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INDLEDNING

Denne budgetbog indeholder generelle bemærkninger med beskrivelse af de fælles forudsætninger, 
der har ligget til grund for budgetlægningen. Det drejer sig om:

• Oversigt over totalbudgettet 

• Bevillings- og investeringsoversigt

• Opdeling af budgettet på delrammer med en beskrivelse af, hvad budgetterne forventes anvendt 
til

• Forudsætninger vedr. befolkningsudviklingen og pris- og lønudviklingen.

• Mængdeforudsætninger, enhedspriser, sammenhænge mellem budget, produktion/nytteværdi og 
service samt resultatmål mv.

Beløb med fortegnet "-" betyder indtægter/overskud og beløb uden fortegn betyder 
udgifter/underskud.

Bevillingsstyring

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning i budget- og regnskabssystemet har 
bemærkningerne til opgave at give kommunalbestyrelsen og forvaltningerne det fornødne 
baggrundsmateriale til en politisk og økonomisk bedømmelse af budgettets og regnskabets 
forudsætninger og indhold.

Bemærkningerne kan have en bevillingsmæssig funktion, ligesom bemærkningerne kan indeholde 
bindende oplysninger om bevillingens materielle indhold, om eventuelle forbehold og betingelser for 
bevillingens udnyttelse og om mulighederne for omflytning af beløb inden for et givet udvalgsområde
m.v.

Økonomiudvalget har den 27.03.2006 behandlet økonomiske styringsmetoder i Gribskov Kommune. 
Her blev det besluttet at opdele budgetterne i rammer (politikområder) for de enkelte udvalg, hvor 
bevillingerne gives på rammeniveau.

Prisfremskrivninger

Prisfremskrivninger er foretaget på grundlag af KL's skøn over prisudviklingen. For budget 2017 
vurderer KL, at der vil være kommunale prisstigninger på 1,93% og lønstigninger på 2,16%. 

Forsørgelsesudgifterne fremskrives med satsreguleringsprocenten, der er på 1,60%

Befolkningsforudsætninger

Forventningerne til befolkningsudviklingen og befolkningens aldersmæssige sammensætning har stor 
betydning for budgetlægningen og planlægningen på mange områder i kommunen. Sektorområder 
som f.eks. ældre, dagpasning og skole er områder, som i særlig grad påvirkes af 
befolkningsudviklingen.

Befolkningsprognosen for Gribskov Kommune for 2016-2027 ligger til grund for budget 2017-2020. 
Prognosen blev tiltrådt af Byrådet den 30.05.2016. 

Befolkningsprognosen bygger på en række forudsætninger såsom fødsler, det politisk vedtagne 
boligprogram, flyttemønsteret mellem lokalområder og flyttemønsteret til og fra kommunen.
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Befolkningsprognose

 
 
Note: Befolkningstal er pr. 31. december i pågældende år

For en nærmere præsentation af befolkningsprognosen henvises til Befolkningsprognose for Gribskov 
Kommune 2016-2027 (tilgængelig på www.gribskov.dk).

Befolkningsregulering

I Gribskov Kommune sker der normalt en årlig befolkningsregulering, således at budgetterne på de 
befolkningsafhængige områder justeres for ændringer i befolkningen. Der sker befolkningsregulering 
af budgetterne på områderne børnepasning, skole og sundhed (ældre). 

Befolkningsreguleringen af bevillingerne sker på baggrund af beregnede gennemsnitlige udgiftstal. 
Der befolkningsreguleres kun for de variable udgifter, og reguleringen sker med 100%. De faste 
udgifter befolkningsreguleres ikke, hvilket betyder, at evt. udgifter til kapacitetstilpasninger skal 
besluttes separat.

Befolkningsreguleringerne indarbejder mer- og mindreudgifterne til den forventede 
befolkningsudvikling i budgettet, således at der er dækning til en uændret service uafhængig af 
befolkningsændringerne. I tilfælde af afvigelser fra prognosen, er det de faktiske børnetal, der er 
afgørende for fx bevillingen til den enkelte skole eller daginstitution. 

Der er i budget 2017-2020 sket følgende befolkningsreguleringer:

 

Positive tal betyder, at budgetterne øges

Reguleringer sker ift. de forventninger til befolkningsudviklingen der lå til grund for budget 2016-
2019.
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Der indarbejdes de forventede befolkningsreguleringer for hele budgetperioden. Efterfølgende i 
forbindelse med nye befolkningsprognoser i de kommende år vil disse reguleringer justeres. Når der 
er store ændringer i befolkningsreguleringen i 2020 skyldes det, at der allerede er indarbejdet 
reguleringer for årene frem til 2019, og der sker derfor kun marginale justeringer som følge af 
ændringer i prognosetallene for årene 2017-2019. Der er ikke tidligere indarbejdet 
befolkningsreguleringer for 2020, og derfor indgår udviklingen i dette år med fuld effekt. 

Flytning af administrativ lønsum

I budget 2016 er alt administrativ lønsum ekskl. virksomheder o.lign. blevet flyttet fra de respektive 
fagudvalg til at ligge samlet under Økonomiudvalget. Flytningen af lønsummen understøtter en mere 
fleksibel anvendelse af ressourcer i organisationen. 
Som følge af denne flytning er budgettet under Økonomiudvalget blevet øget væsentlig i forhold til 
tidligere år, hvorimod budgetterne på fagudvalgene er tilsvarende lavere.

Nedlæggelse af Erhvervs- og Turismeudvalget

Erhvervs- og Turismeudvalget nedlægges og udvalgets opgaveportefølje overføres til henholdsvis 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget. Turismeområdet overføres 
således til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervsområdet overføres til Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget.

Fordelingen af Erhvervs- og Turismeudvalgets budget sker primo 2017.
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BEVILLINGSOVERSIGT

Hovedoversigt

 
Positive tal: Udgifter eller underskud

Negative tal: Indtægter eller overskud
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Indtægter
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Ordinære driftsudgifter
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Ordinære anlægsudgifter
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Renter

Finansielle ændringer

 

Byudvikling
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Forsyningsvirksomheder

Mellemværendet med forsyningsvirksomhederne
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INDTÆGTER
 

Skatteprocenter/promiller

Byrådet har vedtaget følgende skatteprocenter for 2017:

Personskat 24,70 %

Kirkeskat 0,88 %

Grundskyld 29,34 ‰

Grundskyld på landbrugsejendomme m.v. 7,20 ‰

Dækningsafgift for erhvervsejendomme  0,00 ‰

Dækningsafgift for offentlige ejendomme:

 - grundværdi  14,67 ‰

 - forskelsværdi  8,75 ‰

Statsgaranti /Selvbudgettering

Ved budgettering af indkomstskatter, udligning og tilskud skal kommunen vælge mellem enten 
statsgaranti eller selvbudgettering. Byrådet tager ved budgetvedtagelsen stilling til, hvilken metode 
der skal vælges.

Ved statsgaranti fastlægger staten indtægterne ud fra tidligere års indkomster og tilbyder kommunen
et fastsat indtægtsgrundlag for skatter, udligning og tilskud.

Ved selvbudgettering skønner kommunen den forventede udvikling i udskrivningsgrundlag og 
befolkning, og på den baggrund udarbejdes en indtægtsprognose. Indtægterne vil derefter blive 
reguleret i forhold til kommunens faktiske udskrivningsgrundlag, ligesom udligningsordningerne vil 
blive reguleret i forhold til de faktiske tal.

Gribskov Kommune har i 2017 valgt statsgarantien.
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Ramme 400 - Indtægter

Delramme 40010 – Moms

Budget 2017
(i hele kr.)

0 kr. 

Beskrivelse af 
området

Kommunerne betaler moms af deres køb, men får efterfølgende 
refunderet momsen. 

Delramme 40020 – Indkomstskatter

Budget 2017
(i hele kr.)

-1.782.204.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Indtægter fra kommunale indkomstskatter. Udskrivningsprocenten er på 
24,7% og udskrivningsgrundlaget på 7.215.401.000 kr.

Målgruppe (brugere) Alle borgere i Gribskov Kommune med en skattepligtig indtægt over 
bundfradraget.

Delramme 40030 – Regulering tidligere år

Budget 2017
(i hele kr.)

0 kr. 

Beskrivelse af 
området

Ved valg af selvbudgettering sker der i budgetåret en udbetaling af de 
budgetterede indkomstskatter og udligning/tilskud. Når de faktiske 
indtægter m.v. er kendte, sker der en efterregulering. Efterreguleringen 
sker 3 år efter indkomståret. 

I 2017 sker efterregulering af 2014, hvor kommunen valgte 
statsgarantien. Der sker derfor ikke nogen efterregulering i 2017.

Delramme 40040 - Grundskyld

Budget 2017
(i hele kr.)

    -466.774.000  kr.

Beskrivelse af 
området

Indtægter fra kommunale grundskatter. Grundskylden er på 29,34‰ og 
udskrivningsgrundlaget på 16,3 mia. kr. inkl. landbrugsejendomme. 

Målgruppe (brugere) De skattepligtige er alle ejere af grunde i Gribskov Kommune. For 
landbrugsejendomme, øvrige erhvervsejendomme og offentlige 
ejendomme er der begrænsninger i hvilken grundskyld, kommunerne kan
opkræve.

For landbrugsejendomme skal betales samme grundskyldspromille som 
for øvrige ejendomme dog maksimalt 7,2‰.

For offentlige ejendomme må der ikke opkræves grundskyld, men i stedet
må der opkræves dækningsafgift. 
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Der må af grundværdien opkræves en afgift der er halvdelen af 
kommunens normale grundskyld, dvs. i Gribskov 14,67‰. Derudover må
opkræves en afgift af forskelsværdien mellem grundværdien og 
ejendomsværdien på maksimalt 8,75‰.

For erhvervsejendomme må der som for offentlige ejendomme ikke 
opkræves en grundskyld, men i stedet kan der opkræves dækningsafgift 
på maksimalt 10,00‰. I Gribskov Kommune har man valgt ikke at 
opkræve dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Delramme 40050 - Selskabsskatter

Budget 2017
(i hele kr.)

    -9.936.000  kr.

Beskrivelse af 
området

Indtægter fra primært selskabsbeskatning, men også indtægter fra 
dødsbobeskatning og fra §48-beskatning indgår også på denne 
ramme.

Selskabs- og dødsboskatterne opkræves af staten og udbetales til 
kommunerne 3 år efter skatteåret. Gribskovs indtægter i 2017 er 
derfor kommunens andel af de faktiske selskabsskat fra indkomståret 
2014.
 

Delramme 40060 – Udligning og generelle tilskud

Budget 2017
(i hele kr.)

    -150.205.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Rammen indeholder Gribskov Kommunes andel af bloktilskuddet og  
resultatet af den mellemkommunale udligning.

Bloktilskuddet indeholder et grundtilskud, der er historisk bestemt. 
Tilskuddet justeres årligt med DUT-ændringer samt ændringer i 
budgetgaranti og balancetilskud. Bloktilskuddet fordeles efter kommunens
befolkningstal. Gribskov Kommunes andel af bloktilskuddet er 0,73%. 
Dog får kommunen kun 0,69% af ændringerne i bloktilskuddet, det 
skyldes, at ændringer i bloktilskuddet har konsekvenser for 
udligningsordningen.

Den mellemkommunale udligning indeholder en udligning af 
beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, hvor kommuner med højt 
beskatningsgrundlag og lavt udgiftsbehov betaler til kommuner i den 
omvendte situation. 

Udligningen sker på baggrund af objektive kriterier, således at faktiske 
udgifter ikke indvirker på udligningen - det afgørende for udligningen er 
befolkningens aldersfordeling samt en række socio-økonomiske forhold 
som uddannelsesniveau, boligforhold, andel i kommunens arbejdsstyrke 
uden beskæftigelse mv.
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Delramme 40070 – Kommunale bidrag

Budget 2017
(i hele kr.)

    5.394.000  kr.

Beskrivelse af 
området

I 2017 betaler kommunen 131 kr. pr. borger til regionale 
udviklingsopgaver.

Udgifterne pr. borger er centralt fastsat. 

Udgiften pr. kommune beregnes på baggrund af Danmarks Statistiks 
forventninger til befolkningen pr. 1. januar 2017.

Delramme 40080 – Beskæftigelsestilskud

Budget 2017
(i hele kr.)

    -67.128.000 kr. 

Beskrivelse af 
området

Indtægten skal dække Gribskov Kommunes udgifter til udbetaling af 
dagpenge samt aktiveringsudgifter vedr. de forsikrede ledige. 
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31  Teknisk Udvalg

Ramme 310 - Veje

Delramme 31030  – Vintertjeneste

Budget 2017
(i hele kr.)

6.612.000

Beskrivelse af 
området

Budgetbeløbet er afsat til vintertjeneste, snerydning, saltning mm. af de 
kommunale veje mv. Alle arbejder indenfor vintertjenesten udføres ift. 
indgåede kontrakter med eksterne leverandører.

Vintertjenesten er tilrettelagt ud fra målsætningen i kommunens Vinterre-
gulativ for fremkommelighed på døgnveje (kommunens større trafikveje, 
hvor der vinterbekæmpes hele døgnet) og dagveje (kommunens lokalveje,
cykelstier og veje ved alle kommunens ejendomme, der kun vinterbe-
kæmpes på i dagtimer).
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Målgruppe (brugere) Alle trafikanter

Produktionsomfanget 
på området 
(mængder)

Serviceniveauet for snerydning sker iht. vinterregulativet af 254 km 
døgnveje, 120 km dagveje, 34 km veje med lav prioritet.

I en normal vinter regnes med 60 saltudkald på døgnveje, 40 saltudkald
på dagveje og 10 udkald til snerydning på både døgn- og dagveje.

Forudsætninger i 
øvrigt

Væsentlig usikkerhed idet der er stor variation i behov fra år til år.

Ændringer i budget I budgetvedtagelsen 2017-2020 er budgettet tilrettet på Vintertjeneste. 
Det har medført en budgetreduktion på 1.574.000 kr. i 2017 og 1.474.000
kr. årligt i 2018-2020.
I budgetaftalen 2017-2020 er der indlagt en besparelse på vintertjenesten
med 400.000 kr. årligt i 2018-2020.

Delramme 31050 – Udendørs belysning og trafiksignaler

Budget 2017
(i hele kr.)

4.097.000 kr.  

Beskrivelse af 
området

Budget til drift og vedligehold af vejbelysning samt reparationer af 
signalanlæg og andet elektronisk vejudstyr.

Ny aftale på Drift & Vedligeholdelse af belysning pr. 1. april 2015

EU-direktiv betyder, at ca 29% af armaturerne skal udskiftes til mere 
energivenlige armaturer.

Udskiftning til LED på gadebelysning:
I budgetaftalen 2017-2020 er der under anlæg afsat 1,0 mio. kr. i 2017 til 
udskiftning af armaturer, og den driftsmæssige gevinst anvendes til den 
videre udskiftning af armaturerne.
Derudover afsættes der 0,6 mio. kr. i 2017 under anlæg til udskiftning af 
lyskilde, hvor der fra 2018 vil være en årlig gevinst på 0,6 mio. kr. på 
driften.

Målgruppe (brugere) Alle trafikanter og borgere i øvrigt.

Produktionsomfanget 
på området 
(mængder)

9.200 lamper
5 signalanlæg
2 LED-pyloner
mindre anlæg

Forudsætninger i 
øvrigt

Det forudsættes:
• At der ikke etableres større nye anlæg, som skal dækkes indenfor 

eksisterende rammer
• At der ikke sker større mængder hærværk på anlæggene
• At der ikke er anlæg, som kræver større renoveringsinvesteringer

Ændringer i budget I budgetaftalen 2017-2020 er der indlagt en besparelse på 600.000 kr. 
årligt i 2018-2020 som følge af udskiftning til LED på gadebelysning.
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Delramme 31051– Entrepriser vejområdet

Budget 2017
(i hele kr.)

17.585.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Gribskov Kommune er geografisk en stor kommune. Det medfører, at der 
er mange kilometer vej, der skal vedligeholdes. 

Hovedparten af kommunens driftsområder er udliciteret. Delrammen 
omfatter kontraktbundne opgaver for vejdrift på offentlige veje. Vejdriften 
er opdelt i 11 entrepriser.
Fra medio april 2014 blev der indgået en 2-årig kontrakt med 8 forskellige
leverandører som varetager 10 delaftaler. Disse kontrakter er forlænget og
løber frem til 31.12.2017. Kontrakterne skal i udbud igen i 2017. 

Nyt fælleskommunalt asfaltudbud forventes af afløse eksisterende 
kontrakt fra foråret 2017 og 4 år frem.

Opgaverne er opdelt på følgende fagudbud:
Brolægning
Broreparation
Færdselstavler og vejinventar
Fejning af stier og kørebaner
Ukrudtsbekæmpelse
Affald
Rabatgræs
Kørebaneafmærkning
Rabatregulering, grus- pladser og veje
Tømning af rendestensbrønde mv.
Asfalt

Målgruppe (brugere) Alle trafikanter og borgere

Produktionsomfanget 
på området 
(mængder)

Kommunen har 415 km veje, 74 km stier samt ca. 90 broer og bygværker.

Vejarealerne vedligeholdes i forhold til vedtagne serviceniveauer og med 
henblik på fastholdelse af anlægskapitalen.

Forudsætninger i 
øvrigt

Kontrakterne indeksreguleres ift. de konkrete kontrakter, som er forskellig 
fra (højere end) kommunens generelle budgetfremskrivning.

Ændringer i budget I budgetaftalen 2017-2020 er der indlagt en besparelse på asfaltområdet 
med 1.700.000 kr. årligt i 2017-2020.

Delramme 31060 – Administration vejområdet

Budget 2017
(i hele kr.)

7.427.000 kr. 

Beskrivelse af 
området

Delrammen vedr. følgende opgaver:
• Materielgården
• Vejafvandingsbidrag
• Brorenovering

Side 35



• Renovering og reparation af afvandingssystemer
• Kortlægning af vejafvandingssystemer
• Rådgivning 
• Systemudgifter - Rosy, Synchroniser, Danbro mv.
• Bygherreleverancer - riste, bænke, affaldsspande mv.
• Private fællesveje
• Parkeringsvagt

Vejbidraget betales til Gribvand A/S for afledning af vand fra veje til 
Gribvands kloak. Dialog om bidragets størrelse pågår.

Målgruppe (brugere) Alle trafikanter og borgere.

Produktionsomfanget 
på området 
(mængder)

Området dækker ikke udbudte driftsmæssige arbejder der kan variere
i type og omfang. Dertil dækkes omkostninger til diverse fagsystemer 
og vejafvandingsbidrag.

Ændringer i budget I budgetaftalen 2017-2020 er der indlagt en besparelse på vejservice med
350.000 kr. årligt i 2017-2020.

Delramme 31061 – Arbejder udenfor entreprise

Budget 2017
(i hele kr.)

329.000 kr. 

Beskrivelse af 
området

Delrammen vedr. følgende opgaver:
• Springvand drift og vedligeholdelse
• Gilleleje Havn

Målgruppe (brugere) Alle borgere i Gribskov Kommune. 

Ramme 311 - Grønne områder

Delramme 31130 – Bidrag til Kystlivredningstjenesten 

Budget 2017
(i hele kr.)

835.000 kr. 

Beskrivelse af 
området

Området dækker Gribskov Kommunes andel af den fælleskommunale 
livredningstjeneste. Livredningstjenesten omfatter 21 
livredningsstationer, heraf 10 i Gribskov Kommune. Livredningssæsonen 
følger skolernes sommerferie, hvor der er livredning alle dage i 
tidsrummet 10-18. 

Målgruppe (brugere) Borgere og brugere af strandene

Forudsætninger i 
øvrigt

Forudsætningen for Kystlivredningstjenesten er, at staten yder tilskud på 
50% af de samlede udgifter til Kystlivredningstjenesten.
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Delramme 31133 – Grønne områder – kontrakt 

Budget 2017
(i hele kr.)

2.569.000 kr. 

Beskrivelse af 
området

Området omfatter beløb til driftsopgaver for drift af grønne områder, som
er kontraktbundet og fast tilbagevendende. 

Det drejer sig om f.eks:
• Drift og pleje af grønne områder ved administrative ejendomme, 

skoler institutioner mv.
• Drift og pleje af offentlige arealer, parkområder, strandarealer mv.
• Drift og pleje af beplantning i bymidter
• Drift og pleje af beplantning ved offentlige parkeringsarealer

Målgruppe (brugere) Ejendomsdrift, borgere og brugere af grønne områder, besøgende, m.fl. 

Delramme 31134 – Grønne områder – tilkøb under kontrakt

Budget 2017
(i hele kr.)

719.000 kr. 

Beskrivelse af 
området

Området omfatter beløb til ekstra opgaver for drift af grønne områder, 
som ikke er kontraktbundet. Delrammen skal ses i sammenhæng med 
delramme 31133. 

Opgaverne omfatter kontraktbundene beløb til f.eks.:
• Vedligeholdelse af inventar
• Sommer- og vinterbeplantning i blomsterkummer i bymidter
• Fældning af ustabile og farlige træer
• Tynding af skov
• Beskæring af træer
• Større vedligeholdelsesopgaver og renoveringsopgaver indenfor 

grønne områder mv.

Målgruppe (brugere) Ejendomsdrift, borgere og brugere af grønne områder, besøgende, m.fl. 

Delramme 31135 – Grønne områder tilkøb

Budget 2017
(i hele kr.)

812.000 kr. 

Beskrivelse af 
området

Området omfatter beløb til ekstra opgaver for drift af grønne områder, 
som ikke er kontraktbundet. 

Ekstraopgaverne omfatter bl.a. ad hoc-ydelser, som ikke er omfattet af 
beskrivelserne i udbudsmaterialet. 

Det drejer sig om f.eks:
• Udskiftning af inventar
• Omlægning af beplantning for driftsoptimering
• Oprydning efter stormfald
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• Større vedligeholdelsesopgaver/renovering af springvand, mv.
• Udgifter til kørselsgodtgørelse for driftsopgaver på det grønne 

område m.v.

Målgruppe (brugere) Borgere og brugere af grønne områder, besøgende, m.fl. 

Delramme 31136 –  Vintertjeneste ejendomme

Budget 2017
(i hele kr.)

1.233.000 kr. 

Beskrivelse af 
området

Området omfatter beløb til opgaver til vintervedligeholdelse for alle 
ejendomme i kommunal drift jf, kommunens Vinterregulativ.

Det drejer sig om f.eks:
• Snerydning og glatførebekæmpelse ved skoler, institutioner og 

administrative ejendomme

Målgruppe (brugere) Ejendomsdrift, borgere og brugere af ejendomme, besøgende, m.fl. 

Delramme 31137 –  Forskønnelse af by og land

Budget 2017
(i hele kr.)

500.000 kr. 

Beskrivelse af 
området

I budgetaftalen 2017-2020 er der afsat 500.000 kr. årligt i 2017 og 2018 
samt 1.000.000 kr. årligt i 2019 og 2020 til arbejdet med at forskønne 
byer og landområder.

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 
byer og strand rene. Såfremt det har været en succes, skal ordningen 
fortsætte og indsatsen skal udvikles.

Det kan også være andre tiltag som en indsats i forhold til offentlige 
toiletter, offentlige legepladser, etablering af nyt byinventar såsom borde,
bænke og skilte eller en maskine til strandrensning.

Målgruppe (brugere) Borgere og besøgende i Gribskov Kommune.

Ændringer i budget I budgetaftalen 2017-2020 er der afsat 500.000 kr. årligt i 2017 og 2018 
samt 1.000.000 kr. årligt i 2019 og 2020 til Forskønnelse af by og land.
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Ramme 313 - Vand 

Delramme 31340 – Vand 

Budget 2017
(i hele kr.)

8.340.000 kr.  

Beskrivelse af 
området

Diverse opgaver indenfor vand og kystområdet. Det drejer sig om:
• Drift og vedligehold af kommunale vandløb og kommunale strande,

herunder badebroer og handicapadgang
• Myndighed og planlægning vedr.:

◦ vandløbsområdet
◦ kystområdet 
◦ bjørneklo
◦ spildevandsområdet
◦ grundvand, vandindvinding og vandværker 
◦ vandplaner og handleplaner
◦ Natura 2000 handleplaner

• Pleje af naturområder og fredede arealer
• Bekæmpelse af bjørneklo på kommunale arealer 
• Blå flag og badevandsanalyser
• Badesikkerhed (redningskranse, nødtelefoner samt 

sikkerhedsudstyr uden for livredder områderne)
• Miljøsamarbejder og Miljøanalyser

I budgetvedtagelsen 2017-2020 er det besluttet at samle lønsummen for 
de administrative centre under Økonomiudvalget, herunder også lønsum 
til Åmænd under Vandløb. Det samlede budget svarende til de faktiske 
lønudgifter incl. Åmænd er flyttet fra ramme 320 Plan & Byg. Ved BO1 
2017 vil der blive flyttet budget på 1.139.000 kr. svarende til de faktiske 
lønudgifter på Åmænd til ramme 320 Plan & Byg.

Målgruppe (brugere) Grundejere, borgere, badegæster, turister, forbrugere af vand- og 
spildevandsforsyninger.

Produktionsomfanget
på området 
(mængder)

• Drift og vedligehold af 156 km kommunale vandløb
• Drift af kommunale strande langs kommunens 30 km kystlinie
• Pleje af naturområder;  Rusland, Heatherhill, Tibirke Bakker, 

Musehøj og Gilbjergstien samt 18 gravhøje – bl.a. Maglehøjene
• Vandforsyningsplan
• Spildevandsplanlægning ifm. byudvikling
• Myndighed for 3000 private spildevandsanlæg
• Bidrag til statslige vandplaner; herunder forslag til 

vandløbsindsatser samt forundersøgelser og vandhandleplaner

Ændringer i budget I budgetaftalen 2017-2020 er der indlagt en besparelse på sand til 
strandbakkerne med 288.000 kr. årligt i 2017-2020.

Delramme 31350 - Kystlivredningstjenesten

Budget 2017
(i hele  kr.)

9.000 kr. 

Beskrivelse af 
området

Budgettet omfatter Den Fælleskommunale Kystlivredningstjeneste, som 
finansieres af staten og de deltagende kommuner, som er Gribskov 
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Kommune, Helsingør Kommune og Halsnæs Kommune. Kommunerne 
betaler i forhold til antal livredningsposter på deres kyststrækning. 
Livredningstjenestens budget er 0 kr. da udgifterne ved tjenesten skal 
dækkes 100 % af de indkomne indtægter fra de deltagende kommuner 
samt fra statens tilskud. 

Gribskov Kommune er sekretariat for livredningstjenesten.

Målgruppe (brugere) Borgere og turister som færdes langs kommunens kyster.

Produktionsomfanget
på området 
(mængder)

Der er 21 livredningsposter, som er fordelt over 60 km kystlinie, hvoraf 
Gribskov Kommune har 30 km kystlinie og 10 poster.

Delramme 31370 - Rottebekæmpelse

Budget 2017
(i hele  kr.)

0 kr. 

Beskrivelse af 
området

Der er ikke afsat budget på området, da ordningen skal hvile i sig selv 
over en årrække.
Rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret og opkræves via 
ejendomsskatten.

Målgruppe (brugere) Borgere og virksomheder i Gribskov Kommune.

Ramme 314 - Kollektiv Trafik 

Delramme 31410 - Busdrift 

Budget 2017
(i hele  kr.)

20.970.000 kr. 

Beskrivelse af 
området

Nettoudgift ifm. drift af buslinierne i Gribskov Kommune ; 360R, 361, 
362, 363. Budgettet dækker desuden udgifterne til stoppesteder.

Målgruppe (brugere) Borgere, pendlere og turister i kommunen.

Udgiftsnormtal Udgifterne pr. køreplantime og pr. passager afhænger af passagertallet 
på de enkelte linjer. Således svinger passager-finansieringsgraden på 
linjerne. Nedenfor er overblik over de lokale linier i afrundede tal. 
Der gøres opmærksom på, at passagertallet opgøres for linien som 
helhed, mens timetallet opgøres på kommune-niveau. Derfor kan der 
ikke umiddelbart estimeres udgift pr. passager i kommunen.

Estimat for 2017 på passagerer og udgifter til busdrift:
Bus Tilskud-

behov

tkr./år

Køretid

Timer/år

Tilskud 
pr. time

kr./time

Passagerer

antal/år

Selv-
finansierings-

grad
%

360R 4.213 10.862 388 371.366 52
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361 4.026 6.431 626 83.289 19

362 4.221 6.874 614 108.598 19

363 3.448 5.297 651 46.356 16

Produktionsomfanget
på området 
(mængder)

Se tabel ovenfor

Ændringer i budget I budgetaftalen 2017-2020 er der indlagt en besparelse på busdrift med 
2.000.000 kr. årligt i 2017-2020.

Delramme 31420 - Flextur 

Budget 2017
(i hele  kr.)

1.223.0000 kr. 

Beskrivelse af 
området

Flextur er et tilbud til alle borgere om at blive kørt fra adresse til adresse 
mod egen betaling i og mellem de kommuner, der tilbyder Flextur. F.eks. 
som supplement til den traditionelle kollektive trafik i tyndt befolkede 
områder.
Kommunens udgifter kan variere afhængigt af hvor mange, der benytter 
sig af ordningen. Budgettet er estimeret af Movia ud fra erfaringer fra 
tidligere år og forventningen til udviklingen i brug af flexturen.

Målgruppe (brugere) Borgere, gæster og turister, der har brug for transport og ønsker at 
benytte flexturen.

Delramme 31430 – Taxanævn 

Budget 2017
(i hele  kr.)

61.000 kr. 

Beskrivelse af 
området

Gribskov Kommune deltager i det fælles taxanævn for Storkøbenhavn. 
Taxanævnet varetager myndighedsopgaver, klager mv. på taxaområdet.

Målgruppe (brugere) Borgere og turister i kommunerne

Delramme 31440 – Befordring børn og unge

Budget 2017
(i hele kr.)

8.939.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Delrammen omfatter udgifter til kørsel efter folkeskoleloven og 
serviceloven, og kan opdeles i følgende budgetområder: 

1. Almindelig skolebuskørsel 
2. Kørsel til svømning            
3. Kørsel til special klasser     
4. Ungdomsskolekørsel          
5. Kørsel 6. klasses klubber    
6. Kørsel til specialbørnehave 
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7. Kørsel til special-skoler      
8. Kørsel af midlertidigt syge  

Nyt udbud og ny aftale på kørselsområdet
Kommunens leverandør på kørselsområdet gik konkurs ved udgangen af 
2015, og der er efterfølgende arbejdet på et nyt udbud og en ny aftale. 
Som konsekvens heraf forhøjes budgetgrundlaget med 700.000 kr. årligt 
fra 2017 og frem.

Fastholdelse af serviceniveauet for skolebuskørsel
I budgetaftalen 2017-2020 er aftaleparterne enige om at fastholde 
serviceniveauet for skolebuskørsel. Der er derfor afsat 620.000 kr. årligt i
2017-2020.

Produktionsomfanget
på området 
(mængder)

Ovenstående kørselsordninger 1-6 blev udbudt i 2016 med kontraktstart 
17. oktober 2016, sammen med aktivitetskørslen for ældre.

