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Hoved- og nøgletal 
 

 

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal: Regnskab 2016 Regnskab 2017

 
Balance, aktiver – mio.kr.  
Anlægsaktiver i alt  -3.343 -3.281
Omsætningsaktiver i alt -382 -410
Likvide beholdninger -34 -53

 
Balance, passiver – mio.kr.  
Egenkapital 2.463 2.226
Hensatte forpligtelser 130 357
Langfristet gæld 798 757
- heraf ældreboliger 109 103
- heraf lån til betaling af ejendomsskat 177 170
- heraf skoleudbygning 174 166
- heraf flygtningeboliger 25 24
- heraf byudvikling 59 56
- heraf øvrig gæld 254 238
Kortfristet gæld 329 345

 
Gennemsnitlig likviditet(kassekreditreglen)–mio.kr. -167 -148

 
Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) -822 -1.281

 
Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) 19.429 18.368
- heraf ældreboliger 2.641 2.489
- heraf lån til betaling af ejendomsskat 4.312 4.124
- heraf skoleudbygning 4.225 4.041
- heraf flygtningeboliger 613 574
- heraf byudvikling 1.446 1.356
- heraf øvrig gæld 6.192 5.784
Skatteudskrivning  
Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr. jf. budget) -169.592 -175.038
Udskrivningsprocent kommuneskat 24,70 24,70
Grundskyldspromille 29,34 29,34

 
Indbyggertal (Pr. 31.12.) 41.072 41.222

 
Fortegnsforklaring:  
Indtægter, værdier eller positiv kassebeholdning = - (minus)  
Udgifter, gæld eller forpligtelser = + (plus)  
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Regnskabsoversigt 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsresultat, i alt

1.000 kr.

 Vedtaget 
budget 2017

Omplacer
inger 
2017

Tillægsbe
villinger 

2017

Korr. 
årsbudget 

2017

Regnskab 
2017

Mer-
mindre 
forbrug 

2017

Regnskab 
 og

overførsler

Overføres  
til 2018

Afvigelse - 
Mer-

/mindre 
forbrug  

overførsle

Skattefinansieret  område

Indtægter -2.470.852 -730 -4.712 -2.476.294 -2.475.897 397 -2.475.897 0 397

Ordinær drift

Ordinærte driftrammer 2.413.579 304 65.309 2.479.195 2.409.776 -69.418 2.450.834 41.058 -28.360

Renter, finansielle ændringer og 
lånoptagelse 30.421 1.355 1.045 32.821 36.608 3.787 33.008 -3.600 187

Primært driftsresultat -26.852 929 61.642 35.722 -29.513 -65.234 7.945 37.458 -27.776

Ordinær anlæg 49.123 526 43.619 93.268 34.267 -59.000 96.917 62.650 3.650

Lånoptagelse ifm anlægsprojekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinære anlæg incl. Lånopt.  I 
alt 49.123 526 43.619 93.268 34.267 -59.000 96.917 62.650 3.650

Skattefinansieret, i alt excl. 
Byudvikling 22.271 1.455 105.261 128.990 4.755 -124.234 104.863 100.108 -24.126

Byudvikling -13.406 -1.455 5.949 -8.912 1.200 10.112 -9.391 -10.591 -479

Byudvikling i alt -13.406 -1.455 5.949 -8.912 1.200 10.112 -9.391 -10.591 -479
Forsyningsvirksomheder 
incl.jordforsyning

Forsyningsvirk., drift 0 2.300 -3.800 -1.500 -3.624 -2.125 -3.624 0 -2.125

Forsyningsvirk., anlæg 0 -2.300 9.548 7.248 1.250 -5.998 7.248 5.998 0

Forsyningsvirk.  i alt 0 0 5.748 5.748 -2.374 -8.123 3.624 5.998 -2.125

Regnskabsresultat  i alt 8.863 0 116.958 125.826 3.580 -122.245 99.095 95.515 -26.730

Fortegnsforklaring:

Budget og Forbrug: Restbudget og afvigelser:

Udgifter = + (plus) Merudgifter og mindreindtægter = + (plus)

Indtægter = - (minus) Mindreudgifter og merindtægter  = - (minus)

Der kan være mindre afrundinger ift. Regnskabsoversigt på ØU's dagsorden.
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Specifikation af regnskabet incl. overførsler med bemærkninger fremgår af nedenstående oversigter:

Indtægter

1.000 kr.

Indtægter  Vedtaget 
budget 2017

Omplacer
inger 
2017

Tillægsbe
villinger 

2017

Korr. 
årsbudget 

2017

Regnskab 
2017

Mer-
mindre 
forbrug 

2017

Regnskab 
 og

overførsler

Overføres  
til 2018

Afvigelse - 
Mer-

/mindre 
forbrug  

overførsle
400-Skatter, samt Tilskud og 
udligning -2.470.852 -730 -4.712 -2.476.294 -2.475.897 397 -2.475.897 0 397

Indtægter  i alt -2.470.852 -730 -4.712 -2.476.294 -2.475.897 397 -2.475.897 0 397

Ordinære driftsrammer

Mio. kr.

Ordinær drift  Vedtaget 
budget 2017

Omplacer
inger 
2017

Tillægsbe
villinger 

2017

Korr. 
årsbudget 

2017

Regnskab 
2017

Mer-
mindre 
forbrug 

2017

Regnskab 
 og

overførsler

Overføres  
til 2018

Afvigelse - 
Mer-

/mindre 
forbrug  

overførsle

TEK

310 Veje 36.050 -109 -2.500 33.441 31.427 -2.014 31.427 0 -2.014

311 Grønne områder 6.669 -50 0 6.619 5.943 -676 6.033 90 -586

313 Vand 8.349 -1.139 -122 7.088 6.955 -134 7.077 122 -12

314 Kollekt trakfik og kørsel 44.198 0 1.019 45.217 44.991 -226 44.991 0 -226

315 Trafiksikkerhed 535 0 0 535 561 27 561 0 27

TEK  i alt 95.801 -1.298 -1.603 92.900 89.877 -3.023 90.089 212 -2.811

PMU

320 Plan & Byg 303 -2.052 2.316 567 -1.880 -2.447 19 1.899 -548

321 Beredskab 6.740 0 0 6.740 6.737 -3 6.737 0 -3

PMU  i alt 7.043 -2.052 2.316 7.307 4.857 -2.450 6.756 1.899 -551

BØR

333 Unge 18.705 -56 375 19.024 17.478 -1.546 18.563 1.085 -461

334 Undersøgelse, Socialfagl. indsats 40.698 19.738 25.564 86.000 81.998 -4.002 83.939 1.941 -2.061

335 Læring og undervisning 447.738 325 18.188 466.251 474.592 8.340 477.183 2.591 10.931

336 Sundhed og forebyggelse 2.732 1.104 540 4.376 3.704 -671 4.302 598 -73

337 Stabs- og støttefunktioner 32.034 -24.388 323 7.969 3.796 -4.173 5.657 1.861 -2.312

BØR  i alt 541.907 -3.277 44.990 583.620 581.568 -2.052 589.644 8.076 6.024

SSU

340 Tilsyn, drift og myndighed -825 -596 874 -547 -1.401 -854 -1.401 0 -854

341 Sundhed 526.299 -883 -5.778 519.638 504.464 -15.174 507.884 3.420 -11.754

342 Social 389.528 3.262 8.673 401.463 392.873 -8.590 392.873 0 -8.590

344 Virksomheder -1.282 0 4.549 3.267 -3.490 -6.756 3.267 6.757 1

SSU  i alt 913.720 1.783 8.318 923.822 892.448 -31.374 902.625 10.177 -21.197
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Ordinært drift - fortsat  Vedtaget 
budget 2017

Omplacer
inger 
2017

Tillægsbe
villinger 

2017

Korr. 
årsbudget 

2017

Regnskab 
2017

Mer-
mindre 
forbrug 

2017

Regnskab 
 og

overførsler

Overføres  
til 2018

Afvigelse - 
Mer-

/mindre 
forbrug  

overførsle

ETU

360 Erhverv og turisme 5.541 -5.541 0 0 0 0 0 0 0

ETU i alt 5.541 -5.541 0 0 0 0 0 0 0

EBU

371 Overførsler 268.926 -2.000 0 266.926 267.469 543 267.469 0 543

372 Indsatser 25.287 -10.405 7.500 22.382 31.405 9.023 31.405 0 9.023

373 Myndighed 3.765 6.254 749 10.768 9.684 -1.084 10.734 1.050 -34

EBU i alt 297.979 -6.151 8.249 300.077 308.559 8.482 309.609 1.050 9.532

KIU

380 Kultur- og Idrætsudv 46.940 -5.381 1.131 42.690 40.310 -2.380 41.327 1.017 -1.363

388 Ejendomsudgifter, KIU 0 0 0 17 17 17 0 17

KIU  i alt 46.940 -5.381 1.131 42.690 40.327 -2.362 41.344 1.017 -1.345

ØU

390 Politiske udvalg, administration 113.308 -3.317 -2.923 107.068 78.766 -28.302 89.430 10.664 -17.638

391 Puljer, ØU 8.203 1.712 865 10.780 5.236 -5.544 9.545 4.309 -1.235

392 Løn 296.139 22.978 426 319.543 320.177 634 320.177 0 634

395 Ejendomsudgifter, ØU 86.999 849 3.540 91.388 87.961 -3.427 91.615 3.654 227

ØU  i alt 504.649 22.222 1.908 528.779 492.139 -36.639 510.766 18.627 -18.012

Ordinære driftsudgifter , i alt 2.413.579 304 65.309 2.479.195 2.409.776 -69.418 2.450.834 41.058 -28.360

Ordinære anlæg

1.000 kr.

Ordinære anlæg  Vedtaget 
budget 2017

Omplacer
inger 
2017

Tillægsbe
villinger 

2017

Korr. 
årsbudget 

2017

Regnskab 
2017

Mer-
mindre 
forbrug 

2017

Regnskab 
 og

overførsler

Overføres  
til 2018

Afvigelse - 
Mer-

/mindre 
forbrug  

overførsle

TEK

19 Trafikforhold ny skole 0 0 1.321 1.321 675 -646 1.321 646 0

71 Trafiksikring, cykelsti Blistrup -Sm 0 0 85 85 85 0 85 0 0

73 Projektering af ny vej - Græsted/G 1.000 0 470 1.470 1.081 -389 1.081 0 -389

78 Cykelsti, Budgetkonto 1.250 0 550 1.800 527 -1.273 1.800 1.273 0

79 Mole i Tisvilde, Budgetkonto 325 0 500 825 134 -691 826 692 1

81 Stiplan 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 Udskiftning til LED på gadebelysn 1.600 0 0 1.600 1.600 0 1.600 0 0

Ord. anlæg TEK  i alt 4.175 0 2.926 7.101 4.102 -2.999 6.713 2.611 -388

BØR

40 Undervisning og læring i Gilleleje 13.000 0 5.931 18.931 3.238 -15.692 18.930 15.692 0

44 Ombygning af Gilbjerg Børnehuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 Attraktive lokalsamfund i Vejby 0 0 5.427 5.427 5.557 130 5.557 0 130

48 Attraktive lokalsamfund - Tingbakk 0 0 2.000 2.000 0 -2.000 2.000 2.000 0

50 Klub på Gasværksvej 0 0 0 0 18 18 350 332 350

Ord. anlæg BØR  i alt 13.000 0 13.358 26.358 8.813 -17.544 26.837 18.024 480
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Ordinære anlæg - fortsat  Vedtaget 
budget 2017

Omplacer
inger 
2017

Tillægsbe
villinger 

2017

Korr. 
årsbudget 

2017

Regnskab 
2017

Mer-
mindre 
forbrug 

2017

Regnskab 
 og

overførsler

Overføres  
til 2018

Afvigelse - 
Mer-

/mindre 
forbrug  

overførsle

SSU

12 Udbyg. af plejeboligkapacitet 0 0 937 937 314 -623 937 623 0

15 Udvidelse af ældreboligkapacitet 18.986 -1.695 0 17.291 0 -17.291 12.000 12.000 -5.291

16 Demensvenlig indretning på plejec 0 200 0 200 40 -160 200 160 0

17 Etablering af  midlertidige pladser 0 750 0 750 781 31 781 0 31

18 Ombygning af Gydevej 15 0 745 0 745 69 -676 1.386 1.317 641

19 Aktiv Madglæde 0 0 0 0 309 309 149 -160 149

Ord. Anlæg SSU  i alt 18.986 0 937 19.923 1.512 -18.411 15.452 13.940 -4.471

KIU

08 Idrætsrådet - anlægspulje 500 0 1.000 1.500 1.391 -109 1.500 109 0

13 Ny gulv i Gribskov hallen 0 700 0 700 0 -700 700 700 0

Ord. Anlæg KIU  i alt 500 700 1.000 2.200 1.391 -809 2.200 809 0

ØU

02 Buslomme Valby 0 266 -749 -483 -483 0 -483 0 0

14 Skimmelsvamp-sager i Gribskov 0 0 1.277 1.277 22 -1.255 22 0 -1.255

30 Anlægsprojekt Græsted 0 0 1.371 1.371 150 -1.221 1.371 1.221 0

31 Kulturhavn Gilleleje 0 0 1.155 1.155 504 -651 1.155 651 0

47 Investeringsplan - bygninger og kli 0 -600 600 0 0 0 0 0 0

54 ØU Jordforurening 0 6.462 -3.087 3.375 3.375 0 3.375 0 0

55 Nordkystens fremtid 2.039 0 4.236 6.275 2.345 -3.929 6.274 3.929 0

56 ØU Vækst kyst og turisme 6.625 -993 0 5.632 0 -5.632 5.632 5.632 0

57 Kystbeskyttelse Klitgården 0 -90 44 -46 -46 0 -46 0 0

58 Køkken Bakkebo 0 -56 56 0 0 0 0 0 0

59 Nationalpark 100 0 0 100 0 -100 100 100 0

60 Byudvikling Helsinge 0 0 300 300 300 0 300 0 0

63 Inventar bibliotek og kulturhavn 0 0 1.870 1.870 1.613 -257 1.870 257 0

67 Områdefornyelse, Græsted 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 Græsted Eventplads 0 0 1.484 1.484 234 -1.250 1.484 1.250 0

70 Blistrup Hallen - tagrenovering og n 0 0 324 324 318 -6 318 0 -6

73 Yderområder på forkant 0 0 -150 -150 -238 -88 -238 0 -88

74 ØU Kystsikring 0 0 564 564 258 -306 652 394 88

75 Oktober 43 - Gilleleje Muesum 700 -175 0 525 60 -465 60 0 -465

76 ØU Samling af administrationen 3.000 0 0 3.000 1.603 -1.397 3.000 1.397 0

77 Ren. varmeanlæg Bjørnehøjskolen 0 0 84 84 0 -84 0 0 -84

 78 Kampsportshus Toftehallen 0 0 2.317 2.317 2.158 -159 2.317 159 0

79 IT-investeringer - infrastruktur 0 0 8.428 8.428 4.152 -4.276 16.428 12.276 8.000

80 ØU - Forbedringer af off. toiletter 0 0 800 800 1.011 211 1.011 0 211

81 ØU - Kystbeskyttelse ved Kligårde 0 993 0 993 993 0 993 0 0

82 ØU - Tagrenovering Helsinge Biblio 0 600 0 600 120 -480 120 0 -480

03 ØU Pulje - Budget til fordeling -2 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Projekter der skal dækkes indenfo 0 -6.581 4.474 -2.107 0 2.107 0 0 2.107

Ordinære  anlæg ØU  i alt 12.462 -174 25.398 37.686 18.449 -19.237 45.715 27.266 8.029

Ordinære anlæg  i alt 49.123 526 43.619 93.268 34.267 -59.000 96.917 62.650 3.650
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Ordinære anlæg - Lån

1.000 kr.

Ordinære anlæg – lån  Vedtaget 
budget 2017

Omplace
ringer 
2017

Tillægsbe
villinger 

2017

Korr. 
årsbudget 

2017

Regnskab 
2017

Mer-
mindre 
forbrug 

2017

Regnskab 
 og

overførsler

Overføres  
til 2018

Afvigelse - 
Mer-

/mindre 
forbrug  

overførsle

Optagelse af lån vedr. anlæg 0 0 0 0 0 0 0 0

Optagelse af lån vedr. anlæg  i 
alt 0 0 0 0 0 0 0 0

Ordinær anlæg incl. Lånoptag. 
I alt 49.123 526 43.619 93.268 34.267 -59.000 96.917 62.650 3.650

Byudviklingsprojektet

1.000 kr.

Ordinære anlæg  -   
Byudvikling

 Vedtaget 
budget 2017

Omplace
ringer 
2017

Tillægsbe
villinger 

2017

Korr. 
årsbudget 

2017

Regnskab 
2017

Mer-
mindre 
forbrug 

2017

Regnskab 
 og

overførsler

Overføres  
til 2018

Afvigelse - 
Mer-

/mindre 
forbrug  

overførsle

Køb og salg af jord og 
bygninger

02 Fredbogård 0 0 0 0 -74 -74 -74 0 -74

03 Breddam Syd -19.962 0 0 44 -63 -106 -63 0 -106

04 Brøndgårdens areal 19 0 0 19 30 11 30 0 11

05 Østergade 20 0 0 0 0 112 112 112 0 112

08 Erhvervsarealer, Græsted 45 0 0 45 42 -3 42 0 -3

09 Erhvervsarealer, Gilleleje 58 0 0 58 286 227 286 0 227

18 4-a, 4-e, Fjellenstrup, Gillele 318 0 0 318 370 51 370 0 51

19 Centerområde mart.nr. 1-eg, Gr 11 0 0 11 0 -11 0 0 -11

20 BU. Hammerichsvej 4 - Drift 0 0 0 0 2 2 2 0 2

22 Generel planlægning 0 0 0 0 14 14 14 0 14

25 Sommerhusgrunde Troldeager 24 0 0 24 12 -12 12 0 -12

34 Svømmehalsareal, Græsted 97 0 0 97 76 -21 76 0 -21

38 Salg af Stæremosen 57 0 0 0 0 36 36 36 0 36

44 Helsinge Stationscenter Projekts 32 0 0 32 0 -32 0 0 -32

51 Gilleleje Stationsvej 6 - gl. pos d 0 0 0 0 128 128 128 0 128

55 Gilleleje Stationsvej 6 - gl. pos a 0 0 0 0 1 1 1 0 1

67 Kastanie Alle 7 61 0 0 61 13 -47 13 0 -47

70 Breddam Nord 68 0 0 68 246 178 246 0 178

73 Bavneager 159 0 0 159 0 -159 0 0 -159

75 Dønnevældevej 8 -57 0 0 -57 -2 54 -2 0 54

76 Gilleleje Stationsvej 4 92 0 0 92 117 25 117 0 25

79 5s Udsholt, Blistrup Nord 312 0 0 312 -27 -340 -27 0 -340

81 Matr. 5-o Kirke Esbønderup -16 0 0 -16 3 19 3 0 19

85 Stationsarealet, Gilleleje 1 0 0 1 0 -1 0 0 -1

86 Bomose Alle-Industriarealer 332 0 0 332 0 -332 0 0 -332

87 Ejendomme i Ramløse -3 0 0 -3 30 33 30 0 33

88 Køb af areal, Esbønderupvej 38 54 0 0 54 0 -54 0 0 -54

89 Sommerhusgrunde, Esbønderup 31 0 0 31 0 -31 0 0 -31

90 Stæremosen, areal købt af Loka 12 0 0 12 0 -12 0 0 -12

95 Østergade 66, matr.nr. 5-a, Jord -50 0 0 -50 -47 3 -47 0 3

96 Kastanie Alle 9, matr.nr. 88-bv 1 0 0 1 1 0 1 0 0

97 Skovgårdsvej 3, matr.nr. 8-ao A -8 0 0 -8 -1 7 -1 0 7

98 Gl. Helsinge Badet 0 0 0 0 31 31 31 0 31
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Ordinære anlæg  -   Byudvikling - 
Fortsat

 Vedtaget 
budget 2017

Omplacer
inger 
2017

Tillægsbe
villinger 

2017

Korr. 
årsbudget 

2017

Regnskab 
2017

Mer-
mindre 
forbrug 

2017

Regnskab 
 og

overførsler

Overføres  
til 2018

Afvigelse - 
Mer-

/mindre 
forbrug  

overførsle
Byudvikling, køb og salg

03 Køb af areal Esbønderupvej 38 0 0 0 0 20 20 20 0 20

06 salg af industrigrund 89rh Gill. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 køb af Gilleleje Stationsvej 4+6 0 0 672 672 0 -672 0 0 -672

19 salg af 25 bh, Ramløse 0 0 0 0 20 20 20 0 20

21 Salg af Østergade 55, Helsinge 0 0 -1.853 -1.853 -1.890 -37 -1.890 0 -37

25 Køb af Helsinge Badet 0 0 274 274 0 -274 0 0 -274

30 Køb af Stejlepladsen mtr. 90m 0 0 -80 34 -63 -96 -63 0 -96

33 Salg af areal Dønnevældevej 0 0 -44 -40 -42 -2 -42 0 -2

38 Salg af Erhvervsarealer Gilleleje 0 0 404 404 400 -4 400 0 -4

39 Arkæologiske udgravninger, Laugø 0 0 0 0 634 634 634 0 634

40 Arkæologiske udgravninger, Erhve 0 0 0 0 75 75 75 0 75

41 salg af Hesselbjergvej 57A+B 0 0 -515 -510 -516 -6 -516 0 -6

42 salg af Svendestykket 4 (del af erh 0 0 -280 -227 -226 1 -226 0 1

43 salg af Bavne Ager Nord-Øst 0 0 0 -2.404 -2.404 0 -2.404 0 0

44 salg af Pyramiden, Gilleleje 0 0 0 0 116 116 116 0 116

45 salg af Helsinge Nord 0 0 3.300 3.300 1.077 -2.223 3.240 2.163 -60

46 salg af Helsingevej 64C, Blistrup 0 0 0 0 29 29 29 0 29

47 salg af Tinghusvej 15-19, Mårum S 0 0 0 0 19 19 19 0 19

48 salg af Ramløse Øst 1 og 2 0 0 500 500 0 -500 500 500 0

49 salg af Kirsebærhaven 2 0 0 0 0 18 18 18 0 18

50 salg af Fiskerengen 16 0 0 0 -559 -559 0 -559 0 0

51 salg af Bavne Ager vest, delområd 0 0 0 0 292 292 292 0 292

52 salg af Nellebakken 7 0 0 0 -472 -471 1 -471 0 1

53 Møllebakken, etape 1 0 0 0 0 10 10 10 0 10

54 salg af Bavne Ager vest, delområd 0 0 0 0 141 141 141 0 141

55 salg af Nellebakken 2 0 0 0 80 -320 -400 -320 0 -400

56 salg af Kastanie Alle, Gill. 0 0 0 0 141 141 141 0 141

57 Møllebakken, etape 2 0 0 0 0 9 9 9 0 9

58 BU. Køb og salg, Budgetkonto 0 0 3.571 -13.254 0 13.254 -13.254 -13.254 0

Køb og salg af jord og bygn.  i alt -18.368 0 5.949 -12.419 -2.155 10.264 -12.746 -10.591 -327

Ordinære anlæg  i alt -18.368 0 5.949 -12.419 -2.155 10.264 -12.746 -10.591 -327
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Ordinære anlæg  -   Byudvikling - 
Fortsat

Vedtaget 
budget 2017

Omplacer
inger 
2017

Tillægsbe
villinger 

2017

Korr. 
Årsbudget 

2017

Regnskab 
2017

Mer-
mindre 
forbrug 

2017

Regnskab 
 og

overførsler

Overføres 
til 2018

Afvigelse - 
Mer-

/mindre 
forbrug  

overførsle

Byudvikling lånoptag/indfrielse

0 0 0 0 0 0 0 0

Byudvikling lånoptag/indfrielse i a 0 0 0 0 0 0 0 0

Byudvikling renter og afdrag

01 Øk.udv.Byudvik. lån renter afdrag 4.962 -1.455 0 3.507 3.355 -152 3.355 0 -152

Byudvikling renter og afdrag  i alt 4.962 -1.455 0 3.507 3.355 -152 3.355 0 -152

Byudvikling  i alt -13.406 -1.455 5.949 -8.912 1.200 10.112 -9.391 -10.591 -479

Renter, finansielle ændringer og lånoptagelse

1.000 kr.

