektiviseret via udbud og som 
noget nyt, vil man forsøge sig med et fælleskommunalt 
funktionsudbud vedr. asfaltbelægninger m.m.

For at skabe balance over tid mellem slid og investeringer, er der 
fokus på at bevare værdierne af aktiverne. Re-investeringen skal 
løbende svare til afskrivningen. Vejbudgettet må ofte holde for, når 
der er akut behov for midler på andre kontoområder. Det giver til 
tider en uforholdsmæssig stor nedslidning af vejnettet og gør, at 
man 'skubber' udgifter til kommende år.

Kommunen er myndighed ift. 615 km. private fællesveje, som drives 
af lodsejerne. Harmonisering gør at belysning på en række private 
veje søges overdraget til lodsejerne mhp. at opnå besparelser og 
ligebehandling.

Som myndighed foretager Kommunen vejsyn for at fastsætte 
vejvedligeholdelse og udgiftsfordeling. Kommunen håndhæver 
beskæringsreglerne ved skel til veje mhp. at sikre fremkommelighed 
og oversigtsforhold på både private og kommunale veje.

Infrastruktur som veje, kollektiv trafik, forsyningsledninger, tekniske 
anlæg, fiberledninger og mobilantenner og lignende skal planlægges 
med udgangspunkt i principperne for Gribskov Kommunes 
infrastrukturakse.



 
 
 
 
 
    

 Side 3

Aksen ligger i forlængelse af den regionale Hillerød-byfinger og løber 
fra Helsinge i syd over Græsted til Gilleleje i nord. 
Infrastrukturaksen er ikke et fast defineret areal, men et værktøj til 
strategisk planlægning af anlægsarbejder. 

Infrastrukturaksen betyder at infrastruktur fokuseres der, hvor 
behovene er størst for borgere og erhvervsliv. Der tages hensyn til 
kommunens bevaringsværdier ved at infrastruktur så vidt muligt 
koncentreres frem for at spredes, og mulighederne for at opnå 
synergier mellem forskellige infrastrukturanlæg optimeres.

I 2013 er der udført analyser af muligheder for en ny vejforbindelse 
Helsinge-Gilleleje.

Vand og kyst

Fokus på ressourcer og bæredygtighed gør, at vand fylder stadig 
mere i kommunerne. Kommunerne skal varetage bæredygtig 
indvinding af grundvand og miljømæssig forsvarlig udledning af 
spildevand. Derudover skal vi overvåge kvalitet i badevand og 
drikkevand samt sikre drift af kommunale vandløb, så både de 
afvandingsmæssige og de miljømæssige interesser tilgodeses. 
Naturstyrelsen skal overvåge miljøtilstanden i vandløb, søer og 
havet. Vandplanerne sætter mål og tidsfrister for miljøtilstanden i 
vandområderne.
Drift af kystlag, pumpelag og private vandløb varetages af 
lodsejerne under kommunens tilsyn. Kommunen fører ligeledes 
tilsyn med private vandværker og de mange private brønde, 
boringer og spildevandsanlæg. 
Miljøtilsynet med Gribvand varetages af Naturstyrelsen, mens det 
økonomiske tilsyn varetages af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
På kysten deles myndighedsrollen med Kystdirektoratet, som er 
myndighed ift. anlæg af kystsikring, mens kommunen er myndighed 
ift stiftelse af kystlag.

Kommunen er som lodsejer selv underlagt loven og skal betale 
bidrag til kystlag, vandforbrug, afledning, renovation m.v.
Kommunen kan desuden via kommunalfuldmagten støtte private lag 
og organisationer, hvis det tilgodeser almenvældet. Gribskov 
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Kommune har f. eks. besluttet hel eller delvis finansiering af:

Livredningstjenesten�

Sand på Strandbakkerne�

Kommunens badebroer�

Strandtrappe-puljen�

Blå-flag-ordningen�

Bjørneklobekæmpelse�

Storme og højvande nedbryder kysten og de kystnære anlæg. 
Stormfloden i december 2013 gav særligt store skader, som ikke 
kan udbedres indenfor budgettet til drift og vedligehold af 
kommunale anlæg og grunde. Dertil kommer skader på private 
anlæg; f.eks. Gilleleje Havn. Der skal i den kommende 
byrådsperiode tages stilling til eventuel genopretning af skader på 
h.h.v. kommunale og private anlæg.

Bus, tog og taxi 

Kollektiv trafik
Den kollektive trafik i Gribskov Kommune består af en række 
buslinjer, lokalbanen og Flextur.
Nogle buslinjer er finansieret af Region Hovedstaden andre er 
finansieret af de kommuner, som buslinjen kører i. For buslinjer med 
regional betydning gælder det, at der ikke foretages ændringer uden 
forudgående dialog imellem region og berørte kommuner.

Det er Region Hovedstaden, der finansierer driften af Lokalbanerne, 
og således er det også i Regionsrådet, at der kan træffes beslutning 
om evt. driftsudvidelser. Der foregår dog en løbende koordinering 
imellem regioner og kommuner, således at passagerne oplever et 
sammenhængende system.