Øvrig kørsel bestilles hos forskellige operatører fx taxa, MOVIA's-
flextrafik. 

Ændringer i 
budgettet

I budgetvedtagelsen 2017-2020 er der indlagt 700.000 kr. årligt i 2017-
2020 til ny aftale på kørselsområde.
I budgetaftalen 2017-2020 er der afsat 620.000 kr. årligt i 2017-2020 til 
fastholdelse af serviceniveauet for skolebuskørsel.

Delramme 31450 – Kørsel service- og sundhed

Budget 2017
(i hele kr.)

13.006.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Delrammen omfatter udgifter til kørsel vedr. tilbud efter service- og 
sundhedsloven, og det kan opdeles i følgende budgetområder:

• Kørsel vedr. aktivitet og servicelovs-genoptræning

• Kørsel vedr. alm. Sundhedslovstræning

• Kørsel vedr. specialiseret genoptræning

• Kørsel vedr. beskyttet beskæftigelse

• Kørsel vedr. aktivitet og samværstilbud

• Kørsel vedr. specialiseret undervisning for voksne

• Kørsel vedr. fritidsaktiviteter

• Individuel kørsel

• Skolekørsel visiteret af CBU

• Kørsel vedr. aflastning børn

• Borgerbetaling

• Mellemkommunal refusion

Produktionsomfanget
på området 
(mængder)

Al kørsel på dette område er visiteret enten fra kommunen eller 
regionen. Mængden kan variere meget over året på de enkelte typer.

Aktivitetskørslen for ældre blev udbudt i 2016 med kontraktstart 17. 
oktober 2016, sammen med kørsel på børne & ungeområdet.
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Øvrig kørsel bestilles hos forskellige operatører fx taxa, MOVIA's-
flextrafik.

Ramme 315 - Trafiksikkerhed

Delramme 31510 – Trafiksikkerhed

Budget 2017
(i hele kr.)

535.000 kr. 

Beskrivelse af 
området

Under denne delramme dækkes udgifter til: 
• Trafiksikkerhedskampagner i samarbejde med Rådet for Sikker 

Trafik, 
• Overvågning af trafikken (trafikmålinger og 'din fart'-visere) 
• Analyser af sikkerhed og tryghed i trafikken
• Trafiksikkerhedsplanlægning
• IT-systemer til trafiktællinger
• Stedfæstelse af uheld

Målgruppe (brugere) Alle trafikanter som færdes i kommunen.

Ændringer i budget I budgetaftalen 2017-2020 er der indlagt en besparelse på trafiksikkerhed 
med 400.000 kr. årligt i 2017-2020.
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32  Plan- og Miljøudvalget

Ramme 320 - Plan og Byg

Delramme    32001 – Myndighed, driftsudgifter

Budget 2017
(i hele kr.)

   -357.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Budgettet på delrammen er fordelt på følgende udgiftsområder:

Budgetområder  
Beløb i 1.000 kr.

  Budget
2017

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

Løn- og driftsudgifter personale -1.264 -1.241 -1.306 -2.004

Lønsum Åmænd -1.139 -1.139 -1.139 -1.139

Øvrige driftsudgifter PMU 2.223 2.223 1.938 1.938

Gebyr og indtægter -1.677 -1.777 -1.777 -1.777

Understøttelse vækstdagsorden 1.500 1.500 1.500 0

I alt -357 -434 -784 -2.982

I budgetvedtagelsen 2017-2020 er det besluttet at samle lønsummen 
for de administrative centre under Økonomiudvalget. Budget til de 
faktiske lønudgifter til medarbejder i Center for Teknik og Miljø er derfor
flyttet til Økonomiudvalget. Der er lønsum på i alt 26.721.000 kr. årligt i
2017-2020. Heraf vedrører 1.139.000 kr. lønsum til Åmænd, som hidtil 
er blevet aflønnet under Vandløb i ramme 313 Vand. Ved BO1 2017 vil 
budgettet bliver overflyttet fra ramme 313 Vand. 
På dette område tilbagestår en negativ lønsum, da en del af lønsummen
på Center for Teknik og Miljø finansieres af større anlægsprojekter samt 
administrationsgebyr fra forsyningsområdet.
Driftsudgifter personale vedrører fortrinsvis udgifter til uddannelse, 
møder,  tjenestekørsel, kontorhold, inventar og it-udstyr.

Derudover indeholde området øvrige driftsudgifter på Plan- og 
Miljøudvalgets ressort samt gebyr og indtægter på byggesagsbehandling
og miljø-godkendelser. 

Center for Teknik og Miljø varetager opgaver indenfor en bred portefølje,
som omfatter Byg, Landzone, Miljø, Affald, Natur, Kyst, Vand, Vej og 
Park, Kollektiv trafik og befordring. Derudover varetager centeret 
sekretariatsfunktion for Kystlivredningstjenesten.
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Registrering af erhvervsenheder i BBR
SKAT er i gang med at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem og har 
derfor brug for nye og mere detaljerede registreringer i BBR (Bygnings- 
og Boligregisteret). Der er tale om et stor kommunal opgave, hvor det 
bliver afgørende for SKAT's ejendomsvurderinger og dermed 
kommunens ejendomsskat, at der afsættes ressourcer til registrering i 
BBR. Det medfører merudgifter på 235.000 kr. i 2017, 253.000 kr. i 
2018 og 188.000 kr. i 2019 som kompenseres efter DUT-princippet.

Understøttelse af vækstdagsorden
I budgetaftalen er der afsat 1.500.000 kr. årligt i 2017-2019 til 
understøttelse af vækstdagsordenen. Aftaleparterne er enige om, at 
såfremt det høje tempo i arbejdet med at skabe vækst i by- og 
erhvervsudviklingen, er det vigtigt at sikre de tilstrækkelige ressourcer 
for, at den nødvendige understøttelse i planlægningen kan ske. De 
1.500.000 kr. 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 de pengene de 
steder, hvor vi vælger at tilkøbe ekstern bistand. 

Målgruppe (brugere) Borgere, erhvervsliv, organisationer og turister

Produktionsomfanget 
på området

Som det fremgår af beskrivelsen er området et bredt arbejdsområde. 

I nedenstående tabel er produktionsomfanget illustreret ved de målbare
sagsområder. Produktionen ligger i størrelsesordenen:

Sagstype Antal

Byggesager – anmeldelser og forespørgsler 1.700

Afgørelser byggeansøgninger 620

Igangværende lokalplaner 5

Landzonesager 150

- heraf landzonetilladelser 60

Miljøtilsyn 95

Miljøgodkendelser virksomheder/landbrug 8

Forudsætninger i 
øvrigt

Områdets aktivitetsniveau afhænger i høj grad af konjunktursituationens
afsmitning på byggeaktiviteten i kommunen.

Ændringer i budget I budgetvedtagelsen 2017-2020 er der følgende ændringer:
• Der er flyttet budget for 27.298.000 kr. årligt i 2017-2020, da det er 

besluttet at samle lønsum for de administrative centre under 
Økonomiudvalget.

• I forbindelse med organisationsændring er der flyttet lønsum og 
driftsbudget til personale fra Center for teknik og Miljø til Center for 
Bolig, Ejendomme og Erhverv med 7.454.000 kr. årligt i 2017-2020.

• Budget til registrering af erhvervsenheder i BBR med 235.000 kr. i 
2017, 253.000 kr. i 2018 og 188.000 kr. i 2019.

• På grund af ændret beregning af gebyrer på byggesagsbehandling og
herved forventet mindreindtægt er der indlagt 1.574.000 kr. i 2017 
og 1.474.000 kr. årligt i 2018-2020. 

• I budgetaftalen er der afsat 1.500.000 kr. årligt i 2017-2018 til 
understøttelse af vækstdagsordenen.
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I budgetaftalen 2017-2020 er der indlagt en besparelse på katteordning 
med 78.000 kr. årligt i 2017-2020.

Delramme  32002 – Husleje- og beboerklagenævn

Budget 2017
(i hele kr.)

 274.000 kr.  

Beskrivelse af 
området

Budgettet indeholder Gribskov Kommunes udgifter til det 
fælleskommunale huslejenævn og fælleskommunale beboerklagenævn 
for Gribskov og Halsnæs kommuner.

Huslejenævnet kan behandle sager om boliger i private 
udlejningsejendomme, udlejede parcel- og rækkehuse og udlejede 
andels- og ejerlejligheder. Nævnet kan også behandle sager om 
enkeltværelser, der er udlejet til beboelse.

Beboerklagenævnet kan behandle sager om boliger, der tilhører en 
almen boligorganisation, almene ældreboliger der tilhører en kommune 
eller en amtskommune, almene ældreboliger der tilhører en selvejende 
institution, ustøttede almene plejeboliger og støttede private 
andelsboliger.

Målgruppe (brugere) Lejere og udlejere i Gribskov Kommune

Delramme 32003 – Hegnssyn

Budget 2017
( i hele kr.)

 90.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Budgettet indeholder udgifterne i forbindelse med kommunens 
hegnssyn.

Hegnssynet er et privat tvistnævn som fungerer efter hegnsloven i 
kommunalt regi. Hegnssynet fungerer uafhængigt af 
kommunalbestyrelsen, der således ikke har nogen instruktionsbeføjelse 
over for hegnssynet. 

Medlemmerne af hegnssynet og deres suppleanter beskikkes af 
kommunalbestyrelsen, og formanden udpeges direkte af 
kommunalbestyrelsen.

Der er beskikket to hegnssyn i kommunen. Hegnssyn Vest dækker den 
tidligere Helsinge Kommune og Hegnssyn Øst dækker den tidligere 
Græsted-Gilleleje Kommune. 

Flere oplysninger om hegnssyn kan indhentes på kommunens 
hjemmeside www.gribskov.dk

Målgruppe (brugere)   Borgere i Gribskov Kommune
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Ændringer i budget I budgetaftalen 2017-2020 er der indlagt en besparelse på 
sekretariatsbistand på hegnssyn med 150.000 kr. årligt i 2017-2020.

Delramme   32006 – Jordforurening

Budget 2017
(i hele kr.)

  297.000 kr.

Beskrivelse af området Udgifter til rådgivning vedr. risikovurdering i påbudssager, myndighedens 
egne jordforureningsanalyser, samt erstatninger ved påbudte 
afværgeløsninger på villa olietankssager over 3,2 mio. kr. pr. sag.

Målgruppe (brugere) Borgere i Gribskov Kommune

Forudsætninger i 
øvrigt

Udgiftsloftet på 3,2 mio. kr. indeksreguleres årligt.

Ramme 321 - Beredskab

Delramme   32120 - Redningsberedskab

Budget 2017
(i hele kr.)

  6.740.000 kr. 

Beskrivelse af området Pr. 1. januar 2016 er der dannet et §60 selskab – Frederiksborg Brand og
Redning, som varetager det fælles beredskab for 6 kommuner:
Gribskov, Egedal, Furesø, Halsnæs, Frederikssund og Hillerød Kommuner.

I budgetaftalen 2017-2020 er der afsat 730.000 kr. i 2017 og 700.000 kr.
årligt i 2018-2020.
Ved overgangen til Frederiksborg Redning og Brand blev det tydeligt, at 
det serviceniveau Gribskov Kommune havde tidligere, lå højere end det 
nye fælles niveau. Det tidligere, høje niveau ønskes fastholdt ved at 
tilkøbe en række ydelser. Det kan være en tankvogn, en højere 
bemanding og midler til uddannelse og nødbehandlere, således at 
borgerne kan føle sig trygge. 

Målgruppe (brugere) Personer og dyr der opholder sig i kommunerne, ejere af værdier i 
kommunerne samt omgivelserne.

Produktionsomfanget 
på området 
(mængder)

Produktionsomfanget omfatter bl.a.:
• Gennemførte brandsyn
• Udrykninger 

Ændringer i budget I budgetaftalen 2017-2020 er der afsat:
• 100.000 kr. i 2017 og 70.000 kr. årligt i 2018-2020 til uddannelse af 

nødbehandlere 
• 630.000 kr. årligt i 2017-2020 til tilkøbsydelser
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33 Børneudvalget

Ramme 333 - Unge og Uddannelse

Delramme 33310 – Ungdomsskole mv.

Budget 2017
(i hele kr.)

 10.322.000 kr.

Beskrivelse af 
området 

Budgettet for Ungdomsskole mv. dækker aktiviteter i Gribskov 
Kommunes ungdomsskoler i HUC i Helsinge og Karlsminde i Græsted. Det
er f.eks. ungdomsskoleundervisning, ungdomsklub og fritidstilbud for 6. 
klasse elever i kommunens folke- og privatskoler. Desuden dækker 
budgettet drift af kommunens to ungdomshuse - U-huset i Helsinge og 
Remisen i Gilleleje.

Målgruppe (brugere) Fritidsklub HUC og Karlsminde er for elever i 6. klasse. 
Ungdomsskoleundervisning, ungdomsklub og ungdomshus er for elever 
fra 7. klasse og opefter.

Produktionsomfanget
på området 
(mængder)

Nedenstående tabel viser antal tilmeldte børn og unge i fritidsklub for 6. 
klasse, i ungdomsklub og ungdomsskole pr. oktober 2016.

Ungdomsskolen mv. Antal tilmeldte

Ungdomsskolen 735

Ungdomsklub 456

Klub for 6. klasse 342
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Ændringer i 
budgettet

Budgettet er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt som en del af udmøntning 
af rammebesparelse på Børneudvalget.

Delramme 33320 – Ungdomsaktiviteter

Budget 2017
(i hele kr.)

453.000 kr.

Beskrivelse af 
området 

Budgettet for Ungdomsaktiviteter dækker mindre aktiviteter til f.eks. 
Gribskov Ungdomsråd, fælleselevråd, og HOP-puljen.

Målgruppe (brugere) Målgruppen for aktiviteterne kan variere, men udgør f.eks. elever i 
kommunens folkeskoler eller unge i kommunen.

Delramme 33330 – Unge og Uddannelse

Budget 2017
(i hele kr.)

7.930.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Budgettet for Unge og Uddannelse dækker aktiviteter vedr. 
produktionsskole, erhvervsgrunduddannelse (EGU), indsatsen ”Unge i job
og uddannelse”, samt uddannelsesvejledningen UU.

Området for Unge og Uddannelse skal ses i sammenhæng med 
Arbejdsmarkedsområdet. 
På Arbejdsmarkedsområdet er budgetteret med:

• Oprettelse af produktionsskole og betaling af pladser for unge 
over 18 år. 

• EGU pladser for de over 18-årige
• Indsatsen ”Unge i job og uddannelse”

Målgruppe (brugere) Den primære målgruppe er unge i gang med, eller på vej til en 
ungdomsuddannelse, efter endt folkeskole.

Produktionsomfanget
på området 
(mængder)

Tabellen nedenfor viser forventet antal unge i EGU og produktionsskole i 
2017:
Uddannelsesindsatser Forventet antal

unge under 18 år
Forventet antal
unge over 18 år

Erhvervsgrunduddannelse 4 28

Produktionsskole 32 20

Udgiftsnormtal I nedenstående tabel ses gennemsnitsprisen på en elev i EGU og i 
produktionsskole i 2016 angivet i hele kroner:

Udgift pr. elev i 2016 Under 18 år Over 18 år

Erhvervsgrunduddannelse 80.000-100.000 80.000-100.000

Produktionsskole 34.927 60.144

En EGU uddannelse tæller som en ungdomsuddannelse, hvilket 
produktionsskolen ikke gør. Produktionsskolens formål er at forberede og 
motivere unge til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Ændringer i 
budgettet

Ved Budgetopfølgning 4, 2016 er budgettet på 477.000 kr. til 
modtageklasser for de 13-18-årige flyttet til 335 Læring og Undervisning.
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Ramme 334 - Undersøgelse og Socialfaglig indsats

Delramme 33410 - Socialfaglig indsats

Budget 2017
(i hele kr.)

40.698.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Området dækker:
Myndigheds- og foranstaltningsområdet for børn, unge og familier med 
undtagelse af det egentlige børnehandicap område, som er placeret i 
Center for Social og Sundhed. Herudover er den kommunale SSP-
funktion, Fremskudt Socialfaglig Indsats, socialtilsyn og objektiv 
finansiering integreret i dette område.

Det dækker desuden foranstaltninger leveret af eksterne leverandører 
iværksat til børn og familier med særlige behov. Der leveres 
foranstaltninger indenfor følgende områder: 

• Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet
• Konsulentbistand/behandlingsforløb for barnet 
• Familiebehandling 
• Døgnophold for hele familien
• Aflastningsophold for barnet 
• Personlig rådgiver til barnet eller den unge
• Fast kontaktperson til barnet eller den unge
• Arbejdsdusør til den unge
• Dagbehandling i skoleregi
• Tilskud til kost- og efterskoler
• Økonomisk støtte, som alternativ til ovennævnte foranstaltninger
• Økonomisk støtte med henblik på at forebygge anbringelser 
• Støtteperson til forældre med anbragte børn

Udvikling af forebyggende familieindsatser skal ses i forlængelse af 
kommunens anbringelsesstrategi og strategien for arbejdet med udsatte 
børn og unge, som Børneudvalget besluttede i foråret 2016. 
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.

Målgruppe (brugere) Familier og børn med særlige behov jf. Servicelovens definition. 
Målgruppen afgrænses til børn og familier omhandlet af Servicelovens 
kapitel 11.

Produktionsomfanget
på området 
(mængder)

Anbringelser:
På anbringelsesområdet er der forudsat følgende sammensætning af 
antallet af anbringelsestyper i 2017:

Foranstaltning Antal 
helårsanbringelser

Eget værelse 14                 

Kost og efterskole 4                 

Netværksplejefamilie 11                 

Opholdssteder 29                 

Plejefamilie 25                 
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Døgninstitution 6                 

Total 90                 

Forebyggende foranstaltninger – interne 
For så vidt angår internt leverede forebyggende foranstaltninger er der 
tale om ydelser, der leveres af teams under denne ramme. De leverer 
deres ydelser i regi af to områder – SKP-huset og Familiebehandlerhuset.

Forebyggende foranstaltninger – eksterne
Der er tale om ydelser leveret af eksterne leverandører. Det er forudsat, 
at udgifterne til leverede ydelser fordeler sig som følger i 2017.

Ydelser Budget

Konsulentbistand  SEL §52, stk. 3, nr. 1 108.000

Familiebehandling af barnet/den unge SEL 
§52, stk. 3, nr. 3 

9.500.000

Døgnophold SEL §52, stk. 3, nr. 4 1.600.000

Aflastningsordninger SEL §52, stk. 3, nr. 5 3.000.000

Kontaktperson for barnet/den unge SEL 
§52, stk. 3, nr. 6

2.500.000

Formidling af praktiktilbud hos  
arbejdsgiver SEL §52, stk. 3, nr. 8 

65.000

Økonomisk tilskud til kost/efterskole SEL 
§52, stk. 4

400.000

Økonomisk støtte enkeltudgifter SEL §52, 
stk. 4

86.000

Praktisk pædagogisk eller anden støtte i 
hjemmet SEL §52, stk. 3, nr. 2

500.000

Støtteperson til forældremyndighed i 
forbindelse med anbringelse SEL §54 

125.000

Total 17.884.000

Udgiftsnormtal Nedenfor ses de gennemsnitspriser, der ligger bag de samlede budgettal 
for anbringelsesområdet:

Foranstaltning Gennemsnitspris pr. ydelse 
pr. måned (ex. 
Enkeltydelser), 2016-niveau

Eget værelse ca. 25.200

Kost- og efterskole ca. 32.800

Netværksplejefamilier ca. 11.300

Opholdssteder ca. 71.200

Plejefamilie ca. 32.000

Døgninstitution ca. 110.000

 

Ændringer i 
budgettet

I Budgetaftale 2017-2020 blev der afsat 500.000 kr. i perioden til en 
opsøgende gadeplansindsats med direkte fokus på de ungemiljøer, hvor 
der florerer euforiserende stoffer.
Budgettet er reduceret med 20.000 kr. i 2017 og 40.000 kr. årligt i 2018 
og frem som en del af udmøntning af rammebesparelse på 
Børneudvalget.

En del af budgettet på denne ramme er flyttet til Økonomiudvalget i 
forbindelse med samling af administrativ lønsum. Da budgettet blev 
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flyttet var det ikke fordelt på rammer og derfor vil der ske en regulering 
mellem de berørte rammer under Børneudvalget ved Budgetopfølgning i 
2017.

Ramme 335 - Læring og Undervisning

Delramme 33510 - Skole/FO

Budget 2017
(i hele kr.)

300.012.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Området består af løn og drift af kommunens fem folkeskoler og 
fritidsordninger (FO), 10. klassecenter, modtageklasser samt tilskud til 
privat- og efterskoler.

  Timetal i Gribskov Kommunes folkeskoler, skoleåret 2016/2017
Læringsreformen definerer det ugentlige timetal for alle landets 
folkeskoleelever. 

Tildelingen sker pr. elev, dog tilføres der en grundtildeling på 500.000 kr. 
ekstra for de skoler, der har mere end én matrikel, samt normering til én 
TAP-stilling pr. matrikel ud over den første. Dette for at understøtte 
driften af flere bygninger. 

Følgende skoler har mere end én matrikel: Gilbjergskolen, Gribskolen, 
Nordstjerneskolen og Sankt Helene Skole.
Nedenstående tabel viser det ugentlige timetildeling fordelt på klassetrin.
Klassetrin Antal ugentlige 

klokketimer pr. 
klasse i skoleåret 
2016/2017

0. klasse 30

1. klasse 30

2. klasse 30

3. klasse 30

4. klasse 33

5. klasse 33

6. klasse 33

7. klasse 35

8. klasse 35

9. klasse 35

Timetildelingen er inklusiv tid til pauser, lektiehjælp og faglige fordybelse,
understøttende undervisning, lærernes forberedelse og andre opgaver i 
tilknytning til undervisning.

Udover timetildelingen pr. elev tilføres skolerne bl.a.:
• Ledelsestid (6,47 time pr. elev pr. år, individuelle tillæg til 

ledelsesaflønning)
• Timer til aldersreduktion (175 timer pr. lærer pr. år på 

aldersreduktion)
• Vikartimer (40 timer pr. normeret stilling pr. år)
• Efter-/videreuddannelse til lærere (24 timer pr. normeret stilling 

pr. år)
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• Midler til specialpædagogiske indsatser fordelt efter antal 6-15-
årige i skoledistriktet og socioøkonomiske faktorer.

Timetildelingsmodellen er i udgangspunktet en fuld og endelig fordeling 
af timerne. Timerne tildeles med udgangspunkt i elevtallene pr. 1. marts i
det kalenderår, hvor skoleåret starter til august. 

Tidligere har der været oprettet centrale modtageklasser, hvor 
integrationselever startede inden de kom i folkeskolen. Fra august 2016 
er integrationsindsatsen flyttet ud til skolerne, der modtager et 
driftstilskud pr. integrationselev.

Produktionsomfanget
på området 
(mængder)

Nøgletal for skoleområdet:
Nedenstående tabel viser antallet af børn bosiddende i Gribskov 
Kommune, der undervises i Gribskov og ikke børn fra andre kommuner.

2016/2017

Folkeskolerne (almenklasser)
Antal elever i 0.-9. klasse

3.274

Privatskoler (almenklasser) 1.599

Efterskoler (private) 161

Nedenstående tabel viser forventet antal unge i 10. klassecenter

Uddannelsesindsats Forventet antal 
unge over 18 år

Forventet antal 
unge over 18 år

10. klasse 25 2

Nedenstående tabel viser privatskolefrekvensen for Gribskov Kommune 
sammenlignet med Region Hovedstanden og hele landet.

Gribskov 
Kommune

Region 
Hovedstaden

Hele landet

Privatskolefrekvens 
(2016) 33,1 % 20,6 % 18,0 %

Kilde: Kommunale Nøgletal – Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Privatskolefrekvensen i Gribskov Kommune er høj sammenlignet med 
kommuner i regionen og på landsplan.

Nøgletal for kommunale fritidsordninger
Nedenstående tabel viser antal indmeldte børn pr. 5. september 2016. 

Antal elever i FO Antal
2015

Andel
2015

Antal
2016

Andel
2016

Eftermiddagsmodul 0.-2. kl. 772 85% 732 85%

Eftermiddagsmodul 3.-5. kl. 826 72% 815 85%

Morgenmodul 0.-5. kl. 550 29% 524 29%

Antal elever i FO i alt 1.598 1.547

Andelen af skolebørn, der er tilmeldt FO for 0.-2. klasse er uændret fra 
2015 til 2016, mens andelen i FO for 3.-5. klasse er steget fra 72 pct. i 
2015 til 85 pct. i 2016.
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Udgiftsnormtal Udgifter til folkeskoleundervisning i kr. pr. elev, budget 2014, 2015 og 
2016:

År
Gribskov
Kommune

Region
Hoved-
staden

Hele
landet

Udgift pr. elev i 
folkeskolen (Budget)

2016 65.573 72.487 69.180

2015 63.317 70.202 67.044

2014 62.872 68.514 64.500

Kilde: KORA:ECO-nøgletal.

Som det ses af nøgletallene, ligger udgiften pr. elev i Gribskov Kommune 
ca. 3.500 kr. under gennemsnittet for kommunerne i hele landet. 
Niveauet for Gribskov Kommune har kun udviklet sig lidt siden 2014.

Udgifter til 10. klasse i kr. pr. elever
Den forventede udgift pr. elev i 10. klasse er 95.000 kr. pr. elev pr. år.
Bevillingen til 10. klasse er ændret fra skoleår 2016/2017, så bevillingen 
primært afhænger af antallet af oprettede klasser.

Udgifter til privatskoleelever 
De forventede udgifter til privatskoleelever udgør 53,6 mio. kr. Taksten 
for 2017 er 36.115 kr. pr. elev pr. år.

Udgifter til SFO ved privatskoler
De forventede udgifter til SFO for privatskoleelever udgør 5,7 mio. kr. 
Taksten for 2017 er 9.378 kr. pr. elev pr. år.

Udgifter til efterskoleelever 
De forventede udgifter til efterskoleelever udgør 4,4 mio. kr. Taksten for 
2017 er 35.830 kr. pr. elev pr. år.

Timetildeling i fritidsordningerne 
Fritidsordningernes ressourcetildeling sker efter ”pengene følger barnet”-
princippet, dvs. at den enkelte fritidsordning hver måned får reguleret 
tildelingen efter det faktiske antal indmeldte børn i fritidsordningen.
Når et barn tilmeldes FO, tilmeldes det eftermiddagsordningen. Dertil kan
tilvælges et morgenmodul. Nedenfor ses tildelingen til FO pr. indmeldte 
barn.

Normering i FO Timer pr. 
uge

Antal timer pr. barn 0.-2. klasse 1,54

Antal timer pr. barn 3.-5. klasse 0,85

Timer pr. FO til morgenmodul:

35 børn eller under 40

Over 35 børn 64

Timer til skole/FO Timer pr. år

Antal timer pr. barn 0.-3. kl. 42,5

Timer til skole/FO samarbejde tildeles på baggrund af antal elever fra 0.-
3.klasse på skolen. Timer til skole/FO er en del af FO'ens bevilling og 
anvendes således, at pædagoger og medhjælpere kan indgå i arbejdet 
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med børnene i skoletiden. Skole/FO timer kan anvendes på alle 
klassetrin.

Til ovenstående tildeling tillægges vikartid på 3,5 pct. og en 
driftsbevilling pr. barn i 0.-5. klasse på 1.855 kr. pr. år i 2016/2017. 
Ledelsestid er indeholdt i ovenstående timetildeling.

Mini-SFO
Alme Skole fik i 2016 et tilskud på 138.000 kr. til at afholde Mini-SFO for 
22 kommende 0.-klasse elever. Månedstaksten var i 2016 3.150 kr.

Kapaciteten og 
kapacitetsudnyttel-
sen 

Tabellen viser andel elever i 0.-2. klasse indmeldt i FO:

Bjørne-
højskolen

Gil-
bjerg-
skolen

Grib-
skolen

Nord-
stjerne-
skolen

Sankt 
Helene 
Skole

Gribskov 
Kommune 
gennemsnit

September 
2016

97% 93% 89% 70% 78% 85%

September 
2015

97% 83% 95% 72% 80% 85%

September 
2014

97% 84% 105% 73% 84% 87%

Andelen af elever i 0.-2. klasse der går i FO er uændret i forhold til 2015.
Når Nordstjerneskolen og Sankt Helene Skole har en lavere andel end de
øvrige skoler, skyldes det, at de har rullende skolestart. I rullende 
skolestart er 0. klasses eleverne indskrevet fra skoleårets start, men 
starter i skole og FO i løbet af skoleåret. Der er således indskrevet flere 
0. klasses elever pr. august på de to skoler, end der rent faktisk er 
startet.  

Tabellen viser andelen af elever i 3.-5. klasse indmeldt i FO pr. 5. 
september i hhv. 2014, 2015 og 2016:

Bjørnehøj-
skolen

Gil-
bjerg-
skolen

Grib-
skolen

Nord-
stjerne-
skolen

Sankt 
Helene 
Skole

Gribskov 
Kommune  
gennemsnit

September 
2016

89% 81% 83% 83% 96% 85%

September 
2015

85% 90% 92% 74% 91% 86%

September
2014

84% 84% 90% 56% 87% 78%

Andelen af elever i 3.-5. klasse, der går i FO, er samlet set næsten den 
samme som i 2015, men der er ændringer for den enkelte skole.

Forudsætninger i 
øvrigt

Skolerne tildeles i alt 3 mio. kr. til IT-driftsmidler samt 9,3 mio. kr. i øvrig
driftsbevilling.

Ændringer af 
budgettet

I Budgetaftale 2017-2020 blev der afsat 0,7 mio. kr. i 2017 og 2018 til at
fastholde indsatsen vedrørende ”Haver til maver”.
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Det blev også besluttet at reducere rammen til samarbejdstimer mellem 
lærere og pædagoger i folkeskolen (samarbejdstimer), med 1,0 mio. kr. 
fra 2018 og frem.

Budgettet er reduceret med 2,6 mio. kr. i 2017 og 3,1 mio. kr. i 2018 og 
frem som en del af udmøntning af rammebesparelse på Børneudvalget. 
 

Delramme 33520 - Dagtilbud

Budget 2017
(i hele kr.)

 134.975.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Området består af løn og drift af kommunens 14 daginstitutioner og dag-
plejen.

Målgruppe (brugere) Børn i alderen 26 uger til skolestart.

Produktionsomfanget
på området 
(mængder)

Forventet brug af pladser i 
2017

Antal børn

Dagplejen 175

Vuggestue 407

Børnehave 905

Private daginstitutioner 193

Pasning af eget barn 34

Private pasningsordninger 15

Udgiftsnormtal Daginstitutioner
Timetildeling til kommunens daginstitutioner er som følger: 

Normering i 
daginstitutioner

Timer pr. uge

Barn 0 til 2 år 11,30

Barn 3 år til skole 5,65

Der tillægges vikartid på 3,5 pct. af timetildelingen. Ledelsestid er 
indeholdt i ovenstående timetildeling.

Tabellen viser driftsbevilling pr. barn pr. år i 2017: 
Bevilling pr. barn Kr.