Renter, finansielle ændringer og 
lånoptagelse

 Vedtaget 
budget 2017

Omplacer
inger 
2017

Tillægsbe
villinger 

2017

Korr. 
årsbudget 

2017

Regnskab 
2017

Mer-
mindre 
forbrug 

2017

Regnskab 
 og

overførsler

Overføres  
til 2018

Afvigelse - 
Mer-

/mindre 
forbrug  

overførsle

Renter

401 Renter Total 6.539 1.355 1.045 8.939 9.245 306 9.245 0 306

Renter i alt 6.539 1.355 1.045 8.939 9.245 306 9.245 0 306

402 Lånoptagelse

Optagelse af lån - Anlægsprojekter -3.600 0 0 -3.600 0 3.600 -3.600 -3.600 0

Lånoptagelse i alt -3.600 0 0 -3.600 0 3.600 -3.600 -3.600 0

Finansielle ændringer

403 Finansielle ændringer 27.482 0 0 27.482 27.363 -119 27.363 0 -119

Finansielle ændringer i alt 27.482 0 0 27.482 27.363 -119 27.363 0 -119

Renter/Finans. Ændr./Lånopt. I alt 30.421 1.355 1.045 32.821 36.608 3.787 33.008 -3.600 187
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Forsyningsvirksomheder

1.000 kr.

Forsyningsvirksomheder  Vedtaget 
budget 2017

Omplacer
inger 
2017

Tillægsbe
villinger 

2017

Korr. 
årsbudget 

2017

Regnskab 
2017

Mer-
mindre 
forbrug 

2017

Regnskab 
 og

overførsler

Overføres  
til 2018

Afvigelse - 
Mer-

/mindre 
forbrug  

overførsle

Forsyningsvirksomh. drift

317 Forsyning 0 2.300 -3.800 -1.500 -3.624 -2.125 -3.624 0 -2.125

Forsyningsvirk. drift  i alt 0 2.300 -3.800 -1.500 -3.624 -2.125 -3.624 0 -2.125

Forsyning, anlæg

06 Husstandsindsamling af tørre gena 0 -2.300 9.548 7.248 0 -7.248 5.998 5.998 -1.250

10 Storskrald/haveaffald 0 0 0 0 17 17 17 0 17

11 Ny bil affaldsområdet 0 0 0 0 497 497 497 0 497

12 Forsøgsordn. indsamling af bioaffa 0 0 0 0 389 389 389 0 389

13 Udvide kubeordning 0 0 0 0 31 31 31 0 31

14 Energioptimering 0 0 0 0 316 316 316 0 316

Forsyning, anlæg  i alt 0 -2.300 9.548 7.248 1.250 -5.998 7.248 5.998 0

Forsyningsvirksomh.  i alt 0 0 0 5.748 -2.374 -8.123 3.624 5.998 -2.125



GRIBSKOV KOMMUNE ÅRSBERETNING 2017 17 

 

Bemærkninger til Regnskabsoversigten. 
Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om Gribskov 
Komunens årsregnskab 2017. 
  
Formålet med regnskabssagen er at præsentere Gribskov Kommunes samlede regnskabsresultat for 2017 
vedr. den ordinære drift, indtægter, anlæg, byudvikling, den finansielle status samt forsyningsvirksomheder. 
Regnskabet formidler derved en status for, hvordan regnskabsåret 2017 sluttede. 
  
Regnskabsagen er ligeledes en fremlæggelse af afsluttede anlægsregnskaber, forslag til overførsler fra 2017 
til 2018 til beslutning, samt en oversendelse til revisionen om at revidere regnskabet 2017. 
  
I 2017 har der været forelagt budgetopfølgninger 4 gange, hvor der til fagudvalgene er rapporteret på 
forskellige indikatorer vedrørende økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og 
resultatkrav for de enkelte enheder/områder indenfor udvalgenes områder.  
  
Regnskabsresultatet for 2017 danner grundlag for den løbende opfølgning i 2018. I 2018 sker der en løbende 
vurdering af de enkelte områder i form af tre budgetopfølgninger, med politisk behandling i maj, august og 
december. 
  
Regnskabet forelægges med et udkast til årsberetning som indeholder udgifts- og omkostningsregnskabet, 
samt bemærkninger til de enkelte områder fra fagudvalgsbehandlingerne og anlægsregnskaber for afsluttede 
anlægsprojekter. 
  
  
Regnskabsresultatet 
  
I forhold til BO4 2017, der viste et mindreforbrug på 83,8 mio. kr. for det samlede regnskabsresultat, viser 
regnskabsresultatet for 2017 et mindreforbrug på 122,2 mio. kr. En afvigelse der består af mindreudgifter ift. 
den samlede driftsramme, ordinær anlæg og forsyningsvirksomhed der hovedsaglig vedr. tidsmæssige 
forskydninger ind i 2018. 
  
Helt overordnet viser regnskabsresultatet for 2017, at driftsrammerne har et mindreforbrug på i alt 69,4 mio. 
kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget svarer til en afvigelse på 2,8% af det korrigerede 
budget. De indstillede overførsler vedrører primært opsparede midler på virksomheder og puljer. Der 
indstilles 41,1 mio. kr. til overførsel fra 2017 til 2018. 
  
Ordinære anlæg har et mindreforbrug på 59,0 mio. kr. og byudvikling et merforbrug på 10,1 mio. kr., 
tilsammen et mindreforbrug på 48,9 mio. kr. Heraf indstilles overført 52,9 mio kr. til 2018 begrundet i 
forskydninger i projektforløbene. 
  
Nedenfor ses regnskabet i mio. kr. på udvalgsniveau.  
I denne dagsorden gives overordnede bemærkninger til afvigelserne i tabellen.  
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 *Erhvervs- og turismeudvalget blev nedlagt jfr. beslutning i byrådet den 30/11-2016 og budget blev flyttet i forbindelse 
med BO1 i 2017. 
 Der kan være mindre afrundinger ift. Regnskabsoversigten 2017. 

mio. kr. Vedtaget 
budget 

2017

Omplace
ringer 
2017

Tillægsbe
villinger 

2017

Korrigeret 
budget 

2017

Regnskab 
2017

Mer-
/mindre 
forbrug 

2017

Forslag til 
overførsler 

til 2018

Ordinært drift

Teknisk Udvalg 95.801 -1.298 -1.603 92.900 89.877 -3.023 212

Plan og miljøudvalget 7.043 -2.052 2.316 7.307 4.857 -2.450 1.899

Børneudvalget 541.907 -3.277 44.990 583.620 581.568 -2.052 8.076

Social- og 
Sundhedsudvalget 913.720 1.783 8.318 923.822 892.448 -31.374 10.177

Erhvervs- og 
Beskæftigelsesud-
valget 297.979 -6.151 8.249 300.077 308.559 8.482 1.050

Kultur- og 
Idrætsudvalget 46.940 -5.381 1.131 42.690 40.327 -2.362 1.017

Erhvervs- og 
Turismeudvalget * 5.541 -5.541 0 0 0 0 0

Økonomiudvalget 504.649 22.222 1.908 528.779 492.139 -36.639 18.627

Ordinært drift i alt 2.413.580 305 65.309 2.479.195 2.409.775 -69.418 41.058

Indtægter -2.470.852 -730 -4.712 -2.476.294 -2.475.897 397 0

Ordinær anlæg incl. 
Låneoptagelse 49.123 526 43.619 93.268 34.267 -59.000 62.650

Byudvikling -13.406 -1.455 5.949 -8.912 1.200 10.112 -10.591

Renter, finansielle 
ændr., låneoptagelse 30.421 1.355 1.045 32.821 36.608 3.787 -3.600

Forsyning 

Forsyning, drift 0 2.300 -3.800 -1.500 -3.624 -2.125 0

Forsyning, anlæg 0 -2.300 9.548 7.248 1.250 -5.998 5.998

Forsyning i alt 0 0 5.748 5.748 -2.373 -8.123 5.998

Regnskabsresultat i 
alt 8.863 0 116.958 125.826 3.580 -122.245 95.515
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Bemærkninger fra fagudvalgsområderne 
  
Det Tekniske Område  (Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget) 
  
På Det tekniske område er der i 2017 et samlet forbrug på 94,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 5,5 
mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 100,2 mio. kr. 
  
Til BO4 2017 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 98,9 mio. kr. samt overførsler for 
1,3 mio. kr. 
I forhold til forventningen til forbruget ved BO4 2017 viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 4,2 mio. 
kr. svarende til en afvigelse på 4,2%. 
  
Overordnet set er der bevægelser i forbruget på flere af rammerne i forhold til forventningerne ved BO4 
2017. De væsentligste afvigelser skyldes mindreforbrug på vintertjenesten, vejafvandingsbidrag, grønne 
områder, vandområdet, lønsum og Geografisk informationssystem. 
  
Der søges om overførsler på 2,1 mio. kr. til 2018. som hovedsaglig vedr. Geografisk informationssystem og 
lønsum.  
  
  
Børneudvalget 
  
På Børneudvalgets område er der i 2017 et samlet forbrug på 581,6 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 
2,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 583,6 mio. kr. 
  
Til BO4 2017 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 579,0 mio. kr. samt overførsler 
på 4,6 mio. kr. 
I forhold til forventningen til forbruget ved BO4 2017 viser regnskabsresultatet et merforbrug på 2,6 mio. kr. 
svarende til en afvigelse på 0,4%. De væsentligste afvigelser beskrives i afsnittet nedenfor.  
  
Overordnet set er der ændringer i forbruget på flere af rammerne i forhold til forventningerne ved BO4. Det er 
primært på ”Undersøgelse og socialfaglig indsats”, ”Læring og undervisning” og ”Stabs- og støttefunktioner”. 
  
På ”Undersøgelse og socialfaglig indsats” er forbruget lavere end forventet ved BO4 2017. Det skyldes dels 
flere hjemtagne refusioner på intern behandling, at flere dyre sager er stoppet og tidsforskydning på projektet 
med flere egne værelser på Bakketoppen. 
  
På ”Læring og undervisning” er forbruget større end forventet ved BO4 2017. Det skyldes primært indførslen 
af en ny tildelingsmodel vedrørende speciel pædagogisk bistand/undervisning, samt tidsforskydning i udgifter 
mellem skoleåret 2017/2018. 
  
På ”Stabs- og støttefunktioner” er der et lavere forbrug end forventet ved BO4 2017. Det skyldes, at der er 
holdt tilbage på uddannelsesmidlerne med henblik på at overføre restbudgettet til udgifter i forbindelse med 
effektprogrammet i 2018. Behovet i 2018 var uafklaret ved BO4 2017 og derfor er der en større afvigelse på 
forventet regnskab og regnskab 2017. 
   
Der søges om overførsler på 8,1 mio. kr. til 2018 som hovedsaglig vedr. Virksomheder og Puljer.   
  
  
Social- og Sundhedsudvalget 
  
For Social- og Sundhedsudvalgets område er der i 2017 et samlet forbrug på 892,4 mio. kr., hvilket er et 
mindreforbrug på 31,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 923,8 mio. kr.. 
  
Til BO4 2017 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 915,1 mio. kr. samt overførsler 
for 8,8 mio. kr. 
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I forhold til forventningen til forbruget ved BO4 2017 viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 22,6 mio. 
kr. svarende til en afvigelse på 2,5%.  
  
Overordnet set er der bevægelser i forbruget på flere af delrammerne i forhold til forventningerne ved BO4 
2017. Det skyldes bl.a. en større tilbagebetaling fra en leverandør.  
  
Derudover overføres en manglende indtægt i 2017 vedr. værdighedspolitikkens projekter. Afregningen 
kommer fra Sundheds- og Ældreministeret i 2018 og har derfor ikke konsekvens for budget 2018.  
  
Endelig ses en generel lavere aktivitet på nærmest alle områder i årets sidste kvartal. Den lavere aktivitet 
skyldes dels Sundhedsplatformens udfordringer, som har betydet generel lavere aktivitet på sygehusene 
samt udfordringer med indregistrering af data, der ligger til grund for afregningen. Efterreguleringer for 2017 
må derfor forventes i 2018, og det kan have en konsekvens for budget 2018 i form af en øget udgift. 
  
På socialområdet skyldes den lavere aktivitet flere ophørte ophold, flere overflytninger til statslige 
institutioner og mindre efterspørgsel efter ydelser end forventet. 
  
Den større tilbagebetaling fra en leverandør tilbageføres kassebeholdningen og reseveres i det tilfælde, der 
ved hjemtagelse af hjemmesygeplejen opstår behov. 
  
Der søges om overførsler på 10,2 mio. kr. til 2018, der vedr. pulje til forebyggelse, Frivilligscentre, 
PlejeGribskov og De sociale tilbud.   
  
   
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
  
For Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er der i 2017 et samlet forbrug på 308,6 mio. kr., hvilket 
er et merforbrug på 8,5 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 300,1 mio. kr.  
  
Til BO4 2017 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 299,7 mio. kr. samt overførsler 
for 0,3 mio. kr. 
I forhold til forventningen til forbruget ved BO4 2017 viser regnskabsresultatet et merforbrug på 8,9 mio. kr. 
svarende til en afvigelse på 2,8%.  
  
Overordnet set er den væsentligste afvigelse i regnskabet i forhold til korrigeret budget, et merforbrug på 
Indsatser på 9,0 mio. kr. Merforbruget på Indsatser var til dels forudset i BO4 2017. Her var det dog samtidig 
forventet, at det kunne dækkes af ekstraordinære indtægter på 4,8 mio. kr., der kom som følge af en 
gennemgang af refusionsområdet.  
  
I forhold til forventningen ved BO4 2017 er konstateret følgende forhold, der har påvirket regnskabet i negativ 
retning: 
  
På Indsatser har det faldende antal ydelsesmodtagere og flygtninge medført færre indtægter fra staten end 
forventet, svarende til 3,9 mio. kr. Desuden er der en periodeforskydning af slutafregningen for 
Sprogcentrene for 2016, der har belastet regnskab 2017 med 3,8 mio. kr.  
  
På overførsler er det generelt lykkedes at nedbringe overførselsudgifterne, som ligger på et lavere niveau 
end i 2016. Dog er der sket en stigning i udgifterne i forhold til BO4 2017, som følge af en betydelig stigning i 
antallet af sygedagspengemodtagere mod slutningen af året, svarende til i alt 4,0 mio. kr.. 
  
Der søges om overførsler på 1,1 mio. kr. til 2018 som vedr. Myndighed samt implementering af 
erhvervshandlingsplanen.  
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Kultur- og Idrætsudvalget 
  
For Kultur- og Idrætsudvalgets område er der i 2017 et samlet forbrug på 40,3 mio. kr., hvilket er et 
mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 42,7 mio. kr. 
  
Til BO4 2017 var der forventning om et forbrug på 41,8 mio. kr. samt overførsler for 0,5 mio. kr. 
I forhold til forventningen til forbruget ved BO4 2017 viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 1,5 mio. 
kr. svarende til en afvigelse på 3,6%.  
  
Overordnet set er der bevægelser i forbruget på flere af delrammerne i forhold til forventningerne ved BO4 
2017. For delrammen som vedrører Stadsarkivet er der et mindreforbrug grundet afleveringer af data, der 
ikke nåede at blive afleveret i 2017. På delrammen der vedrører Kulturområdet er der et overskud på 
lokaletilskud til voksenundervisning. På Idrætsområdet er der et overskud på idrætspuljen grundet ikke 
disponerede beløb, der effektureres i 2018. 
  
Der søges om overførsler på 1,0 mio. kr. til 2018 som vedr. forening- og bookningssystem samt disponerede 
midler fra Pulje for Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer.  
  
  
Økonomiudvalget 
  
For Økonomiudvalget som fagudvalgsområde er der i 2017 et samlet forbrug på 492,1 mio.kr., hvilket er et 
mindreforbrug på 36,6 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 528,8 mio. kr. 
  
Til BO4 2017 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 506,0 mio.kr. samt overførsler 
for 22,9 mio. kr. I forhold til forventningen til forbruget ved BO4 2017 viser regnskabsresultatet et 
mindreforbrug på 13,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,75%.  
  
Overordnet set er der bevægelser i forbruget på flere af delrammerne i forhold til forventningerne ved BO4 
2017. De væsentligste er disponerede udgifter til nye IT-systemer, ejendomsudgifter samt disponerede puljer 
under ØU på 10,5 mio. kr. der ikke blev realiseret i 2017 som forventet, hvilket skyldes tidsmæssige 
forskydninger i afholdelsen af udgifterne. Centrenes løn- og driftsudgifter er blevet mindre end forventet med 
1,6 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes vakante stillinger i et større omfang end tidligere antaget. 
Udgifterne til administrative elever og KKR elever er blevet mindre end forventet med 1,1 mio. kr., hvilket 
skyldes et mindre optag af elever i 4. kvartal 2017. Udgifterne i forbindelse med kommunevalget er blevet 0,4 
mio. kr. mindre end forventet.  
  
Der søges om overførsler på 18,6 mio. kr. til 2018 som fortrinsvis vedr. nye IT-systemer, div. puljer samt 
ejendomsudgifter.  
  
  
Indtægter 
Der er et samlet forbrug på -2.475,9 mio. kr. ud af korrigeret budget på -2.476,3 mio. kr., hvilket betyder en 
mindreindtægt på 0,4 mio. kr., det er en afvigelse på 0,02%. 
Afvigelsen skyldes en merudgift til moms på 0,6 mio. kr. og merindtægter på grundskyld på 0,2 mio. kr. 
  
Mindreindtægterne på grundskylden skyldes, at reguleringer og tilbagebetalinger i de sidste måneder af 2017 
har ligget lidt under årsgennemsnittet.  
  
  
Ordinær anlæg incl. lånoptagelse 
Vedr. ordinære anlæg er der i 2017 et samlet forbrug på 34,3 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 59,0 
mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 93,3 mio. kr. 
 
Til BO4 2017 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 41,3 mio. kr. samt overførsler for 
52,0 mio. kr.. 
  
I forhold til forventningen til forbruget ved BO4 2017 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 7,0 
mio. kr. svarende til en afvigelse på 7,5% i forhold til det korrigerede budget.  
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Mindreforbruget på 7,0 mio. kr. i forhold til forventningerne ved BO4 2017 skyldes hovedsageligt 
tidsmæssige forskydninger i afholdelsen af anlægsudgifterne på flere projekter.  
  
Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler på 62,6 mio. kr. til 2018. Heraf er 8,3 mio. kr. foreslået 
overført fra driftsrammerne, hovedsagelig vedr. IT infrastruktur projekt. 
  
   
Anlægsregnskaber 
  
Der aflægges anlægsregnskaber på følgende projekter, Bilag 4 - 15 

 Udskiftning til LED på gadebelysning 
 Attraktive lokalsamfund i Vejby 
 Etablering af midlertidige pladser på Toftebo 
 Skimmelsvampsager i Gribskov 
 Blistruphallen, tagrenovering og nyt gulv 
 Yderområder på forkant 
 Renovering af varmeanlæg Bjørnehøjskolen del 1 af 2 
 Forbedringer af offentlige toiletter 
 Tagrenovering Helsinge Bibliotek  
 Cykelsikring Tingbakken 
 Projektering af ny vej - Græsted/Gilleleje 
 Oktober 43 - Gilleleje Museum 

   
Forsyningsvirksomheder, anlæg 
  
Der aflægges anlægsregnskaber på følgende projekter, Bilag 16 - 18 

 Energioptimering 
 Ny bil affaldsområdet 
 Storskrald - Haveaffald 

   
  
Byudvikling 
Den samlede Byudviklingsramme udviser et samlet forbrug på 1,2 mio. kr. ift det korrigerede budget på -8,9 
mio. kr., hvilket er et merforbrug på 10,1 mio. kr. 
  
Rammen er opdelt i 3 områder; almindelige udgifter til drift af ejendomme og jord, udgifter til renter og afdrag 
til lån optaget til køb af jord og ejendomme og indtægter og udgifter ifm køb og salg af ejendomme og jord.  
  
Almindelige driftsudgifter udviser et mindreforbrug 0,3 mio. kr. 
  
Vedr. udgifter til renter og afdrag er der et mindreforbrug på 0,15 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at den 
faktiske rente har været lavere end den forudsatte budgetrente. 
  