Udover busser og tog består den kollektive trafik af Flexturen, der er 
kollektiv trafik fra adresse til adresse. Det vil sige, at borgeren 
bestiller turen senest to timer i forvejen og Movia sender en vogn, 
der typisk vil være en taxa eller en minibus, der kører på kontrakt 
med Movias Flextur. Flextur er indført som erstatning for de tidligere 
telebusser, og har et stigende passagertal.

Kommuner og regioner fastlægger serviceniveau og bestiller 
trafikken en gang årligt i april hos Movia. Bestilte ændringer træder i 
kraft pr. december samme år. Movia udbyder og administrerer 
kontrakterne med vognmændene samt fastsætter takster mv.  
Buslinjerne udbydes i puljer typisk for 4 årige perioder med 
mulighed for forlængelse i 2 gang 2 år. Når der er kontrakt-udløb på 
buslinjer inddrages berørte kommuner og regioner i beskrivelse af 
udbudsbetingelserne. Inden for kontraktperioden er der fastsat 
regler for i hvilket omfang, der kan skrues op og ned for antallet af 
køreplantimer.
Flextur er baseret på kontrakter mellem Movia Flextrafik og 
vognmænd, der byder ind med vogne, priser og tid. Movia Flextrafik 
vælger derefter den billigste vogn til opgaven. Dette vil typisk være 
en vogn, der har base i lokalområdet eller en vogn, der er i området 
på det givne tidspunkt. Passageren betaler svarende til en 2 zoners 
billet for de første 10 km, mens kommunen finansierer resten af 
turen. Der forventes et årligt kommunalt finansieringsbehov på 
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omkring 0,4 mio kr.

Kommunal befordring
Kommunerne er forpligtet til at levere befordring på en lang række 
områder, og har mulighed for at levere befordring på andre. De 
økonomisk tungeste ordninger er skolebus-kørsel, lægekørsel, kørsel 
til genoptræning, aktivitetskørsel (dagcenter), ungdomsskolekørsel, 
handicapkørsel og kørsel til specialundervisning.
For både Børneudvalgets og Social og Sundhedsudvalgets område 
gælder, at der i forbindelse med udbudsbetingelser skal tages stilling 
til serviceniveau.
I henhold til styrelsesvedtægten har Teknisk Udvalg ansvar for 
personbefordring vedrørende Børneudvalgets og Social- og 
Sundhedsudvalgets område. Fastlæggelsen af behov for 
personbefordring ligger dog i de respektive udvalg.

Taxi
Teknisk Udvalg er i henhold til Styrelsesvedtægten ansvarlig for 
taxikørsel. I praksis forventes det ikke, at dette ansvarsområde vil 
fylde meget for Udvalget. Dette skyldes, at Gribskov Kommune er 
medlem af Taxinævnet i Region Hovedstaden, der er en fælles 
kommunal myndighed for de 28 kommuner i Storkøbenhavn og 
Nordsjælland. Det er Taxinævnets opgave at sørge for en 
tilfredsstillende taxiordning i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholm), 
fortrinsvis hvad angår antallet af vogne, vognenes standard, takster 
og kundeservice. Nævnet udsteder tilladelser til vognmænd og 
førerkort til chauffører og udfører i øvrigt alle opgaver efter 
taxilovgivningen, herunder kundeklager.
Frederikssund, Gribskov og Halsnæs Kommuner har på skift en 
plads i nævnet i Byrådsperioden 2014-18 varetager Gribskov 
Kommune denne opgave. Jannich Petersen (V) repræsenterer 
Gribskov i denne sammenhæng.

Affald og ressourcer

Drift 
Kommunerne skal forestå håndtering af affald. Udgifter til 
planlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger, 
finansieres via takster på affaldsområdet. Kommunens opkrævning 
skal være baseret på "hvile-i-sig-selv" og "forureneren betaler" 
princippet. 

Affaldsplan og regulativer
Kommunerne skal lave en affaldsplan og regulativer for 
husholdnings- og erhvervsaffald, der beskriver kommunens 
affaldsordninger. Gældende ressource- og affaldsplan og 
affaldsregulativer for Gribskov Kommune ligger på kommunens 
hjemmeside. Kommunens affaldsordninger skal tage udgangspunkt i 
følgende affaldshierarki: 

1) Forberedelse med henblik på genbrug

2) Genanvendelse

3) Anden nyttiggørelse

4) Bortskaffelse

Den nationale Ressourcestrategi 2013 - Danmark uden Affald
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De kommunale affaldsplaner skal desuden tage udgangspunkt i den 
nationale 'Ressourcestrategi 2013 - Danmark uden affald'. 
Strategien indeholder bl. a. mål på 50 % genanvendelse af 
husholdningsaffald inkl. emballageaffald i 2022. 
I 2012 blev knap 29 % af de nævnte materialetyper genanvendt i 
Gribskov Kommune. Landsgennemsnittet er 22 %.

Vestforbrændings strategi
I/S Vestforbrænding har, på fællesskabets vegne, ligeledes en 
strategi på affalds- og miljøområdet. Denne strategi omhandler 
forsvarlig ressourceforvaltning og minimum belastning af miljøet.