½ til 2 år 4.307

3 år til skole 3.239

Daginstitutionernes ressourceudmelding sker efter ”pengene følger 
barnet”-princippet, dvs. at den enkelte daginstitution hver måned får 
reguleret bevillingen efter faktisk antal indmeldte børn i daginstitutionen.

Dagpleje
Dagplejere ansættes på 4-børns kontrakter og passer gennemsnitligt 3,5 
børn pr. år.

Bruttoudgift pr. plads i 2017:
Dagpleje 119.786 kr.
Vuggestue 141.195 kr.
Børnehave 80.373 kr.
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Forældrebetalingen udgør 25 procent af bruttodriftsudgifterne.

Kapaciteten og 
kapacitetsudnyttel-
sen 

Nedenstående tabel viser antal anvendte pladser i Gribskov Kommunes 
daginstitutioner:

Distrikt Antal anvendte
pladser pr. 1. oktober

2016

Gilleleje 242

Græsted 171

Helsinge 384

Annisse 134

Ramløse 106

Blistrup 76

Vejby-Tisvilde 151

Esrum-Esbønderup 144

I alt 1.408

Tabellen indeholder de 4 selvejende institutioner LM's Børnehus, 
Sandslottet og Bjørnegården, samt deltidsinstitutionen Søborg Private 
Børnehave. 
I daginstitutioner tæller vuggestuebørn for 2 enheder og børnehavebørn 
for 1 enhed.

Ændringer i 
budgettet

I Budgetaftale 2017-2020 blev der afsat 1,4 mio. kr. årligt til 
finansieringen af den gennemførte ændring af ledelsesstrukturen på 
dagtilbud.

Budgettet er reduceret med 0,8 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i 2018 og 
frem som en del af udmøntning af rammebesparelse på Børneudvalget.
 

Delramme 33530 – SP

Budget 2017
(i hele kr.)

50.039.000 kr. 

Beskrivelse af 
området

Specialpædagogisk bistand til dagtilbudsbørn omfatter:
• Specialbørnehavepladser i egen og andre kommuner
• Specialpædagogisk indsats i daginstitutioner
• Pædagogiske fripladser.

Specialpædagogisk bistand til skolebørn omfatter:
• Enkeltintegrerede elever i egne folkeskoler over 12 lektioner/ugen
• Elever i specialklasser og grupper på egne skoler
• Betaling for specialpædagogisk bistand til kommunens egne børn i
        andre kommuners skoler
• Betaling for specialpædagogisk bistand til kommunens egne børn i
        regionale tilbud (tidligere amtsskoler)
• Specialpædagogisk bistand i fritidsordninger (gruppeordninger)
 

Målgruppe (brugere) Børn og unge med behov for specialpædagogisk bistand jf. Serviceloven, 
Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.
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Produktionsomfanget
på området 
(mængder)

Tabellen viser gennemsnitligt antal børn i specialdagtilbud i 2016: 

Specialdagtilbud Forventet
antal børn

Årlig
gennemsnitspris
(2016-pris)

Gribskov Specialbørnehave §4 2,8 400.000 kr.

Gribskov Specialbørnehave §32 6,4 485.000 kr.

Fordelingen mellem antallet af børn efter hhv. §4 (Der er 
forældrebetaling) og §32 (Der er økonomisk friplads) er i løbet af 2016 
ændret, så der er kommet flest børn, der er visiteret efter §32. Derved er
gennemsnitsomkostningen pr. barn i specialtilbud steget i forhold til 
tidligere.

Specialpædagogisk bistand i daginstitutioner
Kommunen har et korps bestående af specialpædagoger, to-
sprogspædagoger og sprogpædagoger. De betjener daginstitutionerne i 
hele kommunen.
Ressourcerne fordeles to gange årligt, og der tilstræbes en ligelig og 
meningsfuld fordeling, så alles ønsker og behov tilgodeses i videst muligt 
omfang.

SP-rammen skoler
Gribskov Kommune lægger stort set alle midler til specialpædagogiske 
indsatser ud til skolerne, fordelt efter elevtal og socioøkonomiske 
faktorer. Skolerne ”betaler” derefter for alle specialpædagogiske 
indsatser, på egen skole og på andre skoler, ud af den sum for de elever, 
der hører til det pågældende skoledistrikt. 

Formålet med modellen er, at:
• udvikle kvalitativt bedre løsninger tæt på elevernes lokale miljøer, 

og dermed øge effekten af de specialpædagogiske indsatser
• overholde de økonomiske rammer og over tid flytte ressourcer i 

retning af det almene område
• skabe en tæt kobling mellem fagligt ansvar, beslutningskompetence

og det økonomiske ansvar
• skabe gennemsigtige og tydelige visitationsprocesser
• opbygge skolernes kompetencer i forhold til at løse 

specialpædagogiske opgaver på egen skole.

Antal elever i specialpædagogiske tilbud
Antallet af elever i specialtilbud og antal enkeltintegrerede elever kan 
variere over året.

Som følge af ændring af Folkeskoleloven, er definitionen på en elev i 
enkeltintegration, at eleven får minimum 9 klokketimer støtte om ugen. 
Pr. 1. oktober 2016 var der 3 elever, der var visiteret til mere end 9 
timer, der var bosiddende i Gribskov Kommune.

Tabellen viser antal elever i specialpædagogiske tilbud: 

Antal elever 2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

Fælleskommunale SP tilbud i 
Gribskov Kommune

88 109 124 110
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Antal elever 2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

Specialskoler i andre 
kommuner

106 133 53 106

I alt uden for almenklasser 194 242 177 216

Gribskov Kommune har siden skoleåret 2015/2016 haft en andel af 
elever, der går i egne tilbud, på mere end 50 pct. 

Kapaciteten og 
kapacitetsudnyttel-
sen 

Gribskov Kommunes egne specialpædagogiske tilbud består af 
specialklasser og grupper, samt af enkeltintegration i almenklasser.

I nedenstående oversigter ses kapaciteten for specialklasser og grupper i 
skoleåret 2016/2017. 

Skoletilbud Antal klasser Kapacitet 
(antal elever)

Specialklasser, Gribskolen 7 56

Læseklasser, Nordstjerneskolen 1 10

Skolehuset, Nordstjerneskolen 3 18

9Y, Nordstjerneskolen 1 10

Idrætsvej, Gilbjergskolen 5 30

Femgårdsvej, Sankt Helene Skole 3 24

10 kl. specialtilbud (Nyt internt tilbud – 
forventede tal)

1 6

I alt 21 158

 

Udgiftsnormtal Nedenstående tabel viser udgift pr. plads i kommunens specialklasser i 
skoleåret 2016/2017:

Skoletilbud Udgift pr. plads

Specialklasser, Gribskolen 208.000 kr.

Læseklasser, Nordstjerneskolen 155.000 kr.

Skolehuset, Nordstjerneskolen 275.000 kr.

9Y, Nordstjerneskolen 170.000 kr.

Idrætsvej, Gilbjergskolen 243.000 kr.

Idrætsvej plus, Gilbjergskolen 378.000 kr.

Femgårdsvej, Sankt Helene Skole 208.000 kr.

10 kl. specialtilbud, Nordstjerneskolen 175.000 kr.

Delramme 33540 – Tværgående

Budget 2017
(i hele kr.)

-37.289.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Delrammen indeholder indtægter i forbindelse med forældrebetaling, 
udgifter til tilskud til private pasningsordninger og pasning af eget barn, 
samt søskendetilskud og økonomiske fripladser til pasning i kommunale 
og private daginstitutioner. 

Målgruppe (brugere) Forældre med børn i dagtilbud og skoleelever.
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Produktionsomfanget
på området 
(mængder)

Takster 2017 pr. måned fremgår af ”Bilag 1 Takster” sidst i budgetbogen.

Dagtilbud
Nedenstående tabel viser det forventede antal børn i pasning i 
kommunale dagtilbud i 2017:
Alder Forventet antal

 i pasning

0-2 år 581

3-5 år 905

Af de 0-2 årige forventes 30 procent at blive passet i dagpleje og 70 
procent i vuggestue.

Nedenstående tabel viser den forventede forældrebetaling i 2017 for de 
forskellige dagtilbud i 2017:
Tilbud Forældrebetaling

Vuggestue 14.369.000 kr. 

Dagpleje 5.242.000 kr.

Børnehave 18.180.000 kr.

Dagtilbud i alt 37.791.000 kr.

Fritidsordning (FO)
Nedenstående tabel viser det forventede antal børn i FO i 2017:
Tilbud Forventet antal

Morgenmodul 535

0.-2. klasse 851

3.-5. klasse 760

Der forventes ca. 50 børn indmeldt, som kommer fra andre kommuner.

Forældrebetaling i FO i 2017 forventes at udgøre:
Tilbud Forældrebetaling

Morgenmodul 2.348.000 kr.

0.-2. klasse 14.060.000 kr.

3.-5. klasse 7.374.000 kr.

FO i alt 23.782.000 kr.

 

Udgiftsnormtal 2017
Tilskud til pasning af eget barn under 3 år er 6.364 kr. pr. måned
Tilskud til pasning af eget barn over 3 år er 3.777 kr. pr. måned
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Ramme 336 - Sundhed og Forebyggelse

Delramme 33610 – Sundhedsplejen 

Budget 2017
(i hele kr.)

5.376.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Sundhedsplejen
Sundhedsplejen arbejder med sundhedsfremme og forebyggende 
indsatser. 

Udover de forebyggende opgaver, yder sundhedsplejen en særlig indsats,
rettet mod den gruppe af børn og forældre, der har særlige behov. Der er
fokus på børn og familier med særlige behov i samarbejde med de øvrige
teams i Center for Børn og Unge, praktiserende læger, hospitaler m.v. 
Derudover anvendes arbejdsmetoden ”Bånd der knyttes”, der er en tidlig 
indsats og opsporing af gravide med særlige behov. Dette er et 
samarbejde mellem jordemødre, psykologer, rådgivere og 
sundhedsplejen. 

Målgruppe (brugere) Målgrupperne for indsatsen er primært børn, unge og deres familier fra 
graviditet og til udgangen af 9. klasse. 

Produktionsomfanget
på området 
(mængder)

Sundhedsplejen
I Gribskov Kommune fødes der ca. 300 børn om året. Sundhedsplejen 
foretager besøg hos kommunens småbørn, og tilbyder også 
sundhedspædagogiske aktiviteter og/eller undersøgelser og samtaler for 
alle skolebørn på 1., 3., 5. og 8. klassetrin. Derudover er der en særlig 
indsats til børn med særlige behov. Sundhedsplejen har også en 
konsulentfunktion i dagtilbud og skoler ift. konkret rådgivning om 
sundhedsmæssige forhold.

Udgiftsnormtal Forudsat budgetnormering for sundhedsplejen: 8,9 fuldtidsstillinger. 

Ændringer i 
budgettet

I Budgetaftale 2017-2020 blev der ved udmøntning af rammebesparelser
afsat penge til fortsættelse af Shared care i 2017 med 0,1 mio. kr., samt 
en fortsættelse af Familieiværksætterne med 0,3 mio. kr. årligt.

En del af budgettet på denne ramme er en del af det budget der skulle  
flyttes til Økonomiudvalget i forbindelse med samling af administrativ 
lønsum. Da budgettet blev flyttet var det ikke fordelt på rammer og 
derfor vil der ske en regulering mellem de berørte rammer under 
Børneudvalget ved Budgetopfølgning i 2017.

Delramme 33620 – Tandplejen

Budget 2017
(i hele kr.)

-2.644.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Gribskov Tandpleje tilbyder vederlagsfri forebyggende og behandlende 
tandpleje for børn og unge mellem 0-18 år.
Der er valgfrihed mellem kommunal tandpleje og privat tandpleje for de 
16-17-årige.

Omsorgstandplejen tilbydes de personer, der er så handicappede, at de 
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ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud, jf.sundhedslovens §131.

Specialtandplejen tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede 
m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og 
ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen, jf. 
sundhedslovens §133.

Målgruppe (brugere) Målgruppen omfatter 0-15-årige, 16-18-årige og omsorgspatienter.

Nedenstående tabel viser antallet der er omfattet af de forskellige 
ordninger:

Gribskov 
Tandpleje

Privat 
tandlæge

Anden 
kommune

Specialtand-
pleje

0-15 årige 7.158 -

16-18 årige 1.016 37

Omsorgs-
patienter

167 Ikke muligt

I alt 8.341 37 5 86

 

Produktionsomfanget
på området 
(mængder)

Alle børn får udført undersøgelse og behandlingsplan af enten tandplejer 
eller tandlæge hver 18. måned. De små børn på 3, 4 og 5 år undersøges 
hvert år, idet caries har en hurtigere progressionshastighed i 
mælketandsættet og for at vi bedre kan identificere/finde de børn, der 
har særlige behov.

Tandlægerne undersøger børn på de tidspunkter i barnets opvækst og 
udvikling, hvor der er særlig risiko for udviklingsforstyrrelser og for 
tandsygdomme.
   
Alle børn visiteres af tandlægerne i det år, de fylder 10 år med henblik på
vurdering af behovet for tandreguleringsbehandling. Specialtandlægen 
afgør de visiterede børns konkrete behov for tandregulering.

Kapaciteten og 
kapacitetsudnyttel-
sen 

Almen tandpleje

Personale inkl. administration og tandregulering, 8.341 børn 
Personalekategori Antal årsværk Børn pr. personalekategori

Tandlæger 6,44 1.295

Tandplejere 3,62 2.304

Klinikassistenter 13,26 629

  Personale almen tandpleje, 8.341 børn
Personalekategori Antal

årsværk
Børn pr. personalekategori

Tandlæger 3,94 2.117

Tandplejere 1,98 4.212

Klinikassistenter 9,03 923

  Personale i Omsorgstandpleje, 167 borgere
Personalekategori Antal Borgere pr. personalekategori

Tandlæger 0,55 303

Tandplejere 0,36 463

Klinikassistenter 0,91 183
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Udgiftsnormtal Egenbetalingen i omsorgstandplejen 2017: 510 kr.
Egenbetalingen i specialtandplejen 2017: 1.895 kr.

Ændringer i 
budgettet

I Budgetaftale 2017-2020 blev der ved udmøntning af 
rammebesparelser afsat penge til at tilbagerulle besparelsen vedr. ny 
klinikstruktur i tandplejen med 0,2 mio. kr. årligt.

En del af budgettet på denne ramme er flyttet til Økonomiudvalget i 
forbindelse med samling af administrativ lønsum. Da budgettet blev 
flyttet var det ikke fordelt på rammer og derfor vil der ske en regulering 
mellem de berørte rammer under Børneudvalget ved Budgetopfølgning i 
2017.

Ramme 337 - Stabs- og støttefunktioner

Delramme 33710 Administration og udvikling

Budget 2017
(i hele kr.)

14.014.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Delrammen indeholder centrale fællesudgifter, ledelse samt Børne- og 
Unge sekretariatet (BUS). 

Børne- og Unge Sekretariatet er en understøttende stabsfunktion, der 
dækker over en bred vifte af tværgående funktioner, der alle har til 
formål at understøtte det arbejde med børn og unge, der foregår i de 
andre teams i CBU samt i kommunens skoler og dagtilbud, fx:

• Sekretariatsopgaver
• Opkrævning
• Økonomistyring (budgettildeling og -opfølgning)
• Driftsplanlægning (skoleindskrivning, kørselsplanlægning, 

prognoser og kapacitetstilpasning)
• Pladsanvisning 
• Tilsynsopgaver 
• Udvalgsbetjening
• Projektledelse 
• Afrapporteringer, fx Kvalitetsrapporter
• Proces- og metodestøtte til udvikling
• Kompetenceudvikling og tværgående netværk
• Organisationsudvikling og
• Kommunikation

Delrammen dækker ud over løn til medarbejdere i BUS og ledelsen i CBU 
også driftsudgifter i CBU, fx:

• Kompetenceudvikling
• Kørsel
• IT
• Licenser
• Telefoni 
• Mødeforplejning

Udgiftsnormtal Lønbudget for de to tværgående teams, centerledelse, lederseminar og  
mødeforplejning i CBU.

Ændringer i 
budgettet

Budgettet er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2017, 0,1 mio. kr. i 2018 og 
2019 og 50.000 kr. årligt i 2020 og frem, som en del af udmøntning af 
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rammebesparelse på Børneudvalget.

En del af budgettet på denne ramme er en del af det budget der skulle  
flyttes til Økonomiudvalget i forbindelse med samling af administrativ 
lønsum. Da budgettet blev flyttet var det ikke fordelt på rammer og 
derfor vil der ske en regulering mellem de berørte rammer under 
Børneudvalget ved Budgetopfølgning i 2017.

Delramme 33720 – Puljer

Budget 2017
(i hele kr.)

5.336.000 kr. 

Beskrivelse af 
området

Puljerne består af:
• Midler til kompetenceudvikling på tværs af institutionerne på 

skole, FO og dagtilbudsområdet
• Midler til en brugertilfredsundersøgelse
• Midler til at afholde Gribskov Akademi, et undervisningsforløb 

over 4 uger, der skal give et fagligt løft i fagene dansk og 
matematik.

Pulje Budget (mio. kr.)

Kompetenceudvikling, Skole/FO/Dagtilbud 3,5

Gribskov Akademi 1,5

Brugertilfredshedsundersøgelse 0,3

Samlet 5,3

Målgruppe (brugere) Kompetenceudviklingsmidlerne er målrettet tværgående 
uddannelsesaktiviteter for de kommunalt ansatte inden for skole, FO og 
dagtilbudsområdet.

Gribskov Akademi er for ca. 35 udvalgte elever fra folkeskolens 8. 
klasse.

Brugertilfredshedsundersøgelsen foretages hvert andet år, og bruges til 
at give Børneudvalget en måling af, hvad brugerne på børneområdet 
synes om den service, der stilles til rådighed.

Ændringer i 
budgettet

I Budgetaftale 2017-2020 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. 
kr. årligt fra 2018-2020, til styrkelse af det faglige niveau og 
overgangen mellem skole og ungdomsuddannelser.

Budgettet er reduceret med 1,3 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. fra 2018 
og frem, som en del af udmøntning af rammebesparelse på 
Børneudvalget.

Delramme 33730 – Rådgivning, support og undersøgelse (PPR)

Budget 2017
(i hele kr.)

12.684.000 kr.

Beskrivelse af Delrammen indeholder det tværgående team ”Pædagogisk, Psykologisk  
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området Rådgivning og Behandling i Center for Børn og Unge. 
Enheden bemandes af psykologer, talepædagoger, ergo-/fysioterapeuter, 
pædagoger og familiebehandlere.

Opgave- og funktionsområderne er: 
•  Myndighedsopgaver i forhold til dagtilbudsloven og folkeskoleloven 
•  Rådgivnings- og supportopgaver målrettet børn i dagtilbud og skoler
•  Understøtte udvikling af inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud og 
skole
•  Understøtte udvikling af kommunale specialtilbud

•  Sparring og rådgivning til medarbejdere der arbejder med socialfaglig 
indsats

Desuden tilbydes interne foranstaltninger til børn og unge:
• Praktisk og pædagogisk hjælp til familier
• Konsulentbistand/behandlingsforløb for barnet 
• Familiebehandling 
• Personlig rådgiver til barnet eller den unge
• Fast kontaktperson til barnet eller den unge
• Rusmiddelbehandling

Ændringer i 
budgettet

En del af budgettet på denne ramme er en del af det budget der skulle  
flyttes til Økonomiudvalget i forbindelse med samling af administrativ 
lønsum. Da budgettet blev flyttet var det ikke fordelt på rammer og 
derfor vil der ske en regulering mellem de berørte rammer under 
Børneudvalget ved Budgetopfølgning i 2017.
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34  Social- og Sundhedsudvalget

Ramme 340 - Tilsyn, drift og myndighed

Ramme    340 Tilsyn, drift og myndighed

Budget 2017
(i hele kr.)

   - 825.000  kr.

Beskrivelse af 
området

Fra 2017 er budgettet til lønudgifter vedr. myndigheds- og administrativt 
personale organisatorisk samlet under Økonomiudvalgets område. 
Budgettet til Center for Social og Sundhed er her 38.078.000 kr. 

Myndighedsbudgettet under Social- og Sundhedsudvalget er afsat til 
dækning af øvrige udgifter vedr. myndighed og administration.  

Fordelingen af udgifterne fremgår af tabellen nedenfor. Her fremgår det, at
nettolønudgifter, dvs. lønudbetalinger fratrukket refusion vedr. barsel og 
langtidssygdom, er negative. Det skyldes, at det samlede beløb til løn fra 
2017 nu ligger på Økonomiudvalgets ramme. Beløbet her er større end det
budget, der som udgangspunkt er afsat til administrative lønninger, 
hvorfor budgettet på rammen her er negativ. Årsagen hertil er, at der en 
del lønninger, som teknisk set udbetales som administrative lønninger, 
men skal finansieres af projektmidler under Sundhedsfremme- og 
forebyggelsesrammen. Midlerne skal derfor flyttes op på 
Myndighedsrammen, når de udbetales.

En stor del af de øvrige udgiftsposter vedrører det, der normalt betegnes 
som personalerelaterede udgifter. De store IT-udgifter vedrører årlige 
licens og abonnementsudgifter vedr. myndigheds- og fagsystemerne, samt
en ydelsesafhængig afregning fra kommunens interne IT-service.
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I tabellen nedenfor er fordelingen mellem hovedposterne i budgettet vist.

Budgetområder   Budget i
  1.000 kr. 

Nettolønudgift -2.582

Eksterne konsulenter 25

Kørselsrefusion -138

Kontorhold og telefonudgifter 67

IT-udgifter 1.320

Øvrige udgifter 483

Hovedtotal -825

Center for Social og Sundhed er et samlet center for såvel 
myndighedsfunktion som leverandørfunktion for social- og 
sundhedsområdet, med fællesskabet om borgeren som det bærende 
element.

Centeret giver rådgivning, udreder behov og yder træning, støtte og hjælp
til borgere med nedsat funktionsniveau som følge af handicap, kronisk 
sygdom, alderdomssvækkelse samt socialt udsatte voksne og flygtninge i 
henhold til Service- og Sundhedsloven og det politisk besluttede 
serviceniveau i Gribskov Kommune.
Derudover yder centeret kvalitets- og metodeudvikling og udvikling af og 
støtte til styring, ledelse og drift på social og sundhedsområdet, ligesom 
det yder sekretariatsbistand og samarbejde med Ældreråd og 
Handicapråd. Endvidere arbejdes med sundhedsfremme og forebyggelse, 
herunder at udfylde rammer og aftaler i Sundhedsaftalen og facilitere 
kommunens tværgående indsatser ift. borgerrettet forebyggelse, frivillige 
grupper og foreninger på social og sundhedsområdet.

Produktionsomfanget 
på området 
(mængder)

Centeret varetager myndigheds-, konsulent og rådgivningsopgaver samt 
understøttelse af kommunale borgernære enheder i forhold til de opgaver 
der afsat budget til under udvalgets øvrige rammer.

Ændringer i budgettet Ifm. Budgetaftalen 2017-2020 er der på rammen sket flg. ændringer som 
følge af udvalgets generelle rammebesparelse:

• Investering i løbende faglig controlling af forholdet mellem 
visiterede og leverede ydelser, 511.000 kr. i 2017 og frem. (Lagt på
ØU vedr. SSU-løn)

• Ekstra sagsbehandler til fokuseret revisitation, 511.000 kr. i 2017 
og frem. (Lagt på ØU vedr. SSU-løn)

• Ekstra medarbejder til projekt Fra beskyttet til støttet 
beskæftigelse. (Lagt på ØU vedr. SSU-løn)
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Ramme 341 - Sundhed

Delramme 34101 – Pleje og træning

Budget 2017
(i hele kr.)

300.108.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Budget fordelt på udgiftsområder

Budgettet på delrammen er fordelt på en række budgetområder, som 
fremgår af tabellen nedenfor.

Oversigt over budgetområder under Pleje- og træning

Budgetområder   Budget i
  1.000 kr. 

  %-
andel

Pleje, praktisk hjælp, sygepleje mv. 259.483 86,5%

Træningsydelser 16.312 5,4%

Ventedage og pasning af døende 2.652 0,9%

Puljer på Sundhedsområdet 23.100 7,7%
%Dyre enkeltsager -1.439 -0,5%

I alt 300.108 100,0%

Pleje, praktisk hjælp, sygepleje mv.

Delrammens væsentligste udgiftsområde er ydelser rettet mod gruppen 
af ældre og andre borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
i flg. Servicelovens §83. Ydelser gives i form af personlig pleje, praktisk 
hjælp, sygepleje og andre indsatser som demensstimulering (herunder 
demensdagcenteret Holbohave), observations- og tryghedsbesøg m.v. 
Ydelserne gives til borgere bosiddende på plejecentre eller i eget hjem.

Bestiller- og visitationsopgaven varetages af kommunens 
myndighedsafdeling , mens leverandør-/udførerrollen varetages af den 
kommunale udførende virksomhed PlejeGribskov samt private 
centerleverandører og flere fritvalgs-leverandører under 
godkendelsesordningen.

Udgifterne til Myndigheden ligger under økonomiudvalgets område, mens
udgifterne til betaling for udførernes levering af visiterede og bestilte 
opgaver ligger på delramme 34101, Pleje og træning.

I tabellen nedenfor er den forventede fordeling af udgifter til pleje- og 
sundhedsydelser i budgetåret 2017 opdelt på henholdsvis 
leverandørgrupper og på ydelsesgrupper.

Fordeling af udgifter til diverse plejeydelser rettet mod ældre 
borgere og borgere med handicap på centre og i eget hjem

Kommunal
leverandør

Store private
leverandører

Øvrige 
private 
(frit valgs-) 
leverandører

Hovedtotal

Pleje og praktisk hjælp 23,7% 64,2% 12,1% 100,0%

Demens 50,6% 49,4% - 100,0%
Fastvagt, nødkald, 
omsorgsbesøg mv.

41,7% 52,4% 5,9% 100,0%

Faste centerudgifter 70,2% 29,8% - 100,0%

Aktivitet udeborgere 18,2% 81,8% - 100,0%

Sygepleje 10,0% 80,6% 9,4% 100,0%

Andre ydelser 22,9% 77,1% - 100,0%

Hovedtotal 34,1% 58,1% 7,8% 100,0%
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Det fremgår af tabellen, at den kommunale leverandør forventes at 
levere 1/3 af pleje/sundhedsydelserne, de store private leverandører 
knap 3/5 og endeligt leveres knap 8% procent af ydelserne af de øvrige 
godkendte frit valgs-leverandører. 

Træningsydelser
Træningsydelser omfatter genoptræning efter serviceloven, almindelig- 
og specialiseret genoptræning efter sundhedsloven, vederlagsfri 
fysioterapi og hverdagsrehabilitering, faldforebyggelse og anden 
rehabilitering. 

I forbindelse med 2013/14-udbuddet blev det besluttet at omlægge den 
vedligeholdende træning, så den fremover integreres med praktisk hjælp 
og personlig pleje, der ydes i borgerens eget hjem. Dette for at målrette 
træningen mod de problemer borgeren oplever besvær med i 
dagligdagen. Budgettet er derfor tilpasset herefter.

Budgetområder   Budget i
  1.000 kr.

  %-andel

Genoptræning (servicelov) 731 4,5%

Alm. ambulant genoptræning (sundhedsloven) 3.600 22,1%

Spec. Ambulant genoptræning (sundhedsloven) 1.784 10,9%

Vederlagsfri fysioterapi 6.967 42,7%

Hverdags-, fald-, og anden rehabilitering 3.230 19,8%

Hovedtotal 16.312 100,0%

Ventedage og pasning af døende
Posten omfatter dels udgifter til betaling for ventedage på hospital efter 
endt behandling, dels udgifter til plejevederlag til pårørende (§§ 119 – 
120, service-loven) og dækning af medicinudgifter i forbindelse med 
pasning af døende i eget hjem (§ 122 efter serviceloven), dels udgifter til
ophold på hospice. 

Ventedagstaksten for kommunen var i 2016 1.976 kr. pr. døgn. 
Der ligger et lovforslag til 2017, hvor taksten vil blive ændret markant 
opad, således at de 2 første ventedage bliver til dobbelt takst og fra dag 
3 vil taksten tre-dobles. Bliver forslaget ikke vedtaget vil taksten i 2017 
være på niveau med 2016.

Budgettet til de nævnte poster er følgende:

Budgetområder   Budget i
  1.000 kr. 

  %-andel

Ventedage på somatiske hospitaler 441 16,6%

Ventedage på psykiatriske hospitaler 144 5,4%

Plejevederlag og medicinudgifter ved pasning 
af døende i eget hjem

1.288 48,6%

Hospice 779 29,4%
Hovedtotal 2.652 100,0%

Puljer på sundhedsområdet
Der er afsat en Budgetpulje i budgettet på 23.100.000 kr. Puljen skal 
dække forventede merudgifter til pleje, praktisk hjælp og andre 
omsorgsydelser i forbindelse med de demografiske udfordringer på 
området. 
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Puljen er således en reservepulje, som anvendes til at tilføre yderligere 
midler til de områder, der måtte være under pres udgiftsmæssigt som 
konsekvens af den demografiske udvikling.

Produktionsomfanget 
på området 
(mængder)

Området er ikke norm- og mængdereguleret. Budgetterne reguleres 
derfor ikke automatisk efter de forventede mængder. Ændrer mængderne
sig betydeligt, vil der derfor være behov for en politisk stillingtagen til de 
enkelte serviceniveauer på området.

På trods af, at budgetterne ikke er omfattet af en norm- og 
mængderegulering, afspejler de nuværende mængder på området 
udgiftspresset indenfor de enkelte områder. Antallet af borgere, som har 
modtaget ydelser i 2016 forventes som udgangspunkt at være relativt 
det samme i 2017. Mængden af ydelser pr. borger kan derimod godt 
variere over årene og i løbet af det enkelte år.

For at give et indblik i hvor mange borgere, der modtager ydelser, vises 
her aktivitetstal baseret på det faktiske antal de første 9 mdr. af 2016.

Personlig pleje og/eller praktisk hjælp:

I 2016 har der i gennemsnit været ca. 1.050 borgere pr. måned, der har 
haft behov for personlig pleje og/eller praktisk hjælp i eget hjem: 

Heraf ca.:

• 415 borgere, som modtog både personlig pleje og praktisk hjælp

• 185 borgere, som kun modtog personlig pleje

• 450 borgere, som kun modtog praktisk hjælp

Antallet af borgere, der vil have behov for at modtage pleje og/eller 
praktisk hjælp forventes fra 2016 til 2017 kun lidt højere på trods af, at 
antallet af borgere i de ældre aldersklasser forventes at stige mere.

Sygepleje:

Efter 2013/14-udbuddet er sygepleje en del af plejeydelsen for borgere 
bosiddende på plejecentre med undtagelse af på det midlertidige 
opholdscenter, Toftebo.

I 2016 har der i gennemsnit været ca. 890 borgere i eget hjem pr. 
måned, der har haft behov for sygepleje:

Heraf ca.: 

• 60 borgere, der bor på det midlertidige ophold

• 830 borgere, der bor i eget hjem

Træningsforløb:

I 2016 har der i gennemsnit pr. måned været:

• ca. 400 borgere med behov for genoptræning efter 
Sundhedsloven §140. 

• ca. 40 borgere med behov for genoptræning efter Serviceloven 
§86. 