Ved regnskabet har der været nettosalgsindtægter af jord og ejendomme på 3,5 mio. kr. i forhold til 
forventede indtægter på 14,1 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 10,6 mio. kr.  
Årsagen til mindreindtægten er, at forudsatte salg af Vesterbrogade 54-56, Bavne Ager Vest og Møllebakken 
1. etape endnu ikke er helt afsluttet og derfor forventes indtægten først i 2018.  
  
Der søges overført en indtægt på 10,6 mio. kr. til 2018. Overførslen vedrører udelukkende området: Køb og 
salg af grunde og ejendomme. 
  
Der aflægges anlægsregnskaber på byudvikling på følgende projekter, Bilag 19 - 20  
  

 Salg af Østergade 55, Helsinge 
 Arkæologiske forundersøgelser, Troldebakkerne” 
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Renter, finansielle ændringer og låneoptagelse 
Den samlede ramme udviser, et samlet forbrug på 36,6 mio. kr. ift. det korrigerede budget på 32,8 mio. kr., 
hvilket er et merforbrug på 3,8 mio. kr.  
  
Rammen indeholder kommunens renteindtægter fra den likvide beholdning (indestående i bank og 
obligationsbeholdning), fra udlån til indefrosne ejendomsskatter og fra diverse straf- og morarenter, samt 
renteudgifter af kommunens lån og afdrag på disse (excl. lån til ESCO, Ældreboliger og Byudvikling). 
  
Der har været et merforbrug på renter på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes, at den faktiske rente på variabelt 
forrentet lån har været lavere end den forudsatte budgetrente, samt at strafrenter mv. er større end forventet. 
  
Rammen for låneoptagelse udviser et forbrug på 0 kr. ift det korrigerede budget på 3,6 mio. kr., hvilket giver 
et tilsvarende merforbrug på 3,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at budgetteret lån på 3,6 mio. kr. (lån vedr. 
Læringsområde, Gilleleje (2,0 mio. kr.) og udskiftning af gadebelysning til LED-lys (1,6 mio. kr.)) ikke er 
optaget i 2017. Der søges derfor om overførsel af indtægtsbudget på 3,6 mio. kr. til 2018, hvor lånene 
optages. 
  
Der søges overført en indtægt på 3,6 mio. kr. til 2018 som vedr. Gilleleje læringsområde og LED-
gadebelysning.  
  
  
Forsyningsvirksomheder 
På Forsyning er der i 2017 et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. 
i forhold til et korrigeret budget på 5,7 mio. kr. 
  
Overordnet set for forsyning, drift skyldes det hovedsageligt indtægter fra I/S Vestforbrænding vedr. 
kørselsudligningsordningen. Derudover har kommunen modtaget indtægter vedr. ændring i 
fordelingsmodellen for genbrugsstationer og renovatørerne ville opkræve en ydeligere betaling for afhentning 
af affald p.g.a. indeksregulering af priserne med tilbagevirkende kraft fra 1/1-2017, men denne opkrævning 
blev først effektueret fra 1/12-2017, hvilket har medført en mindreudgift. 
  
Budgettet til forsyning, anlæg er en anlægspulje, der er besluttet anvendt til takstnedsættelse på 
affaldsområdet og delvis finansiering af investeringsplan 2017-2021. Mindreforbrug på 6,0 mio. kr. søges 
derfor overført til 2018.  
  
Mellemværendet med forsyningsområdet pr. 31/12-17 kan opgøres til 19,3 mio. kr., i brugernes favør, hvilket 
svarer til en stigning i mellemværendet på 2,4 mio. kr. i forhold til mellemværendet pr. 31/12-16. Dette 
medfører behovet for en revurdering af investeringsplanen i løbet af 2018. 
  
Der søges overført 6,0 mio. kr. til 2018.  
  
  
Overførsler mellem årene 
I lighed med sidste år indstilles som hovedregel kun overførsler af mer- og mindreforbrug for de decentrale 
virksomheder, og det vurderes, om der er behov for en strammere styring i form af binding på nogle områder 
for at overholde rammen for serviceudgifter i 2018. 
  
  
Likviditet 
Kommunens likviditet er ultimo 2017 på 52,8 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet har i 2017 været 148,4 
mio. kr. Til sammenligning var likviditeten ultimo 2016 på 33,7 mio. kr. og den gennemsnitlige likviditet var 
167,4 mio. kr.  
  
Ved budgetlægningen af 2017 forventedes en ultimolikviditet 2017 på 40 mio. kr. og en gennemsnitslikviditet 
i 2017 på 108,3 mio kr. 
  
Regnskabsresultatet viser således en gennemsnitlig likviditet på 32,1 mio. kr. højere end budgetlagt. 
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Den forbedrede likviditet i 2017 skyldes regnskabsresultatet for 2016. På budgettidspunktet forventedes ikke 
store afvigelser til det vedtagne budget, men årsresultatet blev et overskud på 1,8 mio. kr. mod et vedtaget 
budget på 49,0 mio. kr. (underskud), dvs. en forbedring på 50,8 mio. kr. Det forbedrede regnskabsresultat 
skyldes dels et mindreforbrug i 2016 og dels, at der skete en opsparing i 2016, der blev overført til 2017. 
Begge dele medfører, at likviditeten har været højere i 2017 end forventet på budgettidspunktet.  
 
Mindreforbruget giver en varig likviditetsforbedring, mens overførslerne kun medfører en kortvarig stigning i 
likviditeten. På sigt vil likviditeten falde igen i takt med anvendelsen af de overførte midler. 
  
  
Serviceudgifter 
Kommunens serviceramme er det oprindeligt vedtagne budget, dvs. budgettet vedtaget den 10. oktober 
2016. Evt. senere ændringer til dette budget ændrer ikke kommunens serviceramme. 
  
Gribskov Kommune havde i 2017 en serviceramme (oprindeligt budget) på 1.754.152 mio. kr. og et korrigeret 
budget på 1.871.349 mio kr. Forbruget i 2017 endte med at være 1.804.547 mio. kr. og ligger således 50,4 
mio. kr. over servicerammen. 
  
Ved BO4 2017 forventede administrationen en overskridelse af servicerammen i 2017 i intervallet 60 - 80 
mio. kr. Dog med den tilføjelse, at der forventedes et efterslæb vedr. Velfærdsmilliarden, der i givet fald ville 
reducere overskridelsen på servicerammen.  
  
Efterslæbet på Værdighedsmilliarden endte på 5 mio. kr., dvs. at forventningerne til BO4 2017 inkl. 
mindreforbrug på Værdighedsmilliarden var på 55-75 mio. kr. Årets resultat med et merforbrug på 
servicerammen på 50,4 mio. kr. endte således lidt under forventningerne ved BO4 2017. 
  
Afskrivninger 
Afskrivninger på 1,8 mio. kr. for 2017 vedrører uerholdelige krav. Til sammenligning blev der i 2016 afskrevet 
-4,1 mio. kr. og i 2015 3,0 mio. kr. 
Årsagen til ændringen i 2017 skyldes oprydning af uerholdelige krav. 
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Fagudvalgenes Mål og evaluering for 2017: 

 

Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget 

1. Resultat regnskab 2017 

Det tekniske område 
Regnskab 2017 viser et samlet forbrug på 94,7 mio. kr. på Det tekniske område, hvilket er et mindreforbrug 
på 5,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf søges der om overførsler til 2018 på 2,1 mio. kr.  
 
De væsentligste afvigelser skyldes følgende forhold: 
På Veje er der et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som vedrører vintertjenesten på 1,5 mio. kr. som 
følge af den milde vinter i 2017 samt vejafvandingsbidrag på 0,8 mio. kr. på grund af mindre bidrag for 2017 
end forventet og indbetaling af regulering for perioden 2007-2016 fra Gribvand samt merforbrug på asfalt på 
0,3 mio. kr. 
 
På Grønne områder er der et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som vedrører vintertjeneste på 
ejendomme på 0,3 mio. kr. som følge af den milde vinter, efterårsarbejde på grønne område på 0,3 mio. kr., 
da ikke alle bestilte opgaver blev udført af leverandør samt forskønnelse af by og land på 0,1 mio. kr. 
Mindreforbrug på forskønnelse af by og land søges overført til samme formål i 2018.  
 
På Plan og Byg er der et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som fortrinsvis skyldes Strategisk 
byudviklingsprojekter på 0,4 mio. kr., Lønsum på 1,0 mio. kr., Geografisk informationssystem på 0,9 mio. 
kr. og Jordforurening på 0,2 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug søges 1,6 mio. kr. overført til 2018. 

 
 
 
Forsyning 
Regnskab 2017 viser et samlet forbrug på -2,4 mio. kr. på Forsyning, hvilket er et mindreforbrug på 8,1 mio. 
kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf søges der om overførsler til 2018 på 6,0 mio. kr. De væsentligste 
afvigelser skyldes følgende forhold: 
På forsyning, drift er der et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som følge af indtægt fra I/S 
Vestforbrændring vedrørende kørselsudligningsordningen på 1,2 mio. kr., indtægt vedrørende ændringer i 
fordelingsmodellen for genbrugsstationer på 0,6 mio. kr. samt mindreforbrug på afhentning af affald på 0,3 
mio. kr.  
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På forsyning, anlæg er der et samlet mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Budgettet til forsyning, anlæg er en 
anlægspulje, der er besluttet anvendt til takstnedsættelse på affaldsområdet og delvis finansiering af 
investeringsplan 2017-2021, hvorfor restbudget på 6,0 mio. kr. søges overført til 2018.  

 

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2017 
 
Budgetaftalen 2014-2017: 
 
Tema 1 
Strategisk byudvikling 

Ramme 
320 Plan og Byg

Korrigeret budget 
0,433 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Aftaleparterne ønsker at være på forkant i arbejdet med at være en attraktiv kommune, strukturelle 
ændringer i kommunes serviceleverance til borgerne og tiltag i nabokommunerne og regionen. Derfor 
afsættes midler til igangsættelse af strategiske byudviklingstiltag som over tid kan suppleres med midler 
fra byudviklingspuljen, når dennes balance giver mulighed herfor. 
 
I forbindelse med regnskab 2016 er der overført restbudget på 433.000 kr. til 2017, som er disponeret 
med henholdsvis 97.000 kr. til Strategisk plan, Gilleleje og 336.000 kr. til Helsinge Nord. 
 
I ØU d. 15.05.17 er det besluttet at flytte afsat budget til Helsinge Nord (Troldebakkerne) til 
kommuneplanarbejde (detailanalyse). 
 
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 

Strategisk plan Gilleleje: Det disponerede budget på 97.000 kr. til Strategisk Plan Gilleleje forventes 
ikke anvendt i 2017, da der afventes afklaring af placering af nyt museum. Ved regnskab 2017 søges 
beløbet overført til 2018, hvor det forventes anvendt. Effekten skal på sigt aflæses i øgede muligheder 
for bosætning 

Troldebakkerne/kommuneplan: De omprioriterede midler til Kommuneplanarbejdet er i 2017 anvendt 
til detailhandels- og parkeringsanalyse i Helsinge samt redegørelse for udpegning af aflastningsområde 
til butikker i erhvervsområdet Tofte i Helsinge. Ved regnskab 2017 søges 136.000 kr. overført til 2018, 
hvor det forventes anvendt. Effekten skal på sigt aflæses i styrkelse af bymidten i Helsinge og Gilleleje 
samt øget detailhandel. 
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Budgetaftalen 2016-2019: 
 
Tema 2 
Arkitektkonkurrence, anderledes boformer

Ramme 
320 Plan og Byg

Korrigeret budget 
0,536 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2016 til blandt andet at gennemføre en arkitektkonkurrence, der bl.a. skal 
arbejde med anderledes boformer. Der er behov for at tænke nye tanker ifht. Byudvikling f.eks. hvordan 
der kan ses på nye typer af boliger og fællesskaber, herunder rammen for f.eks. økologiske landsbyer.  
 
I forbindelse med regnskab 2016 er der overført restbudget på 536.000 kr. til 2017. 
 
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
 
Troldebakkerne: De overførte midler er disponeret til Troldebakkerne (Helsinge nord). 170.000 kr. er 
anvendt til finansiering af resterende udgifter til arkitektkonkurrencen, der blev gennemført i 2016. 
Restbeløbet er disponeret til gennemførsel af rammelokalplan samt indgåelse af rådgiveraftale med 
vinderholdet fra arkitektkonkurrencen. 
Konkurrencen og afledte forarbejder danner grundlag for den kommende rammelokalplan, med hvilken 
effekten på lang sigt skal kunne aflæses i vækst i boliger i kommunen. 
Ved regnskab 2017 søges 146.000 kr. overført til 2018 til færdiggørelsen af rammelokalplanen. Effekten 
skal på sigt aflæses i øgede muligheder for bosætning i kommunen. 
 

 
Tema 3 
Hurtigere byggesagsbehandling 

Ramme 
320 Plan og Byg

Korrigeret budget 
0,5 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Der er i Gribskov Kommune et stort fokus på arbejdet med at understøtte vækst, og i den forbindelse 
arbejdet med by- og erhvervsudvikling. Behandling af byggesager og landzonesager har i den 
sammenhæng stor bevågenhed for aftaleparterne og der er igangsat et arbejde med at effektivisere 
processen for sagsbehandlingen med nye, klare servicemål for sagsforløb og behandlingstid. Parallelt 
arbejdes der med styrket Virksomhedsservice, og der er i den sammenhæng dialog om at etablere en 
”fast line” / prioritering f erhvervssager. 
Der lægges således op til et styrket fokus på området, og til at der sker en væsentlig effektivisering af 
sagsbehandlingen, så særligt virksomheder og borgere kan sikres en hurtigere sagsbehandling. 
Aftalepartnerne er enige om, at der er behov for at styrke indsatsen yderligere ved, at der afsættes 0,5 
mio. kr. årligt i 2016-2019 til ekstra medarbejderressourcer på området, som skal give større robusthed 
ift. at imødekomme servicemål for området. 
 
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
Der er løbende stort fokus på nedbringelse af sagsbehandlingstider, og i 2016 er der besluttet servicemål 
for området. Ligeledes har KL og regeringen indgået en aftale og udmeldt mål for ’Byg og Miljø’. 
Generelt er der sket store forbedringer i sagsbehandlingstiderne, dog er sagsbehandlingstiderne stigende 
sidst på året, hvor der er flere vakante stillinger og hvor der sker ændring i delegationen, så sager vedr. 
bevarende lokalplaner eller med dispensation fra lokalplaner skal forelægges politisk.  
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Budgetaftalen 2017-2020: 
 
Tema 4 
Forskønnelse af by og land

Ramme 
311 Grønne områder

Korrigeret budget 
0,5 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Der er flere borgere, der har peget på, at det er vigtigt at sikre, at vores byer og strande holdes rene. Der 
er et behov for at arbejde med forskønnelse af vores byer og landområder – med en ”ren kommune”. Der 
har været en forsøgsordning, hvor vores flygtninge og kontanthjælpsmodtagere hen over sommeren har 
bidraget til at holde vores byer og strande rene. Såfremt det har været en succes, skal vi fortsætte og 
udvikle indsatsen. 
Desuden skal der være mulighed for at præsentere kommunen endnu bedre, f.eks. ved plantning af 
blomster mv. i lokalsamfundene, i rundkørsler og andre centrale steder, hvor der kommer mange gæster 
og turister. I lokalsamfundene kan dette ske, hvis der er den tilstrækkelige initiativkraft til at ville stå for 
beplantningen. 
Det kan også være andre tiltag som en indsats i forhold til vores offentlige toiletter, offentlige 
legepladser, etablering af nyt byinventar såsom borde, bænke og skilte eller en maskine til 
strandrensning. 
Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 samt 1,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til arbejdet med at 
forskønne byer og landområder. 
 
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
Teknisk Udvalg har i 2017 iværksat følgende aktiviteter indenfor de afsatte midler til forskønnelse af by 
og land: 

 Renhold på strande og byområder (GIV) 
 Vedligehold af bålpladser (GIV) 
 Blomster og løg i rabatter/Rundkørsler/kummer 
 Strandrensning 
 Renhold ifm. events 
 Bivenlig kommune 
 Insekt og blomstervenlig pasning af rabatter 
 Træplantning 
 Gratis frø/løg 
 Udskiftning af slidte skilte 
 Slidte borde/bænke

 
 
Tema 5 
Byggesager 

Ramme 
Plan og Byg

Korrigeret budget 
0,0 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Vores ambition er, at vi kommer ned på 14 dages sagsbehandlingstid for almindelige byggesager, hvor 
der ikke kræves høring. Vi skal fastholde et fokus på at optimere vores sagsbehandling, så servicen 
overfor borgere og virksomheder er i centrum. Der skal arbejdes med uddelegering fra det politiske 
niveau til det administrative niveau for at sikre, at visse sager kan løses administrativt og dermed kan 
forkorte sagsbehandlingstiderne. Der skal her inddrages erfaringer fra andre kommuner, herunder 
Halsnæs, der arbejder med en højere grad af delegation til administrationen.  
Derudover skal der fortsat arbejdes med at sikre effektivisering a de administrative arbejdsgange. Dette 
kan eksempelvis ske ved, at ansøgere har allieret sig med en professionel rådgiver, der har forberedt 
sagerne, således at der foreligger en erklæring om at sagerne holder sig indenfor byggeretten, og at 
sagens godkendelse ikke forudsætter høring og/eller dispensationer. Dette kan gøre, at sagen straks-
afklares og vil blandt andet kunne ske i sager vedrørende tilbygninger og nybygninger af almindelige 
parcelhuse. 
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Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
Der er arbejdet målrettet med at nedbringe sagsbehandlingstiden på lette sager; ’Hurtigbanesager’. Ved 
den seneste opfølgning efter 3. kvartal var 95,8% af sagerne behandlet indenfor målsætningen om 
behandling inden 14. dag.   
Desværre har det ikke været muligt at ændre delegation, og denne målsætning er udgået.  
 

 
 
Tema 6 
Ny måde at organisere 
svømmeundervisningen 

Ramme 
TEK, BØR, KIU 

Korrigeret budget 
0,0 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Børneudvalget opfordres til i samarbejde med Teknisk Udvalg og Kultur- og Idrætsudvalget at se på 
muligheden for at opnå en bedre kvalitet og reducere udgiften til befordring, der eksempelvis kan ske 
gennem en koncentration af svømmeundervisningstimerne. 
  
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
På baggrund heraf blev der i august 2017 rejst en sag i Kultur og Idrætsudvalget samt i Børneudvalget 
omhandlede 5 forskellige scenarier for mulig omlægning af svømmeundervisning. Teknisk Udvalg blev 
orienteret om sagen. 
Der kom ikke entydige svar fra de berørte parter. Derfor besluttede Børneudvalget, at sagen skulle 
tilbagesendes til fornyet drøftelse med skolerne og fagfolk på området.  
Sagen forventes behandlet igen i foråret 2018.  
 

 

3. Udvalgte fokuspunkter 

Udbygning af kommunens plejeboligkapacitet 
Maj 2017 blev det officielt, at kommunen med salget af endnu en del af Bavne Ager Vest i Gilleleje, tager 
hul på et helt nyt kapitel af byens udvikling. Gribskov kommune og OK-Fonden står bag 72 nye plejeboliger 
i Bavne Ager Vest i Gilleleje. ATP Ejendomme opfører byggeriet og udlejer de færdige bygninger til OK-
Fonden, der skal drive centret. Det er et samarbejde, som direkte kommer kommunens mange ældre borgere 
til gavn, fordi kommunen får opført et nyt og moderne plejecenter med tilhørende nye seniorboliger. Der er 
her tænkt langsigtet og i nye løsninger, fordi der skal skabes boliger, som efterspørges af fremtidens ældre. 

Byudvikling i Helsinge bymidte 
Med salget af første del af arealet på Møllebakken, bliver der i løbet af 2018 opført 113 almene boliger af 
boligselskabet Nordsjælland på Møllebakken. Tiltaget er bl.a. et led i at styrke handelslivet lokalt i Helsinge. 
Der blev afholdt borgermøde og idémesse den 3. oktober på Rådhuset i Gribskov. Med godkendelsen af 
lokalplanen på byrådets sidste møde i december, kan man nu gå videre med byggefasen. Der har været stor 
interesse for projektet, både ved borgermødet, såvel som det forlyder mere end 500 har ønsket at blive 
skrevet op til boligerne. 
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Børneudvalget 

 

1. Resultat regnskab 2017 
 
På Børneudvalgets område er der i 2017 et samlet forbrug på 581,6 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 
2,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 583,6 mio. kr. Dette svarer til en afvigelse på 0,36 %. De 
væsentligste afvigelser beskrives i afsnittet nedenfor.  
 
Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler på 8,1 mio. kr. til 2018. 
 
De største afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab er på rammerne ”Undersøgelse og socialfaglig 
indsats”, ”Læring og undervisning” og ”Stabs- og støttefunktioner”. 
 
På ”Undersøgelse og socialfaglig indsats” er der mindreforbrug. Det skyldes dels flere hjemtagne refusioner 
på intern behandling, flere dyre sager er stoppet og tidsforskydning på projektet vedr. flere egne værelser på 
Bakketoppen. 
 
På ”Læring og undervisning” er der merforbrug. Det skyldes primært SP hvor en ny tildelingsmodel er 
iværksat, samt tidsforskydning i udgifterne i skoleår 2017/2018 indgår. 
  
På ”Stabs- og støttefunktioner” er der mindreforbrug. Det skyldes at der er holdt tilbage på 
uddannelsesmidlerne med henblik på at overføre restbudgettet til udgifter i forbindelse med 
effektprogrammet i 2018. Behovet til effektprogrammet i 2018 var usikkert ved BO4 og derfor er der en 
større afvigelse på korrigeret budget og regnskab 2017. 
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2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2017 
 
Tema 
Familieiværksætterne 

Ramme 
336 Sundhed og 
forebyggelse

Korrigeret budget 
0,3 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Familieiværksætterne er et kursusforløb for førstegangs forældre, der sætter et involverende fokus på en 
god start på livet som ny familie. Det sker gennem 11 moduler med forskellige temaer som for eksempel 
er familiedannelse, parforhold, fødsel, barnets 
udvikling og behov, økonomi, forsikring og lignende. Kursusforløbet henvender sig til begge forældre og 
strækker sig over en periode, der starter allerede i den tidlige graviditet og fortsætter til barnet er ca. 1 år 
gammelt. 
Den ønskede effekt med Familieiværksætterne er, at den information, inspiration og støtte som 
forældreparrene får igennem forløbet i barnets første leveår, øger deres oplevelse af mestring og 
kompetence i forhold til rollen som forældre. Derudover forventes et positivt udbytte af forældrenes 
involvering i og relation til barnet og til hinanden som forældre, som forebyggelse af eventuel skilsmisse.
Opfølgning og/eller opnået effekt: 
I 2017 har 11 hold gennemført kursusforløb for førstegangs forældre, med ca. 8 forældrepar på hvert 
hold, som forudsat.  