Organisering
Gribskov Kommune er en del af I/S Vestforbrænding, som har 
eneret på forbrænding af affald fra interessent kommunerne samt 
på transport og behandling af affald fra oplandets 
genbrugsstationer. 

Affaldsordninger og opgaver
Kommunen har følgende affaldsordninger: 
Ugentlig indsamling af bio- og restaffald fra helårsboliger, �

usorteret dagrenovation fra sommerhuse og erhverv
Husstandsindsamling af batterier og småt elektronik�

Modtagelse af over 30 affaldsfraktioner fra private og erhverv på �

to genbrugsstationer i Højelt og Skærød
Indsamling af papir, glas og batterier på minigenbrugsstationer �

Indsamling af malerrester fra private hos farvehandlere �

Indsamling af medicinrester fra private på apoteker �

Kommunen varetager i den forbindelse en række drifts- og 
myndighedsopgaver.

Udviklingsprojekter
Kommunen arbejder for tiden på følgende konkrete udviklingsprojekter:

Udvikling af fremtidens bæredygtige genbrugsstationer. Pt er �

projektet i detailprojekterings og implementeringsfasen)
Husstandsindsamling af tørre genanvendelige fraktioner �

(planlægningsfasen)
Husstandsindsamling af farligt affald (planlægningsfasen).�

Trafiksikkerhedsarbejdet i Gribskov Kommune 

Baggrunden - Trafiksikkerhedskommissionens handleplan
Arbejdet med trafiksikkerhed i Gribskov kommune er i væsentlig 
grad baseret på Trafiksikkerhedskommissionens handleplaner. 
Kommissionen er nedsat af justitsministeren og består af 
repræsentanter fra politiske partier, myndigheder og organisationer 
samt faste sagkyndige. 
Kommissionens opgave er at komme med forslag til 
færdselssikkerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af 
trafikulykker i hele landet. I 2013 udkom en ny handleplan, der er 
gældende frem til 2020. 

Trafikpolitik, Trafiksikkerhed og ulykker i Gribskov
Kommunen har en overordnet trafikpolitik:
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I Gribskov Kommune er trafiksikkerhed en mærkesag. Vi ønsker at 
gøre en aktiv indsats for at mindske antallet af tilskadekomne i 
trafikken, og at trafikanter skal være trygge på kommunens vejnet.
Vi kan ikke løse opgaven alene, fordi trafiksikkerhed starter hos 
den enkelte trafikant.

Trafiksikkerhedsplan 2013-2020
Byrådet har 4. nov 2013 vedtaget en ny Trafiksikkerhedsplan. I den 
følger vi kommissionens målsætning om en halvering af 
trafikdræbte og tilskadekomne frem mod 2020. 
I tal betyder det at kommunen skal reducere antal ulykker med 
personskade fra 25 i 2010 til 12 i 2020.

Tiltag og kampagner
I indsatsen for at reducere antallet af ulykker og oplevelsen at 
utryghed, arbejdes der både med konkrete fysiske forbedringer af 
vejnettet og med at påvirke trafikanters adfærd gennem kampagner 
og samarbejde med interessegrupper.
Fokus på adfærdsdelen har gennem de seneste år været central, 
fordi analyser af ulykkesårsager viser, at den menneskelige faktor er 
skyld i 90 % af alle ulykker.
Vi støtter færdselsundervisningen i alle skoler, og har samarbejde 
med skoleforvaltningen og eksterne interesse- og lokalgrupper om 
indsatser og kampagner til fremme af tryghed og sikkerhed.

Trafikkens udvikling følges vha. årlige tællinger på udvalgte steder.
Gribskov slutter op om Rådet for Sikker Trafiks nationale 
kampagner; Sprit, hastighed, skolestart.

Fakta og ulykker i Gribskov
I perioden 2007-12 er sket 343 ulykker, heraf 170 med personskade 
i Gribskov kommune, hvilket placerer kommunen på en første plads 
blandt de nordsjællandske kommuner i antal personskader. 
Tal fra Danmarks statistik viser, at der er en lige fordeling mellem 
gribskovborgere der kommer til skade uden for kommunen og 
'gæster', der kommer til skade i Gribskov.

Hvilke typer ulykker
Ulykker med unge bilister, spritulykker, samt ulykker forårsaget af 
høj hastighed, er de oftest forekommende og er derfor dem, der er 
særligt fokus på i trafiksikkerhedsplanen.

Hvor sker der flest ulykker
3 kryds og 9 strækninger er udpeget som særligt belastede med 
ulykker. Disse er prioriteret i trafiksikkerhedsplanen.

Hvad koster ulykker kommunen
En ulykke med personskade koster kommunen i gennemsnit 
400.000 kr*
Med  gennemsnitlige 34 ulykker med personskader om året i 
Gribskov er det en udgift på 24 mio. til indkomstoverførelser, 
sygehus og pleje.

*Tal fra Vejdirektoratet og COWIs rapport 'Offentlige udgifter ved 
trafikulykker' november 2013. 
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