• ca. 20 borgere med behov for faldforebyggelse

• ca. 100 borgere med behov for hverdagsrehabilitering

• ca. 40 borgere med behov for anden rehabilitering

Derudover har der gennemsnitligt været ca. 120 borgere pr. md. i 
centrenes aktivitetstilbud for beboere i eget hjem.
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Antal Centerpladser

Det samlede antal centerboliger fordeler sig således:
• Helsingegården.....105 boliger
• Trongården.............59 boliger
• Bakkebo.................63 boliger
• Toftebo...................33 midlertidige pladser
• Udsigten.................28 boliger
• Skovsminde............57 boliger

Serviceniveau Serviceniveau i eget hjem:

• Praktisk hjælp, rengøring: 1 x hver 2. uge 
• Praktisk hjælp, tøjvask: 1 x hver 2. uge
• Praktisk hjælp, indkøb (levering, evt. også bestilling/sætte varer på

plads) : 1 x pr. uge
• Praktisk hjælp, brændselshjælp: Op til 2 x dagligt
• Personlig pleje 1, mindre plejekrævende: 1-5 x bad pr. uge
• Personlig pleje 2, lettere plejekrævende: dagligt
• Personlig pleje 3, mere plejekrævende: dagligt
• Personlig pleje 4, meget plejekrævende: dagligt
• Personlig pleje Aften: dagligt
• Personlig pleje Nat: dagligt
• Sygepleje 1-3 og -Nat: ydes op til flere gange dagligt afhængig af 

borgerens behov
• Trygheds- og observationsbesøg: dagligt i kortere perioder ad 

gangen
• Særlige behov: op til flere gange dagligt
• Nødkald: dagligt

Ændringer i budgettet Ifm. Budgetvedtagelsen 2017-2020 er der på delrammen sket flg. 
ændringer (2017-priser):

• Demensdagcenter Holbohave: 800.000 kr. fra 2017 og frem 
• Fasttilknyttede læger på plejecentre: 139.000 kr. i 2017, 2018 og 

2019
• Omlægning af tildelingskriterier for særlige behov på plejecentre: 

-1.021.000 kr. i 2017 og 2018 og -1.532.000 kr. fra 2019 og frem.
• Ophør af klippekortordning: -1.327.000 fra 2017 og frem.
• Afskaffelse af kontanttilskud til betaling for udbringning af varer: 

-255.000 kr. fra 2017 og frem.
• Investering i løbende faglig controlling af forholdet mellem visiterede

og leverede ydelser: -1.022.000 kr. i 2017 og frem.
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Delramme  34102 – Hjælpemidler

Budget 2017
(i hele kr.)

  28.168.000 kr.

Beskrivelse af 
området

 Budget fordelt på udgiftsområder
 Budgettet på delrammen er fordelt på følgende udgiftsområder:

Budgetområder
  Budget i
  1.000 kr.

  %-andel

Boligindretning 2.452 8,7%

Kropsbårne hjælpemidler 13.518 48,0%

Ikke kropsbårne hjælpemidler 12.169 43,2%

Betaling til borgere for personligt udlæg 31 0,1%

Dyre enkeltsager - -
%

I alt 28.168 100,0%

Boligindretning
Boligindretning vedrører større boligsager og boligændringer med 
henblik på, at borgerne kan klare sig bedst muligt i sit hjem.

Kropsbårne hjælpemidler
Omfatter diabetesprodukter, stomi- og inkontinensprodukter, proteser, 
beklædning, optiske synsmidler mv., helbredserklæring forårsaget af 
høreapparater og specialrådgivning i forbindelse med opgaver. 

Ikke kropsbårne hjælpemidler
Omfatter kørestole, rolatorer, lifte, møbler (herunder også senge, 
stoleforhøjere mv.), kaldeanlæg, badebænke, motorkøretøjer (herunder 
også el-scootere), IT-hjælpemidler samt forbrugsgoder og andre 
hjælpemidler.

Dyre enkeltsager
Dyre enkeltsager omfatter den samlede statsrefusionsgodtgørelse vedr. 
hele hjælpemiddelområdet.

Målgruppe (brugere) Borgere med funktionsnedsættelse, som har behov for hjælpemidler, 
tilpasning af deres bolig eller bil.

Produktionsomfanget
på området 
(mængder)

Området er ikke norm- og mængdereguleret. Budgetterne reguleres 
derfor ikke automatisk efter de forventede mængder. Ændrer 
mængderne sig betydeligt, vil der derfor være behov for en politisk 
stillingtagen til de enkelte serviceniveauer på området.

På trods af, at budgetterne ikke er omfattet af en norm- og 
mængderegulering, afspejler de nuværende mængder på området 
udgiftspresset indenfor de enkelte områder. Antallet af borgere, som har
modtaget ydelser i 2016 forventes at være relativt det samme i 2017. 
Mængden af ydelser pr. borger kan derimod godt variere over årene og 
gennem det enkelte år.

For at give et indblik i hvor mange borgere, der modtager ydelser, vises 
her aktivitetstal baseret på det faktiske antal de første 8 mdr. af 2016. 
Antallet af sager relateret til borgere varierer mellem årene samtidigt 
med, at udgifterne pr. borger ligeledes varierer.

Hjælpemiddelområdet:

Boligændringer
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Der har i årets første 8 mdr. af 2016 været 197 borgere, der har haft 
behov for at modtage støtte til større eller mindre ændringer i deres 
bolig. 

Kropsbårne hjælpemidler

Med hensyn til kropsbårne hjælpemidler har der i de første 8 mdr. af 
2016 været sager relateret til følgende antal personer:

Optiske synshjælpemidler........................... 53
Proteser og ortopædiske hjælpemidler........ 347
Inkontinens.................................................. 1.211
Diabetes....................................................... 834
Andre hjælpemidler..................................... 304

Ikke-kropsbårne hjælpemidler

Med hensyn til ikke-kropsbårne hjælpemidler har der de første 8 mdr. af
2016 været sager relateret til følgende antal personer:

Biler.............................................................     125
IT-hjælpemidler........................................... 138
Genbrugshjælpemidler................................ 903
Øvrige hjælpemidler................................... 76
 

Delramme 34103 – Sygehusydelser

Budget 2017
(i hele kr.)

183.044.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Udgifterne på delrammen ”Sygehusydelser” vedrører den 
aktivitetsbaserede kommunale medfinansiering af de regionale 
sundhedsopgaver. 

Den aktivitetsbaserede medfinansiering er opdelt på følgende 
udgiftsområder:

Budgetområder   Budget i
  1.000 kr.

  %-andel

Behandling på somatisk sygehus 103.139 56,4 %

Ambulant somatisk behandling 57.114 31,2 %

Genoptræning under indlæggelse 1.820 1,0 %

Behandling på psykiatrisk sygehus 2.406 1,3 %

Ambulant psykiatrisk behandling 2.622 1,4 %

Sygesikringsydelser 15.943 8,7 %

I alt 183.044 100,0 %

Med kommunalreformen, der havde virkning fra 1. januar 2007, blev en 
del af finansieringen af de regionale sundhedsopgaver overført til 
kommunerne. Dette med henblik på at skabe incitament for 
kommunerne til at forebygge indlæggelser/behandling, der kunne være 
undgået ved en øget indsats i kommunen.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2017 blev regeringen og KL 
enige om en række ændringer vedr. den kommunale medfinansiering. 
Det forventes at nogle af disse ændringer vil have effekt på udgifterne 
på denne ramme.

Fra og med 2017 er det aftalt, at kommunerne ikke længere skal 
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afregnes pr. sygehusudskrivning, men pr. regionsudskrivning. For 
Gribskov Kommune betyder det, at overflytninger mellem sygehuse i 
Region Hovedstaden betragtes som et sammenhængende forløb og ikke 
selvstændige forløb som skal afregnes hver især. Tal fra Sundheds- og 
Ældreministeriet indikerer, at Gribskov Kommune vil have færre udgifter 
til udskrivninger som følge af ændringen.

Fra og med 2018 er det aftalt, at den kommunale medfinansiering 
endvidere bliver aldersdifferentieret. Det betyder, at kommunerne skal 
betale mere for indlæggelser/behandling af de borgergrupper, som 
kommunen normalt har mere kontakt med. Taksterne og lofterne vedr. 
somatisk behandling og sygesikring bliver dermed højere for 0-2 årige 
og 65+ årige. På den anden side sænkes de for 3-64 årige. Niveauet for 
kommunernes medfinansiering under ét er uændret som følge af denne 
ændring, men for den enkelte kommune kan der være et tab eller en 
gevinst. For Gribskov Kommune forventes det, at udgifterne vil stige 
som følge af denne ændring.

Området kan i et økonomistyringsperspektiv være svært at styre. 
Kommunerne visiterer ikke på området, og kan således ikke direkte 
påvirke aktiviteten. Dog har kommunen mulighed for at forebygge 
kontakter med sundhedsvæsenet via forskellige initiativer, og således 
opnå en besparelse på den kommunale medfinansiering.

 Målgruppe (brugere) Målgruppen for de ydelser, som kommunen medfinansierer på er alle 
borgere, hvortil Gribskov Kommune er betalingskommune. Hvad angår 
mulighed for forebyggelse af sundhedskontakter er der dog særlig fokus 
på de borgere, som kommunen har daglig kontakt til, eksempelvis 
modtagere af personlig pleje.

Produktionsomfanget 
på området 
(mængder)

Herunder er de gennemsnitlige mængder pr. måned angivet for de 
respektive år. Tallene er baseret på data fra januar til august, undtagen 
sygesikring, som er baseret på data til juli.

Område 2014 2015 2016

Indlæggelser, somatik 929 926 897

Genoptræningsforløb under indlæggelse, 
somatik

127 124 121

Ambulante besøg, somatik 7.695 7.959 7.882

Indlæggelser, psykiatri 37 29 26

Ambulante besøg, psykiatri 593 665 737

Sygesikring, ydelser i alt 45.313 47.684 49.259

Udgiftsnormtal Takster og lofter for den kommunale medfinansiering i 2017 
(2017 pl).

Somatisk 
behandling på 
sygehuse

Stationær behandling 
(indlæggelse)

34 pct. af DRG (diagnoserelaterede grupper)-
taksten. (eks. Langliggertakst). Max 15.078 kr.
pr. indlæggelse.

Ambulant behandling 34 pct. af DAGS (dansk 
ambulantgrupperingssystem)-taksten. Max. 
1.487 kr. pr. besøg. Det maksimale beløb for 
gråzonepatienter er 15.078 kr.

Genoptræning under 
indlæggelse

70 pct. af genoptræningstakst

Psykiatrisk 
behandling på 
sygehuse

Stationær behandling 
(indlæggelse)

60 pct. af sengedagstakst. Max. 8.722 kr. pr. 
indlæggelse.

Ambulant behandling 30 pct. af besøgstakst, 546 kr. pr. besøg
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Aktivitet i 
praksissektoren

Almen læge 10 pct. af honorarer på grundydelse.

Speciallæger 34 pct. af honorar. Max. 1.487 kr. pr. ydelse.

Øvrig sygesikring 10 pct. af honorar pr. ydelse (tandlæge,
fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp,
fodterapi samt anden behandling)

Taksterne for de enkelte områder kan findes på Sundhedsdatastyrelsens 
hjemmeside (http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-
finansiering/takster-drg/takster-2017). 

Forudsætninger i 
øvrigt

I det omfang kommunernes udgifter til medfinansiering overstiger det 
aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne, bliver 
midlerne tilbageført til kommunerne. Efterreguleringen er summen af 
positive bidrag opsamlet i staten. Midlerne bliver fra og med 2017 i højere
grad end tidligere ført tilbage til de kommuner, der har medvirket til 
merproduktionen (Aftale om kommunernes økonomi for 2017).

Ændringer i budgettet Ifm. budget 2017-2020 er bevillingen på sygehus-rammen øget med 
426.000 kr. i 2017 og 604.000 fra 2018 til 2020 pga. kommunal 
medfinansiering af opbygning af kapacitet i regionerne til rettidig 
udredning og behandling.

Delramme 34104 – Sundhedsfremme og tilskud

 Budget 2017

 (i hele kr.)

11.209.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Delrammen omfatter budgettet på de nævnte udgiftsområder:

Budgetområder   Budget i
  1.000 kr.

  %-andel

Sundhedsfremmende tiltag 5.733 51,2%

Tilskud til frivilligt socialt arbejde 1.275 11,4%

Tilskud til frivillige ældreaktiviteter 3.190 28,5%

Værdighedspolitik 150 1,3%

Råd og nævn 443 3,9%

Innovationspartnerskab 418 3,7%

I alt 11.209 100,0%

Sundhedsfremmende tiltag
Området omfatter sundhedsfremme og forebyggelse efter 
sundhedsloven. Området opdeles ofte i borgerrettet- og patientrettet 
forebyggelse. Borgerrettet forebyggelse består af sundhedsfremme og 
forebyggelsesindsatser for alle borgere. Patientrettet forebyggelse 
omfatter forebyggende tiltag i forhold til borgere, der er i en 
risikogruppe eller har kroniske lidelser, (disse indsatser udvikles og 
aftales i samarbejde med særligt regionen og de praktiserende læger).

Tilskud til frivilligt socialt arbejde
Området omfatter tilskud efter Servicelovens §18 – herunder tilskud til 
frivillighedscentre og lokale sociale foreninger og organisationer.

Tilskud til frivillige ældreaktiviteter
Området omfatter tilskud til aktiviteter til borgere i eget hjem, 
foreninger rettet mod centerborgere, tilskud til pensionistforeninger og 
-udflugter, motionsfremmende foreninger, ældresagen, Centerråd og 
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Gribskov Seniorcenter (herunder Gribskov Seniorcenter i Helsinge og 
Gilleleje Aktivitetshus). 

Værdighedspolitik
Midler til ”Puljen til løft af ældreområdet” er fra 2016 tilfaldet 
kommunerne direkte over bloktilskuddet og er derfor ikke længere 
øremærkede midler til ældreområdet. 

Partierne bag finansloven for 2016 var enige om at styrke kommunernes
arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af 
værdighedspolitikker i kommunerne og tilførsel af midler til 
ældreområdet. Det betyder, at der i finansloven for 2016 er afsat 1 mia.
kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og 
implementeringen af værdighedspolitik i kommunerne.

Midlerne skal udmøntes i nye initiativer eller en udvidelse af 
eksisterende og understøtte udmøntning af politikken. 

Gribskov Kommune får i 2017 tildelt 8.796.000 kr. til værdighedspolitik. 
Midlerne ligger ud over kommunens budget og fremgår derfor ikke af 
tabellen, hvori budgettet beskrives, da det er et udgiftsneutralt budget. 
Dvs. midlerne er øremærkede og, der er derfor allerede indlagt et 
udgiftsbudget på samme beløb. Der skal afgives regnskabsforklaringer 
til ministeriet, når projekterne under værdighedspolitikken afsluttes. 

Af tabellen fremgår 0,2 mio. kr. til Værdighedspolitikken. Det er midler 
vedtaget i budgetaftalen til initiativer under værdighedspolitikken. 
udover de statslig tildelte midler.

Følgende initiativer af vedtaget i værdighedspolitikken for 2017:

• Udvidelse af drift af demensdagcenter (3,0 mio. kr.)

• Faste læger på plejecentre (0,8 mio. kr.)

• Aktiviteter, der understøtter den enkeltes livskvalitet (0,5 mio. 
kr.)

• Mad og ernæring (1,0 mio. kr.)

• Implementering af værdighedspolitik (0,3 mio. kr.)

• Besøg efter udskrivelse, forebyggelse af genindlæggelser og 
opstart af akutfunktion (1,0 mio. kr.)

• Forebyggende træning for hjemmeboende borgere med 
ingen/næsten inden hjælp og nedsættelse af kontingent for 
selvtræning (0,4 mio. kr.)

• Forebyggende træning i plejecentertilbud (0,3 mio. kr.)

• 2 midlertidige pladser på Trongården (0,6 mio. kr.)

• 2 aflastningspladser for borgere med demens på Trongården (0,6
mio. kr.)

• Kompetenceløft af personale ift. kronisk syge (0,3 mio. kr.)

Råd og nævn
Området omfatter budget til Ældre- og Handicapråd

Innovationspartnerskab
Innovationspartnerskabet er et kontraktligt forpligtende 
udviklingssamarbejde mellem kommune og leverandører af pleje og 
erstatter det tidligere udviklingspartnerskab. Det blev etableret i 
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forbindelse med 2013/14-udbuddet på ældreområdet, og er tiltænkt at 
skulle bidrage til at fastholde et vedvarende kvalitets- og borgerfokus 
under stadigt mere udfordrende økonomiske rammevilkår. Samtidig er 
det et ønske at drage fordel af et konstant voksende antal teknologiske 
hjælpemidler.

Innovationspartnerskabet består i dag af alle hovedleverandører samt 
godkendte frit valgs-leverandører, hvis omsætning er 10% eller derover 
af den samlede årlige omsætning af delaftalen. Beløbet pr. md. udgør 
1% af omsætningen pr. leverandør (aftalepart) pr. delaftale.
Indskuddet til Innovationspartnerskabet holdes uden for kommunens 
driftsbudget.

Der er indgået kontrakt med BDO (rådgivning) i forhold til facilitering af 
Innovationspartnerskabet. BDO skal sikre en effektbaseret styring af 
den samlede projektportefølje. Samtidig afholder de 
etableringsworkshops og stiller skabeloner til rådighed og sørger for 
løbende sparring med projekterne. Budgettet på rammen her dækker 
over udgifterne til BDO.

Ændringer i 
budgettet

Som led i budgetvedtagelsen 2017-20 er delrammen Sundhedsfremme 
og tilskud  i alt blevet reduceret med 486.000 kr. vedr. 2017. Midlerne 
fordeler sig som nedenfor:

• Videreførsel af demenspsykolog: 0,15 mio. kr. 2017 og 0,3 mio. kr. 
i 2018, 2019 og 2020.

• Reduktion af investeringspuljen: -336.000 i 2017 og frem.
• Forbedrede forhold for pensionistforeninger: 0,1 mio. kr. årligt i 

budgetperioden.
• Reduktion af pulje til forebyggelse: -0,4 mio. kr. i 2017, og 

forøgelse af samme med 0,1 mio. kr. i 2018, 2019 og 2020.

Delramme 34106 – Madservice

Budget 2017
(i hele kr.)

3.769.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Kommunens nettoudgift til madservice opgjort til borgere i eget hjem og
på centre.

Produktionsomfanget
på området 
(mængder)

Området er ikke norm- og mængdereguleret. Budgetterne reguleres 
derfor ikke automatisk efter de forventede mængder. Ændrer 
mængderne sig betydeligt, vil der derfor være behov for en politisk 
stillingtagen til de enkelte serviceniveauer på området.

På trods af, at budgetterne ikke er omfattet af en norm- og 
mængderegulering, afspejler de nuværende mængder på området 
udgiftspresset indenfor de enkelte områder. Antallet af borgere, som 
forventes at modtage ydelser i 2017, forventes at være relativt det 
samme, som antallet har været i 2016. Mængden af ydelser pr. borger 
kan derimod godt variere over årene og gennem det enkelte år.

For at give et indblik i hvor mange borgere, der modtager ydelser, vises 
her aktivitetstal baseret på det faktiske antal de første 9 mdr. af 2016.

Madydelses-området:

I 2016 har der i gennemsnit pr. måned været ca. 620 borgere, der har 
modtaget madydelser.
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Heraf ca.:

• 370 borgere, der bor på plejecentre/midlertidig ophold 

• 250 borgere, der bor i eget hjem

Efterspørgslen af de forskellige madydelser har fordelt sig ca. som 
følgende: 

• 370 borgere har ønsket fuldkost (indeboende)

• 0 borgere har ønsket stor hovedret.

• 190 borgere har ønsket almindelig hovedret.

• 50 borgere har ønsket lille hovedret.

• 70 borgere har ønsket biret.

• 10 borgere har ønsket madpakke.

• 250 har ønsket udbringning til hjemmet.

Af antallet af udbringninger i 2016 har: 
• ca. 44% ønsket kolde leverancer (Leverance af mad svarende til 

2-3 dage ad gangen, hvor borgeren selv står for opvarmningen). 
• 56% ønsket varme leverancer (Leverance af varm mad dagligt).
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Ramme 342 – Social

Delramme   34201 – Borgere med handicap

Budget 2017
(i hele kr.)

  190.381.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Budget fordelt på udgiftsområder

Budgettet på delrammen er fordelt på følgende udgiftsområder:
Budgetområder   Budget i

  1.000
kr. 

  %-
andel

Børn med handicap 21.321 11,2%

Voksne med handicap 186.566 98,0%

Særligt dyre enkeltsager (SDE) -17.507 -9,2%

I alt 190.380 100,0%

  Børn med handicap

Området omfatter ydelser i serviceloven og tildeles børn, der på grund af 
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for 
hjælp eller særlig støtte.
Budgettet til børnehandicapområdet er fordelt på følgende måde:

Budgetområder   Budget i
  1.000

kr. 

  %-
andel

Anbringende foranstaltninger 2.016 9,5%

Forebyggende foranstaltninger 11.456 53,7%

Særlige klub- og dagtilbud 1.008 4,7%

Kontante ydelser 6.841 32,1%

I alt 21.321 100,0%

Anbringende foranstaltninger
Budgetområdet omfatter udgifter til anbringelse af barnet uden for 
hjemmet på et anbringelsessted jf. § 66.
Derudover omfatter budgetområdet udgifter til efterværn jf. 
bestemmelserne i servicelovens kapitel 12.

Forebyggende foranstaltninger
Budgetområdet omfatter udgifter til følgende under § 52 stk. 3:
Aflastning og døgnophold jf. § 55, praktikophold, familiebehandling, fast 
kontaktperson og anden hjælp.
Derudover ydes der økonomisk støtte efter § 54.

Særlige klub- og dagtilbud
Budgetområdet omfatter udgifter til § 32 særlige dagtilbud og § 36 
særlige klubtilbud.

Kontante ydelser
Budgetområdet omfatter udgifter til § 41 merudgifter, § 42 tabt 
arbejdsfortjeneste og § 32.8 udgifter til hjemmetræningsudstyr.

Voksne med handicap

Budgettet til voksenhandicapområdet er fordelt på følgende måde:
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Budgetområder og § i serviceloven   Budget i
  1.000

kr. 

  %-
andel

Længerevarende botilbud, § 108 43.907 23,5%

Midlertidigt botilbud, § 107 39.085 20,9%
Socialpædagogisk bistand, § 85 i bolig efter 
almenboliglovens § 105

26.276 14,1%

Socialpædagogisk bistand, § 85 29.958 16,1%

Afløsning og aflastning, § 84 700 0,4%

Tilskud til personlig og praktisk hjælp, § 95 2.235 1,2%

Tilskud til ansættelse af hjælpere, § 96 7.003 3,8%

Aktivitets- og samværstilbud, § 104 15.295 8,2%

Beskyttet beskæftigelse, § 103 9.046 4,8%

Ledsagerordning, § 97 2.560 1,4%

Merudgifter, § 100 868 0,5%

Støtte- og kontaktpersonordning, § 99 637 0,3%

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU 4.244 2,3%

Specialpædagogisk bistand 2.948 1,6%

Øvrige 1.804 0,9%

I alt 186.566 100,0%

 Voksenområdet er styringsmæssigt inddelt i tre målgruppeområder: 

1) Voksne med fysisk funktionsnedsættelse
Området omfatter ydelser ifølge servicelovens kap. 17-18 og 19-20 til 
voksne med fysisk handicap. Det indbefatter individuel støtte (herunder 
handicaphjælper og støtteperson), rehabilitering og træning, ledsagelse, 
beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, midlertidige og 
længerevarende botilbud i og udenfor kommunen (herunder 
Skipperstræde og Kirkeleddet 8), merudgifter til 18-65-årige og køb af 
specialrådgivning samt specialundervisning.

 2) Voksne med intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Området omfatter ydelser ifølge servicelovens kap. 17-18 og 19-20 til 
voksne med intellektuel/kognitiv forstyrrelse. Det indbefatter individuel 
støtte (herunder hjemmevejledning), ledsagelse, beskyttet beskæftigelse, 
aktivitets- og samværstilbud (herunder Mødestedet og Klubben), 
midlertidige og længerevarende botilbud i og udenfor kommunen 
(herunder Haragergård, Kirkeleddet 10-20, og Hestehaven), merudgifter 
til 18-65-årige og køb af specialrådgivning samt specialundervisning.

3) Voksne med sindslidelse
Området omfatter ydelser ifølge servicelovens kap. 17-18 og 19-20 til 
voksne med sindslidelse. Det indbefatter individuel støtte (herunder 
bostøtte og støtte-/kontaktperson), beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og
samværstilbud (herunder Mødestedet), midlertidige og længerevarende 
botilbud i og udenfor kommunen (herunder Søfryd og Ahornstien) og køb 
af specialrådgivning.
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Produktionsomfanget 
på området 
(mængder)

Nedenfor følger mængdeopgørelser (helårspersoner) for 2015 på udvalgte 
foranstaltninger:

Foranstaltninger mv. til børn: 

Område Helårspersoner

Døgninstitutioner 5,83

Efterværn 0,92

Aflastning 14,58

Anden hjælp 1,42

Døgnophold 1,00

Familiebehandling 2,83

Fast kontaktperson 0,58

Praktikophold 5,83

Økonomisk støtte 1,92

Merudgifter, børn 65,25

Tabt arbejdsfortjeneste 29,00

Særlige dagtilbud 0,25

Særlige klubtilbud 3,83

Foranstaltninger mv. til voksne:

Område Helårspersoner

Længerevarende botilbud, § 108 52,50

Midlertidige botilbud, § 107 38,92

Socialpædagogisk støtte, § 85 i bolig efter 
almenboliglovens § 105

48,17

Socialpædagogisk støtte, § 85 37,75

Beskyttet beskæftigelse, § 103 55,42

Aktivitets- og samværstilbud, § 104 58,67

STU (særligt tilrettelagt undervisning), § 2 21,58

Tilskud til hjælper, § 95 3,08

BPA (borgerstyret personlig assistance), § 96 9,42

Ledsagelse, § 97 110,25

Merudgifter, § 100 59,92

 

Ændringer i budgettet I forbindelse med Budgetvedtagelsen 2017-2020 er delrammen ændret 
med flg.:

• Hjemtagelse af handleforpligtelsen på borgere og fokuseret 
revisitation: -394.000 kr. i 2017 og -788.000 kr. i 2018 og frem.

• Reduktion af takster ift. KKR: -464.000 kr. i 2017, -742.000 kr. i 
2018 og -1.113.000 kr. i 2019 og frem.

• Bedre brug af boliger: -200.000 kr. i 2018 og frem.
• Klubben anvender Mødestedets lokaler: -408.000 kr. i 2017 og 

frem.
• Fokuseret revisitation – SDE: -1.957.000 kr. i 2017 og -3.339.000 

kr. i 2018 og frem.
• Fra beskyttet til støttet beskæftigelse: -715.000 kr. i 2017 og frem.
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Budgetændringerne har samme ordlyd, som ændringerne på delrammen 
for socialt udsatte, da der er et overlap mht. foranstaltninger. 
Budgetreduktionen er fordelt forholdsmæssigt mellem de to delrammer.

Delramme 34202 – Forsørgelse og boligstøtte

Område 34202-01 – Personlige tillæg

Budget 2017
(i hele kr.)

3.624.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Personlige tillæg er ydelser, der ydes til folkepensionister og 
førtidspensionister tilkendt før 1.1.2003. Ydelserne kan være tilskud til 
briller, medicin, tandbehandling eller flytning m.v. Det angivne budget er 
den kommunale udgift. Der er 50% refusion fra staten på de udbetalte 
personlige tillæg.

Varmetillæg er også et personligt tillæg. Dog overgik udbetaling af 
varmetillæg i 2013 til Udbetaling Danmark. Kommunerne modtager derfor
ikke længere refusion fra staten på deres udbetalte varmetillæg, men 
opkræves i stedet en kommunal finansieringsandel svarende til den 
tidligere nettoudgift. Det angivne budget er den kommunale 
finansieringsandel. Der er 25% kommunal finansiering på de udbetalte 
varmetillæg.

Målgruppe (brugere) Folkepensionister og førtidspensionister før 1. januar 2003

Forudsætninger i 
øvrigt

Personlige tillæg er lovpligtige men ydes kun efter ansøgning. Til grund 
for bevillingen lægges pensionistens rådighedsbeløb og formueforhold.

Område 34202-02 – Førtidspension

Budget 2017
(i hele kr.)

137.923.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Førtidspension kan tilkendes personer i alderen 18 – 65 år, når personens 
arbejdsevne er varigt nedsat, og personen ikke vil være i stand til at blive
selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Det er Pensionsudvalget i 
Gribskov Kommune, der vurderer om, personen kan tilkendes 
førtidspension. 

Målgruppe (brugere) Personer mellem 18 – 65 år, med varigt nedsat arbejdsevne. 

Område 34202-03 - Ydelser efter sygesikringsloven

Budget 2017
(i hele kr.)

1.653.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Delrammen omfatter begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse til 
pensionister.

Målgruppe (brugere) Befordringsgodtgørelse er udelukkende til pensionister, der skal til læge 
og speciallæge. Godtgørelse er til de pensionister, der ikke er i stand til at
lade sig befordre af offentlige transportmidler.
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Der er ikke nogen refusion fra staten på begravelseshjælp og 
befordringsgodtgørelse.

Forudsætninger i 
øvrigt

Begravelseshjælp udbetales i henhold til sygesikringsloven.

Område 34202-04 – Boligstøtte

Budget 2017
(i hele kr.)

24.560.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Boligstøtten består af 2 former for støtte, nemlig boligsikring og 
boligydelse. Boligstøtte kan søges af borgere, der bor til leje i en bolig 
med eget køkken. 

Der er 25% kommunal finansiering på boligydelse og 50% kommunal 
finansiering på boligsikring.

Målgruppe (brugere) Boligydelse er for husstande, hvor der bor personer, som får udbetalt 
folkepension eller førtidspension, hvis den er tilkendt eller, der er 
påbegyndt en sag herom inden 1. januar 2003.

Boligsikring er for øvrige husstande, herunder efterlønsmodtagere og 
personer, der er tilkendt førtidspension.

Forudsætninger i 
øvrigt

Boligstøtte er en lovpligtig ydelse.

Område 34202-05 – Enkeltudgifter

Budget 2017
(i hele kr.)

2.713.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Delrammen omfatter udbetaling af enkeltudgifter efter aktivlovens kapitel
10 og 10a – herunder også hjælp til udsættelsestruede lejere, 
sygebehandling, tandpleje, samkvem med børn, forsørgelsesudgifter 
vedrørende forældreløse børn, flytning, efterlevelseshjælp. Der er 50 % 
refusion fra staten på disse kommunale udgifter bortset fra hjælp til 
udsættelsestruede lejere, hvor der er 100 % kommunal finansiering.

Målgruppe (brugere) De primære målgrupper for ydelserne er modtagere af kontanthjælp samt
førtidspensionister

Forudsætninger i 
øvrigt

Enkeltudgifter er lovpligtige, men ydes kun efter ansøgning. 
Bevillingen/afslaget gives på baggrund af en økonomisk trangsvurdering.
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Delramme 34203 - Socialt udsatte

Område 34203-31 - Foranstaltninger mv. til personer med særlige sociale 
problemer

Budget 2017
(i hele kr.)