 
Tema 
Styrkede IT kundskaber for børn og unge 

Ramme 
335 Læring og undervisning

Korrigeret budget 
0,7 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
IT færdigheder er væsentlige for vores børn og unge i deres videre færd i livet. I Gribskov vil vi gerne 
give vores børn og unge et endnu bedre afsæt inden for IT området end de får i dag. Der afsættes en pulje 
på 0,4 mio. kr. årligt i 2016-2019 til aktiviteter, der understøtter Læringsreformen (0-18 års området) 
inden for IT området. 
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
Set i lyset af den økonomiske situation på børneområdet i 2017, blev det besluttet at stoppe tilgangen af 
nye it-projekter. Derfor har der alene været udgifter til projekter iværksat i første kvartal 2017. 

 
Tema 
Forebyggende familieindsatser 

Ramme 
334 Undersøgelse og 
socialfaglig undersøgelse

Korrigeret budget 
0,2 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Udvikling af forebyggende familieindsatser skal ses i forlængelse af kommunens anbringelsesstrategi og 
strategien for arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. 
Aftaleparterne ønsker at fortsætte med at finde nye og innovative måder at tænke forebyggende 
familieindsatser, både når det gælder metode, faglighed og effektivitet. Det indebærer f.eks. udvikling af 
gruppetilbud til borgere og kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til at kunne bruge nye 
metoder. Sigtet er at udvikle indsatserne, så kvalitet og effekt af indsatserne øges til glæde for de børn og 
familier, der har brug for særlig støtte. 
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
I 2017 (det sidste år for dette projekt) har fokus været på uddannelse af medarbejderne i bl.a. NVR 
metoden (Non Violent Resistance) og FIT (Feedback Informed Treatment), uddannelserne er gennemført 
som planlagt.  
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Tema 
Shared Care 

Ramme 
336 Sundhed og 
forebyggelse

Korrigeret budget 
0,1 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Projektet Shared Care er et samarbejde mellem Børne- og Ungeafdelingen på Nordsjællands Hospital 
(BUA NOH), Gribskov Kommune, samt seks andre nordsjællandske kommuner om behandling af svært 
overvægtige børn i alderen 6-15 år. Projektet har modtaget Satspuljemidler.  
Deltagerne ses af sundhedsplejersken i en to års periode med ca. 10-12 ugers interval og de deltagende 
børn og unge henvises til DGI's bevægelsestilbud Jump4Fun. Der tages ikke flere overvægtige børn ind i 
projektet i 2017, da projektet afsluttes i 2017. 
Ønsket effekt af indsatsen er reduceret BMI (”vægttab”), øget muskelmasse, nedsat risiko for udvikling 
af hjerte-karsygdomme og metaboliske sygdomme (f.eks. type 2 diabetes). Derudover øget psykisk 
velvære og bedre trivsel hos de deltagende børn og unge.
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
Gribskov kommune har henvist 51 børn til behandling i 2017, forløbet som forudsat. Samlet evaluering 
afventes fra Nordsjællands Hospital  

 
Tema 
Gribskov Akademi 

Ramme 
337 Stabs- og 
støttefunktioner

Korrigeret budget 
1,5 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Gribskov Akademi er et undervisningsforløb for udskolingselever der har behov for et fagligt og socialt 
løft.  
 
I Gribskov er der hvert år en gruppe unge, der forlader folkeskolen uden de nødvendige færdigheder til at 
gennemføre en ungdomsuddannelse.  
Gribskov Akademi er et læringsforløb/Akademi, hvor elever fra folkeskolens udskolingsklasser, som er 
fagligt/socialt udfordret, får mulighed for et fagligt/socialt løft. Akademiet består af en camp med 
intensiv faglig og personlig læring, der følges op med et vejledningsprogram, der støtter deltagerne 
(lærere og elever) med at fastholde den faglige og sociale udvikling. Akademiet tager udgangspunkt i 
erfaringer fra Drengeakademiet, som Løkkefonden tidligere har taget initiativ til.
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
Gribskov Akademi blev første gang gennemført i efteråret 2016, hvor det var en gruppe udvalgte elever i 
8. klasse, der gennemførte et særlig tilrettelagt forløb. Efter evaluering med elever, lærere og ledere 
aftaltes det, at forløbet i efteråret 2017 blev justeret, således at det denne gang var et forløb med samtlige 
elever i 7. klasse. 

 
Tema 
Haver til maver 

Ramme 
335 Læring og undervisning

Korrigeret budget 
0,6 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Vi ønsker at fastholde indsatsen vedrørende ”Fra Haver til Maver”, som er en indsats i forhold til 
styrkelse indenfor kost, bevægelse og sundhed i kommunens skoler og dagtilbud samt understøttelse af 
læringsreformen. Derfor afsættes der 0,35 mio. kr. 2017 og 2018. 
Derudover er der tilført 0,25 mio. kr. til at understøtte naturvejlederindsatsen i kommunens skoler og 
dagtilbud. 
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
Projektet er i fuld drift og tilbydes til alle 3. klasser i Gribskov Kommune, som forudsat. 
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Tema 
Styrkelse af forebyggelse for unge 

Ramme 
334 Undersøgelse og 
socialfaglig indsats

Korrigeret budget 
0,5 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Vi vil gerne styrke ungeområdet gennem et særligt fokus på at gøre Gribskov til et endnu mere trygt sted 
at være. Indsatspakken skal bl.a. bidrage til at fjerne euforiserende stoffer i ungemiljøerne, hvor 
stofmisbrug desværre stadig er et problem i dele af Gribskov. Der iværksættes en opsøgende 
gadeplansindsats med direkte fokus på de ungemiljøer, hvor der florerer euforiserende stoffer. Indsatsen 
bidrager til, at unge kommer ud af misbrug, at andre unge ikke udvikler misbrug og skaber øget tryghed i 
ungemiljøerne i Gribskov Kommune. 
Opfølgning og/eller ønsket effekt:  
Med fokus på nærhed, tryghed og styrkelse af gadeplansarbejdet er SSP området omorganiseret i 2017. 
Nu: 3 fuldtidsmedarbejdere. Før: 1 fuldtidsmedarbejdere og 3 deltidsmedarbejdere. 
 

 
Tema 
Familieindsats – Prævention til sårbare 
unge 

Ramme 
336 Sundhed og 
forebyggelse

Korrigeret budget 
0,1 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Unge i aldersgruppen 15-18 år har allerede nu mulighed for at få bevilliget hjælp til prævention gennem 
serviceloven. Der findes indenfor serviceloven ikke tilsvarende lovhjemmel til at måtte bevillige 
prævention til målgruppen af udsatte piger i aldersgruppen 18-23 år. Målgruppen er unge kvinder på og 
over 18 år, som modtager en foranstaltning, der er tilknyttet kommunes interne behandlingssystem, som 
er varetaget af Team Behandling i Center for Børn og Unge. Gennem øget prævention skal indsatsen 
forebygge, at målgruppen får uønskede graviditeter eller aborter, der kan udvikle sig til 
omkostningstunge familiesager. Der er gode erfaringer med denne type indsats i bl.a. Halsnæs og 
Frederiksberg kommuner.
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
Målgruppen har været for lille, til at der har kunnet opnås hele den ønskede effekt. De resterende midler 
søges derfor overført til 2018, til at videreføre projektet med udvidet målgruppe. Jf. orienteringssag til 
Børneudvalget den 18. september 2017. 

 
Tema 
Særligt forebyggende familieindsats – 
Forældreaftener i Elverhøj

Ramme 
336 Sundhed og 
forebyggelse

Korrigeret budget 
0,1 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Indsatsen består af fem faciliterede netværksmøder med både en sundhedsplejerske og en pædagog til 
stede ved møderne. Otte forældrepar deltager med deres børn. Der er aktiviteter for børnene i 
nabolokalet, mens forældrene deltager i netværksmødet med de to fagpersoner. Temaer der 
drøftes/undervises i på netværksmøderne er hverdagen efter barsel, konflikter og kommunikation i 
parforholdet, konflikter mellem forældre og barn, ambitioner som forældre, at stille krav til børn, søvn, 
sprog, bevægelse og overvægt, mad og måltidsvaner, social kontakt og trivsel, sygdom og sundhed, 
samarbejde mellem forældre og dagtilbud om læring og trivsel. 
 
Projektet bliver løbende evalueret blandt forældreparrene og når forløbet er slut gennemføres kvalitative 
interviews med forældre, medarbejdere og ledere.
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
Projekt er gennemført som forudsat. Positive tilbagemeldinger fra forældre og medarbejdere, jf. 
orienteringssag til Børneudvalget den 18. september 2017
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Tema 
Ny måde at organisere 
svømmeundervisningen 

Ramme 
På tværs af TEK, KIU og 
BØR

Korrigeret budget 
 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Børneudvalget opfordres til i samarbejde med Teknisk Udvalg og Kultur- og Idrætsudvalget at se på 
muligheden for at opnå en bedre kvalitet og reducere udgiften til befordring, der eksempelvis kan ske 
gennem en koncentration af svømmeundervisningstimerne.
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
På baggrund af budgetaftale 2017-2020, blev der i august 2017 rejst en sag i Kultur- og Idrætsudvalgets 
samt i Børneudvalget, som omhandlede 5 forskellige scenarier for mulig omlægning af 
svømmeundervisning. Teknisk Udvalg blev orienteret om sagen. 
 
Der kom ikke entydige svar fra de berørte parter. Derfor besluttede Børneudvalget at sagen skulle 
tilbagesendes til fornyet drøftelse med skolerne og fagfolk på området.  
 
Sagen forventes behandlet igen i foråret 2018.
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3. Udvalgte fokuspunkter 
 
Faglig og økonomisk styring på det socialfaglige område 
Der kunne i starten af 2017 fortsat konstateres en stor stigning i antallet af underretninger. Det medførte en 
markant aktivitetsudvikling og deraf også en voldsom stigning i udgifterne på det socialfaglige 
område. Derfor blev der i starten af 2017 lavet en ”Handleplan for faglig og økonomisk styring på det 
specialiserede børneområde”. Handleplanen blev politisk besluttet på byrådets møde den 19. juni 
2017. Beslutningen gav også mulighed for at investere i 10 ekstra stillinger. Det skal bl.a. sikre, at der kan 
arbejdes med langt tidligere indsatser og sikre en bedre koordinering af sagerne. Dette med henblik på at 
kunne arbejde mere forebyggende og sikre et større fokus på effekt og progression i sagerne. 
 
Det har betydet at der har været sat fokus på: 
 

 At håndtere trivselsproblematikker hos børn og unge inden de bliver til underretninger. Det er sket i 
et tæt samspil mellem dagtilbud, skoler, Fremskudt Socialfaglig Indsats (FSI) og 
myndighedsområdet. 

 Der er arbejdet med at udvikle lokale tilbud, som sikrer at børn og unge med begyndende 
trivselsproblematikker får hjælpen lokalt. 

 Vedtagelsen af ”Handleplan for faglig og økonomisk styring på det specialiserede børneområde” 
herunder investeringsstillinger gav mulighed for at påbegynde arbejdet med at udvikle 
”Sverigesmodellen” i Gribskov Kommune. En model som i Gribskov Kommune udvikles og skal 
implementeres under navnet ”Gribskov modellen”. Modellen skal sikre et fælles mindset og 
indsatser på tværs af børneområdet som kommer til at betyde, at der kan arbejdes langt mere 
foregribende og forebyggende med børn og unges trivsels- og læringsproblematikker. 

 Center for Børn og Unge har sammen med Center for Social og Sundhed og Center for 
Borgerservice og Beskæftigelse indgået i udvikling og implementering af 
velfærdsudviklingsprogrammet, som skal sikre at der sker en koordineret og samlet indsats, når 
borgeren har en sag i mere end ét center. Borgerens aktive medvirken er i fokus 

 
Effektorienteret ledelse og faglighed 
I 2017 er der arbejdet med at udrulle Effektorienteret ledelse og faglighed -”effektprogrammet” - der kort 
fortalt handler om at skabe størst mulig effekt af arbejdet på både det almene og det specialiserede børne- og 
ungeområde. At arbejde effektorienteret betyder, at de faglige valg bygger på reel viden om børn og unges 
udvikling og de indsatser der iværksættes skaber den største effekt. 
 
I 2017 er der arbejdet med at implementere effektprogrammet. Der var dog en række tekniske udfordringer, 
der medførte at dén digitale platform, der skal understøtte lederne ikke har fungeret. Som ønsket er der sket 
en videreudvikling i valget af testprogrammer og screeningsværktøjer – i samarbejde med ledere og 
medarbejdere. 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

 

1. Resultat regnskab 2017 

 
Regnskabet for 2017 viser et samlet forbrug på 308,6 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 8,5 mio. kr. i 
forhold til et korrigeret budget på 300,1 mio. kr. Til BO4 2017 blev budgettet korrigeret efter en forventning 
om et forbrug på 299,7 mio. kr. samt overførsler for 0,3 mio. kr. I forhold til forventningen til forbruget ved 
BO4 2017 viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 8,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,8%. De 
væsentligste afvigelser beskrives i afsnittet nedenfor.  
 
Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler på 1,1 mio. kr. til 2018. 
 
Den væsentligste afvigelse i regnskabet i forhold til korrigeret budget udgøres af et merforbrug på Indsatser 
på 9,0 mio.kr. Merforbruget på Indsatser var til dels forudset i BO4 2017. Her var det dog samtidig forventet, 
at det kunne dækkes af ekstraordinære indtægter på 4,8 mio. kr., der kom som følge af en gennemgang af 
refusionsområdet.  

I forhold til forventningen ved BO4 2017, er konstateret følgende forhold, der har påvirket regnskabet i 
negativ retning: 

På Indsatser har det faldende antal ydelsesmodtagere og flygtninge medført færre indtægter fra staten end 
forventet, svarende til 3,9 mio. kr. Desuden er konstateret en periodeforskydning af slutafregningen for 
Sprogcentrene for 2016, der ved en fejl har belastet regnskab 2017 med 3,8 mio.kr.  

På Overførsler er det generelt lykkedes at nedbringe overførselsudgifterne, som ligger på et lavere niveau 
end i 2016. Dog er der sket en stigning i udgifterne i forhold til BO4, som følge af en betydelig stigning i 
antallet af sygedagspengemodtagere mod slutningen af året, svarende til i alt 4,0 mio. kr. 

 

 
  

Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 
budget

Korrigeret 
budget

Regnskab 
2017

Mer-/ min-
dre forbrug

Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget
Overførsler 268.926 266.926 267.469 543
Indsatser 25.287 22.382 31.405 9.023
Myndighed 3.765 10.768 9.684 -1.084
I alt 297.979 300.076 308.559 8.482
Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud
Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud
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2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2017 

 

Temaer fra budgetaftale 2017 
 

Tema 
Brobygning og branchepakke for unge og 
nyankomne 

Ramme 
372 

Korrigeret budget 
1,0 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Brobygningsforløb understøtter unge i alderen 18-25 år, som modtager hjælp i Jobcenteret og som har 
vanskeligt ved at komme i gang og med og gennemføre en erhvervsrettet uddannelse. Samtidig anvendes 
det til at styrke den tidligere job- og uddannelsesrettede indsats for nyankomne flygtninge. Forløbet sker 
i tæt samarbejde mellem jobcenter og erhvervsskoler. Den ønskede effekt af brobygningsforløb er, at 
flere unge og nyankomne flygtninge kan overgå fra passiv forsørgelse til uddannelse. Der er indlagt en 
gevinstrealisering på 1,0 mio. kr. i 2017. 

Opfølgning og/eller opnået effekt: 
Der er indikation for, at indsatserne har effekt. Udviklingen af antallet af unge på uddannelseshjælp er 
således faldet fra 213 januar 2017 til 177 januar 2018 (et fald på 36 eller 17 %). Ligeledes er der sket en 
markant positiv udvikling i antallet af flygtninge i job i løbet af 2017. Det er dog vanskeligt at 
dokumentere, at dette alene er en effekt af brobygnings- og branchepakke forløb. 

 

Tema 
Flygtningekoordinator 

Ramme 
372

Korrigeret budget 
0,25 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Gribskov Kommune modtager i disse år et stigende antal flygtninge, og behovet for indsatser til 
understøttelse af integrationen stiger hermed. Dette har rejst behovet for en koordineret indsats, hvor der 
bl.a. skabes tydelighed i forhold til, hvad de forskellige aktører kan bidrage med. Til dette formål ønskes 
at fortsætte indsatsen af en flygtningekoordinator, foreløbigt frem til 2018, hvor det fremadrettede behov 
vurderes igen. 

Opfølgning og/eller opnået effekt: 
Flygtningekoordinatorens arbejde er skredet løbende og positivt frem i 2017. Der er etableret kontakter 
til de frivillige områder, og der er indgået samarbejder med henblik på at understøtte, at 
integrationsborgere tidligt kobles til frivillige. Det bemærkes, at finansiering af flygtningekoordinatoren 
udløber med udgangen af 2018. 
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Temaer videreført fra budgetaftale 2016 
 

Tema 
Uddannelse, borgere over 30 år. 

Ramme 
372

Korrigeret budget 
0,75 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Gribskov Kommune er udfordret af et forholdsvist lavt uddannelsesniveau. De seneste år 
har Byrådet afsat midler til en række initiativer for borgere under 30 år. Partierne bag aftalen ønsker at 
forstærke indsatsen ift. borgere over 30 år, der har været ledige over længere tid. Der afsættes 0,75 mio. 
kr. til en forstærket indsats. Det forventes, at de afsatte midler kan bidrage til at nedbringe udgifterne på 
beskæftigelsesområdet.  
Opfølgning og/eller opnået effekt: 

Det er vanskeligt at vurdere, hvor vidt brugen af fastholdelsesmentor har haft sin effekt. I perioden har 
Jobcenteret ændret organiseringen af fastholdelsesmentoren, og hvordan denne opgave er placeret. Så 
der nu i højere grad arbejdes med fastholdelse som en del af de tilbud, der gives den unge – eksempelvis 
brobygningsforløb. Udviklingen af antallet af unge på uddannelseshjælp er således faldet fra 213 januar 
2017, til 177 januar 2018 (et fald på 36 eller 17 %). 

 

Tema 
Efteruddannelse, Jobcentrets 
medarbejdere 

Ramme 
372 

Korrigeret budget 
0,25 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Efteruddannelse af Jobcenterets medarbejdere som led i den kommende beskæftigelsesstrategi. Der 
afsættes 0,25 mio. kr. til formålet. Det forventes, at de afsatte midler på sigt kan være med til at 
nedbringe udgifterne på beskæftigelsesområdet. Det forventes, at de afsatte midler kan bidrage til at 
nedbringe udgifterne på beskæftigelsesområdet. 

Opfølgning og/eller opnået effekt: 
Indsatsen er tilendebragt og beskæftigelsesstrategien implementeret. Det vurderes, at der løbende skal 
være stort fokus på tilegnelse af rigtige kompetencer i og med både lovgivning og fokus i 
beskæftigelsesindsatsen løbende ændre sig.

 
 

3. Udvalgte fokuspunkter 
 

Center for Borgerservice og Beskæftigelse har i 2017 haft et særligt fokus på integrationsområdet, hvoraf 
2016 stod i opbygningens tegn, så har 2017 stået i resultaternes tegn. Således kan der ses en markant og 
positiv udvikling i antallet af flygtninge i job, ligesom fejlniveauet i sagsbehandlingen er faldet markant. 

Endvidere er centeret i 2017 i særlig grad lykkedes med at få borgere i ordinær beskæftigelse og fleksjob. 
Således er der etableret 381 jobs, hvoraf centerets virksomhedskonsulenter har været en medvirkende årsag 
til jobmatchet. 

Slutteligt er der arbejdet med at hente den besparelse, der var lagt ind på sygedagpengeområdet som 
konsekvens af en investeringsstrategi. Det er fortsat vurderingen, at investeringen er den rigtige. Potentialet 
for besparelsen er endnu ikke fuldt opfyldt, årsagen er bl.a. en vanskelig rekrutteringssituation samt 
omrokering af arbejdsopgaver. 
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Social- og Sundhedsudvalget 

 

1. Resultat regnskab 2017 

 
Regnskab 2017 viser et samlet mindreforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets område på 31,4 mio. kr., hvoraf 
10,2 mio. kr. søges overført til 2018. 
I forhold til forventningen til forbruget ved BO4 2017 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 22,6 
mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,5%. Det var forventet ved BO4, at området ville søge overførsler 
svarende til 8,8 mio. kr. I forbindelse med regnskabet søges 10,2 mio. kr. overført. 
 
Nedenstående tabel viser regnskabstallene i forhold til korrigeret budget. Som det ses af tabellen, viser 
regnskabet et mindreforbrug på alle delrammer. Nedenstående forklaringer er med udgangspunkt i det 
forventede regnskab plus overførsler ved BO4. 
  
I forhold til BO4 viser Myndighedsrammen et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Rammen havde mod forventet 
ikke en udgift i 2017 til juridisk rådgivning. Det forventes, at faktureringen både for 2017 og 2018 vil falde i 
løbet af 2018. 
 
Sundhedsrammen viser et mindreforbrug på 15,1 mio. kr. ift. korrigeret budget. Ift. BO4 incl. overførsler viser 
rammen et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Overførslerne ved BO4 var forventet til at være 5,7 mio. kr. Der 
søges 3,4 mio. kr. overført. Årsagen til mindreforbruget skyldes dels lavere aktivitet af stationær somatik. Der 
har været en del udfordringer med nye system, Sundhedsplatformen. Dette har bevirket dels en lavere aktivitet 
på regionens hospitaler, dels udfordringer med at få overført data, som ligger til grund for afregningen. Der 
må derfor forventes efterreguleringer vedr. 2017 i 2018. Derudover er der indkommet flere indtægter end først 
antaget indbetalt fra leverandør for for mange fakturerede ydelser, flere indtægter for madydelser og mindre 
forbrug til diverse projekter end forventet. Samtidigt er området ikke blevet konteret for aflønning af 
frivillighedskoordinatoren under kulturområdet. 
 