10.423.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Området omfatter ydelser ifølge servicelovens kap. 17-18 og 19-20 til 
socialt udsatte.

På området for foranstaltninger mv. til personer med særlige sociale 
problemstillinger ydes der bl. a. aflastning og socialpædagogisk bistand. 
Endvidere er der budgetteret med udgifter til foranstaltninger, såsom 
beskyttet beskæftigelse, midlertidigt botilbud, kvindekrisecentre samt 
midlertidige forsorgshjem. På udgifter til kvindekrisecentre og 
midlertidige forsorgshjem ydes der 50 % statsrefusion.

Målgruppe (brugere) Målgruppen er borgere, der har, hvad man i målgruppesammenhæng 
betegner som ”socialt problem”.  Hovedmålgruppen socialt problem 
består af bl.a. hjemløshed, kriminalitet, overgreb, social isolation og 
prostitution.

Produktionsomfanget
på området 
(mængder)

Nedenfor følger mængdeopgørelser (helårspersoner) for 2015 på 
delrammens foranstaltninger: 

Område Helårspersoner

§ 84 – aflastning 1,00

§ 85 – socialpædagogisk støtte, eksterne leverandører 2,17

§ 85 – socialpædagogisk støtte, voksenstøtten 46,00

§ 97 – ledsagelse 0,17

§ 103 – beskyttet beskæftigelse 1,00

§ 107 – midlertidige botilbud 16,92

§ 109 – kvindekrisecentre 2,42

§ 110 – herberg/forsorgshjem 6,17

Forudsætninger i 
øvrigt

Optagelse i botilbud efter servicelovens §§ 109 og 110 kan ske ved egen 
henvendelse eller ved henvisning fra kommunen. Det er lederen af det 
enkelte botilbud, der træffer afgørelse om optagelse, og har dermed 
visitationsretten. Det kan derfor være svært at styre udgifterne til disse 
to typer botilbud.

Ændringer i 
budgettet

I forbindelse med Budgetvedtagelsen 2017-2020 er delrammen ændret 
med flg.:

• Hjemtagelse af handleforpligtelsen på borgere og fokuseret 
revisitation: -40.000 kr. i 2017 og -80.000 kr. i 2018 og frem.

• Reduktion af takster ift. KKR: -47.000 kr. i 2017, -75.000 kr. i 
2018 og -112.000 kr. i 2019 og frem.

• Bedre brug af boliger: -400.000 kr. i 2017 og -821.000 kr. i 2018 
og frem.

• Fokuseret revisitation – SDE: -197.000 kr. i 2017 og -337.000 kr. i
2018 og frem.

Budgetændringerne har samme ordlyd, som ændringerne på delrammen 
for borgere med handicap, da der er et overlap mht. foranstaltninger. 
Budgetreduktionen er fordelt forholdsmæssigt mellem de to delrammer.
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Område 34203-32 – Alkoholbehandling

Budget 2017
(i hele kr.)

5.818.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Grundlaget for alkoholbehandlingen er Sundhedslovens § 141.

Kommunen skal tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere, 
enten et ambulant, dag- eller døgnbehandlingstilbud. Visitationsretten 
ligger i kommunen ift. dag- og døgnbehandling. Ambulant behandling for 
alkoholmisbrug er underlagt selvmøderprincippet, hvilket betyder, at en 
borger frit kan henvende sig til et alkoholambulatorium uden, der 
foreligger en kommunal visitation, og bede om at komme i behandling. 
Ambulant behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes 
anonymt, hvis borgeren ønsker dette. 

Alkoholbehandling foregår på Gribskov Kommunes eget 
dagbehandlingssted, Lænken, samt på behandlingssteder rundt om i 
landet.

Herudover ydes der socialpædagogisk bistand efter Servicelovens § 85 til 
borgere med alkoholmisbrug.

Målgruppe (brugere) Borgere over 18 år med alkoholmisbrug.

Produktionsomfanget
på området 
(mængder)

Nedenfor følger mængdeopgørelser (helårspersoner) for 2015 på 
delrammens foranstaltninger: 

Område Helårspersoner

§ 85 – socialpædagogisk støtte, voksenstøtten 1,00

Døgnbehandling 0,00

Dagbehandling 4,17

Ambulant behandling 21,75

Gribskov Kommune etablerede ultimo 2009 et dagbehandlingstilbud. Det 
er målet, at der ikke skal døgnanbringes i samme omfang som tidligere, 
idet flere borgere skal tilbydes dagbehandling kombineret med personlig 
støtte.

Udgiftsnormtal Priser/takster er differentierede i forhold til behandlingssted. 

Forudsætninger i 
øvrigt

Der skal iværksættes et behandlingstilbud senest 14 dage efter, at 
borgeren har henvendt sig til kommunen og ønsket behandling.

Område 34203-33 – Stofmisbrugsbehandling

Budget 2017
(i hele kr.)

2.659.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Efter Servicelovens § 101 skal kommunen tilbyde social behandling for 
stofmisbrug. Grundlaget for ydelsen er tillige Sundhedslovens § 142.

Behandlingen for et stofmisbrug kan bestå af enten et ambulant, dag- 
eller døgntilbud. Der skal altid ske visitation til et behandlingstilbud uanset
behandlingstypen. Visitationsretten ligger i kommunen.

Før der kan træffes en afgørelse i sagen, skal der foretages en faglig 
udredning af borgerens misbrug. Udredningen gennemføres af et 
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misbrugscenter, hvor der foretages en lægelig vurdering.

Borgere, der er visiteret til stofmisbrugsbehandling, har mulighed for frit 
valg mellem offentlige og godkendte private behandlingstilbud af 
tilsvarende karakter som det, kommunen visiterer til.

Der kræves egenbetaling for kost og logi for stofmisbrugere i 
døgnbehandling.

Herudover ydes der socialpædagogisk bistand efter Servicelovens § 85.

Målgruppe (brugere) Borgere over 18 år med fast bopæl i Gribskov Kommune.

Produktionsomfanget
på området 
(mængder)

Nedenfor følger mængdeopgørelser (helårspersoner) for 2015 på 
delrammens foranstaltninger: 

Område Helårspersoner

§ 85 – socialpædagogisk støtte, voksenstøtten 3,00

Dagbehandling 7,33

Døgnbehandling 2,00

First Move 8,00

First Move er et indsatsprogram målrettet unge stofmisbrugere.

Udgiftsnormtal Priser/takster er differentierede i forhold til behandlingssted.

Forudsætninger i 
øvrigt

Der skal iværksættes et behandlingstilbud senest 14 dage efter 
henvendelse til kommunen.

En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et
andet offentligt behandlingstilbud, eller godkendt privat behandlingstilbud 
af tilsvarende karakter, som det kommunen tilbyder.   

Ramme 34204 - Flygtninge

Delramme 34204 - Flygtninge

Budget 2017
(i hele kr.)

9.773.000 kr. 

Beskrivelse af 
området

Rammen indeholder budget til kontanthjælp/integrationsydelse, særlig 
støtte til borgere omfattet af Integrationsloven samt repatriering. 
Kommunen har pligt til at tilbyde kontanthjælp/integrationsydelse til de 
flygtninge, der er omfattet af Integrationsloven, hvis kriterierne derfor er 
opfyldt. I særlige tilfælde kan der ydes individuel økonomisk hjælp, hvis 
kriterierne for modtagelse af særlig støtte er opfyldt.

Desuden benyttes rammen til kontering af administrative udgifter i 
forbindelse med modtagelse af flygtninge. Udgifterne falder i flg. 
kategorier: Midlertidig boligplacering, sundhedsscreening, transport og 
tolkning. Udgifterne må ikke forveksles med tildeling af særlig støtte, som 
er økonomisk støtte til personer i integrationsperioden.

Budget fordelt på udgiftsområder

Budgettet på delrammen er fordelt på følgende udgiftsområder og 
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angivet i nettostørrelser:

Budgetområder   Budget i
  1.000 kr. 

  %-
andel

Integrationsydelse/kontanthjælp 8.848 90,5%

Hjælp i særlige tilfælde 390 4,0%

Repatriering 0 0%

Administration ifm. modtagelse af flygtninge 535 5,5%

I alt 9.773 100,0%

Der er i 2015 gennemført en refusionsreform med virkning pr. 01/01-
2016, som har betydning for kontanthjælp/integrationsydelse til 
flygtninge. Det er en incitamentsbaseret refusionsmodel, hvor 
refusionssatsen falder fra 80 % til 20% hen over integrationsperioden. Der
er fortsat 50 % refusion på udgifter under hjælp i særlige tilfælde, og 100 
% refusion på udgifter ifm. repatriering.

Endvidere besluttede et flertal i Folketinget at udvide personkredsen for 
integrationsydelsen pr. 1/7-2016. Således modtager personer, der ikke har
opholdt sig i Danmark sammenlagt 7 år over de sidste 8 år, altså 
integrationsydelse.

Målgruppe (brugere) Borgere, der har fået opholdstilladelse og opholder sig i Gribskov 
Kommune under integrationsperioden. 

Produktionsomfanget
på området 
(mængder)

I 2015 var der ca. 164 helårspersoner på kontanthjælp/integrationsydelse 
og ca. 46 helårspersoner, der modtog særlig støtte.

Antallet af modtagne flygtninge og familiesammenførte er faldet markant i
2016 ift. 2015. Da der forventes yderligere nedgang i niveauet forventes 
antallet at være lavere endnu i 2017. Udlændingestyrelsen reviderede i 
efteråret det forventede antal flygtninge på landsplan og fordelingen i 
kommunerne. Gribskov Kommune er således blevet tildelt en kvote på 48 
flygtninge i 2017. Der kan være en vis forsinkelse på modtagelsen af 
flygtninge. Det vil sige, at kommunen kan modtage noget af kvoten 
vedrørende 2016 i foråret 2017 og så fremdeles. Ud over kvoten forventes
det, at Gribskov Kommune modtager op mod 20 familiesammenførte i 
2017.

Produktionsomfanget påvirkes af udefrakommende forhold og er derfor 
forbundet med meget stor usikkerhed. Lovgivningen vil kunne påvirke 
niveauet for og adgangen til ydelser, og det samlede antal kvoteflygtninge 
kan justeres løbende, og endelig vil lovgivning kunne få direkte betydning 
for antallet af familiesammenføringer.

Ændringer i 
budgettet

Bevillingen på delrammen er reduceret med 5.600.000 kr. i 2017, 
5.800.000 kr. i 2018 og 3.000.000 kr. i 2019 samt 2020. Årsagen er, at 
der er oprettet en pulje under Økonomiudvalget, der skal dække 
fagudvalgsområdernes merudgifter til flygtninge. Læs mere om puljen i 
Økonomiudvalgets afsnit.
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Ramme 344 - Virksomheder

Delramme – 34420 - Sociale tilbud

  Forrentning og afskrivning

Budget 2017
(i hele kr.)

 Indtægter  -976.000 

Beskrivelse af 
området

Indtægter fra forrentning og afskrivning af bygninger i de sociale tilbud, 
der er placeret i Gribskov Kommunes egne bygninger. Afskrivninger er de 
samme hvert år grundet princippet om lineær afskrivning. Forrentningen af
aktivernes værdi varierer, da forrentningen følger den 30 årige 
kommunekreditrente.
Der overføres ikke mer- og mindreforbrug på dette område.

Område: 34420-20 – Gribskov Bo- og Støttecenter

  Tilbud 34420-20-02 – Ahornparken

Budget 2017
(i hele kr.)

 Udgifter     19.826.000
 Indtægter  -19.826.000
 Resultat                     0 

Beskrivelse af 
området

Ahornparken er en udgiftsneutral virksomhed i Gribskov Kommune.  
Driftsudgifterne dækkes af taksterne. 
Mer-/mindreforbrug overføres til følgende år. Hvis mer-/mindreforbruget 
overstiger +/- 5 % af de samlede driftsudgifter indregnes dette i taksterne 
2 år efter budgetåret.

Målgruppe (brugere) Voksne med udviklingshæmning, heraf en del med autisme.

Udgiftsnormtal Takst pr. døgn 1.873 kr.

Kapaciteten og 
kapacitetsudnyttelsen

Ahornparken er budgetteret til 29 døgnpladser.

Der er budgetteret med en belægning på 100 pct.

  Tilbud 34420-20-03 – Hjemmevejledningen 

Budget 2017 
(i hele 1.000 kr.)

 Udgifter      8.477.000
 Indtægter  -8.783.000
 Resultat        -306.000 

Beskrivelse af 
området

Hjemmevejledningen omfatter:
• tre bofællesskaber; Haragergård, Hestehaven og Kirkeleddet 10-20,
• et aktivitets- og samværstilbud (Klubben)
• ydelse af socialpædagogisk støtte til borgere uden for botilbud, 

leveret i tre niveauer: x-, y-, og z-pakker, samt efter særlige behov.

Hjemmevejledningen bliver afregnet efter en takst pr. borger, pr. dag i bo-
tilbudene og en takst pr. borger pr. dag for socialpædagogisk støtte til 
borgere i eget hjem uden for bo-tilbud. For aktivitets- og samværstilbudet 
bliver Hjemmevejledningen afregnet med en samlet årlig ramme.

Overskuddet på delrammen skyldes, at Byudvikling har finansieret køb af 
en bygning, og denne ramme finansierer det, ved en årlig reduktion af 
budgettet frem til 2016.
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Budget 2017 
(i hele 1.000 kr.)

 Udgifter      8.477.000
 Indtægter  -8.783.000
 Resultat        -306.000 

Målgruppe (brugere) Voksne personer med udviklingshæmning, som har brug for støtte i forhold
til personlig udvikling og trivsel i bofællesskaber, egen bolig og dagtilbud.

Udgiftsnormtal Takster 2017:

Haragergård: 799 kr. / 1.079 kr. (pr. borger pr. dag, takst 1/takst 2)

Kirkeleddet 10-20: 1.003 kr. / 1.283 kr. (pr. borger pr. dag, takst 1/takst 
2)

Hestehaven: 292 kr. (pr. borger pr. dag)

Derudover ydes socialt pædagogisk støtte til borgere udenfor botilbud i 
form af X, Y og Z pakker samt særlige behov. 
X: 37 kr. pr. dag
Y: 113 kr. pr. dag
Z: 228 kr. pr. dag
Særlige behov: 340 kr. pr. dag

Aktivitets- og samværstilbud (Klubben): 490.195 kr. (rammebeløb) 

Der er i taksterne for 2017 foretaget korrektion på i alt 266.000 kr. for et 
overskud fra 2015 der oversteg 5 % af driftsudgifterne.

Kapaciteten og 
kapacitetsudnyttelsen

Antal pladser og budgetteret belægningsprocent 2017:

Haragergård: 14 pladser (98 pct.)
Hestehaven: 6 pladser (100 pct.)
Kirkeleddet 10-20: 6 pladser (83 pct.)

I alt 24 borgere modtager pr. ultimo 2016 socialpædagogisk støtte i eget 
hjem uden for bo-tilbud.

Område: 34420-21 - Voksenstøtte

Tilbud 34420-21-12 -  Fabianhus

Budget 2017
(i hele 1.000 kr.)

 Udgifter     11.169.000
 Indtægter  -11.169.000
 Resultat                    0

Beskrivelse af 
området

Fabianhus er en udgiftsneutral virksomhed i Gribskov Kommune. 
Driftsudgifterne dækkes af taksterne. 
Mer-/mindreforbrug overføres til følgende år. Hvis mer-/mindreforbruget 
overstiger +/- 5 % af de samlede driftsudgifter indregnes dette i taksterne 
2 år efter budgetåret.

Målgruppe (brugere) Voksne med sindslidelse.

Udgiftsnormtal Takst pr. døgn 1.700 kr.
Der er i taksten for 2017 foretaget korrektion for et overskud fra 2015 der 
oversteg 5 % af driftsudgifterne.
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Kapaciteten og  
kapacitetsudnyttelsen

Fabianhus er budgetteret til 18 døgnpladser og en belægningsprocent på 
100%. 

Tilbud 34420-21-13 – Støtte og kontakt 

Budget 2017
(i hele kr.)

 Udgifter     10.181.000
 Indtægter  -10.181.000
 Resultat                      0 

Beskrivelse af 
området

Støtte og kontakt omfatter:
• to bofællesskaber; Ahornstien og Søfryd,
• et aktivitets- og samværstilbud (Mødestedet i Helsinge og 

Gilleleje),
• ydelse af socialpædagogisk støtte til borgere uden for botilbud, 

leveret i tre niveauer: x-, y-, og z-pakker, samt efter særlige behov
• opsøgende støtte (Støtte-/kontaktpersonordning efter SEL § 99).

Støtte og kontakt bliver afregnet efter en takst pr. borger, pr. dag i bo-
tilbudene og en takst pr. borger pr. dag for socialpædagogisk støtte til 
borgere i eget hjem uden for bo-tilbud. For aktivitets- og samværstilbudet 
samt Støtte-/ kontaktperson ordning bliver Støtte og kontakt afregnet med
en samlet årlig ramme.

Målgruppe (brugere) Der leveres støtte efter §85, til borgere over 18 år med særlige sociale 
og/eller emotionelle vanskeligheder og voksne borgere med sindslidelse.

Udgiftsnormtal Takster 2017:

Ahornstien: 548 kr. (pr. borger pr. dag)

Søfryd: 744 kr. (pr. borger pr. dag)

Derudover ydes socialt pædagogisk støtte til borgere udenfor botilbud i 
form af X, Y og Z pakker samt særlige behov. 
X: 70 kr. pr. dag
Y: 139 kr. pr. dag
Z: 232 kr. pr. dag
Særlige behov: 652 kr. pr. dag

Aktivitets- og samværstilbud (Mødestedet): 1.846.526 kr. (fast 
rammebeløb)

Kapaciteten og 
kapacitetsudnyttelsen

Antal pladser og budgetteret belægningsprocent 2017:

Ahornstien: 6 pladser (94 pct.)
Søfryd: 5 pladser (80 pct.)

I alt 96 borgere modtager pr. ultimo 2016 socialpædagogisk støtte i eget 
hjem uden for bo-tilbud.

Ca. 30-50 borgere benytter Mødestedet.

Ca. 15 borgere modtager støtte efter §99 (opsøgende indsats)
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Tilbud 34420-21-14 – Gribskov Misbrugsbehandling

Budget 2017
(i hele 1.000 kr.)

 Udgifter     3.149.000
 Indtægter  -3.149.000
 Resultat                    0

Beskrivelse af 
området

Behandlingstilbud til alkohol- og stofmisbrugere der har et motiveret ønske
om at komme i behandling for misbruget. Der kan visiteres til 
forbehandling,  dagbehandling, efterbehandling samt 
substitutionsbehandling. 
Der ydes anonym rådgivning og afholdes informationsaftener for 
pårørende. Derudover er der etableret støttegruppe for pårørende.

Målgruppe (brugere) Borgere med misbrugsproblemer. 

Udgiftsnormtal Takster 2017: 

Misbrugsbehandlingtilbud: 3.149.000 kr. (pr. år)

Gribskov misbrugsbehandling afregnes i 2017 med et samlet 
afregningsbeløb.

Kapaciteten og 
kapacitetsudnyttelsen

40 borgere i behandlingsforløb og ca. 25 borgere i substitutionsbehandling.

Område: 34420-24 - Kobbel-Husene 

Tilbud 34420-22-21 – Kobbel-Husene, Gydevej 15

Budget 2017
(i hele 1.000 kr.)

Driftsudgifter      16.526.000
Indtægter           -16.526.000
Resultat                              0

Beskrivelse af 
området

Tilbuddet er en udgiftsneutral virksomhed i Gribskov Kommune. 
Driftsudgifterne dækkes af taksterne. 
Mer-/mindreforbrug overføres til følgende år. Hvis mer-/mindreforbruget 
overstiger +/- 5 % af de samlede driftsudgifter indregnes dette i taksterne 
2 år efter budgetåret.

Målgruppe (brugere) Voksne med svær udviklingshæmning.

Udgiftsnormtal Takst pr. døgn kr. 3.234

Kapaciteten og 
kapacitetsudnyttelsen

Kobbel-Husene, Gydevej 15 er budgetteret med 14 døgnpladser.

Der er budgetteret med en belægning på 100 pct.
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Tilbud 34420-22-24 – Kobbel-Husene, Kirkeleddet 6

Budget 2017
(i hele 1.000 kr.)

Driftsudgifter    6.888.000
Indtægter         -6.888.000
Resultat                          0

Beskrivelse af 
området

Tilbuddet er en udgiftsneutral virksomhed i Gribskov Kommune.  
Driftsudgifterne dækkes af taksterne. 
Mer-/mindreforbrug overføres til følgende år. Hvis mer-/mindreforbruget 
overstiger +/- 5 % af de samlede driftsudgifter indregnes dette i taksterne 
2 år efter budgetåret.

Målgruppe (brugere) Voksne med svær udviklingshæmning.

Udgiftsnormtal Takst pr. døgn kr. 2.359

Kapaciteten og 
kapacitetsudnyttelsen

Kobbel-Husene, Kirkeleddet 6 er budgetteret til 8 døgnpladser.

Der er budgetteret med en belægningsprocent på 100%.

Tilbud 34420-22-27 – Kobbel-Husene, aktivitets- og samværstilbud 

(særlig tilrettelagt) 

Budget 2017
(i hele 1.000 kr.)

 Udgifter      1.133.000
 Indtægter   -1.133.000
 Resultat                    0

Beskrivelse af 
området

Tilbuddet (halvdags) er en udgiftsneutral virksomhed i Gribskov Kommune.
Driftsudgifterne dækkes af taksterne.
Mer-/mindreforbrug overføres til følgende år. Hvis mer-/mindreforbruget 
overstiger +/- 5 % af de samlede driftsudgifter indregnes dette i taksterne 
2 år efter budgetåret.

Målgruppe (brugere) Voksne med svær udviklingshæmning.

Udgiftsnormtal Takst pr. dag kr. 776. 

Kapaciteten og 
kapacitetsudnyttelsen

Aktivitets- og samværstilbudet er budgetteret til 4 pladser. 

Der er budgetteret med en belægningsprocent på 100%. 
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Tilbud 34420-22-26 – Kobbel-Husene, aktivitets- og samværstilbud 

Budget 2017
(i hele 1.000 kr.)

 Udgifter      1.353.000
 Indtægter   -1.353.000
 Resultat                    0

Beskrivelse af 
området

Tilbuddet (halvdags) er en udgiftsneutral virksomhed i Gribskov Kommune.
Driftsudgifterne dækkes af taksterne. 
Mer-/mindreforbrug overføres til følgende år. Hvis mer-/mindreforbruget 
overstiger +/- 5 % af de samlede driftsudgifter indregnes dette i taksterne 
2 år efter budgetåret.

Målgruppe (brugere) Voksne med svær udviklingshæmning.

Udgiftsnormtal Takst pr. dag kr. 618.

Kapaciteten og 
kapacitetsudnyttelsen

Aktivitets- og samværstilbudet er budgetteret til 6 pladser. 

Der er budgetteret med en belægningsprocent på 100. 

Område: 34420-23 - Vega

Tilbud 34420-23-32 – Vega, botilbud

Budget 2017
(i hele 1.000 kr.)

Udgifter      7.616.000
Indtægter   -7.616.000
Resultat                     0

Beskrivelse af 
området

Tilbudet er en udgiftsneutral virksomhed i Gribskov Kommune.  
Driftsudgifterne dækkes af taksterne. 
Mer-/mindreforbrug overføres til følgende år. Hvis mer-/mindreforbruget 
overstiger +/- 5 % af de samlede driftsudgifter indregnes dette i taksterne 
2 år efter budgetåret.

Målgruppe (brugere) Voksne med autisme.

Udgiftsnormtal Takster er beregnet på 3 ydelsesniveauer: 

Takst 1 pr. dag kr. 1.620
Takst 2 pr. dag kr. 1.903
Takst 3 pr. dag kr. 2.433

Kapaciteten og 
kapacitetsudnyttelsen

Vega Botilbud er budgetteret til 10 døgnpladser. 

Der er budgetteret med en belægningsprocent på 100%. 
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Tilbud 344202-23-33 – Vega, Dagtilbud

Budget 2017
(i hele 1.000 kr.)

Udgifter     6.211.000
Indtægter  -6.211.000
Resultat                   0

Beskrivelse af 
området

Tilbudet er en udgiftsneutral virksomhed i Gribskov Kommune.
Driftsudgifterne dækkes af taksterne. 
Mer-/mindreforbrug overføres til følgende år. Hvis mer-/mindreforbruget 
overstiger +/- 5 % af de samlede driftsudgifter indregnes dette i taksterne 
2 år efter budgetåret.

Målgruppe (brugere) Voksne med autisme.

Udgiftsnormtal Takster er beregnet på 3 ydelsesniveauer: 

Takst 1 pr. dag kr.    826
Takst 2 pr. dag kr. 1.049
Takst 3 pr. dag kr. 1.466

Kapaciteten og 
kapacitetsudnyttelsen

Vega, dagtilbud er budgetteret til 16 pladser.

Der er budgetteret med en belægningsprocent på 100%.

Tilbud 34420-96 – Skipperstræde (udliciteret)

Budget 2017
(i hele 1.000 kr.)

 Driftsudgifter    6.419.000
 Indtægter         -6.419.000
 Resultat                          0

Beskrivelse af 
området

Skipperstræde er en udgiftsneutral virksomhed i Gribskov Kommune. 
Driftsudgifterne dækkes af taksterne. 
Mer/mindreforbrug overføres til følgende år. Hvis mer-/mindreforbruget 
overstiger +/- 5 % af de samlede driftsudgifter indregnes dette i taksterne 
2 år efter budgetåret.

Målgruppe (brugere) Voksne med svært fysisk handicap.

Udgiftsnormtal Takst pr. dag kr. 2.931

Kapaciteten og 
kapacitetsudnyttelsen

Skipperstræde er budgetteret til 6 døgnpladser.

Der er budgetteret med en belægningsprocent på 100%.
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Tilbud 34420-95– Kirkeleddet 8 (udliciteret)

Budget 2017
(i hele 1.000 kr.)

Udgifter       10.106.000
Indtægter    -10.106.000
Resultat                       0

Beskrivelse af 
området

Kirkeleddet 8 er en udgiftsneutral virksomhed i Gribskov Kommune.  
Driftsudgifterne dækkes af taksterne.
Mer/mindreforbrug overføres til følgende år. Hvis mer-/mindreforbruget 
overstiger +/- 5 % af de samlede driftsudgifter indregnes dette i taksterne 
2 år efter budgetåret.

Målgruppe (brugere) Borgere fra 18-35 år med svært fysisk handicap.

Udgiftsnormtal Takst pr. dag kr. 3.461

Kapaciteten og 
kapacitetsudnyttelsen

Kirkeleddet 8 er budgetteret til 8 døgnpladser.

Der er budgetteret med en belægningsprocent på 100%. 

Tilbud 34420 -99– Ledsageordningen

Budget 2017
(i hele 1.000 kr.)

Indtægter og udgifter forelå ikke ved budgetbogens udgivelse. 

Beskrivelse af 
området

Formålet med ledsageordningen er, at give den enkelte borger mulighed 
for at komme ud af hjemmet og deltage i kulturelle samt sociale aktiviteter
på lige fod med andre borgere.

Borgerne bevilges op til 15 timers ledsagelse pr. måned.

Målgruppe (brugere) Voksne borgere fra 18 til 67 år og unge mellem 12 og 18 år, som på grund 
af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene 
uden for hjemmet.

Udgiftsnormtal Der forelå ikke en takst ved budgetbogens udgivelse.

Kapaciteten og 
kapacitetsudnyttelsen

Der er ca. 75 modtagere af ledsagelse.
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36 Erhvervs- og Turismeudvalget

Erhvervs- og Turismeudvalget nedlægges og udvalgets opgaveportefølje overføres til henholdsvis 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget. Turismeområdet overføres således
til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervsområdet overføres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Fordelingen af Erhvervs- og Turismeudvalgets budget sker primo 2017.

 

Ramme 360 - Erhverv og turisme

Delramme 36010 – Turismerelationer

Budget 2017
(i hele kr.)

2.076.000 kr.

Beskrivelse af området Rammen indeholder budget til faste tilskud til Visit Nordsjælland.
Budgettet udgør 2.076.000 kr. årligt. 

Målgruppe (brugere) Turister og turistrelaterede erhverv i Gribskov Kommune.

Delramme 36020 – Erhvervsrelationer

Budget 2017
(i hele kr.)

919.000 kr.

Beskrivelse af området Kommunerne varetager ifølge Lov om erhvervsfremme ansvaret for at yde 
erhvervsservice til virksomheder og iværksættere. Erhvervsserviceopgaven
består først og fremmest af at yde information og vejledning samt 
henvisning til private rådgivere, videns-institutioner eller offentlige 
myndigheder.

Vejledningen er opdelt i lokal og specialiseret erhvervsservice.

Væksthus Hovedstadsregion
Varetager den specialiserede erhvervsservice til vækstiværksættere.
Budgettet udgør 658.000 kr. årligt.

Iværksætterhuset
Iværksætterhuset (et tværkommunalt samarbejde) varetager den 
generelle lokale erhvervsservice. Opgaven varetages gennem Væksthus 
Hovedstadsregion.
Budgettet udgør 261.000 kr. årligt. 
Fra budget 2018 er budgettet reduceret med 250.000 kr., idet Gribskov 
kommune forventes at udtræde af iværksætterhuset. 

Målgruppe (brugere) Virksomheder og iværksættere i Gribskov Kommune.
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Delramme 36030 – Gribskov Erhvervsråd

Budget 2017
(i hele kr.)

0 kr.

Beskrivelse af området Gribskov Erhvervsråd har til hovedformål at: 
Danne ramme for dialog mellem erhvervsliv, politikere og andre centrale 
aktører. 
Fremme samarbejder mellem erhvervsforeninger og/eller virksomheder og 
andre centrale aktører. 
Fremme samarbejder mellem erhvervslivet og kommunen der understøtter
erhvervslivets mål og Byrådets erhvervs- og beskæftigelsesmæssige 
indsatser. 
At erhverv i en bred forstand bliver sat på dagsordnen i Gribskov 
Kommune.

Budget for 2016 fastlægges inden for Erhvervs- og Turismeudvalgets (ETU)
budgetrammer i forbindelse med godkendelse af Resultataftale 2016 
mellem Erhvervs- og Turismeudvalget og Gribskov Erhvervsråd med 
tilhørende budget.

Målgruppe (brugere) Virksomheder og erhvervsforeninger i Gribskov Kommune.

Delramme 36040 – Drift, ETU

Budget 2017
(i hele kr.)

1.003.000 kr.

Beskrivelse af området Samlet på Drift, ETU er der afsat følgende budget:

År Budget 

2017 1.003.000 kr. 

2018 1.003.000 kr. 

2019 1.003.000 kr. 

2020 850.000 kr. 

Delrammen omfatter drift af turistinformationsstandere i kommunen, 
medlemsskab af diverse netværk, mødeafholdelse for erhverv, 
markedsføring, deltagelse på messer, annoncering samt tilskud til 
kulturnætter, julebelysning, byport i Gilleleje o.lign.