Socialrammen viser et mindreforbrug på i alt 8,6 mio. kr. ift. korrigeret budget. 
Mindreforbruget skyldes generel lavere aktivitet, bl.a. fordi flere borgere dels er ophørt, dels overflyttet til 
statslige betalingsafdelinger end forventet.   
 
Under Virksomhedsrammen er mindreforbruget 3,8 mio. kr. højere end forventet ved BO4. Der søges derfor 
overført 6,8 mio. kr. overført, da det ved BO4 var forventet, at 3,0 mio. kr. skulle overføres til 2018 alene vedr. 
de sociale tilbud. Regnskabsresultatet viser imidlertid, at der bør søges 2,6 mio. kr. overført til PlejeGribskov 
grundet bl.a. mådehold grundet stort sygefravær i første halvår af 2017. Vedr. de sociale tilbud søges yderligere 
1,1 mio. kr. overført. 
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Beløb i 1.000 kr.  
Vedtaget 
budget 

Korrigeret 
budget 

Regnskab 
2017 

Mer-/min-
dre 
forbrug 

Social- og Sundhedsudvalget  
Myndighed -825 -547  -1.401  -854 

Sundhed 526.299 519.638  504.464  -15.174 

Social 389.528 401.463  392.873  -8.590 

Virksomheder -1.282 3.267  -3.490  -6.756 

I alt  913.720  923.822  892.448   -31.374 
Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud 
Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud 

 

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2017 

Nedenfor beskrives opfølgningerne på alle temaer fra budgetaftale 2017-2020. Derudover beskrives 
opfølgninger også fra tidligere budgetaftaler, hvis de har haft konsekvens ind i 2017.  

 
Tema 1 
Udvidet åbningstid på demensdagcenter 

Ramme 
341 Sundhed 

Korrigeret budget 
0,8 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Demensdagcenteret Holbohave åbnede ultimo 2016. Da mange sociale aktiviteter foregår udenfor 
almindelig arbejdstid og i weekenden, er der derfor et stort forebyggelsespotentiale i at udvide 
dagcenterets nuværende åbningstid til også at holde åbent f.eks. om aftenen eller i weekenden.  
Der afsættes midler til udvidet åbningstid og aflastning til pårørende m.v. Aftaleparterne er indstillet på 
at udbygge demenscenteret, som behovet udvikler sig.  
 
(Budgetaftale 2017 – aftalen løber fra 2017 og frem).
Opfølgning og/eller opnået effekt: 
De udvidede åbningstider hver onsdag fra kl. 17.00 til kl. 21.00 samt en lørdag om måneden i 
tidsrummet 10.00 – 14.00 har kørt siden primo marts 2017 som et fast tilbud. 

 
Tema 2 
Videreførsel af psykologisk demensfaglig 
konsulentstilling 

Ramme 
341 Sundhed 

Korrigeret budget 
0,15 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Der afsættes midler til videreførelse af psykologisk demensfaglig konsulent med 0,15 mio. kr. i 2017 og 
0,3 mio. kr. i 2018 og resten af budgetperioden. Den psykologisk demensfaglige konsulent skal fortsætte 
arbejdet på tværs af administration, plejecentre, hjemmepleje, borgere og pårørende og dermed øge 
kommunens indsats på demensområdet, bl.a. ved at styrke det tværgående samarbejde om borgere med 
demens og øge kompetenceniveauet hos plejepersonalet. 
 
(Budgetaftale 2017 – aftalen løber fra 2017 til og med 2020).
Opfølgning og/eller opnået effekt: 
Den psykologisk demensfaglige konsulent er videreført som planlagt med fastansættelse pr. 01.01.17 og 
finansieres delvist af SSU, delvist af Partnerskabet.
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Tema 3 
Forbedrede forhold til 
pensionistforeninger 

Ramme 
341 Sundhed 

Korrigeret budget 
0,1 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Gribskov Kommunes pensionister yder en stor indsats i kommunen, og for at give dem de bedste rammer 
herfor, afsættes der midler til øget tilskud til pensionistforeninger til aktiviteter, der skaber livsglæde og 
fælles oplevelser og dermed forebygger ensomhed. 
 
(Budgetaftale 2017 – aftalen løber i budgetperioden 2017-2020).
Opfølgning og/eller opnået effekt: 
De afsatte 100.000 kr. vedr. 2017 blev i marts 2017 fordelt sammen med de eksisterende midler, der 
tildeles via § 79 til pensionistforeninger og klubber.

 
Tema 4 
Forebyggelsespulje 

Ramme 
341 Sundhed 

Korrigeret budget 
0,1 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Der ønskes at sætte en tydelig retning for Gribskov-borgeres sundhed og trivsel – for alle borgere uanset 
alder og evne. Under temaet ”Sundhed og Velfærd” udarbejdes en ambitiøs tværgående sundhedspolitik, 
der sætter ramme og retning for Gribskov-borgernes sundheds over de næste 10 år. Der afsættes midler 
til at understøtte forskellige initiativer inden for forebyggelsesområdet.  
Før 2017 var projektet forankret under det dertil oprettede Forebyggelsesudvalg. Fra 2017 er projektet 
forankret under SSU. Midlerne fra den tilhørende pulje, som løb til og med 2017, omfordeles sådan, at 
der afsættes 0,1 mio. kr. hvert år fra 2017 og frem til og med 2020. 
 
(Budgetaftale 2016 og Budgetaftale 2017– aftalen løber frem til og med 2020)
Opfølgning og/eller opnået effekt: 
Forebyggelsesudvalget bevilgede i 2016 midler til følgende pilotprojekter: 
 
Pilotprojekter Bevilget økonomi 
Sundhedsidræt 675.000 kr. 
Robot til inklusion   83.156 kr. 
Prævention                           53.040 kr. 
Familieindsats                         100.000 kr. 
 
Projektet om robotterne er siden faldet bort, idet robotterne viste sig ubrugelige til målgruppen. Midlerne 
til Prævention og Familieindsats blev overført til BØR efter beslutning i SSU i januar 2017.  
 
Uforbrugte midler til Sundhedsidræt overføres mellem årene, da projektet er 3-årigt. 
 
I 2017 var der afsat et budget på 0,1 mio. kr., mens der blev overført knap 0,5 mio. kr. fra 2016 dels fra 
selve puljen, dels fra Forebyggelsesudvalget fra 2016. I forbindelse med overførselssagen fik 
Børneudvalget overført midler direkte til projekterne Prævention og Familieindsats. 
 
Af 2017-midlerne er der alene afsat 60.000 kr. til udarbejdelse af ny Sundhedspolitik. 
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Tema 5 
Frivillighedscentre, delvis fritagelse for 
husleje 

Ramme 
341 Sundhed 

Korrigeret budget 
0,1 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Frivillighedscentrene yder en stor indsats i frivillighedsarbejdet og har en væsentlig betydning for, at 
visionen på området kan indfries. Der afsættes midler til delvis fritagelse af husleje for de to 
frivillighedscentre. 
 
(Budgetaftale 2016 – aftalen løber frem til og med 2019)
Opfølgning og/eller opnået effekt: 
Der er givet et tilskud på 50.000 kr. til hver af de to frivillighedscentre til finansiering af husleje. 
Midlerne er lagt ind som forøgelse af centrenes tilskud.

 
Tema 6 
Akutteam/akutpladser 

Ramme 
341 Sundhed 

Korrigeret budget 
1,0 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Forligspartierne har med budgetaftalen afsat 1,0 mio. kr. i 2019 og 2020 til akutpladser, hvorved den ene 
mio. kr., der allerede var afsat i budgettet til akutpladser frem til og med 2018 forlænges med 2 år til 
slutningen af den aktuelle budgetperiode. 
 
Formålet med akutpladserne er at forebygge og afkorte (gen-) indlæggelser på sygehusene. 
Akutpladserne skal skabe tryghed for borgere, som har brug for observation, pleje og behandling hele 
døgnet, men som ikke har brug for specialiseret behandling på sygehusene.  
 
I forhold til Kapacitet er det CBEE, der har ansvaret og i forhold til indholdsdelen, er det CSS 
 
(Budgetaftale 2015 og 2017 – aftale løber frem til og med 2020)
Opfølgning og/eller opnået effekt: 
Renoveringen af 4 tidligere rum anvendt til ungdomsboliger plus yderligere 4 udpegede værelser er i 
fuldført i 2017. Der arbejdes sideløbende med en beskrivelse af anvendelsen af pladserne samt drift.

 
Tema 7 
Frivillighed 

Ramme 
341 Sundhed 

Korrigeret budget 
0,5 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Frivillighedsområdet skal have et forstærket fokus på udvikling af velfærden gennem samarbejdet med 
engagerede borgere i lokalsamfundet. Der oprettes en tovholderfunktion, hvor denne 
(Frivillighedskoordinator) skal understøtte det frivillige arbejde og udvikle nye samarbejdsformer. 
Frivillige og civilsamfund skal fortsat spille en vigtig rolle i at skabe nye veje til velfærd på tværs af 
områder. 
 
(Budgetaftale 2014 og 2016 – aftalen løber frem til og med 2018)
Opfølgning og/eller opnået effekt: 
Frivilligkoordinatoren arbejder ind i samspillet mellem administration og frivillige. Bl.a. har 
vedkommende ansvaret for deling af midler i regi af § 18 samt implementering af kommunens 
frivilligcharter. Frivilligkoordinatoren er ansat med ophæng i Center for Kultur, Fritid og Turisme, men 
midlerne er afsat under SSUs ramme. 
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Tema 8 
Frivillighed 

Ramme 
341 Sundhed 

Korrigeret budget 
1,0 mio. kr. 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Gribskov Kommune skal lykkes med at sætte en stærk og effektfuld forebyggelsesdagsorden. Det kræver 
fokus og politisk prioritering af den borgerrettede forebyggelse at sikre, at der etableres vidensbaserede 
indsatser og tilbud, der forebygger, at borgere udvikler livstilssygdomme. Derfor skal den nuværende 
programorganisering vedr. den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme under navnet ”Grib Livet 
– hold dig på toppen”, som går på tværs af de store velfærdsområder og kultur- og fritidsområdet, 
fortsætte. 
 
(Budgetaftale 2014 og Budgetaftale 2016 – aftalen løber frem til og med 2018.)
Opfølgning og/eller opnået effekt: 
Grib Livet har i 2015 og 2016 fokuseret på at implementere sundhedsfremme og forebyggelse, som en 
integreret del af arbejdsmetoderne i fire nærmiljøer – et på børneområdet, et på arbejdsmarkedsområdet, 
et på socialområdet og et på kulturområdet. Projekterne er midtvejsevalueret i første kvartal af 2016 med 
lovende resultater. På baggrund af rapporten besluttede SSU på deres majmøde at bevilge 100.000 kr. til 
hvert nærmiljø i 2016 (400.000 kr. i alt) til videre aktiviteter samt 150.000 kr. til kompetenceudvikling af 
forandringsagenter. Sidst i 2016 evalueres nærmiljøerne endeligt med anbefalinger omkring udrulning. 
Projekterne skal resultere i udvikling af prototyper for, hvordan andre kan implementere samme tilgang i 
lignende nærmiljøer. Den endelige evaluering blev fremlagt på SSU den 25.4-17, som viste, at vi i 
nærmiljøerne er kommet langt med at arbejde med sundhedsfremme som er del af kerneopgaven, men vi 
har fortsat udfordringer med at arbejde effektbaseret på et strategisk niveau. Vi har ligeledes udarbejdet 
en model, det hedder sundhedsfremmetræet, som er et værktøj som kan hjælpe til med at arbejde 
sundhedsfremmende.  
Der arbejdes tillige med andre tiltag under programmet – besluttet af SSU den 7.2-17: 
  
Medarbejderrettet indsats:                                           20.000,- kr. 
Medlemskab af Sundby Netværket:                            42.000,- kr. 
60+ Festival:                                                                25.000,- kr. 
Boblberg:                                                                     76.000,- kr. 
Netværksmøder for sundhedsfremmeambassadører:  10.000,- kr. 
Ressourcer til programledelse:                                  500.000,- kr. 
 
I september 2017 besluttede SSU at udvide med 5 nye nærmiljøer i forlængelse af udmøntningen af 
sundhedspolitikken 

 

3. Udvalgte fokuspunkter 

Nedenfor beskrives enkelte emner, der har været i fokus i 2017: 

 Økonomisk balance på Socialrammen.  
Der blev i efteråret 2017 iværksat en del initiativer til at få socialrammen i balance. Rammen blev 
gennemgået for dels afdækning og se på behov for støtte. Der blev påbegyndt udmøntning af ny 
kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte (§85), påbegyndt uddannelse i den løsningsorienterede 
tilgang, og endelig er der sket en afdækning af §107-ydelser. 
 

 Overfakturering og sygepleje.  
Det har vist sig, at en leverandør mod forventning gennem en længere periode har faktureret 
Gribskov Kommune for ydelser, der ikke er blevet leveret. Der er blevet udført flere kontroller og 
drøftelser med leverandøren samtidigt med, at sygeplejeydelsen har været til drøftelse.  
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 Placeringen og budgettet vedr. Førtidspensionen.  

Førtidspensionen har budgetmæssigt ligget under SSU, men opgaven er blevet udført i et andet 
center end Center for Social og Sundhed. Det har været drøftelser mht. til flytning af og økonomien 
bag opgaven. I forbindelse med den ny styrelsesvedtægt for 2018 er opgaven flyttet med budget 
tilsvarende forbrug.  
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Kultur og Idrætsudvalget 

 

1. Resultat regnskab 2017 

Regnskab 2017 viser et samlet forbrug på 40,3 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalgets ramme, hvilket er et 
mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf søges overførsler til 2018 på 1,0 
mio. kr.  

De væsentligste afvigelser skyldes følgende forhold: Stadsarkivet har et mindreforbrug som skyldes data 
afleveringer, som var forventet afleveret i 2017. Under afleveringen er der opstået forskellige 
problematikker, som har forlænget behandlingstiden.  

For Kulturområdet er der et overskud på lokaletilskud til voksenundervisning grundet færre ansøgninger.  

På Idrætsområdet går Svømmehallen ud af 2017 med et merforbrug, som skyldes opsigelse af personale pga. 
sygdom. Der er dog et overskud på idrætspuljen, grundet manglende ansøgninger.  

 

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2017 

 
Tema 
Pulje til kultur og landsbyer 

Ramme 
380 Kultur- og 
Idrætsudvalget 

Korrigeret budget 
1,25 mio. kr.  

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 

Det ønskes fortsat, at der skal være mulighed for at fremme aktiviteter inden for kommunen med et 
strategisk sigte på at udvikle kommunen som et attraktivt sted at bo og leve for både borgere og 
foreninger - en ramme der understøtter det borgernære demokrati i vores kommune. Udover den pulje, 
som i 2017 er på 1,55 mio. kr., afsættes der yderligere 1,25 mio. kr. i 2018. Puljen skal anvendes til 
investeringer på kultur- og idrætsområdet samt initiativer i vores landsbyer i tæt samarbejde med 
lokalsamfundene. Investeringerne skal kunne igangsætte disse initiativer og efterfølgende drives uden 
kommunens deltagelse. 

Der afsættes fortsat 0,3 mio. kr. af puljen i 2017 og 2018 til Græsted Eventplads.
Opfølgning og/eller opnået effekt: 
På Byrådsmødet den 6.3.2017 blev det besluttet at øremærke 250.000 kr. fra puljen til Munkeruphus som 
et ekstraordinært tilskud. 
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Restbeløbet på 1 mio. blev udbudt med en første ansøgningsfrist den 1. april 2017. 
Der kom 23 ansøgninger til ansøgningsrunde 1. Heraf valgte Kultur- og Idrætsudvalget at invitere 19 til 
at sende endelig ansøgning. På udvalgets møde den 30.5.17 bevilgede udvalget støtte til 11 projekter. 
Hele puljen blev anvendt til disse projekter. 
 

 
 
 
Tema 
Frivillighed  

Ramme 
380 Kultur- og 
Idrætsudvalget

Korrigeret budget 
 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Den frivillige indsats fra vores borgere og foreninger bidrager i høj grad til vores kulturliv. Vi skal 
arbejde med, hvordan vi får videreudviklet samarbejdet. 
For at vi fortsat styrker frivilligområdet vil vi fastholde og videreudvikle frivilligkoordinator-funktionen. 
Derfor afsættes yderligere 0,25 mio. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 og 
2020, således at frivilligkoordinatorfunktionen fortsætter i hele budgetperioden. 
Frivilligkoordinatoren sikrer samarbejdet på det frivillige sociale område med foreninger og aktive 
borgere, der ønsker at gøre en forskel for andre borgere, som efterspørger hjælp. Koordinatoren har 
fortsat en vigtig rolle i forhold til at være bindeled mellem kommunen, de to frivilligcentre og de 
frivillige. Koordinatoren skal tillige sikre, at det nyligt vedtagne Frivilligcharter udmøntes, så rammerne 
for den frivillige indsats lettes for aktive borgere og foreninger. Foruden skal der arbejdes videre med 
samme tankegang i samspillet mellem kommunen og de frivillige som ved demenscenteret, hvor de 
frivillige blev inddraget tidligt i processen i forhold til at komme med input til, hvordan de kunne bidrage 
med aktiviteter for borgere med demens. Derudover afsættes fra 2017 50.000 kr. om året i 
budgetperioden til at styrke rekruttering af frivillige og til at klæde frivillige på til f.eks. at hjælpe 
borgere med demens eller psykisk lidelse, så det er 'nemt' at være frivillig, både som enkelt person eller 
forening. Herigennem udvikler vi samarbejdet og giver de frivillige mulighed for at tage det ansvar som 
medborgere, som de gerne vil. 
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
Den ansatte frivilligkoordinator fortsætter sin ansættelse i resten af budgetperioden. 
Der blev afsat 50.000 kr. til at styrke rekruttering af frivillige mv. I den forbindelse har der bl.a. været 
afholdt kurser for frivillige om brugen af sociale medier for foreninger og frivillige med henblik på at 
øge synlighed og rekruttering. 
 

 
Tema 
Nordsjællands håndbold  

Ramme 
380 

Korrigeret budget 

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Gribskov Kommune har sammen med Helsingør og Hillerød Kommune i en årrække støttet 
Nordsjællands Håndbold, som udover det at støtte selve idrætten også skal ses som en del af kommunens 
muligheder for branding. Der afsættes derfor 250.000 kr. i 2017 til støtte for resten af sæsonen 
2016/2017. Derefter skal der i forbindelse med en afklaring om Nordsjællands Håndbold rykker op 
foretages en vurdering af, om støtten skal fortsætte. 
 
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
Der er brugt 125.000 kr. på at færdiggøre partnerskabsaftale mellem Gribskov Kommune og 
Nordsjælland Håndbold sæson 2016/2017. 
 
Nordsjælland Håndbold har efterfølgende kvalificeret sig til håndboldligaen for sæson 2017/2018. En 
partnerskabsaftale for den sæson blev behandlet på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 25. april.
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Kultur- og Idrætsudvalget godkendte på sit møde den 25.4.17 en guldpartnerskabsaftale med 
Nordsjælland Håndbold for sæson 2017/2018. Første halvdel af aftalen (2. halvår 2017) blev finansieret 
af de sidste 125.000 kr. fra nærværende budget. Sidste del af sæson 2017/2018 er betalt ultimo 2017. 
Der er ikke afsat budget til en evt. partnerskabsaftale for sæson 2018/2019.

 
 
 
Tema 
Munkeruphus  

Ramme 
380 Kultur- og 
Idrætsudvalget

Korrigeret budget 
0,25 mio. kr.  

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Der sker en omprioritering af midlerne til Munkeruphus således der i hele budgetperioden er afsat 
0,25 mio. kr. om året. 
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
Efter budgetaftalens vedtagelse blev der, efter ansøgning fra Munkeruphus, truffet en 
formandsbeslutning i KIU om at bevilge 250.000 kr. som et særligt tilskud. 
På Byrådsmøde den 6.3.2017 blev der bevilget yderligere 250.000 kr. som et ekstraordinært tilskud til 
Munkeruphus fra Puljen for Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer. 
På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 30.5.2017 besluttede udvalget at øremærke yderligere 500.000 
kr. af Puljen for Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer 2018 til Munkeruphus til udbetaling i 2018.

 
Tema 
Kunstrådet 

Ramme 
380 Kultur- og 
Idrætsudvalget

Korrigeret budget 
  

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Kunstrådets aktiviteter lægges ind under Kultur- og Idrætsudvalget. 
 
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
Som konsekvens af Budgetaftalen, hvor Kunstrådets aktiviteter blev lagt ind under Kultur- og 
Idrætsudvalget, samt hvor Kunstrådets budget på 40.000 kr. blev fjernet, er Kunstrådet nu nedlagt. 
Aktiviteterne under Kunstrådet bliver nu varetaget af udvalget. 
 

 

Tema 
Fremme erhverv og turisme  

Ramme 
380 Kultur- og 
Idrætsudvalget

Korrigeret budget 
  

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Der afsættes i 2017 og 2018 0,5 mio.kr. til at understøtte forskellige erhvervs- og turismeindsatser.
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
Denne pulje blev efter ny udvalgsstruktur den 16.12.16 overført til det nye udvalg Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget. 
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Tema 
Omorganisering af 
svømmehalundervisningen

Ramme 
380 Kultur- og 
Idrætsudvalget

Korrigeret budget 
  

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Børneudvalget opfordres til i samarbejde med Teknisk Udvalg og Kultur- og Idrætsudvalget at se på 
muligheden for at opnå en bedre kvalitet og reducere udgiften til befordring ´, der eksempelvis kan ske 
gennem en koncentration af svømmeundervisningen.
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
På baggrund af budgetaftale 2017-2020, blev der i august 2017 rejst en sag i Kultur- og Idrætsudvalgets 
samt i Børneudvalget, som omhandlede 5 forskellige scenarier for mulig omlægning af 
svømmeundervisning. Teknisk Udvalg blev orienteret om sagen. 
 
Der kom ikke entydige svar fra de berørte parter. Derfor besluttede Børneudvalget at sagen skulle 
tilbagesendes til fornyet drøftelse med skolerne og fagfolk på området.  
 
Sagen forventes behandlet igen i Børneudvalget i foråret 2018. 
 

 

 

3. Udvalgte fokuspunkter 
 

Fraflytning fra Pyramiden og Det gamle Rådhus. 
Efter salg af Pyramiden og Det gamle Rådhus i Gilleleje, skulle der findes nye lokaler til brugerne af stedet. 
Det drejede sig om personale fra Gilleleje Museum/Museum Nordsjælland samt de foreninger, som anvendte 
lokalerne i Det gamle Rådhus.  
Til foreningerne blev der fundet en midlertidig løsning, således at de foreninger, som ønskede det, kunne 
anvende lokaler i Gilleleje Hallen samt lokaler på Gilbjergskolen, afdeling Parkvej.  

Det blev besluttet, at kommunen finansierede leje af lokaler i Gilleleje Hallen i den midlertidige periode. 
Samtidig blev det politisk vedtaget, at der skulle arbejdes på at etablere Det gamle Posthus i Gilleleje som et 
fremtidigt foreningshus. Kommunen har arbejdet tæt sammen med den nyetablerede forening, og der er 
indgået en samarbejdsaftale, hvor foreningen modtager et årligt beløb til drift og vedligehold af 
ejendommen, som foreningen i fremtiden vil få ansvar for.  

Gribskov Kommune bidrager derudover med knapt 1 mio. kr. til istandsættelse af ejendommen. Derudover 
søges der fondsmidler sammen med foreningen til at færdiggøre en istandsættelse og nyindretning af 
bygningen. Det forventes, at Det gamle Posthus kan tages i brug af foreninger og frivillige omkring 
september 2018. 

 
Gilleleje Museum er blevet pakket ned og placeret i et udbygget magasin i Fiskeengen i Gilleleje. Museets 
medarbejdere er flyttet dels til Museum Nordsjællands nye administrationsbygning i Hillerød, og for 3 
medarbejderes vedkommende er der fundet lokaler på Gasværksvej i Gilleleje, således at der fortsat er 
museumsfolk til stede i Gilleleje. 

Frivillighed. 
Der er i 2017 arbejdet på at gøre det lettere at være frivillig. Et nyt forenings- og bookingsystem er 
implementeret, og der er arbejdet med at gøre tilskudsprocesser for såvel folkeoplysende foreninger, som for 
sociale foreninger digitale og lettilgængelige. 

 
Derudover er der afholdt kurser for sociale foreninger og folkeoplysende foreninger sammen. Det har været 
kurser for foreningsledere samt kurser i brugen af sociale medier i rekrutteringsøjemed. Den første fredag i 
september blev der afholdt en stor fest for alle frivillige i Gilleleje Hallen med over 200 deltagere.  
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For at opkvalificere kommunens samarbejde med frivillige, er der etableret et tværgående netværk af 
kommunale nøglemedarbejdere. Det skal hjælpe og inspirere de frivillige til et styrket samarbejde mellem 
Gribskov Kommune og frivillige, med henblik på at kunne indgå i tætte samskabende processer. 

Kampsportscenter i Toftehallen 
En politisk beslutning om at samle faciliteter til kampsporten i Helsingeområdet blev realiseret i 2017 og det 
blev samlet i Toftehallen i Helsinge. De 4 foreninger, BUSHI, Helsinge Taekwondo, Bokse Team Helsinge 
samt Ramløse judo & jiujitsu har samarbejdet tæt med Gribskov Kommune om etableringen. Foreningerne 
deltog særdeles aktivt i det praktiske indretnings- og istandsættelsesarbejde, således at de afsatte midler på 
2,3 mio. kr. rakte så langt som muligt. 
Den 24. september 2017 afholdt foreningerne officiel indvielse af det nye kampsportscenter. 
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Økonomiudvalget som fagudvalg 

1. Resultat regnskab 2017 
 
Regnskab 2017 viser et samlet mindreforbrug på 36,6 mio. kr., svarende til 6,9% i forhold til 
det korrigerede budget på 528,8 mio. kr. I forbindelse med regnskabet søges 18,6 mio. kr. overført. 
 
Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug vedr. IT-drift på 12,3 
mio. kr., et mindreforbrug på centre under ØU vedr. lønsum og drift på 7,7 mio. kr., et  
mindreforbrug vedr. puljer under ØU på 8,6 mio. kr., samt mindreforbrug til ejendomsudgifter  
på 3,4 mio. kr. Derudover er der mindreforbrug vedr. udgifter til tjenestemænd på 1,8 mio. kr., 
elever på 1,3 mio. kr., uddannelse på 1,1 mio. kr., samt øvrige områder på 0,4 mio. kr. 

 

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2017 

 
Tema 
Strategisk investeringspulje - 
Velfærdsudviklingsprogrammet 

Ramme 
391 Puljer, ØU 

Korrigeret budget 
3,8 mio. kr.  

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
I budgetaftalen 2014-2017 er det besluttet at afsætte en pulje til at understøtte den fortsatte udvikling og 
omstilling af organisationen med henblik på at opnå de målsatte effektiviseringer og 
produktivitetsstigninger. Det stiller krav til omlægning af strukturer, processer, arbejdsgange etc. og der 
vil være behov for at understøtte dette arbejde.  
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2017-2020 blev det besluttet at afsætte yderligere midler til at 
understøtte den fortsatte udvikling og omstillingen af organisationen, med henblik på at opnå de målsatte 
effektiviseringer og produktivitets-stigninger.  
Ved BO2-2017 er det korrigerede budget incl. overførsler fra 2016 opgjort til 3,7 mio. kr. i 2017, 1,1 
mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i 2019.  
 
Opfølgning og/eller opnået effekt: 
Der er realiseret og disponeret 3,7 mio. kr. af det afsatte budget i 2017 til arbejdet med 
Velfærdsudviklingsprogrammet, som omfatter 3 spor/udsatte borgersegmenter: 1) familier, 2) unge og 3) 
voksne. 



GRIBSKOV KOMMUNE ÅRSBERETNING 2017 51 

 

 
Jf. evaluering af familie- og ungesporene pr. november 2017 er følgende resultater opnået: 
Ungespor (15 unge):  

- Samlet set bedre effekt (2 trins forbedring på en 1-15 skala) 
- God feedback fra borgere, der oplever at blive inddraget mere og få en mere sammenhængende 

indsats 
- God feedback fra medarbejdere 
- Samlet set økonomisk gevinst på 0,3 mio. kr.  
- Forventning om større økonomisk gevinst i 2018, da en række dyre foranstaltninger er omlagt. 

 
Familiespor (14 familier): 

- Samlet set er effekten status quo, dog indikationer på forbedring (dette skal ses i lyset af, at 
mange af familierne har komplekse behov og lavt funktionsniveau, hvorfor en udvikling tager 
tid) 

- God feedback fra familierne, der oplever at få en mere overskuelig og sammenhængende indsats 
- Blandede feedback fra medarbejdere – justeringer er foretaget, så sporet får bedre fremdrift 
- Familiesporet er ved at udarbejde handleplaner for hver familie, som forventes at realisere den 

ønskede økonomiske gevinst på ca. 1,5 mio. kr. i 2018. 
I 2018 inddrages yderligere 5-10 unge, så der samlet set er 20-25 unge i ungesporet.  
I 2018 inddrages yderligere 5-8 familier, så der samlet set er 19-22 familier i familiesporet. 
I juni 2018 foretages en yderlige afrapportering af opnåede effekter og økonomisk gevinst.  
 
Voksenspor (samtlige ca. 250 voksne aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i kommunen): 

- I december 2017 afsluttet kompetenceudviklings- og aktionslæringsforløb finansieret af STAR; 
gennemført i samarbejde med Mploy & Metropol: 
 Forløbet afsluttet ved eksamen i beskæftigelsesrettet indsats på diplom- og akademiniveau 

for hhv. 7 virksomhedskonsulenter og 5 sagsbehandlere 
- Projektets strategi og indsatsprincipper er fremadrettet forankret ved implementeringsplan for 

2018. Dette indebærer bl.a.: 

 Projektorganisering: styregruppe og arbejdsgruppe i regi af CBB forsætter i 2018 
 Mål og delmål: der følges løbende op på følgende resultatmål for den virksomhedsrettet 

indsats i ved: 1) Antal/ andel i hhv. virksomhedsrettet aktivering. 2) Antal/andel i småjob m. 
ordinære timer. 3)Antal/ andel i selvforsørgelse. 

 Faglig forankring: fortsat fokus på organisering, relevante snitflader og arbejdsflow; fælles 
tilgange til kvalitet, faglighed og indsats. 

 Indsatsmodel i STAR projekt ”Flere skal Med” implementeres igennem VUP; 1 & 2 rate af 
udbetalte puljemidler på ca. kr. 540.000 er nu frigivet til CBB. 

- Opfølgning på økonomi og forbrug: 
 Borgerne er opdelt på i tre segmenter, og for hvert segment er der etableret et regneark, der 

henter data direkte fra økonomisystemet, som løbende opdateres. 
Der vil fremadrettet løbende i tre måneders intervaller blive foretaget en vurdering af udgiftsniveauet. 
 
  

 
Tema 
Pulje til kultur og landsbyer 

Ramme 
391 Puljer, ØU 

Korrigeret budget 
1,9 mio. kr.  

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Budgettet er afsat til at fremme aktiviteter inden for kommunen med et strategisk sigte på at udvikle 
kommunen som et attraktivt sted at bo og leve for både borgere og foreninger. Puljen skal anvendes til 
investeringer på kultur- og idrætsområdet, samt initiativer i kommunens landsbyer i tæt samarbejde med 
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lokalsamfundene. Investeringerne skal kunne igangsætte disse initiativer og efterfølgende drives uden 
kommunens deltagelse.  
Der er i 2017 flyttet budget på i alt 1,3 mio. kr. til Kultur- og Idrætsudvalgets budget, hvorfra budgettet 
er udmøntet. 
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
Jfr. budgetaftalen 2017–2020 blev der øremærket 0,3 mio. af puljen i 2017 og 2018 til Græsted 
Eventplads. 
Derudover besluttede Byrådet på Byrådsmødet den 6/3-2017 også at øremærke 0,25 mio. i 2017 til 
Munkeruphus som et ekstraordinært tilskud. 
Restbeløbet blev udbudt med en 1. ansøgningsfrist den 1/4-2017. Der kom 23 ansøgninger til 
ansøgningsrunde 1. Heraf valgte Kultur- og Idrætsudvalget at invitere 19 til at sende en endelig 
ansøgning. 
På udvalgets møde den 30.5.2017 bevilgede udvalget støtte til 11 projekter. Hele puljen blev anvendt til 
disse projekter. 
 

 
Tema 
Bredbåndsindsats 

Ramme 
391 Puljer, ØU

Korrigeret budget 
0,5 mio. kr.  

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 5/12-2016 at afsætte 0,5 mio. kr. i en engangspulje til 
kommunal medfinansiering af bredbåndsindsatsen, således kommunen kunne være med til at understøtte 
forbedringen af bredbåndsindsatsen. Det blev i forbindelse med beslutningen præciseret, at den 
kommunale medfinansiering til bredbåndsindsatser vil ske, så længe der er penge i den kommunale 
engangspulje og så længe, bredbåndsindsatser kan opnå et statsligt tilskud fra bredbåndspuljen.  
Byrådet besluttede i sit møde den 12/12-2016, i forbindelse med behandling af BO4-2016 sagen, at 
finansiere udgiften af mindreforbrug på Økonomiudvalgets puljer.  
 
Pengene blev overført til 2017. 
 
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
 
Der har i 2017 været en ansøgningsproces for kommunens borgere og virksomheder jf. Energistyrelses 
kriterier og Økonomiudvalget har den 28/8-17 behandlet de indkomne ansøgninger (i alt 1 ansøgning) og 
bevilget 75.000 kr. til bredbånd i Slettelte og omegn. 
 
Der er givet tilsagn til projektet fra den statslige bredbåndspulje, hvilket betyder, at kommunens tilskud 
fastholdes og dermed en understøttelse af en bedre bredbåndsindsats. 
 
 

 
 
Tema 
Investeringspulje til særlige 
erhvervsinvesteringer med strategisk 
betydning 

Ramme 
391 Puljer, ØU 

Korrigeret budget 
0,9 mio. kr.  

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
I budgetaftalen 2014-2017 er der afsat en pulje til at fremme særlige, strategiske erhvervs-investeringer 
som understøtter aftaleparternes satsning på at forbedre rammevilkår for etablering eller vækst af 
virksomheder der enten allerede er eller ønsker at etablere sig i Gribskov Kommune. 
Der er flyttet budget og disponerede beløb til denne pulje fra gammel pulje vedr. Kultur, Fritid, Erhverv 
og Turisme på 270.000 kr. vedrørende Gilleleje Havbad, afsat i budgetaftalen 2014-2017. 
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Alle midler er realiseret/disponeret. Ikke realiserede disponerede midler forventes overført til 2018 da 
New Nordic Coast afventer tilbagemelding fra havnen og fornyet opfølgning foretages i det nye år. 
 
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 

De resterende midler har hele 2017 været disponeret til New Nordic Coast og søges overført til 2018 

 

 
 

 

 

 

Tema 
Fundraising 

Ramme 
390 Politiske formål og 
administration 

Korrigeret budget 
0,5 mio. kr.  

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
I budgetaftalen 2017-2020 er der afsat 450.000 kr. i 2017, 0 kr. i 2018, -200.000 kr. i 2019 og -450.000 
kr. i 2020 til fundraising.  
Der afsat 450.000 kr. i 2017 og 650.000 kr. i 2018-2020 til ressourcer til fundraisingopgaven og det er 
forudsat at arbejdet, som minimum, kan give en gevinst på 650.000 kr. i 2018, 850.000 kr. i 2019 og 
1.100.000 kr. i 2020.  
Forventningen er dog, at gevinsten langt vil overstige investeringen i fundraisingfunktionen. Det er 
endvidere forudsat, at medfinansieringen til de forskellige projekter der søges til, sker inden for det 
afsatte anlægsprogram og afsatte driftsbudget.  
 
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
Fundraiseren startede 01.06.2017. Den første periode er bl.a. brugt til at tydeliggøre, hvordan der skal 
arbejdes med fundraising i Gribskov Kommune, herunder hvordan der skabes større værdi af at have en 
fundraiser og hvilke typer af indsatser fundraiseren skal bidrage med. Sideløbende hermed har 
fundraiseren bidraget til følgende konkrete indsatser: 
 
1. Sparring og rådgivning til foreninger og kommunale centre ift. fundraising (målrette formål med 
ansøgninger, tydeliggøre hvilke puljer og fonde der er relevante ifht formål og konkrete projekter, 
udarbejde/forbedre projektbeskrivelser ansøgningsdokumenter, give feedback på ansøgninger, 
opsøgende arbejde ifht til fundingmuligheder i kommunens centre), herunder: 

 Rådgivning, sparring, feedback ifb. med fonde, strategi og projektbeskrivelse til Pilgrimsruten 
Tisvildevejen. Foreningen Kultur-Natur-Nordsjælland har i oktober 2017 og januar 2018 
hjemtaget hhv. 150.000 kr. fra LAG midler og 269.000 kr. fra Friluftsrådet til pilgrimsruten. Der 
er dog ikke bidraget med en direkte indsats i forbindelse med de konkrete ansøgninger.  

 Fondsscreening, rådgivning, koordinering, sparring og feedback ifb. med pulje og 
fondsansøgninger til Gilleleje Posthus (Center for Byer, Erhverv og Ejendomme og Center for 
Kultur, Fritid og Idræt). Posthusgruppen i foreningen Gilleleje Gamle Posthus planlægger 
fondsansøgninger for 1,8 mio. i 2018 - endnu ingen hjemtag.  

 Rådgivning, sparring, feedback samt udarbejdelse af ansøgningsdokumenter ifb med fundraising 
til projekter indbefattet i Græsted helhedsplan (Center for Byer, Ejendomme og Erhverv), 
herunder til Nordsjællands Veterantogs ansøgning til AP Møller Fonden om udstillingshal i 
2018, til den forplads Gribskov Kommune planlægger at anlægge, og indledende dialog med 
Fredbogårdfonden om kommende fondsansøgninger.  
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 Der er indledt dialog omkring fundraising til Gilleleje Læringsområdes udearelaer (Center for 
Børn og Unge samt Center for Byer, Ejendomme og Erhverv), Nordsjællands Maritime Klynge 
(Center for Byer, Ejendomme og Erhverv) og Nordkystens Fremtid (Center for Teknik og 
Miljø). 

 Fondsscreening og feedback i forbindelse med kommende ansøgning til bunkerprojekt i 
Gribskov (Center for Kultur, Fritid og Idræt). 
 

Der forventes hjemtag til en del af ovenstående projekter i 2018. Nogle hjemtag vil dog ikke fremgå som 
direkte hjemtag til Gribskov Kommune men til foreninger, der samarbejdes med. 
 
2. Udformning af konkrete ansøgninger og resultat 

 Udarbejdelse af ansøgning om regionale puljemidler til kommunikationsindsats målrettet 
flygtninges valgdeltagelse ifb med KV17 (hjemtag: 16.855kr).  

 Hjælp til puljeansøgning til ”Landsbypartnerskaber” 2017. Posthusgruppen var pennefører på 
ansøgning, Gribskov Kommunes fundraiser medvirkede som ressourceperson dvs koordinering 
ifht til kommunens bidrag, feedback og sparring ifb med ansøgning (afslag). 

 Feedback på ansøgning omkring SATS-puljemidler i forbindelse med projektet ”Tidlig indsats 
til udsatte familier” (Center for Børn og Unge afventer svar på ansøgning).  

 
 

 

Tema 
Branding af Gribskov kommune 

Ramme 
390 Politiske formål og 
administration 

Korrigeret budget 
0,4 mio. kr.  

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
I budgetaftalen for 2016-2019 er der afsat 0,350 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til en målrettet indsats til 
branding af kommunen. 
Gribskov Kommune ønsker at styrke bosætningen i kommunen, hvori en aktiv markedsføring af 
kommunens mangfoldighed af muligheder er vigtig for at kunne fastholde og tiltrække borgere, turister 
og virksomheder. En målrettet markedsføring og branding af kommunen er essentiel for at realisere 
dette. Brandingindsatsen evalueres i 2017, hvor der tages stilling til om indsatsen skal videreføres.  
Det korrigerede budget 2017 udgør incl. overførsler fra 2016 i alt 410.000 kr.  
 
 
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 
Brandingindsatsen har været bygget op omkring annoncering på web og i trykt form, events, film, case-
historier og artikler i politikken, samt en tilflytter-hjemmeside. Samlet set har vi fået god respons på 
vores branding:  

- Annoncerne er blevet set af over 1.030.310 
- Der har været 11.000 besøg på hjemmesiden 
- Filmen på facebook er set 64.000 gange 
- Artiklerne er blevet læst af 7.000 læsere 
- 150 københavnere deltog på Grøn Lørdag i Gilleleje Havn 

 
På baggrund af kampagnen har kommunen været i Lorry og DR 1 og er blevet kontaktet af bl.a. CBS, 
hvor vi har indgået som case i et undervisningsforløb. Vi kan ikke måle direkte på, om der er flyttet 
borgere til kommunen i kraft af kampagnen. Men målet om antal visninger og interaktion er blevet nået 
og der er skabt synlighed om kommunen og dens mange muligheder. Administrationen vurderer, at det 
vil være en fordel at fortsætte med målrettet branding for at påvirke holdning og adfærd hos målgruppen. 
Fortsat branding kan desuden være med til f.eks. at understøtte byudviklingsprojekterne.  
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Tema 
Understøttelse af vækstdagsorden 

Ramme 
390 Politiske formål og 
administration 

Korrigeret budget 
1,5 mio. kr.  

Kort beskrivelse og ønsket effekt: 
Kort beskrivelse af temaet herunder ønsket effekt:  
Aftaleparterne er enige om, at såfremt det høje tempo i arbejdet med at skabe vækst i by- og 
erhvervsudviklingen skal fastholdes, er det vigtigt at sikre de tilstrækkelige ressourcer for, at den 
nødvendige understøttelse i planlægningen kan ske. Derfor omprioriteres der 1,5 mio. kr. årligt inden for 
de nuværende rammer til denne indsats i perioden 2017-2019. Budgettet findes ved at reducere 
udgifterne til eksterne konsulentydelser samtidig med, at forligsparterne påtager sig ansvaret i forhold til, 
hvornår der er behov for at tilkøbe eksterne ydelser. Derudover skal der arbejdes målrettet på at få mest 
for pengene de steder, hvor vi vælger at tilkøbe ekstern bistand. 
Budgettet er anvendt til ansættelse af 3 planlæggere i Center for Byer, Ejendomme og Erhverv. 
 
 
Opfølgning og/eller ønsket effekt: 

15 lokalplaner har været under udarbejdelse i 2017, hvoraf de 12 blev vedtaget før årsskiftet. Tidligere år 
blev kun godkendt 3 – 4 lokalplaner. 

Effekten skal på lang sigt aflæses i vækst i boliger, øget bosætning og udviklingen af nye projekter i 
lokalplanlagte områder. 

 
 

 

3. Udvalgte fokuspunkter 

 

Digitaliseringsstrategi 

Digitaliseringsstrategien har 5 fokusområder og 13 pejlemærker, der alle skal understøtte kommunens vej 
mod den digitale kommune. I 2017 har der været fokus på implementering af løsninger, der skal sikre bedre 
IT-understøttelse af det administrative arbejdsområde i form af skift af infrastruktur, mail og kalender, 
kontorpakke, Intranet og ESDH-system (Dokument og sagssystem). Der har ligeledes været stort fokus på 
kompetenceudvikling af organisationens medlemmer samt etablering af ny IT-governancemodel.  

Konkrete tiltag har været: 

 Implementering af de første dele af Office365, mail, kalender, kontorpakke samt intranet.  
Implementering af ESDH-system samt ny politikerarbejdsplads  

 Opgradering af trådløst netværk er afsluttes medio 2017. Arbejdet er med til at sikre Gribskov 
Kommune mod angreb og trusler fra internettet. Der er implementeret en overvågningsløsning og 
implementering af ny firewall teknologi er igangsat. 