Fishing Zealand

I budgetaftalen 2016-2019 er der afsat 150.000 kr. årligt i 2017-2019.
Aftaleparterne er enige om fortsat at prioritere deltagelse i Fishing 
Zealand- projektet, hvor den bærende idé handler om at forbedre naturen,
vandmiljø og fiskemulighederne på Sjælland og Øerne med henblik på at 
udvikle sportsfiskeriets potentiale som 
oplevelseserhverv/oplevelsesturisme. Det er et arbejde, der foregår i tæt 
samarbejde med andre kommuner og frivillige lystfiskere, der arbejder 
sammen med lokale virksomheder og turist-organisationer. Arbejdet skal 
bl.a. medvirke til at udvikle aktiviteter, der involverer unge og skaber en 
forbedring af tilgængeligheden til vores fiskeområder. 

Målgruppe (brugere) Virksomheder, turister og erhvervsforeninger i Gribskov Kommune.
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Ændringer i budgettet I budgetaftalen 2016-2019 er der afsat 150.000 kr. årligt i 2017-2019 til 
Fishing Zealand.

Delramme 36050 – Puljer ETU

Budget 2017
(i hele kr.)

1.544.000 kr.

Beskrivelse af området Erhvervscenter
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2015-2018 er der besluttet at 
etablere et Erhvervscenter i partnerskab med Erhverv Gribskov.
Centerets driftsudgifter og udgifter til aktiviteter tænkes finansieret 
gennem tilskud fra hhv. kommunen og Erhverv Gribskov via tilknyttede 
samarbejdsaftaler, suppleret med anden finansiering. Hovedprincippet er at
kommunens bidrag nedskaleres over årene, mens andelen af Erhverv 
Gribskov og anden finansiering stiger.

Eventuel underfinansiering til drift og aktivitet, vil blive dækket via anden 
finansiering. En helt central opgave for den nye erhvervsdirektør og de to 
parter, vil derfor blive at afsøge alternative finansieringsmuligheder.

Målgruppe (brugere) Virksomheder, iværksættere og turister i Gribskov Kommune.
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37  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Turismeudvalget nedlægges og udvalgets opgaveportefølje overføres til henholdsvis 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget. Turismeområdet overføres således
til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervsområdet overføres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Fordelingen af Erhvervs- og Turismeudvalgets budget sker primo 2017.

Der er efter vedtagelsen af budgettet arbejdet videre med efterreguleringer på overførselsområdet,  
ændret organisering af lønomkostninger på administrationen og udmøntning af rammebesparelsen. 
Der er ikke ændret i det samlede budget, men der er foretaget ændringer mellem delrammerne 
indenfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. For at give det mest korrekte billede af udvalgets 
økonomi, er det valgt at vise de korrigerede tal i budgetbogen.
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Ramme 371 - Overførsler

Delramme 37120 – Kontanthjælp

Budget 2017
(i hele kr.)

68.477.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget til forsørgelse af kontanthjælps- og 
uddannelseshjælpsmodtagere, samt tilbagebetalingspligtig kontanthjælp 
og uddannelseshjælp.

Målgruppe (brugere) Ledige borgere i Gribskov Kommune, som ikke er forsikret i A-kasse, men 
har søgt og fået bevilget kontanthjælp eller uddannelseshjælp.
Uddannelseshjælp er målrettet unge under 30 år, der ikke har en 
erhvervskompetencegivende uddannelse. Kontanthjælp er målrettet alle 
andre borgere, som har søgt og fået bevilget kontanthjælp.

Produktionsomfanget 
på området 
(mængder)

Der er budgetteret med 472 helårspersoner på kontanthjælp og 199 
helårspersoner på uddannelseshjælp.

Udgiftsnormtal Kontanthjælp er budgetteret med en brutto udgift på 133.980 kr. pr. 
helårsperson.
Uddannelseshjælp er budgetteret med en brutto udgift på 85.260 kr. pr. 
helårsperson.
Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent 
på 24 %.

Forudsætninger i 
øvrigt

Kommunen har pligt til udbetaling af kontanthjælp og uddannelseshjælp, 
hvis borgerne opfylder betingelserne for kontanthjælp eller 
uddannelseshjælp i Lov om aktiv socialpolitik.

Delramme 37130 – Revalidering

Budget 2017
(i hele kr.)

3.187.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget til forsørgelse af revalidender samt til 
hjælpemidler og befordringsgodtgørelse mm. 

Målgruppe (brugere) Borgere med begrænsninger i arbejdsevnen, som ved hjælp af revalidering
forsøges fastholdt på arbejdsmarkedet.

Produktionsomfanget 
på området 
(mængder)

Der er budgetteret med 19 helårspersoner på revalidering

Udgiftsnormtal Revalidering er budgetteret med en brutto udgift på 207.060 kr. pr. 
helårsperson.
Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent 
på 21 %. 
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Forudsætninger i 
øvrigt

Kommunen har pligt til udbetaling af revalideringsydelse, hvis borgerne 
opfylder betingelserne for revalideringsydelse i Lov om aktiv socialpolitik 
kapitel 6.

Delramme 37135 – Ressourceydelse (Ressourceforløb)

Budget 2017
(i hele kr.)

12.613.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget til forsørgelse til målgruppen under 
ressourceforløb.

Målgruppe (brugere) Borgere, der har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse, og som 
har komplekse udfordringer ud over ledighed. Udfordringerne skal tidligere
være forsøgt løst gennem indsatser efter beskæftigelsesloven eller lov om 
aktiv socialpolitik.

Produktionsomfanget 
på området 
(mængder)

Der er budgetteret med 105 helårspersoner på ressourceforløb

Udgiftsnormtal Ressourceforløb er budgetteret med en brutto udgift på 152.250 kr. pr. 
helårsperson.
Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent 
på 22 %. 

Forudsætninger i 
øvrigt

Kommunen har pligt til at udbetale ressourceydelse, hvis borgeren opfylder
betingelserne jf. aktivlovens kapitel 6a i perioden for ressourceforløbet.

Delramme 37137 – Ressourceydelse (Jobafklaring)

Budget 2017
(i hele kr.)

16.558.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget til forsørgelse af målgruppen under 
jobafklaring 

Målgruppe (brugere) Målgruppen for jobafklaring er sygedagpengemodtagere, som forsat 
vurderes uarbejdsdygtige, og som ikke opfylder betingelserne for at få 
forlænget sygedagpengeperioden.

Produktionsomfanget 
på området 
(mængder)

Der er budgetteret med 139 helårspersoner på jobafklaring

Udgiftsnormtal Jobafklaring er budgetteret med en brutto udgift på 152.250 kr. pr. 
helårsperson.
Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent 
på 22 %. 

Forudsætninger i 
øvrigt

Kommunen har pligt til at udbetale ressourceydelse jf. aktivlovens § 69j, 
hvis borgeren ønsker at tage imod jobafklaring.

Delramme 37140 – Fleksjob

Budget 2017
(i hele kr.)

36.907.000 kr.

Beskrivelse af området Rammen indeholder udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, som har 
borgere i fleksjob (gammel fleksjobsordning) samt flekslønstilskud som 
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supplement til den ordinære løn (ny fleksjobsordning). Rammen indeholder
også støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed. 
Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter denne lov samt 
andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på 
arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den 
pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det 
er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud 
for visitationen.

Målgruppe (brugere) Borgere med væsentlig og varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke 
modtager førtidspension. Desuden må borgerne ikke være i stand til at 
opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Produktionsomfanget 
på området 
(mængder)

Der er budgetteret med 236 helårspersoner på Fleksjob (ny ordning)
Der er budgetteret med 180 helårspersoner på Fleksjob (gl. ordning)

Udgiftsnormtal Fleksjob (ny ordning) er budgetteret med en brutto udgift på 170.520 kr. 
pr. helårsperson.
Fleksjob (gl. ordning) er budgetteret med en brutto udgift på 200.970 kr. 
pr. helårsperson.
Refusion ny ordning er beregnet med en gennemsnitlig refusionsprocent på
23 samt et særligt fleksbidrag som supplement til kommunernes refusion. 
Det særlige fleksbidrag skal sikre, at kommunerne ikke får markante 
merudgifter ved at oprette fleksjob til de mest udsatte borgere. 
Refusion gammel ordning er beregnet med en refusionsprocent på 65 
vedrørende borgere, der er visiteret til fleksjob før 1. juli 2014.

Forudsætninger i 
øvrigt

Kommunen har pligt til at udbetale løntilskud til arbejdsgiveren eller 
fleksløntilskud til borgeren, hvis den ansatte borger opfylder betingelserne 
for fleksjob i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13. 

Delramme 37150 – Løntilskud

Budget 2017
(i hele kr.)

1.450.000

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget til borgere ansat i private og offentlige 
løntilskud.

Målgruppe (brugere) Kontanthjælps- og dagpengemodtagere.

Produktionsomfanget 
på området 
(mængder)

Der er budgetteret med 9 helårspersoner på løntilskud.

Udgiftsnormtal Løntilskud er budgetteret med en brutto udgift på 131.950 kr. pr. 
helårsperson 
Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent 
på 20 %. 

Delramme 37160 – Ledighedsydelse

Budget 2017
(i hele kr.)

17.462.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget til ledighedsydelse. Ledighedsydelse 
udbetales til borgere, som er tilkendt et fleksjob, men ikke er startet i 
fleksjob.
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Målgruppe (brugere) Borgere med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke 
modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Desuden 
må borgerne ikke være i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på 
normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Produktionsomfanget 
på området 
(mængder)

Der er budgetteret med 118 helårspersoner på ledighedsydelse

Udgiftsnormtal Ledighedsydelse er budgetteret med en brutto udgift på 178.640 kr. pr. 
helårsperson.
Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent 
på 20 %. 

Forudsætninger i 
øvrigt

Kommunen har pligt til udbetaling af ledighedsydelse, hvis borgerne 
opfylder betingelserne for ledighedsydelse i Lov om aktiv socialpolitik 
kapitel 7.

Delramme 37170 – Sygedagpenge

Budget 2017
(i hele kr.)

49.870.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder udbetaling af sygedagpenge til sygemeldte 
lønmodtagere. Derudover udbetalinger af lønrefusion til arbejdsgivere, som
udbetaler løn under ansattes sygdom, selvstændige erhvervsdrivende, 
medarbejdende ægtefæller, sygemeldte forsikrede ledige samt 
regresindtægter og -udgifter. 
Efter 22 uger skal det vurderes, om borgeren opfylder en af de 7 
forlængelsesregler i sygedagpengeloven. Hvis dette er tilfældet, fortsætter 
borgeren på sygedagpenge. Hvis borgeren ikke opfylder reglerne for 
forlængelse, tilbydes borgeren jobafklaringsforløb med 
ressourceforløbsydelse.

Målgruppe (brugere) Sygemeldte borgere som er lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende,
medhjælpende ægtefæller, sygemeldte forsikrede ledige eller sygemeldte 
fleksjobber, der er i et ansættelsesforhold.

Produktionsomfanget 
på området 
(mængder)

Der er budgetteret med 524 helårspersoner på sygedagpenge.

Udgiftsnormtal Sygedagpenge er budgetteret med en brutto udgift på 152.250 kr. pr. 
helårsperson.
Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent 
på 39 %. 

Forudsætninger i 
øvrigt

Kommunen har pligt til udbetaling sygedagpenge, hvis borgerne opfylder 
betingelserne for sygedagpenge i Sygedagpengeloven.

Delramme 37175 – Dagpenge til forsikrede ledige

Budget 2017
(i hele kr.)

58.457.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder kommunens bidrag til udbetaling af 
arbejdsløshedsdag-penge og befordringsgodtgørelse til borgere, som er 
forsikret i en A-kasse. 
Kommunen skal ikke bidrage til udgifterne til a-dagpenge, der er udbetalt 
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for de sammenlagt første 4 uger efter en borgers indplacering i en 
dagpenge-periode (kaldet karensperioden).

Målgruppe (brugere) Ledige borgere som er forsikrede i A-kasse.

Produktionsomfanget 
på området 
(mængder)

Der er budgetteret med 459 helårspersoner på dagpenge.

Udgiftsnormtal Dagpenge er budgetteret med en brutto udgift på 178.394 kr. pr. 
helårsperson og en medfinansierings på 66%, svarende til en kommunal 
udgift på 117.740 kr. pr. helårsperson.

Delramme 37179 – Seniorjob

Budget 2017
(i hele kr.)

3.944.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder kommunens lønudgifter til seniorjobbere ansat i 
Gribskov Kommune. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en A-
kasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som
ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret 
til dagpenge.
Kommunen har pligt til at ansætte berettiget personer i et seniorjob i 
kommunen senest 2 måneder efter den dag, hvor personen har anmodet 
om et seniorjob, dog tidligst ved udløbet af dagpengeperioden. Kommunen
skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid 
til personer, der er fuldtidsforsikrede medlemmer af en 
arbejdsløshedskasse, og en deltidsansættelse i seniorjob til 
deltidsforsikrede medlemmer af en arbejdsløshedskasse.

Målgruppe (brugere) Ældre ledige borgere, som er forsikrede i A-kasse, men har opbrugt deres 
dagpengeret.

Produktionsomfanget 
på området 
(mængder)

Der er budgetteret med 18 helårspersoner.

Udgiftsnormtal Seniorjob er budgetteret med en brutto udgift på 355.250 kr. pr. 
helårsperson.
Staten yder et tilskud til kommunale seniorjobs på 136.410 kr. (PL 2015) 
pr. ansat helårsperson.

Ramme 372 - Indsatser

Delramme 37210 – Kontanthjælp (Aktivitetsparate borgere)

Budget 2017
(i hele kr.)

4.255.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget vedrørende den kommunale 
beskæftigelsesindsats til kontanthjælpsmodtagere hos anden offentlig eller
privat leverandør. Der er tale om ordinær uddannelse samt vejledende og 
opkvalificerende forløb.

Målgruppe (brugere) Aktivitetsparate borgere, som modtager kontanthjælp.

Udgiftsnormtal Budgettet bliver efterfølgende disponeret i forhold til tilbud og ugepriser.
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Ændringer i budgettet Budgettet tilrettes løbende til Arbejdsmarkedsudvalgets indsatsstrategi.

Delramme 37215 – Kontanthjælp (Jobparate borgere)

Budget 2017
(i hele kr.)

1.498.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget vedrørende den kommunale 
beskæftigelsesindsats til kontanthjælpsmodtagere hos anden offentlig eller
privat leverandør. Der er tale om ordinær uddannelse samt vejledende og 
opkvalificerende forløb.

Målgruppe (brugere) Jobparate borgere, som modtager kontanthjælp.

Udgiftsnormtal Budgettet bliver efterfølgende disponeret i forhold til tilbud og ugepriser.

Ændringer i budgettet Budgettet tilrettes løbende til Arbejdsmarkedsudvalgets indsatsstrategi.

Delramme 37220 – Aktivering uddannelseshjælp

Budget 2017
(i hele kr.)

2.301.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget vedrørende den kommunale 
beskæftigelsesindsats til uddannelseshjælpsmodtagere hos anden offentlig 
eller privat leverandør. Der er tale om ordinær uddannelse samt vejledende
og opkvalificerende forløb.

Målgruppe (brugere) Ledige borgere, som modtager uddannelseshjælp.

Udgiftsnormtal Budgettet bliver efterfølgende disponeret i forhold til tilbud og ugepriser.

Ændringer i budgettet Budgettet tilrettes løbende til Arbejdsmarkedsudvalgets indsatsstrategi.

Delramme 37225 – Integration

Budget 2017
(i hele kr.)

-7.818.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget til integrationsindsats til borgere omfattet af
Integrationsloven. Integrationsindsatsen indeholder blandt andet 
introduktions-programmer, som består af danskundervisning, 
samfundskurser, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, 
ansættelse med løntilskud og mentor-ordninger. Desuden indgår her 
refusionsindtægter, grundtilskud og resultattilskud fra staten på denne 
delramme.

Målgruppe (brugere) Borgere, der har fået opholdstilladelse (som flygtninge, uledsagede 
mindreårige, udlændinge med humanitær opholdstilladelse eller 
familiesammenførte), som opholder sig i kommunen under 
integrationsperiode.

Produktionsomfanget 
på området 
(mængder)

Der er udmeldt en kvote på 48 flygtninge og 20 familiesammenførte i 
2017.

Udgiftsnormtal Der ydes forskellige tilskud fra staten til integration af borgere, som er 
omfattet af integrationsloven.
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Der ydes 50 % refusion af kommunens udgifter inden for 
rådighedsbeløbet. 

Forudsætninger i 
øvrigt

Kommunen har pligt til at tilbyde et introduktionsprogram til kommunens 
borgere, som opfylder betingelserne i integrationsloven.

Ændringer i budgettet Budgettet tilrettes i forhold til de udmeldte kvoter.

Delramme 37230 – Aktivering revalidering

Budget 2017
(i hele kr.)

1.997.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget vedrørende den kommunale 
beskæftigelsesindsats til revalidender hos anden offentlig eller privat 
leverandør. Der er tale om ordinær uddannelse samt vejledende og 
opkvalificerende forløb.

Målgruppe (brugere) Ledige borgere, som modtager revalideringsydelse.

Udgiftsnormtal Budgettet bliver efterfølgende disponeret i forhold til tilbud og ugepriser.

Ændringer i budgettet Budgettet tilrettes løbende til Arbejdsmarkedsudvalgets indsatsstrategi.

Delramme 37235 – Beskæftigelsesordninger

Budget 2017
(i hele kr.)

497.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder udgifter til hjælpemidler, befordringsgodtgørelse og 
jobpræmier. 

Målgruppe (brugere) Ledige borgere, som modtager kontanthjælp.

Delramme 37237 – Pulje Unge og Uddannelse

Budget 2017
(i hele kr.)

2.296.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget til projekt ”forstærket ungeindsats” samt 
løn til virksomhedskonsulent/mentor til de 15-17 årige.

Målgruppe (brugere) Unge (16-30-årige) borgere i Gribskov Kommune.

Delramme 37240 – Ressourceforløb

Budget 2017
(i hele kr.)

1.248.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget til ressourceforløb.
Ressourceforløb kræver en helhedsorienteret indsats med en kombination 
af en beskæftigelsesrettet, en social og/eller en sundhedsmæssig indsats. 
Det afgørende er, at borgeren vurderes at kunne udvikle sin arbejdsevne 
ved deltagelse i ressourceforløb og det peger hen imod selvforsørgelse.
Ressourceforløbet kan bestå af aktiveringstilbud og mentorstøtte. 
Ressourceforløbet kan tillige indeholde indsatser, der kan stabilisere og 
forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand med henblik på, at 
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personen efterfølgende kan deltage i aktiveringstilbud.
Der skal udarbejdes en rehabiliteringsplan for personer i ressourceforløb. 
Planen skal indeholde personens beskæftigelses- og uddannelsesmål samt 
en indsatsplan for, hvilke indsatser fra de forskellige forvaltninger og 
myndigheder, der skal iværksættes for at bringe den enkelte person i et 
ressourceforløb tættere på arbejdsmarkedet. Sagen skal forelægges 
kommunens rehabiliteringsteam inden udløb af ressourceforløbets første år
med henblik på vurdering af den videre indsats efter en individuel 
vurdering af borgerens situation.
Et ressourceforløb skal være af mindst 1 og højst 5 års varighed.

Målgruppe (brugere) Borgere, der har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse, og som 
har komplekse udfordringer ud over ledighed. Udfordringerne skal tidligere
være forsøgt løst gennem indsatser efter Beskæftigelsesloven eller Lov om 
aktiv socialpolitik.

Udgiftsnormtal Budgettet bliver efterfølgende disponeret i forhold til tilbud og ugepriser.

Ændringer i budgettet Budgettet tilrettes løbende til Arbejdsmarkedsudvalgets indsatsstrategi.

Delramme 37243 – Jobafklaring

Budget 2017
(i hele kr.)

1.398.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget til jobafklaringsforløb.

Målgruppe (brugere) Målgruppen for jobafklaringsforløb er sygedagpengemodtagere, som forsat
vurderes uarbejdsdygtige, og som ikke opfylder betingelserne for at få 
forlænget sygedagpengeperioden.

Udgiftsnormtal Budgettet bliver efterfølgende disponeret i forhold til tilbud og ugepriser.

Ændringer i budgettet Budgettet tilrettes løbende til Arbejdsmarkedsudvalgets indsatsstrategi.

Delramme 37245 – Driftsloft 1

Budget 2017
(i hele kr.)

-6.877.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder den forventede hjemtagelse af refusion indenfor 
driftsloft 1.
Det ledighedsrelaterede driftsloft omfatter aktivering af modtagere af 
dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp samt forsikrede ledige, der 
deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse.

Udgiftsnormtal Det ledighedsrelaterede driftsloft beregnes på baggrund af en sats på 
10.813 kr. pr. helårsperson (PL 2016), der modtager ovenstående 
forsørgelse. Der forventes at være 1.130 helårspersoner i 2017.

Ændringer i budgettet Budgettet vil blive reguleret i forhold til taksten for 2017.
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Delramme 37247 – Driftsloft 2

Budget 2017
(i hele kr.)

-3.055.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder den forventede hjemtagelse af refusion indenfor for
driftsloft 2.
Det ej-ledighedsrelaterede driftsloft omfatter aktivering af revalidender 
samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse.

Udgiftsnormtal Det ej-ledighedsrelaterede driftsloft beregnes på baggrund af en sats på 
9.745 kr. pr. helårsperson (PL 2016), der modtager ovenstående 
forsørgelse. Der forventes at være 661 helårspersoner i 2017.

Ændringer i budgettet Budgettet vil blive reguleret i forhold til taksten for 2017.

Delramme 37250 - Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

Budget 2017
(i hele kr.)

3.993.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget til ungdomsuddannelse for unge med 
særlige
behov efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov,
hvor uddannelsen er givet som tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes ikke statslig refusion af
udgifterne til uddannelse, jf. § 5 b i lov om ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov.

Målgruppe (brugere) Unge med særligt behov.

Udgiftsnormtal Budgettet bliver efterfølgende disponeret i forhold til tilbud og ugepriser.

Delramme 37255 – Mentor

Budget 2017
(i hele kr.)

2.995.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget til mentorfunktion, der gives med henblik på
målgruppen, kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær 
uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.
Udgiften dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på
en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent,
samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager
mentorfunktioner jf. § 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med
50 pct. indenfor et loft, jf. § 121 a.
Udgifter til mentorfunktion efter LAB § 31 e, stk. 2, 2.

Målgruppe (brugere) Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere,
revalidender, ansatte i fleksjob, modtagere af sygedagpenge og 
ledighedsydelse
samt 15-17 årige der deltager i tilbud efter kapitel 10-11.

Ændringer i budgettet Budgettet tilrettes i forhold til loft for 2017.
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Delramme 37257 – Produktionsskole

Budget 2017
(i hele kr.)

2.696.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget til kommunens tilskud til produktionsskolen 
samt udgifter vedr. elever.

Målgruppe (brugere) Produktionsskoleelever over 18 år.

Delramme 37255 – Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Budget 2017
(i hele kr.)

1.701.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget til udgifter vedr. elever.

Målgruppe (brugere) EGU- elever over 18 år.

Delramme 37260 – Aktivering ledighedsydelse

Budget 2017
(i hele kr.)

1.790.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget vedrørende den kommunale 
beskæftigelsesindsats til borgere på ledighedsydelse hos anden offentlig 
eller privat leverandør. Der er tale om driftsudgifter til vejledning og 
opkvalificering, fx særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, 
herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning, 
undervisningsmaterialer, seks ugers selvvalgt uddannelse og 
opkvalificering.

Målgruppe (brugere) Ledige borgere, som modtager ledighedsydelse.

Udgiftsnormtal Budgettet bliver efterfølgende disponeret i forhold til tilbud og ugepriser.

Ændringer i budgettet Budgettet tilrettes løbende til Arbejdsmarkedsudvalgets indsatsstrategi.

Delramme 37270 – Aktivering sygedagpenge

Budget 2017
(i hele kr.)

1.790.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget vedrørende den kommunale 
beskæftigelsesindsats til borgere på sygedagpenge hos anden offentlig 
eller privat leverandør. Der er tale om driftsudgifter til ordinær uddannelse,
driftsudgifter til vejledning og opkvalificering, undervisningsmateriale og 
udgifter til partnerskabsaftaler.
Borgere på sygedagpenge aktiveres efter graden af rådighed og tilknytning
til arbejdsmarkedet. Aktiveringstyperne kan opdeles i 2 overordnede 
grupperinger; virksomhedsrettet aktivering samt vejlednings- og 
opkvalificeringsforløb eller løntilskud.

Målgruppe (brugere) Ledige borgere, som modtager sygedagpenge.

Udgiftsnormtal Budgettet bliver efterfølgende disponeret i forhold til tilbud og ugepriser.

Ændringer i budgettet Budgettet tilrettes løbende til Arbejdsmarkedsudvalgets indsatsstrategi.
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Delramme 37275 – Aktivering A-dagpenge

Budget 2017
(i hele kr.)

1.501.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget vedrørende den kommunale 
beskæftigelsesindsats til A-dagpengemodtagere hos anden offentlig eller 
privat leverandør. Der er tale om ordinær uddannelse samt vejledende og 
opkvalificerende forløb.

Målgruppe (brugere) Ledige borgere, som modtager A-dagpenge.

Udgiftsnormtal Budgettet bliver efterfølgende disponeret i forhold til tilbud og ugepriser.

Ændringer i budgettet Budgettet tilrettes løbende til Arbejdsmarkedsudvalgets indsatsstrategi.

Delramme 37280 – Selvvalgt uddannelse

Budget 2017
(i hele kr.)

1.498.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget vedrørende driftsudgifter til vejledning og 
opkvalificering til personer, der deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse.

Målgruppe (brugere) Ledige borgere, som modtager A-dagpenge.

Delramme 37282 – Kompetencecenter Gribskov

Budget 2017
(i hele kr.)

8.087.000 kr. (2.990.000 kr.)

Beskrivelse af området Beløbet i parentes viser budgettet efter budgetomplaceringen, der søges 
ved BO1 i 2017. 
Delrammen indeholder budget vedrørende den kommunale 
beskæftigelsesindsats, varetaget af Arbejdsmarkedsområdet selv. Der er 
tale om vejledende og opkvalificerende forløb. Budgettet omfatter 
driftsbudget til kommunens eget Kompetencecenter.

Målgruppe (brugere) Ledige borgere, som modtager A-dagpenge, kontanthjælp, 
revalideringsydelse, sygedagpenge eller ledighedsydelse.

Udgiftsnormtal Budgettet bliver efterfølgende disponeret i forhold til tilbud og ugepriser.

Ændringer i budgettet Ved BO1 2017 søges en teknisk korrektion som følge af ændret 
organisering af lønbudgettet på -5.097.000 kr. til Ramme 373 Myndighed

Delramme 37285 – Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

Budget 2017
(i hele kr.)

1.498.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder budget til jobrotation samt personlig assistance til 
handicappede i erhverv eller under uddannelse.

Målgruppe (brugere) Borgere, som er forsikrede i A-kasse og ledige.

Udgiftsnormtal Kommunen modtager 50% refusion på udgifter til hjælpemidler, personlig 
assistance og løntilskud til forsikrede ledige.
Der er 60% refusion på jobrotationsydelsen.

Ramme 373 - Myndighed

Delramme 37310 – Administration

Budget 2017
(i hele kr.)

-236.000 kr. (4.861.000 kr.)

Beskrivelse af området Beløbet i parentes viser budgettet efter budgetomplaceringen, der søges 
ved BO1 i 2017. 
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I delrammen Administration ligger driftsbudgettet til Sekretariat, 
Jobcentret og Ydelsescentret.

Ændringer i budgettet Ved BO1 2017 søges en teknisk korrektion som følge af ændret 
organisering af lønbudgettet på 5.097.000 kr. fra Ramme 372 Indsatser

Delramme 37320 – Gribskov Intern service Virksomhed (GIV)

Budget 2017
(i hele kr.)

2.501.000 kr.

Beskrivelse af området Delrammen indeholder udgifter til projektleder og løn til personer i fleksjob
i Gribskov Kommune
GIV beskæftiger udover leder, ca 25 medarbejdere ansat på 1-årig 
kontrakt i flexjob. 

Delramme 37340 – Projekt Udvikling med udsigt

Budget 2017
(i hele kr.)

1.501.000 kr.

Beskrivelse af området Projekt "Udvikling med udsigt" har til formål, at få flere unge til at starte 
og gennemføre en kompetencegivende uddannelse, hvor kommunen 
tilbyder elevpladser i kommunalt regi i forbindelse med 
erhvervsuddannelserne.

Målgruppe (brugere) Unge (16-30 årige) borgere i Gribskov Kommune, der ikke er i gang med 
en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse.
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38 Kultur- og Idrætsudvalget

Erhvervs- og Turismeudvalget nedlægges og udvalgets opgaveportefølje overføres til henholdsvis 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget. Turismeområdet overføres således
til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervsområdet overføres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Fordelingen af Erhvervs- og Turismeudvalgets budget sker primo 2017.

Der er efter vedtagelsen af budgettet arbejdet videre med med den ændrede organisering af 
lønomkostninger på administrationen og udmøntning af rammebesparelsen. Der er ikke ændret i det 
samlede budget, men der er foretaget ændringer mellem delrammerne indenfor Kultur- og 
Idrætsudvalget. For at give det mest korrekte billede af udvalgets økonomi, er det valgt at vise de 
korrigerede tal i budgetbogen.

 

Ramme 380 - Kultur og Idræt

Delramme   38020 - Kultur 

Budget 2017
(i hele kr.)

  9.892.000

Beskrivelse af området Delrammen Kultur finansierer tilskud til museer og foreninger, der kan 
være tale om aktivitetstilskud og lokaletilskud. Der ydes tilskud til Kultur- 
og Kunstråd og støtte til arrangementer i kommunen. Endelig varetages 
driften af Kultursalen.

Målgruppe (brugere) Alle borgere og gæster i kommunen.

Forudsætninger i 
øvrigt

Aktivitetstilskud er p.t. 220 kr. pr. medlem under 25 år, hvis 
kontingentbetaling er 220 kr. eller derover. Hvis kontingentet er under 
220 kr. får foreningen aktivitetstilskud svarende til kontingentet. 
I lokaletilskud gives der max. 75 % af driftsudgifter til lokalet til alle 
medlemmer i foreningen. 

Delramme     38030 Folkebiblioteker, drift

Budget 2017
(i hele kr.)

    5.683.000 kr.

Beskrivelse af området Budgettet er afsat til drift af folkebiblioteker i Helsinge, Gilleleje og 
Græsted (BLIK). Heri er også drift af Gribskov Kommunes Legetek.

Budgettet anvendes til indkøb af materialer, digitale licenser, 
arrangementer såsom foredrag, musik, teater m.v. samt til aktiviteter 
drevet med og af borgere eksempelvis frivilliges undervisning af børn i 
kodning og programmering

Undervisning i digitale tilbud og uddannelse i det digitale Danmark: 40 
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gange om året.

Målgruppe (brugere)   Alle borgere og gæster i kommunen.

Delramme   38040 Kulturskole

Budget 2017
(i hele kr.)