Arbejdet fortsætter ind i 2018. 
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Regnskabsopgørelsen 2017 - Udgiftsregnskab 
Beløb i 1.000 kr. (netto) Budget 

2017 
Tillægs-

bevillinger
Korr. 

Budget 
2017 

Regnskab 
2017 

Mer- 
/mindreud

gifter 
      

1. Skattefinansieret område  

Skatter (fkt. 7.90-7.96) -
2.258.913

-4.861 -
2.263.77

4

-2.263.972 -198

Tilskud og udligning (fkt. 7.80-7.87) -211.939 -581 -212.520 -211.394 1.126

Driftsvirksomhed (hkt. 0 samt 2-6) 2.398.880 69.401 2.468.28
1

2.397.631 -70.650

Renter og kursregulering (fkt. 7.05-7.79) 13.213 945 14.158 10.618 -3.540

Primært driftsresultat -58.759 64.904 6.145 -67.117 -73.262

  

Anlægsvirksomhed i alt (hkt. 0 samt 2-6) 32.446 48.402 80.848 32.112 -48.736

  

Resultat af skattefinansieret område -26.313 113.306 86.993 -35.005 -121.998

  

2. Forsyningsområdet  

Driftsvirksomhed (hkt. 1, dranst 1) 0 -1.500 -1.500 -3.624 -2.124

Anlægsvirksomhed (hkt. 1, dranst 3) 0 7.248 7.248 1.250 -5.998

  

Resultat af forsyningsområdet 0 5.748 5.748 -2.374 -8.122

  

Resultat  i alt -26.313 119.054 92.741 -37.379 -130.120

  
Fortegnsforklaringer:  
Budget og regnskab: Mer- /mindreudgifter: 
Udgift = + (plus) Mindreudgift/merindtægt = - 

(minus)
Indtægt = - (minus) Merudgift/mindreindtægt = + 

(plus)
  
  

Bemærkninger til 
regnskabsopgørelsen – 2017 

 

  
Regnskabsopgørelsen viser kommunens budget, tillægsbevillinger, korrigeret budget, 
forbrug og restbudget og er specificeret i forhold til Indenrigsministeriets bestemmelser.  
Tilsvarende udarbejdes der også i henhold til gældende ministeriums bestemmelser en 
Regnskabsoversigt, der viser de samme oplysninger, blot specificeret i forhold til
kommunens bevillingsniveauer.  
Bemærkningerne til Regnskabsopgørelsen vil derfor svare til bemærkningerne i 
Regnskabsoversigten hvorfor der henvises til Regnskabsoversigtens bemærkninger. 
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Afstemning af regnskabsopgørelse til 
regnskabsoversigten. 

 

 Korr. 
Budget 

Regnska
b 

 

Resultat regnskabsoversigten 125.825 3.580  

Resultat regnskabsopgørelse 92.741 -37.379  

Forskel 33.084 40.959  

  

Forskel består af:  

* Afdrag lån, ramme 403 27.482 27.363  

* Afdrag byudvikling 2.957 3.468  

* Afdrag på ejendomme, ramme 395 (S 
348) 

4.789 7.399  

* Afdrag på ejendomme, ramme 395 ØU 1.455 2.728  

* Lånoptagelse -3.600 0  

* Lånoptagelse ifm. anlæg 0 0  

Afrunding 1 1  

 33.084 40.959  

  
*) Regnskab: Disse beløb, som er med på regnskabsoversigten, er ikke med på 
regnskabsopgørelsen, men er en del af beløbene på finansieringsoversigten. 
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Finansieringsoversigt 2017  -  
Udgiftsregnskab 

 

Beløb i 1.000 kr. (netto) Budget 
2017 

Tillægs- 
bevillinger

Korr. 
Budget 

2017 

Regnskab 
2017 

Mer- 
/mindreudgifter

Likvid beholdning primo 2017 (fkt. 9.01-
9.11) 

-33.744 

Tilgang af likvide aktiver:  
Årets resultat -26.312 119.054 92.742 -37.379 -130.121
Lånoptagelse m.v. (fkt. 8.63-8.79) -3.600 0 -3.600 0 3.600
Øvrige finansforskydninger (fkt. 8.12-8.62) -356 -119.054 -119.410 -20.257 99.153

 
Anvendelse af likvide aktiver:  
Afdrag på lån (fkt. 8.63-8.79) 30.268 0 30.268 40.958 10.690

 
Likvid beholdning ultimo 2017 (fkt. 9.01-
9.11) 

-50.421 

 
Fortegnsforklaringer:  
Budget og regnskab: Mer- 

/mindreudgifter:
Likvid beholdning: 

Udgift = + (plus) Mindreudgift/merindtægt = - 
(minus)

Positiv beholdning = - 
(minus) 

Indtægt = - (minus) Merudgift/mindreindtægt = + 
(plus)

Negativ beholdning = + (plus)

 
 

  
Bemærkninger til finansieringsoversigten – 
2017 

 

 
Årets resultat  
Årets resultat er overført fra regnskabsopgørelsen.  

 
Likvid beholdning ultimo 2017, indeholder ikke statusposteringer på -2.397 mio. kr.  
Faktisk likvid beholdning er -52.818 (1.000 kr.)  

 
Låneoptagelse og afdrag på lån Mio. 

kr. 
 

Afdrag på lån incl. Byudvikling 41,0  
Lånoptagelse   0,0  
Låneoptagelse og afdrag på lån, i alt 41,0  
  
Øvrige finansforskydninger  
Bemærkninger til øvrige finansforskydninger fremgår af bemærkningerne til Balancen. 

 



GRIBSKOV KOMMUNE ÅRSBERETNING 2017 59 

 

Balance 2017  -  Omkostningsregnskab 
 

  

Note Aktiver  (1.000 kr.) Ultimo 2016 Ultimo 2017 

 Anlægsaktiver  
  

1 Materielle anlægsaktiver (fkt. 9.80-9.84) -1.142.708 -1.087.091
 Imaterielle anlægsaktiver (9.85) 0 0

2 Finansielle anlægsaktiver (fkt. 9.21-9.27 og 9.30-9.35) -2.200.714 -2.193.723
 Anlægsaktiver  i alt -3.343.422 -3.280.814

  
 Omsætningsaktiver  
 Varebeholdninger (fkt. 9.86) 0 0

3 Fysiske anlæg til salg (fkt. 9.87) -207.251 -215.811
4 Tilgodehavender (fkt. 9.12-9.19) -141.360 -141.186
 Værdipapirer (fkt.  9.20) 0 0

5 Likvide beholdninger (fkt. 9.01-9.05 og 9.08-9.11) -33.744 -52.818
 Omsætningsaktiver  i alt -382.355 -409.815
 Aktiver  i alt -3.725.777 -3.690.629
  
  

Note Passiver  (1.000 kr.) Ultimo 2016 Ultimo 2017 

6 Hensatte forpligtelser (fkt. 9.90) 130.342 356.622
7 Langfristede gældsforpligtigelser (fkt. 9.63-9.79) 797.978 757.156
8 Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv. (fkt. 9.36-9.49) 5.693 5.380
9 Kortfristede gældsforpligtelser (fkt. 9.50-9.62) 329.083 345.334

10 Egenkapital (fkt. 9.91-9.99) 2.462.681 2.226.137
 Passiver  i alt 3.725.777 3.690.629
  

  
 Fortegnsforklaring:  
 Aktiver og passiver:  
 Det vi ejer eller har tilgode = - (minus)  
 Det vi skylder eller har af forpligtelser samt egenkapital = + 

(plus) 
 

   
Bemærkninger til balance 2017.  

  
Note 1 Materielle anlægsaktiver (fkt. 9.80-9.84)  

 Gribskov Kommunes anlægsaktiver viser værdien af kommunens fysiske aktiver, der er 
 aktiveret i regnskabet og optaget til afskrivning. Eksempler på anlægsaktiver er fast ejendom,  
 maskiner, transportmidler og inventar.  
 Jf. tabel ovenfor er værdien af de materielle anlægsaktiver faldet med 55,6 mio. kr.  
 Ændringen skyldes afskrivninger, samt salg af grund og bygninger. 
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 Der er ikke købt grunde eller bygninger i 2017.  
  
  

Note 2 Finansielle anlægsaktiver (fkt. 9.21-9.27 og 9.30-9.35)  
 De finansielle anlægsaktiver består af kommunens deponerede midler, udlån til 
beboerindskud, indskud til landsbyggefonden. 
Finansielle anlægsaktiver er faldet med 7,0 mio. kr. der hovedsageligt skyldes deponering 
vedr. Museum Nordsjælland, Helsinge Ridecenter samt nedskrivning af tidligere 
deponeringer. 
Ændring af ejerandel i §60 selskaber, lån til betaling af ejendomsskat, samt drift af 
forsyningsområdet.  

   
Note 3 Fysiske anlæg til salg (fkt. 9.87)  

 Fysiske anlæg til salg er et udtryk for den aktuelle samlede værdi bestemt til videresalg.  
 Jf. tabel ovenfor er værdien af anlæg til salg er steget med 8,6 mio. kr. fra 2016 til 2017. 
Ændringen skyldes revurdering af værdien af anlæg til salg foretaget i 2017, samt salg af 
Grunde og bygninger i 2017. Der er ikke købt nye ejendomme, eller grunde i 2017. 

  
Note 4 Tilgodehavender (fkt. 9.12-9.19)  

 Tilgodehavender indeholder blandt andet tilgodehavender fra staten vedr. statsrefusion, 
 tilgodehavender som Gribskov kommune opkræver i debitorsystemet samt andre kort- 
fristede tilgodehavender. 

 De samlede tilgodehavender er faldet med 0,2 mio. kr. der er fremkommet ved forskydninger 
i refusionstilgodehavender til staten. Mellemregninger med foregående

 og følgende år, der er af teknisk karakter samt en stigning i kommunens skyldige 
 debitorer, der fortrinsvis kan henføres til mellemkommunale tilgodehavender. 
 Tilgodehavender fra borgere er faldet, afledet af at opgave omkring inddrivelse af 
 fortrinsberettigede krav er overgået til kommunen. 
  

Note 5 Likvide beholdninger (fkt. 9.01-9.05 og 9.08-9.11)  
 Den likvide beholdning udtrykker Gribskov kommunes kassebeholdning 
 ultimo regnskabsåret.  
 De likvide beholdninger er steget med 19,1 mio. kr., dette skyldes følgende:  
  
 Resultat jfr. Regnskabsopgørelsen:   -37,4  mio. kr.  
 Afdrag på lån.................................:    41,0 mio. kr.  
 Øvrige finansforskydninger...........:   -20,3 mio. kr.   
 Kursregulering...............................:     -2,4 mio. kr.  
  

Note 6 Hensatte forpligtelser (fkt. 9.90)  
 Hensatte forpligtigelser er et udtryk for Gribskov Kommunes pensionsforpligtigelser 
 vedr. tjenestemandspensioner, forpligtigelser vedrørende arbejdsskader, miljø- 
forpligtigelser m.v. 

 De hensatte forpligtigelser er steget med 226,3 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes en 
stigning i tj.mandspensionsforpligtelsen. Der er fra regnskab 2017 kommet nye regler om 
beregningen af forpligtigelsen. 
Gribskov Kommune har fået lavet en aktuarrapport pr. 31/12-2017, hvori de nye regler er 
implementeret. 



GRIBSKOV KOMMUNE ÅRSBERETNING 2017 61 

 

  
Note 7 Langfristede gældsforpligtigelser (fkt. 9.63-9.79)  

 De langfristede gældsforpligtelser viser, hvor meget Gribskov Kommune skylder til  
 diverse kreditinstitutioner m.v.  
 De langfristede gældsforpligtigelser er faldet med 40,8 mio. kr.  
 Årsagen til faldet skyldes alene afdrag, idet der ikke er optaget nye lån i 
2017. 
 

Note 8 Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv. (fkt. 9.36-
9.49) 

 

 Garantier og deposita registreres både som tilgodehavende og gæld i kommunens regnskab. 
Nettogælden er faldet med 0,3 mio. kr. der hovedsageligt skyldes ændringer vedr. kontante 
deposita og beboerindskud. 
 

Note 9 Kortfristede gældsforplitelser (fkt. 9.50-9.62)  
 De kortfristede tilgodehavender viser, hvad gælden udgør ultimo regnskabsåret. Under de 
 kortfristede gældsforpligtelser er registreret kommunens leverandørgæld, mellemregning   
 med kirken samt diverse mellemregningskonti.  
 De kortfristede gældsforpligtelser er steget med 16,0 mio. kr. der hovedsageligt skyldes 
 bevægelser på mellemregningskonto.  
  

Note 10 Egenkapital (fkt. 9.91-9.99)  
 Egenkapitalen er en opgørelse over kommunens kassebeholdning ultimo regnskabsåret 
 Egenkapitalen er faldet med 236,5 mio. kr. til i alt 2.226 mio. kr.  
 Egenkapitalen er endvidere specificeret i årsberetningens afsnit om udviklingen i 
egenkapitalen. 

   
Øvrige bemærkninger til balancen:  

  
  

Note 12 Kautions- og garantiforpligtelser udgør 1.857.000.863kr.   
  
Note 13 Eventualrettigheder udgør 96.549.527 kr. (Indskud i landsbyggefonden) 
  
Note 14 Der er indgået følgende rente-SWAP-aftaler:  
  
 Aftale nr. 1081556/1372030 indgået med Nordea pr. 27. feb. 2012 med udløb 28. nov. 2036. 
 Oprindelig hovedstol pr. 27. feb. 2012 212,3 mio. kr., og 263,7 mio. kr. pr. 28. aug. 2012. 
 Fast rente 2,335%. Aftalen har en restgæld pr. 31-12-2017 på 216,4 mio. kr. 
 Markedsværdien udgør 31-12-2017 -25,4 mio. kr.  
  
  
 Aftale nr. 1077946/1367167 indgået med Nordea pr. 27. feb. 2012 med udløb 28. nov. 2036. 
 Oprindelig hovedstol pr. 27. feb. 2012 217,7 mio. kr.  
 Fast rente 3,93%. Aftalen har en restgæld pr. 31-12-2017 på 177,1 mio. kr. 
 Markedsværdien udgør 31-12-2017 -41,2 mio. kr.  
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 Aftalen erstatter aftaleaftale nr. 983216/1232949  
  
 Aftale S201007120 med Danske Bank oprindelig hovedstol 88,7 mio. kr. med en fast rente på 

3,979% med start juli 2012 og udløb juli 2037. 
Restgæld pr. 31-12-2017 på 81,6 mio. kr. Markedsværdi udgør 31-12-2017 -25,0 mio. kr.

  
 Aftale S201007121 med Danske Bank oprindelig hovedstol 19,8 mio. kr. med en fast rente på 
4,04% med start jan. 2013 og udløb jan. 2038. 
Restgæld pr. 31-12.2017 på 18,4 mio. kr. markedsværdi udgør 31-12-2017 -5,9 mio. kr. 
 
 

Note 15 Regnskab for forsikringsordningen 2017  
  

 Hele 1.000 kr.  

 Forebyggende investeringer 4.983 

 Selvforsikring (Ikke dækkende skadeudgifter) inkl. 
arbejdsskader 

4.549 

 Forsikringspræmier 1.921 

 Alarmer og abonnementer 1.685 

 Opkrævning af forsikringspræmie (Eksterne) -484 

 Forsikringserstatning -1.032 

 Udgifter i alt  11.622 

  

 Budget 2017 11.891 

  

 Mindreforbrug i alt  269 

  
  
 Der er et mindreforbrug på 269 t. kr. Der blev af Byrådet afsat 500 t.kr. til forebyggelse af 
containerbrande, idet forsikringsselskabet stiller øget indsat over for den type risici. Projektet 
er ikke helt gennemført, hvorfor de 269 t.kr. ønskes overført til 2018, så projektet kan 
færdiggøres. 

 Der er foretaget investeringer i Automatisk Brand Anlæg (ABA-anlæg) og udskiftning af 
ældre tyverialarmer, så vi i dag har 28 tyverialarmer samlet på samme platform. Dette har 
været store investeringer, men de har kunnet finansieres inden for det nuværende budget, idet 
udgiften til selvforsikrede skader har været væsentlig lavere end tidligere. 
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Udvikling i egenkapitalen 
 Hele 1.000 kr. 

*Egenkapital 01-01-2017 -2.462.681 

Udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver 1.025 

Udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver 248 

Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver 45.784 

Udvikling på balancekontoen i øvrigt:  

- Resultat iflg. Regnskabsopgørelsen -37.379 

- Afskrivning af restancer 1.845 

- Regulering vedr. forsyningsvirksomheder 2.374 

- Nulstilling af 925/952-konti 7.128 

- Kursregulering vedr. lån -14 

- Kursregulering vedr. obligationer -2.306 

- Regulering indskud, beboerindskud – ældreboliger -3 

- Tilbagebet.pligtige ydelser 925/952, kommunal andel -6.291 

- Reguleringer vedr. hensatte forpligtelser 226.280 

- Reguleringer vedr. leasingforpligtelser 144 

- Opskrivning af funktion 923 -623 

- Nedskrivning af beboerindskuddslån 338 

- Opskrivning af aktier og indskud i selskaber mv. -2.428 

- Opskrivning af funktion 952 415 

- Opskrivning af funktion 924 -96.550 

- Nedskrivning af funktion 924 96.550 

- Afrunding på 9990700505 7 

Egenkapital 31.12.2017 -2.226.137 

 

 

*Egenkapital 01.01.2017 indeholder følgende korrektioner ift. 
egenkapitalen ultimo 2016: 

Hele 1.000 kr. 

0 

Korrektioner til egenkapitalen 01-01-2017, i alt 0 

 
Fortegnsforklaring:  
Egenkapital (kommunens formue) = - (minus)  

 
Nedskrivning af værdier og forpligtelser = + (plus)  
Tilgang af værdier og forpligtelser = - (minus)  
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Langfristet gæld 
 

  

Langfristet gæld         ( i 1.000 
kr.) 

2014 2015 2016 2017 

Ældreboliger 116.607 114.045 108.479 102.603

Lån til betaling af ejendomsskat 187.720 184.474 177.095 170.011

Skoleudbygning 188.292 180.761 173.530 166.589

Flygtningeboliger 22.300 22.801 25.184 23.642

Byudvikling 68.404 65.543 59.375 55.908

Øvrig gæld 263.776 260.390 254.117 238.259

Leasing 178 283 197 144

Langfristet gæld i alt 847.278 828.296 797.978 757.156

  
  
  

Note: Langfristede gæld indeholder særligt afdrag til indfrielse af gæld i Aktivitetshus 
på 3,7 mio. kr.   
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Likviditetsudviklingen 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo 34

Gennemsnit 148

Ultimo 53

(Mio. kr.)
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Opgørelse af låneramme  
 

  
  

1.000 kr. Låneramme 2017 Optaget i 2017 Forskel 
LED-Belysning -1.600 0 1.600 
I alt  -1.600 0 1.600 

  
Jf. BY-beslutning 12/12-2017 optages lånet senest 31/3- 
2018, når det endelige forbrug kendes. Lånet er optaget 09/02-2018.                                         
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Personaleoversigt 
 

 
Udvalg 

Antal fultidsansatte Antal fultidsansatte 

 2017 2016 
Teknisk Udvalg 44 45 

   
Plan- og Miljøudvalget 54 57 

   
Børneudvalget 904 929 

   
Social- og Sundhedsudvalget 411 438 

   
Erhvervs og 
beskæftigelsesområdet 
(Arbejdsmarkedsudvalget) 

147 114 

   
Kultur- og Idrætsudvalget 59 60 

   
Økonomi udvalget 122 133 

   
Gribskov kommune, i alt 1.741 1.776 
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Garantier, eventualrettigheder og -
forpligtelser 

 

  
  
 Kautions- og garantiforpligtelser kr. 
   
 Støttede byggeri 215.345.752 
 Almindelig kaution 1.641.655.111 
  
 Kautions- og garantiforpligtelser, i alt 1.857.000.863 
  
  
 Eventualrettigheder (grundkapital) 96.549.527 
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Regnskabspraksis for Gribskov kommune 
 
Generelt 
Gribskov Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter 
de retningslinjer, der er fastlagt af gældende ministerium i ”Budget- og 
Regnskabssystem for Kommuner”.  
 
Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs og 
kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld 
vedrørende de selvejende institutioner som Gribskov kommune har driftsoverens- 
komst med. 
 
Årsberetningen for Gribskov Kommune indeholder på et overordnet og mere 
overskueligt niveau de samme oplysninger vedrørende kommunens årsregnskab, 
som kommunen på et detaljeret niveau skal give i form af en række obligatoriske 
oversigter til årsregnskabet. Derfor indeholder noteafsnittet kun nogle væsentlige 
noter, idet mere yderligere regnskabsmateriale, forelægges i forbindelse med 
godkendelse af årsregnskabet. 
 
Fra 2010 er det ikke længere et krav at aflægge det omkostningsbaserede regn- 
skab, Gribskov kommune har derfor valgt alene at aflægge det udgiftsbaserede 
regnskab. 
 
Der udarbejdes dog stadig en omkostningsbaseret balance, idet registreringen 
sker på balancekontoen med direkte modpost på egenkapitalen. 
 
God bogføringsskik 
Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. 
 
Den gode bogføringspraksis kan beskrives som den praksis, der til enhver tid 
anses for god skik og brug blandt fagfolk inden for bogføringsområdet. 
 
Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabs- 
system for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter og love bliver fulgt. 
 
Alle registreringer skal varetages under behørig hensyntagen til væsentlighed og 
risiko således, at det samlede regnskab giver et retvisende billede af det driftsmæssige 
resultat. 
 
 
Ændret regnskabspraksis 
Der er foretaget ændringer i regnskabspraksis vedr. tjenestemandsforpligtelsen. 
Se afsnit ”Hensatte forpligtelser”. 
 
Regnskabsopgørelsen 
Indtægter er så vidt muligt indregnet i det regnskabsår, de vedrører. 
 
Drifts-og anlægsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatsop- 
gørelsen er indregnet i det regnskabsår, de vedrører, jfr. transaktionsprincippet, 
forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, 
der sluttede den 12. januar i det nye regnskabsår. 
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Næsten alle udgifter er eksl. moms, idet momsudgifterne refunderes via 
momsudligningsordningen eller indgår i en momsregistreret virksomhed. 
 
I Årsregnskabet præsentation er indeholdt en afrapportering af kommunens 
resultat af de væsentligste faglige resultater samt aktivitetsniveau. 
 
Regnskabsopgørelsen er opbygget ud fra de af byrådet vedtagne politik   
områder m.v. 
 
Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være 
ledsaget af bemærkninger. Der henvises i denne forbindelse til bemærkningerne, 
som er udvalgsopdelt og medtaget i denne årsberetning samt til udvalgenes 
regnskabsmateriale. 
 
Balancen 
Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort 
henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås 
summen af egenkapitalen og forpligtigelser. 
 
Balancen er udarbejdet ud fra de formkrav der er fastsat af gældende ministerium. 
 
Gribskov kommunes principper for indregning og måling af de enkelte balanceposter 
er angivet i det følgende: 
 
Kortfristede tilgodehavender 
 
Tilgodehavender i betalingskontrol 
Fordringer vedrørende hjælp ydet med tilbagebetalingspligt efter lov om 
aktiv socialpolitik og integrationsloven samt fordringer på bidrags skyldige 
skal fra regnskab 2010 fremgå af kommunens balance som "Andre 
langfristede tilgodehavender". 
Fra regnskab 2010 er disse fordringer derfor overført fra tilgodehavender 
i betalingskontrol til andre langfristede tilgodehavender. 
 
Selvejende institutioner der er selvstændigt regnskabsførende 
Da kommunen modtager regnskaberne fra selvejende institutioner som er selv- 
stændig regnskabsførende efter den af kommunen fastsatte tidsfrist for regi- 
streringer på gammelt regnskabsår, indarbejdes disse regnskaber med ét års 
forskydning. D.v.s., at regnskaberne for 2015 indarbejdes i 2016, 
regnskaberne for 2016 indarbejdes i 2017 o.s.v. 
 
Langfristede tilgodehavender 
 
Pantebreve 
Pantebreve der vurderes til ikke at kunne indfries indenfor en rimelig årrække optages 
ikke i balancen, men registreres som note i forbindelse med regnskabet. 
 
Aktier og andelsbeviser m.v. 
Værdien af § 60 selskaber optages i balancen til den indre værdi (kommunens 
andel af egenkapitalen) jfr. gældende ministeriums regler. Da modtagelsen af selskabernes  
regnskaber altid sker efter kommunens regnskabsafslutning vil den værdi der optages i 
balancen altid være 1 år bagud. 
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Udlån til beboerindskud 
Saldoen skal hvert år i forbindelse med regnskabet nedskrives med forventet tab på 
tilgodehavenderne og opskrives efterfølgende år til den nominelle værdi. 
Principperne for nedskrivningen kan jfr. gældende ministeriums regler baseres på, 
 historiske erfaringer og skal dokumenteres. 
I Gribskov kommune tages udgangspunkt i beregning af omsætningshastighed for 
indbetalinger og konstateret gennemsnitligt tab, i de seneste 3 år, ved beregning af 
tab på tilgodehavender. 
I bemærkningerne til regnskabet redegøres der jfr. gældende ministeriums regler for 
den nominelle værdi af tilgodehavenderne. 
 
Indskud i Landsbyggefonden m.v. 
Saldoen jfr. gældende ministeriums regler, skal hvert år i forbindelse med regnskabet 
nedskrives til 0 kr. og opskrives efterfølgende år til den nominelle værdi. 
I bemærkningerne til regnskabet redegøres der jfr. gældende ministeriums regler for 
den nominelle værdi af tilgodehavenderne. 
 
Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
Saldoen skal hvert år i forbindelse med regnskabet nedskrives med forventet tab på 
tilgodehavenderne og opskrives efterfølgende år til den nominelle værdi. 
Principperne for nedskrivningen kan jfr. gældende ministeriums regler baseres på 
historiske erfaringer og skal dokumenteres. I Gribskov kommune anvendes følgende 
principper for nedennævnte udlån og tilgodehavender: 
 
Lån til betaling af ejendomsskat: 
Iflg. loven ydes der kun lån til betaling af ejendomsskat op til boligens seneste 
offentlige vurdering, hvorfor det vurderes at risikoen for tab er minimal og 
tilgodehavender nedskrives derfor ikke. 
 
Deposita leje: 
Tilgodehavendet nedskrives ikke, da der ikke er historiske erfaringer der kan 
begrunde eventuelle tab. 
 
Afvikling af gæld Karlsmindehaven og Strågårdsvej: 
Tilgodehavendet nedskrives ikke, da gælden afvikles i takt med at økonomien 
i boligafdelingen tillader dette. 
 
Lån til Gilleleje Tennisklub: 
Tilgodehavendet nedskrives ikke, da gælden løbende skal afvikles. 
 
Haveforeningen Trekanten: 
Tilgodehavendet nedskrives ikke, da gælden løbende skal afvikles. 
 
Feriefondens køb af sommerhus i 1999: 
Tilgodehavendet nedskrives ikke, da der ikke er historiske erfaringer der kan 
begrunde eventuelle tab. 
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Kortfristet gæld 
 
Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages 
med restværdien på balancetidspunktet. 
 
Særlige forhold: 
 
Beboerindskudslån, statens andel: 
Saldoen korrigeres i forbindelse med regnskabsafslutningen for statens andel af tab på 
tilgodehavender som beskrevet ovenfor under "Langfristede tilgodehavender" - Udlån til 
beboerindskud. 
 
Statens andel af fordringer vedrørende hjælp ydet med tilbagebetalingspligt efter lov om 
aktiv socialpolitik og integrationsloven samt fordringer på bidragsskyldige: 
Fra regnskab 2010 registreres mellemværendet med staten vedr. ovennævnte fordringer 
der er registreret under "Langfristede tilgodehavender". 
 
Feriepengeforpligtelser vedr. ansatte medarbejdere er udtaget af regnskabet 
fra regnskabsår 2010 som følge af forenklede regler vedr. det omkostnings- 
baserede regnskab. 
Fra regnskab 2010 er således kun feriepengeforpligtelser vedr. afgåede 
medarbejdere registrerede. 
 
Langfristet gæld 
Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden 
på balancetidspunktet 
 
Indregning og måling af materielle aktiver 
  
Fra regnskab 2010 er alle materielle aktiver vedr. vand og spildevandsområdet 
udtaget af balancen idet vandforsyningen er privatiseret og spildevandsområdet 
selskabsgjort. 
 
Fra regnskab 2010 er der også foretaget en opdeling i registreringen af hvad 
der er grunde og hvad der er bygninger, således at disse nu registreres på 
hver sin gældende funktion i regnskabet. 
 
Der oprettes et anlægskartotek, som indeholder alle oplysninger og beregninger 
på aktiverne. Anlægskartoteket er et selvstændigt registreringsmodul der er 
integreret i PRISME-økonomisystem. 
Anlægskartoteket er oprettet i overensstemmelse med gældende ministeriums 
regler. 
 
Kun aktiver med en værdi på 100.000 kr., eller der over medtages. Dette vil typisk 
være tilfældet i forbindelse med nye anlæg / anskaffelser. 
 
Aktiver grupperes i de tilfælde, hvor der i forbindelse med nybygning, tilbygning eller 
væsentlig modernisering er anskaffet flere aktiver til samme geografiske sted, 
der hver især falder under bagatelgrænsen. 
 
Afskrivningsgrundlaget for materielle anlægsaktiver fastsættes ved indregningstidspunktet 
som kostprisen. Som en undtagelse fra reglen om anvendelse af kostprisen gælder, 
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at bygninger anskaffet før 1. januar 1999 skal måles til den offentlige ejendomsvurdering 
pr. 1. januar 2004 (1/10-2003) korrigeret for af- og nedskrivninger samt opskrivninger, 
der er foretaget i 2004 og efterfølgende år. 
 
Opskrivning/nedskrivning foretages kun ved ekstern hændelse (f.eks. ved forurening 
af jord), der har konsekvenser for aktivets værdi. Der foretages kun opskrivning ved 
en varig og væsentlig værdiforøgelse. Forsigtighedsprincippet iagttages. 
 
I nogle enkelte tilfælde kan der eksistere en scrapværdi, som skal fratrækkes 
anskaffelsesprisen og dermed ikke indgå i afskrivningsgrundlaget. Scrapværdien er den 
værdi, som kommunen forventer at få for aktivet ved udløb af dets brugs- 
værdi med fradrag af eventuelle nedtagelses-, salgs, eller retableringsomkostninger 
(ved fastsættelse af scrapværdi kan ikke indregnes forventede prisstigninger herunder 
inflationsgevinster). 
 
Scrapværdien skal kun fratrækkes anskaffelsesprisen i de tilfælde, hvor det vurderes, 
at den vil udgøre en væsentlig andel af den samlede anskaffelsespris, eller hvor der 
eksisterer en kontrakt med en aftale med en tredje part om overtagelse af aktivet 
efter en fastsat periode. 
 
Afskrivningerne påbegyndes i det år, hvor aktivet tages i brug. En eventuel ændring af 
brugstiden medfører ændringer af de fremtidige afskrivninger, således at aktivet 
afskrives over den nye resterende brugstid. Ændring i brugstiden indebærer derimod 
ikke korrektion af allerede foretagne afskrivninger. 
 
Der foretages lineære afskrivninger på baggrund af en vurdering af aktivernes forventede 
levetider/brugstider. Formålet med at foretage afskrivninger er at fordele anskaffelsesprisen 
for et aktiv systematisk over aktivets brugstid. 
 
Udgangspunktet for afskrivningsgrundlaget er den bogførte værdi (regnskabsværdien). 
Denne værdi nedsættes med en evt. scrapværdi, som svarer til aktivets restværdi 
når dette forventes afhændet. 
 
Evt. scrapværdier er relevante f.eks. i forbindelse med leasing, hvis det fremgår 
af leasingkontrakten, at aktivet har en rest værdi. 
 
Aktiver med ubegrænset levetid (jord/grunde) afskrives ikke. 
 
Indgår kommunen fast lejeaftaler om brug af bygninger/jord skal bygningen registreres 
som om kommunen ejede bygningen. Den registrerede værdi skal svare til summen af 
lejen i lejeperioden (kapitaliseret med en passende diskonteringsfaktor), evt. optages 
nypris, vurdering (fortaget af Ejendomsteam). Dette kan være aktuelt, hvis det vurderes, 
at den fastsatte husleje er lavere end "markedslejen". Aktivet afskrives ikke. 
 
Levetiderne er fastlagt af gældende ministerium: 
 
Bygninger 15-50 år 
Tekniske anlæg, maskiner mv. 5-30 år 
Inventar, IT-udstyr mv. 3-10 år 
 
I tilknytning til aftalerne om den kommunale økonomi for 2007 er det aftalt at autorisere 
levetiderne vedrørende aktiverne, dog således at Gribskov kommune, på nogle områder, 
kan vælge hvilken levetid, indenfor et bestemt interval, kommunen ønsker at anvende. 
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Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 
Udgifterne til igangværende byggeprojekter, forudbetaling, samt omkostninger vedrørende 
materielle anlægsaktiver under opførelse, registreres i regnskabet og balancen. Efter ibrugtagning 
flyttes aktivet og afskrivning påbegyndes. 
 
Indregning og måling af immaterielle aktiver 
 
Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver 
Immaterielle anlægsaktiver defineres som identificerbare ikke-finansielle anlægsaktiver 
uden fysisk substans, som er erhvervet til vedvarende eje eller brug i produktion, 
bortforpagtning eller ligende. Typisk vil der være tale om udviklingsomkostninger. 
Det kan være udgifter til forskellige udviklingsaktiviteter f.eks. investering i 
systemudvikling eller visse softwareudgifter. 
 
Et kriterium for, at et immaterielt aktiv indregnes i status, er, at det er identificerbart. 
Dvs., at aktivet udgør et separat aktiv, eller at der på anden måde kan redegøres for 
de fremtidige fordele eller det fremtidige servicepotentiale fra aktivet. 
 
For at kunne indregne et immaterielt aktiv i anlægskartotek og statusopgørelse, 
skal der endvidere gælde, at det er sandsynligt, at der er fremtidige økonomiske 
ressourcer forbundet hermed, samt at aktivets værdi kan opgøres pålideligt. 
 
For internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver vil det ofte være svært at opgøre 
aktivets værdi pålideligt. Denne type af immaterielle anlægsaktiver skal alene medtages, 
hvor aktivet er centralt og væsentligt for opgavevaretagelsen. For immaterielle 
anlægsaktiver erhvervet mod vederlag kan aktivets værdi opgøres pålideligt, og 
disse skal derfor medtages i anlægskartoteket. 
 
Yderligere krav, som skal være opfyldt for at indregne et immaterielt anlægsaktiv er: 
• Aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår (dvs. har en forventet 
brugstid på mere end et år) 
 
• Immaterielle anlægsaktiver til en værdi på over bagatelgrænsen på 100.000 kr. 
indregnes, hvis aktivet opfylder de øvrige kriterier for indregning. 
 
Immaterielle anlægsaktiver skal måles til kostprisen. 
Kostprisen for immaterielle aktiver omfatter købsprisen incl. eventuelle afgifter 
(undtaget moms) til told eller ligende i forbindelse med købet. Med til kostprisen 
skal endvidere regnes andre omkostninger, der relaterer sig direkte til ibrugtagel- 
sen af aktivet som f.eks. honorarer til konsultation af fagkonsulenter. 
Eventuelle rabatter i forbindelse med anskaffelsen af aktivet fratrækkes 
anskaffelsesprisen. 
 
Efterfølgende udgifter, der relaterer sig til et immaterielt anlægsaktiv, må kun 
tillægges aktivets værdi, hvis de medfører, at de fremtidige økonomiske ressourcer, øges 
ud over det oprindeligt antagne. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis de efterfølgende 
udgifter bevirker, at aktivets levetid, kapacitet eller kvaliteten af output forøges udover 
det oprindeligt antaget. Efterfølgende udgifter, der ikke resulterer i en forøgelse af de 
økonomiske ressourcer, som aktivet tilfører kommunen, skal derimod registreres 
som en udgift i den regnskabsperiode, de relaterer sig til. 
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Oftest vil det for immaterielle aktivers vedkommende være meget vanskeligt at 
vurdere, om efterfølgende udgifter til aktivet vil resultere en forbedring af aktivet, 
således at mængden af fremtidige fordele fra aktivet vil øges. Derfor vil udgifter til 
immaterielle anlægsaktiver, efter at aktivet er indregnet i status, som hovedregel 
altid blive betragtet som en udgift, der straksafskrives, og således ikke påvirker 
målingen af aktivet. 
 
Afskrivningsgrundlaget for immaterielle anlægsaktiver fastsættes ved 
indregningstidspunktet som kostprisen. I enkelte tilfælde vil der eksistere en scrapværdi 
for aktivet, som skal fratrækkes anskaffelses- eller kostprisen. Scrapværdien for 
immaterielle aktiver vil dog oftest være nul, hvormed afskrivningsgrundlaget kan 
fastsættes som den historiske kostpris. Dette er dog ikke tilfældet, hvis en tredje 
part har forpligtet sig til at købe kommunens immaterielle aktiv efter udløbet af 
den forventede brugstid. 
 
Immaterielle anlægsaktiver skal afskrives lineært over den forventede brugstid. 
For immaterielle anlægsaktiver må dog maksimalt anvendes en afskrivningsperiode på 10 år. 
Dette skyldes, at immaterielle aktiver har en høj risiko for teknisk eller teknologisk 
forældelse, og at usikkerheden ved fastsættelsen af levetiden er større, jo længere 
levetiden antages at være. Afskrivningsperioden må derfor ikke overstige 10 år. 
 
Efterfølgende værdi i anlægskartotek 
Efter et immaterielt anlægsaktiv er optaget i anlægskartoteket skal det fremgå til den 
historiske kostpris fratrukket akkumulerede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger. 
 
Kommuner skal med jævne mellemrum tage værdien af de immaterielle anlægsaktiver 
op til vurdering. I enkelte tilfælde kan det være relevant at nedskrive et immaterielt anlægsaktiv. 
 
Nedskrivning af aktivets værdi skal alene ske, hvor aktivets værdi som følge af en 
faktisk hændelse forringes betydeligt, og det skønnes, at denne ændring i aktivets 
værdi vil være permanent. 
 
Det er ikke tilladt at foretage opskrivning på immaterielle anlægsaktiver, da der er en 
stor usikkerhed forbundet med denne type af aktiver. 
Et immaterielt anlægsaktiv bogføres i anlægskartoteket som en afgang, 
når det ikke længere anvendes i kommunen, og dermed ikke kan forventes at tilføre 
kommunen økonomiske ressourcer eller servicepotentiale. 
 
 
Omsætningsaktiver 
 
Materielle omsætningsaktiver 
Fra regnskab 2007 er det obligatorisk at indregne varebeholdninger/lagre i balancen. 
 
Kun større eller væsentlige varebeholdninger og – lagre, hvor varerne forbruges 
i et andet regnskabsår end de er anskaffet i registreres. 
Væsentlige varebeholdninger under denne kategori kan f.eks. omfatte større 
lagre på forsyningsområdet, mens mindre reservedelslagre ikke indregnes. 
 
Alle kommunens varebeholdninger, der overstiger 1 mio. kr., skal indregnes. 
Varebeholdninger omfatter i den sammenhæng varekategorier, der registreres 
på samme funktion. 
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Varebeholdninger under 1 mio. kr. skal indregnes, såfremt der er væsentlige 
forskydninger i lagerets størrelse fra år til år, og hvis varelageret overstiger 
bagatelgrænsen på 100.000 kr. 
 
Om en forskydning i lagerbeholdningen kan anses som væsentlig, afgøres på 
baggrund af en konkret vurdering, men skal dog hvile på et dokumenteret 
grundlag f.eks. den historiske udvikling i varebeholdningens størrelse. 
 
Varelagre på under 100.000 kr. indregnes ikke. Der afskrives ikke på denne kategori. 
 
Fysiske anlæg til salg 
Grunde og bygninger bestemt til videresalg: 
Aktiver med en anskaffelsesværdi på over 100.000 kr. skal medtages. 
Aktiverne måles til kostpris evt. tillagt forbedringsomkostninger. Der kan eksempelvis 
være tale om grunde, der bliver byggemodnet. 
Aktiverne afskrives ikke, da omsætningsaktiver ikke er bestemt til fortsat brug 
men til bortsalg. 
 
Fra regnskab 2010 er der sket en vurdering af fysiske anlæg til salg. 
I forhold til denne vurdering er anlægskartoteket opdateret. 
Tilsvarende vil der fremover i forbindelse med regnskabet ske en vurdering af hvilke 
fysiske anlæg der er til salg. 
 
Fremover vil salgsprisen blive vurderet hvert 5. år. 
 
I 2017 blev der gennemført en gennemgang af grunde og bygninger til salg. Formålet var at 
ændre værdiansættelsen af aktiverne, således at de afspejler den aktuelle markedsværdi.  
Vurderingen blev foretaget af Kommunens Center for Byer, Ejendomme og Erhverv. 
 
Hensatte forpligtelser 
 
Hensatte forpligtelser skal fra regnskabsår 2008 indeholde forpligtelser 
vedrørende pensioner, åremålsansatte, arbejdsskade, miljø, retssager, 
erstatningskrav, reetablering ved fraflytning af lejede lokaler, garantier jfr. 
social og boliglovgivningen samt pilotcentre. 
 
Hensatte forpligtelser kan indregnes i balancen når: 

 kommunen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat 
       af en tidligere begivenhed, og 
 det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens 
       økonomiske ressourcer, og 
 der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen. 

 
Beløb under 100.000 kr. indregnes ikke. 
 
Pensionsforpligtelser: 
Pensionsforpligtelser der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, skal optages i 
balancen. Den uafdækkede pensionsforpligtigelse opgøres aktuarmæssigt hvert 5. år. 
 
Pensionsforpligtelsen opgøres med virkning fra regnskab 2007 på baggrund af 
forudsætninger om en pensionsalder på 62 år. Forventet levealder baseres på Finans- 
tilsynets seneste offentliggjorte benchmark for levetidsforudsætninger incl. Benchmark for  
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forventede fremtidige levetidsforbedringer. 
Renteniveau baseres på EIOPA’s risikofrie diskonteringsrentekurve uden volatilitetsjustering. 
 
Forpligtelsen opgøres både for pensionerede, fraflyttede og erhvervsaktive 
tjenestemænd og opgøres for samtlige af kommunens områder. 
 
Udover den aktuarmæssige beregning hvert 5. år, der er medtaget i åbnings- 
balancen pr. 1/1-2007, skal de løbende ændringer i pensionsforpligtelserne 
registreres årligt. De årlige, ikke aktuarmæssigt, beregnede forpligtelser skal 
reguleres i forhold til den aktuarmæssige beregning hvert 5. år. 
 
20,3% af lønudgifterne til tjenestemænd fratrukket udbetalingerne til tjeneste- 
mandspensionister, borgmesterpension, samt udbetalinger til økonomistyrelsen 
vedr. lærere i den "lukkede gruppe". 
 
Der er pr. 31.12.2017 beregnet nye pensionsforpligtigelser over tjenestemandsfor- 
pligtelser. Den aktuarmæssige beregning der er modtaget fra Sampension, 
er den der er lagt til grund for vores forpligtigelser over for tjenestemænd. 
  
Arbejdsskadeforpligtelser 
Arbejdsskadeforpligtelserne opgøres hvert år ud fra en aktuarmæssig beregning, 
som udarbejdes af forsikringsmæglerfirmaet Willis I/S. 
 
Erstatningskrav 
Forpligtelser som følge af erstatningskrav indregnes i regnskabet på baggrund af 
konkrete sager om erstatningskrav. 
 
Retssager 
Forpligtelser som følge af retssager indregnes i regnskabet på baggrund af 
konkrete retssager. 
 
Miljømæssige krav 
Miljømæssige krav indregnes i regnskabet på baggrund af konkrete sager vedr. 
miljømæssige krav. 
 
Reetablering ved fraflytning af lejede lokaler 
Forpligtelser i forbindelse med reetablering ved fraflytning af lejede lokaler ind- 
regnes i regnskabet på baggrund af konkrete sager herom. 
 
Garantier jfr. social og boliglovgivningen 
Forpligtelser vedr. garantier jfr. social og boliglovgivningen indregnes i regnskabet 
på baggrund af konkrete sager herom. 