  1.594.000 kr.

Beskrivelse af området Budgettet er afsat til drift af musikskole og billedskole. Budgettet 
indeholder indtægter fra elevbetaling og statstilskud. Kulturskolen bliver 
brugt af ca. 600 elever. Kulturskolens elever og personale bidrager til 
børn og unges læring og kulturelle dannelse.
Musikskole:

Undervisningsstrategien kobler sig til kerneopgaven i et samspil med 
udvikling af både metoder og talentudvikling.
Der samarbejdes med Dagtilbud og Folkeskole, hvor Musikskolen møder 
mange børn.
Musikskolens undervisningssæson er 38 uger.
Billedskole:

Billedskolens undervisningssæson er på 20 uger.

Ud over de mange elever Kulturskolen møder i Dagtilbud og Folkeskole  
benytter 488 elever sig af undervisning indenfor kerneopgaven.

Målgruppe (brugere) Primært børn og unge under 25 år.

Delramme 38050 Idræt

Budget 2017 
(i hele kr.)

27.721.000 kr.

Beskrivelse af området Rammen til Idræt dækker udgifter til selvejende haller, brug af Gribskov 
Gymnasiums idrætshal, rengøring mv. GB Idrætshus, pasning af 
idrætsbaner, tilskud til foreninger, Gang i Gribskov, idrætspas, 
idrætspuljer og idrætsrådspulje.
Budgettet er afsat til:
Tilskud til idrætsbygninger og anlæg: 14.054.000 kr.
Tilskud til idrætsforeninger: 8.929.000 kr.
Kommunale idrætsaktiviteter: 671.000 kr.
Puljer: 447.000 kr.  
Idrætspuljer: 317.000 kr.
Lokaletilskud – ejendomsskat: 127.000 kr. 

Målgruppe (brugere) Alle borgere

Forudsætninger i 
øvrigt

Aktivitetstilskud er p.t. 220 kr. pr. medlem under 25 år, hvis 
kontingentbetaling er 220 kr. eller derover. Hvis kontingentet er under 
220 kr. for foreningen aktivitetstilskud svarende til kontingentet. 
I lokaletilskud gives der max. 75 % af driftsudgifter til lokalet til alle 
medlemmer i klubben. Rideklubber, dog 65% af driftsudgifter til lokaler til
børn og unge under 25 år.
Idrætspuljen bliver fordelt i forhold til idrætspolitikken. En del af 
idrætspuljen bliver fordelt af Idrætsrådet.

Delramme 38060 Stadsarkivet

Budget 2017
(i hele kr.)

2.051.000 kr.

Beskrivelse af området Budgettet er afsat til drift af arkivet samt løbende digitale afleveringer af 
Gribskov Kommunes it-systemer

Målgruppe (brugere) Gribskov Kommune
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Økonomiudvalget
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Ramme 390 - Politiske udvalg og administration

Delramme 39010 – Politiske udvalg og formål

Budget 2017
(i hele kr.)

8.163.000 kr.

Beskrivelse af området Samlet på Politiske udvalg og formål er der afsat følgende budget:

År Budget 

2017 8.163.000 kr. 

2018 7.500.000 kr. 

2019 7.500.000 kr. 

2020 7.500.000 kr. 

Byrådsmedlemmer 
Byrådet består af 23 medlemmer, der blev valgt ved kommunalvalget d. 
19. november 2013. Valget er gældende frem til udgangen af 2017, 
hvorefter nyt byråd og udvalg nedsættes.

Der er afsat følgende samlet budget til byrådsmedlemmer: 

År Budget 

2017 7.319.000 kr. 

2018 7.012.000 kr. 

2019 7.012.000 kr. 

2020 7.012.000 kr. 

Udgifter vedrørende byrådsmedlemmerne består af vederlag, erstatning 
for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse, diæter, rejseudgifter, udgifter til 
kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre 
m.v.

Partistøtte
Der ydes støtte til de politiske partier efter gældende regler. 
Budgettet udgør 155.000 kr. årligt.

Information
Området indeholder udgifter til information/indstik blandt andet i 
Ugeposten. Det er annoncer vedrørende byrådets informationer om større
tiltag, budget, regnskab mm., samt udgifter til lokalbøger og 
bannerannoncering på netaviserne.
Budgettet udgør 306.000 kr. årligt.

Kommissioner, råd og nævn
Budgetbeløbene er delt ud til de udvalg, hvor den pågældende 
kommission, råd eller nævn hører under. Der er dog enkelte områder, 
hvor byrådet har udpeget personer til deltagelse i råd mv., men hvor det 
ikke kan henføres under et fagudvalg f.eks. Fredningsnævn for 
Nordsjælland, vurderingsankenævn m.fl. Disse personer aflønnes under 
økonomiudvalgets område.
Budgettet udgør 26.000 kr. årligt.
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Branding af GK
I budgetaftalen 2016-2019 er der afsat midler i 2016 og 2017 til en 
målrettet indsats til branding af kommunen. I budget 2017 er der afsat 
357.000 kr. 
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.

Målgruppe (brugere) Borgerne i Gribskov Kommune

Udgiftsnormtal Partistøtte                                     
Der ydes partistøtte i forhold til antal afgivne stemmer på de enkelte 
partier. Det er de afgivne stemmer ved det sidst afholdte kommunalvalg, 
som danner grundlag for budgetteringen. 
Der blev ved valget den 19. november 2013 afgivet 24.236 stemmer.
Partistøtten for 2017 udgør 7,00 kr.  pr. stemme. 
                                                                                                          

Ændringer i budgettet I budgetaftalen 2016-2019 er der afsat midler i 2016 og 2017 til en 
målrettet indsats til branding af kommunen. I budget 2017 er der afsat 
357.000 kr. 

Budgettet til stedfortrædertillæg er forhøjet med 75.000 kr. fra budget 
2017. 

Delramme 39020 – Centre under ØU

Budget 2017
(i hele kr.)

60.262.000 kr.

Beskrivelse af området Samlet på Centre under ØU er der afsat følgende budget:

År Budget 

2017 60.262.000 kr. 

2018 56.055.000 kr. 

2019 54.855.000 kr. 

2020 54.855.000 kr. 

Løn og drift i centrene
Lønbudgettet til centrene, med undtagelse af løn til direktionen, er fra 
2017 overflyttet til nyoprettet ramme 392-Løn.
Budgettet til centrene er til dækning af løn til direktionen, samt øvrige 
driftsudgifter for centrene. 
De øvrige driftsudgifter vedrører udgifter til uddannelse, tjenestekørsel, 
møder, rejser og repræsentation, kontormaskiner, inventar samt drift af 
IT. 

Centrene under Økonomiudvalget omfatter følgende:
• Direktionen
• Center for Strategi og Ledelse
• Center for HR og Arbejdsmiljø
• Center for Koncernstyring og IT
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• Borgerservice, som er en del af Center for Borgerservice og 
Beskæftigelse

• Ejendomsservice, som er en del af Center for Byer, 
Ejendomme og Erhverv

Administration af ydelser i centrene
Området indeholder særlige udgifter, indtægter og gebyrer under 
Borgerservice samt Koncernstyring og IT. Der er afsat et samlet 
nettobudget på -1.274.000 kr. årligt. 

Budgettet er afsat til følgende formål:
• Borgeres betaling for sundhedskort
• Borgerlige vielser
• Tvangsbøder sommerhus
• Tinglysningsafgift for pensionisters lån til betaling af 

ejendomsskat
• Skorstensfejergebyr
• Borgeres betaling af opkrævningsgebyrer

Interne ydelser i centrene
Interne ydelser indeholder opgaver, som går på tværs af hele kommunen.
Under interne ydelser er der følgende områder:

• IT
• Kantinen

IT varetager opgaver med central indkøb og drift af alt IT udstyr samt 
servere, infrastruktur, køleanlæg mv.
Kantinen indeholder drift af kantine på rådhuset og 
administrationsbygning i Gilleleje.

Der er afsat følgende samlet budget til interne ydelser:

År Budget 

2017 51.009.000 kr. 

2018 47.480.000 kr. 

2019 46.280.000 kr. 

2020 46.280.000 kr. 

Monopolbrud på det kommunale IT område:
I forbindelse med monopolbrud på det kommunale IT område sælger KMD
en række ejendomme, og ejerkredsen (kommunerne) vil modtage en 
andel af salgsindtægten. Gribskov Kommunes andel af salgsindtægten 
udgør 815.000 kr. i 2016, 951.000 kr. i 2017, 679.000 kr. i 2018 og 
136.000 kr. i 2019.
Monopolbruddet indebærer samtidig en række investeringsomkostninger 
for kommunerne, så indtægten fra ejendomssalgene er reserveret hertil 
og tilføres derfor IT området.

IT investeringer:
I budgetvedtagelsen 2017-2020 er der indarbejdet 6,1 mio. kr. i 2017, 
2,5 mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. i 2019 og 2020 til IT-Platform. 
Investeringerne skal sikre en mere sikker og stabil drift af kommunens IT-
systemer, så der kan opnås mere effektive arbejdsprocesser og en bedre 
brug af medarbejderens daglige ressourcer til gavn for borgerne. 
Investeringerne skal understøtte arbejdet med en ny IT strategi, hvor 
kommunens samlede IT-platform og virkemåde vil blive moderniseret. 
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Målgruppe (brugere) Løn og drift i centrene
Centrene varetager opgaver på tværs af hele kommunen, hvor 
målgruppen er de øvrige centre og underliggende enheder i Gribskov 
Kommune. 

Interne ydelser i centrene
Omfatter opgaver på tværs af hele kommunen, hvor målgruppen er de 
øvrige centre og enheder herunder i Gribskov Kommune. 
Dog varetager flyverkorpset pt. kun administrative opgaver for 
dagpasningsområdet.

Ændringer i budgettet I budgetvedtagelsen 2017-2020 er udgifter til løn vedrørende centrene på
74.520.000 kr. overflyttet til ramme 392-Løn.

Delramme 39030 – Fælles formål 

Budget 2017
(i hele kr.)

42.525.000 kr.

Beskrivelse af området Samlet på Fælles formål er der afsat følgende budget:

År Budget 

2017 42.525.000 kr. 

2018 42.212.000 kr. 

2019 41.672.000 kr. 

2020 41.153.000 kr. 

Administrationsbidrag
Området indeholder administrationsbidrag på renovationsområdet og de 
sociale tilbud. Administrationsbidrag omfatter overhead for brug af 
centrale ressourcer i administrationen. 
Der er afsat et budget på -9.118.000 kr. årligt. 

Personalepolitiske formål 
Der er afsat følgende nettobudget til personalepolitiske formål:

År Budget 

2017 10.588.000 kr. 

2018 11.528.000 kr. 

2019 11.935.000 kr. 

2020 12.334.000 kr. 

Området indeholder følgende personalepolitiske udgifter og indtægter:

Tjenestemænd
Området indeholder pensionsforsikring samt udbetaling af tjenestemands-
pensioner.
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Der er afsat følgende budget:

År Budget 

2017 11.590.000 kr. 

2018 12.007.000 kr. 

2019 12.414.000 kr. 

2020 12.814.000 kr. 

Sygeforsikring og barselsfond
I forbindelse med Gribskov Kommunes princip om økonomisk 
lønsumsstyring af kommunens virksomheder er der oprettet en gensidig 
forsikringsordning vedr. langtidssygdom og andre livstruende sygdomme 
samt en barselsfond. 
Det lønsumsbudget, som virksomhederne tildeles, tager ikke fuldt ud 
højde for de merudgifter til langtidssygdom m.m., som de enkelte 
centre / institutioner kan påføres i de enkelte regnskabsår. Formålet med 
forsikringsordningen er således, at Gribskov Kommunes virksomheder 
forsikrer hinanden gensidigt mod sådanne hændelser.
Der er afsat et budget på -3.713.000 kr. årligt. 

MED
Der er afsat et samlet budget på 325.000 kr. årligt til følgende områder 
indenfor MED (Medarbejderudvalg):

• MED-organisationen – Hovedudvalg og de 4 fællesudvalg             
Stabe, Børn/Unge og Kultur/Fritid/Turisme, Social/Sundhed og 
Borgerservice/Beskæftigelse, Teknik og Erhverv. 

• Arbejdsmiljø og sikkerhed – afholdelse af kurser mv.
• Trivselsambassadøruddannelse
• Akutpulje – indtægter på 1 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime for 

samtlige kommunalt ansatte i Gribskov Kommune. 

Velfærd
Der er afsat en pulje på 308.000 kr. årligt til personalepleje og 
velfærdsfremmende initiativer for personalet. 

Uddannelse
Budgettet er afsat til tværgående uddannelse af medarbejdere. 
Rammen for den tværgående uddannelse er under afklaring for hvilke 
typer af uddannelse den fremover skal opfatte. 
Der er afsat følgende budget:

År Budget 

2017 2.433.000 kr. 

2018 2.392.000 kr. 

2019 2.392.000 kr. 

2020 2.392.000 kr. 

Ledelsesfora
Der er afsat et budget på 209.000 kr. årligt til ledelsessymposium og 
ledelsesforum.
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Tværgående formål
Der er afsat følgende nettobudget til tværgående formål:

År Budget 

2017 41.056.000 kr. 

2018 40.202.000 kr. 

2019 39.256.000 kr. 

2020 38.337.000 kr. 

Området indeholder følgende tværgående fælles udgifter og indtægter:

Administrative formål
Området indeholder udgifter til velfærdsudviklingsprogrammet, revision, 
kontingenter til medlemskab af kommunale foreninger, systemkonti til 
Prisme indkøb, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Fælles 
EU-kontor for Hovedstadsregionen.

Velfærdsudviklingsprogrammet
Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen 2017-2020 afsat 2,5 mio. kr. 
i 2017, 2,0 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 til 
velfærdsudviklingsprogrammet. Budgettet er overført til ramme 391-ØU, 
Puljer ved BO4-2016. 

Netværk
Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende tværgående 
netværk.
Det omfatter bl.a. udgifter til elektronisk lovsamling, IT værktøj 
demografi, konferencer mv. Der er afsat et budget på 232.000 kr. i 2017 
og 284.000 kr. i 2018-2020. 

Risikostyring 
Området beskæftiger sig med forsikring af kommunens værdier samt 
risikostyring og risikovurdering i kommunen.
Der er afsat et budget på 11.892.000 kr. i 2017.

Gribskov Kommune har i høj grad valgt at være selvforsikrende. På 
områder, hvor der kan pålægges store erstatningskrav, har Gribskov 
Kommune valgt at tegne forsikringer, men med en meget høj selvrisiko, 
således at kommunen kun er sikret i ”katastrofelignende” situationer. 
Besparelsen ved at være selvforsikrende anvendes til to formål: En pulje 
til betaling af skader, som er omfattet af selvforsikringen og en pulje til 
forebyggelse, for i fremtiden at nedbringe eller begrænse skader. Der er 
på området udarbejdet en forsikringspolitik.

I forbindelse med de øgede krav fra forsikringsselskaberne med bl.a. 
brandalarmanlæg, adgangskontrolsystemer samt videoovervågning 
afføder dette en del løbende driftsudgifter, som afholdes af risikopuljen. 
Ligeledes afholdes udgifter til abonnementer, f.eks. falckabonnement, 
vagtordning og krisepsykolog af risikopuljen.

Intern Leasing
Fra 2016 indeholder budgettet kun forventede leasingindtægter fra 
tidligere anskaffelser via den interne leasing ordning, da ordningen ikke 
har været anvendt de seneste år.
De enkelte områder betaler en årlig leasingydelse til dækning af 
anskaffelsen. Ydelsen fastlægges ud fra aktivets levetid, samt den 
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fastsatte leasing rente. 
Leasing renten har hidtil været beregnet som Nationalbankens Diskonto 
tillagt 0,5%-point. Fra og med 2014 er renten fastsat ud fra Social- og 
Indenrigsministeriet udmeldte rente, som kommunerne skal anvende ved 
forrentning af indefrosne ejendomsskatter. Denne er for 2016 fastsat til 
1,24%. 
Der er afsat følgende budget:

År Budget 

2017 -189.000 kr. 

2018 -189.000 kr. 

2019 -104.000 kr. 

2020 -8.000 kr. 

Intern leasing indeholder biler, kopimaskiner, biblioteksudstyr mv.

Elever
Der er i budget 2017-2020 afsat et budget på 17.234.000 kr. til følgende 
antal elever:
5 Administrative elever 
17 Social- og Sundhedshjælpere
25 Social- og Sundhedsassistener
4 Pædagogiske assistenter
37 Pædagogstuderende

HR og Arbejdsmiljø har det koordinerende ansvar for eleverne.

Målgruppe (brugere) Udgifter og indtægter under fælles formål er tværgående, hvor 
målgruppen er de enkelte centre og underliggende enheder i Gribskov 
Kommune. 
På intern leasing er målgruppen centrene i Gribskov Kommune.

Produktionsomfanget 
på området

Risikostyring 
Der er i de seneste år anmeldt følgende antal sager:
2010:  214 sager
2011:  239 sager
2012:  195 sager
2013:  249 sager (To storme – Allan og Bodil)
2014:  192 sager
2015:  249 sager
2016: er der for de første 10 måneder 165 sager.
For 2017 forventes ca. 200 sager

Forudsætninger i 
øvrigt

Kontingent kommunale sammenslutninger 
Kontingent til medlemskab af Kommunernes Landsforening (KL) beregnes
på baggrund af kommunens indbyggertal pr. 30. september i det 
foregående år. 
På kommunalpolitisk topmøde blev det besluttet at nedsætte kontingentet
med 5 % i 2013. 
For 2016 bliver kontingentet beregnet ud fra en grundtakst på 3.539,07 
kr. pr. 100 indbyggere. Kontingentet er fastlåst til befolkningstallet pr. 1. 
januar 2014.

Revision
I efteråret 2016 har der været drøftelser med BDO om indgåelse af en ny 
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revisionsaftale i en 3-årig periode. Byrådet har d. 3.10.2016 godkendt 
aftalen med BDO.
Kontrakten er indgået for en periode på 3 år fra 1. januar 2017 til og med
regnskab 2019. Prisen for aftalen er 375.000 kr. pr. år.
                                                                                                          

Ændringer i budgettet Under Administrative formål er der i forbindelse med budgetvedtagelsen 
indlagt 800.000 kr. i  budget 2017 på grund af stigning i udbetalingen til 
Udbetaling Danmark. 

Derudover er der til velfærdsudviklingsprogrammet indlagt 2.500.000 kr. i
2017, 2.000.000 kr. i 2018 og 1.000.000 kr. i 2019. Budgettet er ved 
BO4-2016 overført til Ramme 391 Puljer, ØU.
På Intern leasing er budgettet tilrettet svarende til forventet 
leasingindtægter, hvilket har medført følgende ændringer på 347.000 kr. i
2017, 295.000 kr. i 2018, 272.000 kr. i 2019 og 368.000 kr. i 2020.

Vedrørende elever er der indlagt 3.400.000 yderligere i budgettet fra 
2017. 
Jf. Budgetaftalen 2017-2020 er budgettet til risikostyring reduceret med 
700.000 kr. årligt, budgettet til personalepolitiske formål er reduceret 
med 154.000 kr. årligt. 

Delramme 39040 – Valg

Budget 2017
(i hele kr.)

1.134.000 kr. 

Beskrivelse af området Området vedrører udgifter og indtægter i forbindelse med valg til 
Folketinget, EU-parlamentet, Regionen og Kommunalbestyrelsen samt 
folkeafstemninger m.v.
Udgifterne dækker bl.a. leje af lokaler, diæter til valgstyrere, 
valgbestyrelsesmedlemmer og tilforordnede vælgere, honorering af 
administrativt personale, udgifter til KMD, køb af stemmebokse, 
stemmekasser, stemmesedler m.v.

Området er budgetteret ud fra fastlagte kommunal- og regionsvalg, EU-
valg samt forventet folketingsvalg, som beskrevet under forudsætninger i 
øvrigt.

Målgruppe (brugere) Stemmeberettigede borgere i Gribskov Kommune.

Kapaciteten og 
kapacitetsudnyttelsen

Der er 12 afstemningssteder i Gribskov Kommune.

Forudsætninger i 
øvrigt

Der er afsat budget til følgende planlagte valg: 

År Budget Bemærkning

2017 1.134.000 kr. Kommunal- og regionsvalg

2018 40.000 kr. Ingen valg

2019 1.824.000 kr. Folketingsvalg og EU valg

2020 40.000 kr.  Ingen valg

Der er ikke budgetteret med eventuelle ikke planlagte valg.

Ændringer i budgettet Der er ingen ændringer i budgettet. 
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Delramme 39060 – Borgerrådgiver

Budget 2017
(i hele kr.)

774.000 kr.

Beskrivelse af området I budgetaftalen 2015-2018 er der afsat 757.000 kr. årligt til etablering af 
en borgerrådgiverfunktion til styrkelse af dialogen mellem borgerne og 
kommunen gennem rådgivning og vejledning både til borgere og 
kommunens medarbejdere. 
Borgerrådgiverfunktionen hører under Byrådets administration.
Borgerrådgiveren yder vejledning og rådgivning til borgerne, jf. 
styrelseslovens § 65e og indenfor rammer, der nærmere fastsættes af 
Byrådet.
Borgerrådgiveren bistår endvidere Byrådet med dets tilsyn og 
kontrolfunktion i forhold til udvalg, borgmester og administration samt 
varetager opgaver om borgerrådgivning, som er nærmere fastsat af 
Byrådet. 

Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere 
regler for dennes virksomhed. 
I budgetaftalen 2016-2019 er der indlagt en budgetreduktion på 750.000 
kr. i 2019. Borgerrådgiverfunktionen vil blive evalueret i 2018 og det vil 
blive vurderet om der fra 2019 igen skal afsættes budget til ordningen. 

Målgruppe Borgerne og medarbejderne i Gribskov kommune.

Ændringer i budgettet I budgetaftalen 2016-2019 er der indlagt en budgetreduktion på 750.000 
kr. i 2019 på Borgerrådgiver.

Delramme 39070 – Fundraising

Budget 2017
(i hele kr.)

2017: 450.000 kr. 
2018: 0 kr. 
2019: -200.000 kr.
2020: -450.000 kr. 

Beskrivelse af området Der afsættes 450.000 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. 

Ændringer i budgettet 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. 

Ramme 391 - Puljer ØU

Delramme 39110 – Puljer ØU  

Budget 2017
(i hele kr.)

10.463.000 kr.
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Beskrivelse af området Der er afsat følgende budget til budgetpuljer:

Puljer (hele kr.) 2017 2018 2019 2020

Strategisk investeringspulje 
- Ramme til politisk 
prioritering

210.000 210.000 210.000 210.000

Strategisk investeringspulje-
Omstilling og 
organisationsudvikling

1.410.000 0 0 0

Strategisk investeringspulje 
- 
IT understøttelse og 
målstyring

1.022.000 0 0

Reduktion vedr. eksterne 
konsulenter

-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 0

Investeringspulje, særlige 
erhvervsinvesteringer med 
strategisk betydning 

500.000 500.000 0 0

Strategisk 
kompetenceudvikling

2.043.000 0 0 0

Pulje til Flygtninge 29.545.000 8.723.000 5.923.000 5.923.000

Reservepulje 1.877.000 1.877.000 0 0

Pulje Kultur og Landsbyer 1.279.000 1.250.000 0 0

Effektiviseringer ifm. 
digitaliseringsstrategien

-443.000 -1.408.000 -2.393.000 -3.393.000

VUP-Målrettet indsats -12.500.000 -30.000.000 -47.500.000 -57.100.000

VUP-Monofaglig -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000

Pulje – Opsparede midler fra
tidligere år

-10.000.000

Digitalisering, 
gevinstrealisering

-3.000.000 -4.300.000

Budgetjusteringspulje 20.000 29.000 22.000 19.000

I alt 10.463.000 -23.319.000 -51.238.000 -61.141.000

Beskrivelse af puljerne:

Strategisk investeringspulje – Ramme til politisk prioritering
I budgetaftalen for 2013-2016 blev det besluttet at afsætte en strategisk 
investeringspulje til politisk prioritering.
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2014-2017 og 2015-2018 er der 
sket udmøntning fra denne pulje til finansiering af nye strategiske 
investeringspuljer til forskellige formål. 
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2017-2020 er budgettet reduceret 
med 0,5 mio. kr. i 2017 og 3,5 mio. kr. i 2018-2020.
I budgetaftalen 2017-2020 er budgettet yderligere reduceret med 1,5 
mio. kr. i 2017 og 2018. 
Ved udmøntningen af rammebesparelsen er budgettet yderligere 
reduceret med 378.000 kr. i 2017, 488.000 kr. i 2018 og 3.529.000 kr. i 
2019 og 2020. 

Strategisk investeringspulje – Omstilling og organisationsudvikling
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2014-2017 er det besluttet at 
afsætte puljen til at understøtte den fortsatte udvikling og omstilling af 
organisationen med henblik på at opnå de målsatte effektiviseringer og 
produktivitets-stigninger.
Ved BO4-2016 overføres der 2,5 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018 og 1 
mio. kr. i 2019 til konsulenthonorar i forbindelse med 
velfærdsudviklingsprogrammet til denne pulje fra ramme 390-Politiske 
udvalg og administration. Budgettet er afsat i forbindelse med 
budgetvedtagelsen 2017-2019. 
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Strategisk investeringspulje – IT understøttelse og målstyring
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2015-2018 er det besluttet at 
afsætte pulje til IT understøttelse og målstyring. Puljen er afsat til en 
videreudvikling af understøttelse af ledelsesniveauet i prioriteringen af 
indsatser og aktiviteter med henblik på opnåelse af mål og effekt. 

Reduktion i eksterne konsulenter
I budgetaftalen 2017-2020 er der afsat en negativ pulje på -2,0 mio. kr. 
årligt i 2017-2019, idet der skal ske en reduktion i eksterne konsulenter. 
Puljen udmøntes til øvrige udvalgsområder i 2017.  

Investeringspulje, særlig erhvervsinvesteringer med strategisk betydning
I forbindelse med budgetaftalen 2017-2020 er der afsat budget i 2017 og 
2018 til at understøtte forskellige erhvervs- og turismeindsatser. 

Strategisk kompetenceudvikling
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2015-2018 er det besluttet at 
afsætte pulje til strategisk kompetenceudvikling. Puljen er afsat til 
investering i strategisk kompetenceudvikling til understøttelse af bl.a. 
produktivitets- og effektivitets- dagsordenen.

Pulje til Flygtninge
Formålet med denne pulje er, at dække fagudvalgsområdernes 
merudgifter til modtagne flygtninge og familiesammenførte. Puljen 
udmøntes gennem en bevillingsmodel, der er baseret på konkrete 
enhedspriser og antal flygtninge. Økonomisk vil flygtningeregnskabet 
balancere over tid, men indtægterne tilgår kommunen med to til tre års 
forsinkelse i forhold til udgifterne. 
Antallet af asylansøgere er faldende i forhold til højdepunktet i 2015 og 
derfor har Udlændingestyrelsen nedjusteret flygtningekvoten for 2017. 
Kvoten, der tilfalder Gribskov Kommune i 2017, er således på 48 
flygtninge. Derudover forventer vi op mod 20 familiesammenførte. 

Reservepulje
I budgetvedtagelsen 2016-2019 er der indlagt en Reservepulje til 
imødegåelse af evt. ikke budgetlagte aktivitetsændringer. 
I budgetaftalen 2017-2020 er budgettet reduceret med 2,2 mio. kr. i 
2017 og 2018 og med 4,1 mio. kr. i 2019 og 2020.

Pulje Erhverv, Kultur, Landsbyer
I forbindelse med budgetaftalen 2017-2020 er budgettet reduceret med 
0,25 mio. kr. i 2017 og i 2018 er der afsat 1,25 mio. kr. 
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. 
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. 
0,3 mio. kr. af puljen i 2017 og 2018 er jfr. Budgetaftalen afsat til 
Græsted Eventplads. 

Effektiviseringer ifm. digitaliseringsstrategien
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2017-2020 er indlagt besparelser 
som følge af effektiviseringer i forbindelse med digitaliseringsstrategien. 

VUP-Målrettet indsatsen
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I forbindelse med budgetvedtagelsen 2017-2020 er der indlagt 
besparelser som følge af implementeringen af 
velfærdsudviklingsprogrammet. 

VUP-Monofaglig
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2017-2020 er der indlagt 
besparelser som følge af implementeringen af 
velfærdsudviklingsprogrammet, monofaglig. 

Pulje, opsparede midler fra tidligere år
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2017-2020 er der indlagt en 
besparelse i 2017 der forventes udmøntet af opsparede midler fra 
tidligere år. 

Digitalisering, Gevinstrealisering
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2017-2020 er indlagt en besparelse 
i 2019 og 2020 som følge af gevinstrealisering ved digitaliseringen. 

Budgetjusteringspulje
I forbindelse med rulning af prisniveauer opstår mindre budgetdifferencer 
som opsamles i denne pulje. 

Ændringer i budgettet I budgetvedtagelsen 2017-2020 er der indarbejdet ændringer som følge 
af den indgåede budgetaftale 2017-2020. 

Delramme 39120 – Effektiviseringer og gevinstrealisering  

Budget 2017
(i hele kr.)

-2.259.000 kr.

Beskrivelse af området Der er afsat følgende samlet budget til Effektiviseringer og 
gevinstrealisering:

Effektiviseringer og 
gevinstrealiseringer

2017 2018 2019 2020

Indkøb og kontraktstyring – 
gevinstrealisering

-1.240.000 -1.240.000 -1.240.000 -1.240.000

Konkurrenceudsættelse 
Tværkommunale samarbejde

-1.019.000 -2.039.000 -3.058.000 -3.058.000

I alt -2.259.000 -3.279.000 -4.298.000 -4.298.000

Området indeholder følgende Effektiviseringer og gevinstrealisering:

Indkøb og kontraktstyring - gevinstrealisering
På indkøb og kontraktstyring er der afsat en budgetreduktion til 
realisering af gevinster i forbindelse med udbud og indkøbsaftaler.
Der er ikke tale om en egentlig omkostningsreduktion men i stedet en 
forudsætning om at hente gevinsterne af den målrettede indsats omkring 
indkøbsaftaler og kontraktstyring. 
Gevinsterne vil således skulle hentes på de øvrige fagområder i takt med,
at indkøbsaftaler og kontraktstyring bliver realiseret.  

Der er fortsat behov for at have fokus på gevinstrealisering gennem 
konkurrenceudsættelse, da dette er en måde at skabe et økonomisk 
råderum inden for samme serviceniveau. 

Konkurrenceudsættelse Tværkommunale samarbejde
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Gribskov Kommune har gennem en lang årrække haft mod til og fokus på 
at gå nye veje især inden for at konkurrenceudsætte vores ydelser. Dette 
spor skal vi fortsætte i, så vi hele tiden får mest ud af vores penge. Tiden 
er også nået til, at vi skal tage skridtet videre. Vi skal bevæge os ind i det
tværkommunale felt, for herigennem at få den bedst mulige kvalitet i 
vores ydelser men samtidig få mere ud af det vi har. 

Målgruppe (brugere) De enkelte centre og underliggende enheder i Gribskov Kommune. 

Ramme 392-Løn

Delramme Alle delrammer

Budget 2017
(i hele kr.)

296.139.000 kr.

Beskrivelse af området Der er afsat følgende samlet budget til løn.

2017 2018 2019 2020

Løn 296.139.000 291.121.000 291.121.000 291.121.000

Der er truffet beslutning om, at alle administrative lønninger fra budget 
2017 skal flyttes fra centrene til en samlet ramme under 
økonomiudvalget. 
Der er derfor oprettet en ny ramme 392-Løn til formålet. 

Der flyttes lønsum for alle medarbejdere, der er organisatorisk forankrede
i centrene, uanset om der er tale om ”klassisk” administrative 
medarbejdere eller mere ”fag-faglige” administrative medarbejdere.  

Formålet med at samle lønninger ét sted i kommunen er at kunne skabe 
overblik over løn og normeringer på tværs af organisationen og derved 
forbedre styringen af lønområdet. 

Der vil ske en opdeling af budgettet på centre og det vil være centrene 
der både er økonomisk og ledelsesmæssigt ansvarlige for deres 
medarbejdere og for overholdelse af lønsummerne.  Generelt har fokus 
været på at lave en model, der fastholder ansvar, incitamenter og 
administration mest muligt i centrene. 

Jfr. Budgetaftalen 2017-2020 er budgettet reduceret med 0,1 mio. kr. 
som følge af administrative besparelser i forbindelse med ændret 
udvalgsstruktur. 

Ramme 395 - Ejendomsudgifter, ØU

Delramme 39510-39531 –  Ejendomsudgifter

Budget 2017
(i hele kr.)

86.999.000 kr. 

Specifikation af budget Udgifter 112.128.000   kr. 
Forsyning (el, varme, vand), 22.354.000  kr.
Drift (rengøring og service),  28.340.000  kr.
Vedligehold, 26.870.000 kr. 
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Administration (husleje, skatter & afgift, finansielle poster) 34.564.000 kr.
Herunder udgifter til ESCO (Drift & administration) 3.100.000  kr.

Indtægter -22.629.000 kr.
Administration (huslejeindtægter), -22.629.000 kr.

Besparelser -2.500.000 kr.
Driftsbesparelser (ved salg af ejendomme), -2.500.000 kr.

Beskrivelse af området Rammen omfatter ejendomsdrift og vedligehold af såvel kommunens ca 
200 egne bygninger som lejeboliger, plejeboliger, boldbaner, legepladser 
og andre udenomsfaciliteter.

Bygningsoptimering og driftsøkonomi
Kommunens ejendomsstrategi foreskriver at ejendomsporteføljen 
nedbringes med 10% i forhold til porteføljen per 01.01.2015. Det 
medfører mulighed for bygningsoptimering samt mulighed for at sælge 
overflødiggjorte bygninger. 

Der er i 2017-2019 indlagt besparelser på 2,5 mio. kr. årligt som skal 
udmøntes ved reduktion af driftsudgifter (rengøring, vedligehold, 
forsyning) gennem optimering og frasalg af bygninger.

Forudsætninger i 
øvrigt

At driftomkostningsreduktioner i forbindelse med effektiviseringer og 
frasalg tilføres Ejendomsrammen.

Budgettet forudsætter at der er fuld udlejning af de 
udlejningsejendomme, der indgår på rammen med udgangspunkt i de i 
2016 gældende lejeaftaler. Der budgetteres således ikke med manglende 
lejeindtægt.

For kommunens permanente flygtningeboliger refunderes 
tomgangshusleje af staten. Rammen dækker fraflytningsafregninger som 
borgerne ikke selv kan betale.

For midlertidige flygtningeboliger dækker Ejendomsrammen såvel 
tomgangshusleje som eventuel difference mellem reelle 
driftsomkostninger og borgerens egenbetaling.

For kommunens ældreboliger dækker rammen både tomgangshusleje og 
de fraflytningsomkostninger, som borgerne ikke selv kan betale.

Boliger anvises af boligvisitationsudvalget.

Ændringer i budgettet I budgetvedtagelsen 2017-2020 er der indlagt:
• bevilling til kulturhavn med 1.904.000 kr. årligt i 2017-2020.
• 1.000.000 kr. i 2017 og 1.650.000 kr. i 2018 til udfærdigelse af 

lovpligtig energimærkning.
• 15.000.000 kr. årligt i 2017-2020 til nulstilling af tidligere 

besparelse på ejendomsområdet.
• en driftsbesparelse på 2.500.000 kr. årligt i 2017-2019 i 

forbindelse med forventet salg af ejendomme. 
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ORDINÆRE ANLÆG 

319/329/339/349/389/399 - Anlæg

Ny vej, Græsted - Gilleleje

Budget 
(i hele kr.)

2017:   1.000.000 kr. 
2018:   3.000.000 kr.
2019: 20.500.000 kr.
2020: 40.000.000 kr. 

Beskrivelse af 
området

I budgetaftalen 2017-2020 skal vejen mellem Græsted og Gilleleje 
opprioriteres, så der afsættes 1,0 mio. kr. i 2017, 3,0 mio. kr. i 2018, 20,5 
mio. kr. i 2019 og 40 mio. kr. i 2020. Det resterende beløb af den samlede 
anlægsudgift på 85 mio. kr., som er 20,5 mio. kr. skal prioriteres i det 
efterfølgende år. Vejen skal stå færdig i 2021. Der skal i 2017 igangsættes 
en forberedelse af vejen, herunder den endelige vejføring samt påbegynde 
forberedelse og gennemførelse af ekspropriationer. 

Sti-nettet

Budget 
(i hele kr.)

2017: 1.250.000 kr. 
2018: 2.750.000 kr.
2019: 3.000.000 kr. 
2020: 3.000.000 kr. 

Beskrivelse af 
området

I budgetaftalen 2017-2020 ønskes det, at der arbejdes med ”cykelveje”. Ved
”cykelveje” forstås strækninger, som er indrettet med henblik på, i videst 
muligt omfang i forhold til strækningernes karakter at tilgodese 
cyklisternes/de bløde trafikanters behov. 
Prioriteringen skal ske efter følgende kriterier:
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• Sikre skoleveje
• Adgang for turister
• Forbindelse mellem byerne

Der afsættes 1.250.000 kr. i 2017, 2.750.000 kr. i 2018 og 3.000.000 kr. i 
2019 og 2020.

Fælles kystprogram

Budget 
(i hele kr.)

2017: 2.039.000 kr. 
2018: 2.039.000 kr.
2019: 0 kr. 
2020: 0 kr.

Beskrivelse af 
området

I forbindelse med budgetaftalen 2015-2018 blev det besluttet at prioritere 
en indsats omkring vores kyster. Det var konkret en række tiltag med både 
sandfordring og hård kystsikring langs hele kysten, og at dette skulle ske i 
samarbejde med Helsingør og Halsnæs kommuner (3-kommune 
samarbejdet). Dette samarbejde har gennem det seneste år ført til at få sat 
rammerne for det videre samarbejde. Der fastholdes 2,0 mio. kr. årligt i 
2017 og 2018. 

Vækst, kyst & turisme

Budget 
(i hele kr.)

2017: 6.625.000 kr.
2018: 2.068.000 kr. 
2019: 0 kr. 
2020: 0 kr. 

Beskrivelse af 
området

Kysten i Gribskov rummer store værdier både naturmæssigt, men også 
økonomisk og erhvervsmæssigt i relation til eksempelvis bosætning og 
turisme. Indsatser i forhold til kysten har potentiale til at skabe en 
bæredygtig vækst og udvikling i Gribskov Kommune.

Jf. Budgetaftalen 2017-2020 afsættes der 6,625 mio. kr. i 2017 og 2,068 
mio. kr. i 2018 til fortsat udvikling og sikring af kysten og en understøttelse 
af Gribskov Kommunes vækstdagsorden, herunder kommunens forpligtelse i
forbindelse med projektet omkring Klitgården.

Mole i Tisvildeleje

Budget 
(i hele kr.)

2017: 325.000 kr.
2018: 325.000 kr. 
2019: 0 kr.
2020: 0 kr. 

Beskrivelse af 
området

Der blev i forbindelse med budgetaftalen 2015-2018 besluttet at give 
mulighed for at etablere en ny mole i Tisvildeleje indenfor rammerne ”krone 
til krone” og der blev afsat 0,5 mio. kr. i 2016 og 2017 til projektet.  Der er 
tale om et tidsbegrænset projekt, der indebærer, at midlerne bortfalder, hvis
de ikke bruges senest i 2017.
I budgetaftalen 2017-2020 blev budgettet ændret, idet der afsættes 
325.000 kr. i 2017 og 325.000 kr. i 2018. Tidsbegrænsningen fastholdes til 
2017, mens princippet om ”krone til krone” bortfalder. 
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Undervisning og læring i Gilleleje

Budget 
(i hele kr.)

Budgetterede anlægsudgifter
2017: 13.000.000 kr. 
2018: 39.243.000 kr. 
2019: 42.004.000 kr.
2020: 0 kr. 

Budgetteret finansiering (lån)
2017: -2.000.000 kr. til energibesparende foranstaltninger. 
2018: -6.116.000 kr. 
2019: -6.116.000 kr. 

Beskrivelse af 
området

Aftalepartnerne er enige om, at der skal bygges en ny skole i Gilleleje for at 
skabe et attraktivt læringsmiljø for vores børn og unge. Skolen skal bygges 
så rammerne i læringsreformen understøttes, og hvor der er rum til 
bevægelse og faglig fordybelse i hverdagen. Der skal være fokus på, at 
skolen bygges som en klimavenlig skole, hvor selve skolebygningen kan 
være genstand for læring omkring klima, miljø og bæredygtighed. 

I budgetaftalen 2017-2020 skal skoleprojektet gennemføres inden for de 
allerede afsatte midler, og her er det vigtigt, at der sikres en stram 
økonomisk styring, så budgettet overholdes. Det er endvidere forudsat at 
der i 2017 lånefinansieres til energibesparende foranstaltninger for i alt 2,0 
mio. kr. 

Attraktive lokalsamfund

Budget 
(i hele kr.)

2017-2020 : 0 kr.

Beskrivelse af 
området

Arbejdet med at bevare og udvikle lokalsamfund fortsætter, så der skabes 
attraktive fællesskaber på skolematriklerne for nuværende og kommende 
borgere. Det skal øge anvendelsen af kommunens faciliteter og den 
overskydende bygningsmasse skal benyttes til andre aktiviteter eller 
afhændes.

Jf. budgetaftalen 2017-2020 skal der i 2017 afsættes 2 mio. kr. i en pulje til 
at gøre Tingbakkeskolen mere attraktiv. Finansiering skal ske af overførte 
midler fra 2016 der ikke er disponeret til Attraktive Lokalsamfund.

Jf. budgetaftalen 2017-2020 skal der endvidere afsættes 1 mio. kr. i en 
pulje som Idrætsrådet kan prioritere til anlægsprojekter. Finansiering skal 
ske af overførte midler fra 2016 der ikke er disponeret til Attraktive 
Lokalsamfund. 

Investeringsplan - vejnettet

Budget 
(i hele kr.)

2017: 0 kr. 
2018: 4.587.000 kr.
2019:  0 kr. 
2020:  0 kr. 

Beskrivelse af 
området

Budgetbeløbet i 2018 er afsat til gennemførelse af investeringsplanen vedr. 
kommunens vejnet.
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Delramme Udbygning af plejeboligkapacitet

Budget 
(i hele kr.)

2017: 18.986.000 kr. 
2018: 21.825.000 kr.
2019: 2.000.000 kr.
2020: 0 kr. 
 

Beskrivelse af 
området

Gribskov Kommunes demografiske udvikling med en stigning i den ældre del
af befolkningen påvirker behovet for antallet af plejeboliger. Det er en 
udvikling, som nøje følges gennem de årlige plejeboliganalyser. Den seneste
analyse viser, at kommunen har et behov for at udvide kapaciteten med i alt
50-60 plejeboliger i 2017 og 2018. 

Investeringsplan – Bygninger og klimatiltag

Budget 
(i hele kr.)

2017: 0
2018: 2.942.000 kr.
2019: 0 kr.
2020: 0 kr. 

Beskrivelse af 
området

Kommunens ejendomme har ikke alle en opdateret vedligeholdelsesstand, 
hvorfor der fortsat afsættes midler til imødegåelse af efterslæbet. Der 
afsættes 2.942.000 kr. i 2018. 

Nationalpark

Budget 
(i hele kr.)

2017: 100.000 kr. 
2018: 250.000 kr.
2019: 250.000 kr. 
2020: 250.000 kr. 

Beskrivelse af 
området

Der er enighed om etablering af en nationalpark i Nordsjælland, som en 
væsentlig del af rammen for at udvikle Gribskov Kommune og hele 
vækstdagsordenen.

Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,25 mio. kr. i 2018-2020 til kommunens
understøttelse af projektet gennem en række strategiske tiltag. En 
realisering af nationalparken vil have høj brandingværdi og give et 
"kvalitetsstempel" som destination. Det vil således være oplagt at 
understøtte eks. erhvervsrettede tiltag og tiltag ift. lokal identitet.

Oktober 43 – Gilleleje Museum

Budget 
(i hele kr.)

2017: 700.000 kr. 
2018: 700.000 kr. 
2019: 0 kr. 
2020: 0 kr. 

Beskrivelse af 
området

Oktober´43 – Gilleleje Museum. Gillelejes rolle i jødernes flugt over Øresund
i oktober 1943 er en unik historie. En historie, der skal formidles. En analyse
har vist, at der er grundlag og interesse herfor. For at udvikle kommunens 
kulturelle tilbud og skabe vækst, skal der etableres et museum af 
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international klasse, som fortæller denne historie i relation til kystfiskeriets 
og egnens historie. For at realisere ambitionerne, sikre fremdrift i arbejdet 
og skabe den fornødne finansiering til museet er der i budgetaftalen 2017-
2020 indarbejdet 0,7 mio. i 2017 og 2018. 

Samling af administrationen

Budget 
(i hele kr.)

2017: 3.000.000 kr. 
2018: 0 kr.
2019: 0 kr. 
2020: 0 kr. 

Beskrivelse af 
området

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2017-2020 er der indarbejdet 3 mio. 
kr. i budget 2017 til samling af administrationen i Gribskov Kommune. 

Udskiftning af LED på gadebelysning

Budget 
(i hele kr.)

2017: 1.600.000 kr. 
2018: 0 kr.
2019: 0 kr. 
2020: 0 kr. 

Beskrivelse af 
området

I budgetaftalen 2017-2020 er der i 2017 indarbejdet 1,0 mio. kr. til 
udskiftning af armaturer og 0,6 mio. kr. til udskiftning af lyskilder på 
kommunens gadebelysning. 
Da udgifterne kan lånefinansieres er der budgetteret med låneoptagelse i 
2017 på 1,6 mio. kr. 

Anlægspulje, Idrætsrådet

Budget 
(i hele kr.)

2017: 500.000 kr. 
2018: 0 kr.
2019: 0 kr. 
2020: 0 kr. 

Beskrivelse af 
området

I budgetaftalen 2017-2020 er der i 2017 afsat 0,5 mio. kr. til en pulje som 
Idrætsrådet kan prioritere til anlægsprojekter. 

Side 133



RENTER

Ramme 401 - Renter

Delramme 40110 – Renter likvide aktiver

Budget 2017
(i hele kr.)

-3.616.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Delrammen indeholder forrentningen af kommunens likvide beholdning 
(bankkonto + obligationsbeholdning). Der forventes i 2017 et 
gennemsnitligt indestående på bankkonti på -150 mio. kr., mens den 
gennemsnitlige obligationsbeholdning forventes at blive 267 mio. kr. 
(svarende til faktisk beholdning ultimo 2016). Fordelingen mellem træk på 
bankkontoen og størrelsen af obligationsbeholdning er dog under revision. 
En ændring heri kan medføre ændring i renteindtægten.

Kommunens kapitalforvaltere, Danske Capital, forventer et stigende 
renteniveau fra det nuværende meget lave. Det er ikke muligt at forudsige 
det fremtidige renteniveau eller, hvornår en stigning evt. vil komme. Det 
direkte renteafkast af obligationsbeholdningen er derfor sat til 2,0% i 2017, 
2,25% i 2018, 2,5% i 2019 og 2,75% i 2020. Som følge heraf er også 
Kassekreditrenten i banken fastsat til at stige med 0,25%-point pr. år i 
budgetperioden.

Ændringer i budgettet Den gennemsnitlige likviditet er forudsat til 150 mio. kr. i 2017, 100 mio. kr.
i 2018, 115 mio. kr. i 2019 og 182 mio. kr. i 2020.

Delramme 40120 – Renter lån til betaling af ejendomsskatter

Budget 2017
(i hele kr.)

-4.400.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Det faktiske udlån primo november 2016 var 267 mio. kr. 

Der er skønnet et uændret niveau for indefrosne ejendomsskatter i 
budgetperioden 2017-2020.

Jf. lovgivningen forrentes de indefrosne ejendomsskatter med en årlig rente,
der svarer til et gennemsnit af den effektive rente på alle 
realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det 
foregående år. Renten for 2017 er fastsat til 1,24%. Renten var i 2016 
1,41%, i 2015 1,64% og i 2014 1,84%.

Da forrentningen af de indefrosne ejendomsskatter følger gennemsnittet af 
realkreditobligationsrenten, som i princippet er ukendt, er der usikkerhed 
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om den budgetterede renteindtægt. Der er forudsat en rente på 1,4% i 
2018, 1,6% i 2019 og 1,8% i 2020.

Kommunen anvender muligheden for via lån at refinansiere de udskudte 
ejendomsskatter.

Delramme 40130 – Diverse renteudgifter og indtægter

Budget 2017
(i hele kr.)

15.455.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Budgettet indeholder renteudgifter vedr. kommunens lån ekskl. ESCO-lån, 
lån til ældre- og flygtningeboliger, lån til diverse projekter vedr. 
Energirenovering samt lån til Byudvikling. Budgettet indeholder desuden 
renteindtægter vedr. strafrenter mv. samt renteudgifter vedr. tilbagebetaling
af grundskyld.

Lånemassen består af diverse lån vedr. forsyningsområdet, lån til 
refinansiering af udskudte ejendomsskatter, lån overtaget fra det tidligere 
amt i forbindelse med kommunesammenlægningen,  lån på skoleområdet, 
herunder lån til energiprojekter (ikke ESCO) samt lån til Jobcenteret.

Lånene består af både fast og variabelt forrentede lån inkl. lån med SWAP-
aftaler. Ca. 95% af denne del af den samlede låneportefølje er således 
fastforrentet i kraft af SWAP-aftaler eller alm. fastforrentet lån.

Der er for den variabelt forrentede del af lånene forudsat følgende 
renteudvikling: 1,0% i 2017 og 2,0% i perioden 2018-2020.

I budgettet indgår forrentning af allerede optagne lån samt af lån, der er 
planlagt optaget i budgetperioden:

LED-gadebelysning

• 1,6 mio. kr. Lån forventes at blive optaget ultimo 2017.

Gilleleje Ny Skole

• 2,0 mio. kr. til energibesparende formål. Lån forventes at blive 
optaget ultimo 2017.

• 6,1 mio. kr. ifm anlæg. Lån forventes at blive optaget ultimo 2018.
• 6,1 mio. kr. ifm anlæg. Lån forventes at blive optaget ultimo 2019.

De budgetterede lån er forudsat optaget som variabelt forrentede 
annuitetslån med en løbetid på 25 år. De budgetterede renter for disse lån 
er fastsat ud fra en budgetrente på 1% i  2017 og 2% i 2018-2020. 

I øvrigt henvises til Bilag 2: Låneoversigt, hvor fordelingen af renteudgifter, 
restgæld mv. på forskellige områder fremgår.

Forudsætninger i 
øvrigt

Der er usikkerhed forbundet med at forudse renteindtægt vedr. strafrenter 
samt renteudgifter i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskatter. 
Strafrenter inkl. renteudgifterne vedr. tilbagebetaling af ejendomsskatter er 
dog forudsat til 1,0 mio. kr. pr. år.

Delramme 40140 – Kurstab og kursgevinst samt provisioner

Budget 2017 -900.000 kr.
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(i hele kr.)

Beskrivelse af 
området

Budgettet indeholder garantiprovision af lånegarantier samt kursgevinst og 
kurstab på kommunens obligationsbeholdning. Garantiprovision bliver 
opkrævet af diverse Forsyningsselskaber. Provision er forudsat til 1,5 
mio./år i budgetperioden. Der er budgetteret med kurstab på Kommunens 
obligationsbeholdning på baggrund af forventning om stigende renter.    

Produktionsomfanget
på området 
(mængder)

Garantiprovisionen  er fastsat til 0,5% af garanteret restgæld. Provisionen 
opkræves løbende af garanteret restgæld primo budgetåret.

Forudsætninger i 
øvrigt

Der er stor usikkerhed om omfanget af kurstab på obligationsbeholdningen. 
Kurstab vil afhænge af udviklingen i det fremtidige renteniveau.
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FINANSIELLE ÆNDRINGER

Ramme 403 - Finansielle ændringer

Delramme 40310 – Afdrag på lån 

Budget 2017
(i hele kr.)

27.482.000 kr.

Beskrivelse af 
området

Delrammen indeholder udgifter til afdrag på kommunens lån ekskl. ESCO-
lån, lån til energirenovering, lån til ældre- og flygtningeboliger samt lån til 
Byudvikling. Der er tale om både variable og fastforrentede lån. 

Lånemassen består af diverse lån vedr. forsyningsområdet, lån til 
refinansiering af udskudte ejendomsskatter, lån overtaget fra det tidligere 
amt i forbindelse med kommunesammenlægningen, lån til 
energispareprojektet (ikke ESCO), lån på skoleområdet samt lån til 
Jobcenter.

I de anførte udgifter til afdrag indgår afdrag på allerede optagne lån samt 
på lån, der er planlagt optaget i budgetperioden:

LED-gadebelysning

• 1,6 mio. kr. Lån forventes at blive optaget ultimo 2017.

Gilleleje Ny Skole

• 2,0 mio. kr. til energibesparende formål. Lån forventes at blive 
optaget ultimo 2017.

• 6,1 mio. kr. ifm anlæg. Lån forventes at blive optaget ultimo 2018.
• 6,1 mio. kr. ifm anlæg. Lån forventes at blive optaget ultimo 2019.

De budgetterede lån er forudsat optaget som variable forrentede 
annuitetslån med en løbetid på 25 år. De budgetterede afdrag for disse lån 
er fastsat ud fra en budgetrente på 1% i  2017 og 2% i 2018-2020. 

I øvrigt henvises til Bilag 2: Låneoversigt, hvor fordelingen af afdrag, 
restgæld mv. på de forskellige områder fremgår. En forøgelse af lånemassen
i budgetperioden vil, som det fremgår, medføre større udgifter til afdrag. 
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BYUDVIKLING

Ramme 398 - Byudvikling

Delramme 39810 – Byudvikling, almindelig drift

Budget 2017
(i hele kr.)

1.632.000 kr.

Delramme 39820 – Byudvikling, afdrag og renter

Budget 2017
(i hele kr.)

4.962.000 kr.

Delramme 39830 – Byudvikling, køb og salg

Budget 2017
(i hele kr.)

 -20.000.000 kr.

Beskrivelse af 
området

I budgettet er der dannet en ramme til "Byudvikling", som er 
grundstammen for de aktiviteter, som kommunen kan udføre med egne 
arealer, hertil opkøb af jord samt planlægning og gennemførelse af 
byggemodning. Rammen er opdelt i 3 delrammer:

39810 Byudvikling, almindelig drift
39820 Byudvikling, afdrag og renter
39830 Byudvikling, Køb og salg

Byudviklingsrammen opfattes som en særskilt del af det skattefinansierede 
område. Byudviklingsrammen er en dynamisk del af budgettet, som løbende
vurderes. 

Delrammen, 39830, indeholder kun udgifter og indtægter, der er snævert 
knyttet til køb og salg af ejendomme og grunde. Dvs. købssum og salgssum,
og omkostninger i forbindelse hermed. Alle andre udgifter i forbindelse med 
grunde og bygninger såsom ejendomsskatter, forsikringer, almindelig 
vedligeholdelse, huslejer, forpagtningsindtægter og -udgifter mv. føres på 
delramme 39810-almindelig drift.

Delramme, 39820-Byudvikling, afdrag og renter, indeholder udgifter til 
renter og afdrag for lån optaget til køb af jord på området.

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

Ramme 316 - Forsyning, anlæg

Delramme 31610 – Forsyning, anlæg

Budget 2017
(i hele kr.)

0 kr. 

Beskrivelse af 
området

Under denne delramme findes anlæg på forsyningsområdet. 

Uforbrugte anlægsmidler fra 2016 er besluttet anvendt til delvis finansiering
af takstnedsættelse og ny investeringsplan på området. 

Målgruppe (brugere) Borgere og erhverv i kommunen

Ændringer i 
budgettet

Der er i budget 2019 afsat 2.192.000 kr. og i 2020 afsat 3.400.000 kr. til  
finansiering af henholdsvis takstnedsættelse og investeringsplan i 
budgetperioden, som ikke dækkes af uforbrugte midler fra budget 2016. 

Ramme 317 – Forsyningsvirksomheder, drift
 

Delramme 31750 og 31760, Affald med og uden kontrakt

Budget 2017
(i hele kr.)

0 kr.
   

Beskrivelse af 
området

Affaldsområdet har en række forskellige ordninger til private og erhverv, 
der hver især skal ”hvile i sig selv” over en årrække, hvilket betyder at 
udgifter og indtægter over en årrække skal balancere. 

Ordningerne er følgende:
Mårum Losseplads
Administration 
Dagrenovation 
Genbrugsstationer 
Glas, Papir og Pap
Farligt affald 
Anvisning af jord

Mårum Losseplads: Miljøgodkendelsen på Mårum losseplads betyder en 
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fortsat monitering på den gamle losseplads. 

Administration:
De administrative udgifter der er forbundet med affaldsområdet er f.eks. 
brug af interne medarbejderressourcer, A-afgift til Vestforbrænding I/S, 
affaldsplaninitiativer, samt Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase. 

Dagrenovation: 
Afhentning, omlastning og behandling af privat- og erhvervsdagrenovation 
samt indkøb, reparation og udbringning af spande, stativer, sække, 
containere m.m.

Genbrugsstationer: 
Dækker driften af kommunens 2 genbrugsstationer. 
Kommunen afsætter affaldstyperne fra genbrugsstationerne til behandling. 
Nogle typer betaler vi for at få behandlet, mens andre giver indtægter ved 
salg. 

Glas, papir og pap:
Dækker ca. 100 minigenbrugsstationer (mindre containere opsat i hele 
kommunen, hvor det er muligt at komme af med glas, papir, batterier, pap, 
metal og plast).

Farligt affald:
Dækker udgifter til ordninger for farligt affald. 

Anvisning af jord:
Dækker udgifter i forbindelse med anmeldelse af jordflytning.

Målgruppe (brugere) Alle husstande, borgere og erhverv.

Produktionsomfanget
på området 
(mængder)

Ca. 350.000 besøgende pr. år og ca. 30.000 ton affald på 
genbrugsstationerne, primært fra kommunens egne borgere.
Ca. 30.000 skraldespande hos borgerne med i alt ca. 1,5 mio. tømninger 
om året. 

Udgiftsnormtal Der henvises til takstbladet, hvor det fremgår, hvad de forskellige ordninger
koster.

Forudsætninger i 
øvrigt

Med dagrenovationstaksten betales for muligheden for at få afhentet 
dagrenovation hver uge under forudsætning af at vilkår i husholdnings-
regulativet er opfyldt.

Med genbrugsstationstaksten betaler brugerne for muligheden for at 
anvende genbrugsstationerne.

Minigenbrugsstationstaksten betaler borgerne for at kunne benytte de 
opstillede containere. 

Hvis virksomhederne ønsker at benytte genbrugsstationerne, skal 
virksomhederne betale den takst, der fremgår af takstbilaget. 

 Alle virksomheder skal desuden betale administrationsgebyr. 
Gebyret dækker kommunens generelle udgifter til planlægning og 
administration af affaldsordninger for erhverv f.eks.:
-udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner
-udarbejdelse af regulativer 
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-indsamling og registrering af affaldsdata 
-information 
-besvarelse af henvendelser om affald 
-behandling af ansøgninger om fritagelser for gebyrer 
-anvisning af byggeaffald fra erhverv

For alle ordninger sikres det, at affaldet behandles (genanvendes, brændes,
deponeres og specialbehandles) på godkendte anlæg. 

Mårum losseplads modtog tidligere forskelligt affald. For at sikre grundvand
mm. moniteres lossepladsen jvf. vilkår fra Miljøcenter Roskilde. 

Mellemværendet 
mellem kommunen 
og brugerne. 

Pr. 1/1-2016 udviser mellemværendet 20.273.000 kr. i brugernes favør, 
som er fordelt på følgende ordninger:

- fortegn = i brugernes favør
+fortegn = i kommunens favør

Mårum Losseplads -171.000 kr. 

Administration 2.257.000 kr. 

Dagrenovation -6.647.000 kr. 

Genbrugsstationer -11.318.000 kr. 

Glas, Papir og Pap -4.261.000 kr. 

Farligt affald 323.000 kr. 

Anvisning af jord -456.000 kr. 

Med henblik på at nedbringe mellemværendet med brugerne er følgende 
besluttet:

Ny investeringsplan:
Der er besluttet en ny investeringsplan for 2017-2021, der sammenlagt vil 
reducere mellemværendet med 10,5 mio. kr. ultimo 2020 og 12,6 mio. kr. 
ultimo 2021.

Takstnedsættelse:
Det er besluttet at Genbrugsstationerne takster nedsættes med følgende 
beløb inkl. moms:  
2017: 100 kr. 
2018:   70 kr. 
2019:   40 kr. 
2020:   10 kr.

Mellemværendet med brugerne vil efter implementering af investeringsplan 
og takstnedsættelse udvise 2.497.000 kr. i brugernes favør pr. 31/12-2021,
fordelt på følgende ordninger:

- fortegn = i brugernes favør
+fortegn = i kommunens favør

Mårum Losseplads -171.000 kr. 

Administration 260.000 kr. 

Dagrenovation 52.000 kr. 

Genbrugsstationer -2.899.000 kr. 

Glas, Papir og Pap -62.000 kr. 

Farligt affald 323.000 kr. 

Anvisning af jord 0 kr. 
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Affaldsområdet

2016 2017

Private

Dagrenovation (pr. år) Kr. inkl. moms Kr. inkl. moms

Pr. ejendom 1.212,50 1.214,00

1 ekstra rød spand 190 l, tømmes hver 2. uge 698,04 712,00

1 ekstra grøn spand 140 l, tømmes hver 2. uge 514,34 524,00

1 ekstra stativ, tømmes hver uge 1.212,50 1.214,00

Erstatningspris ved køb af ny spand:

Rød spand 190 l inkl. udbringning 477,45 487,00

Grøn spand 140 l inkl. udbringning 426,09 434,00

Renovationsstativer inkl. udbringning 842,47 859,00

Containere

400 l grøn, tømmes hver 2. uge 916,45 934,00

400 l rød, tømmes hver 2. uge 1.233,61 1.257,00

400 l rød, tømmes hver uge 2.260,61 2.304,00

600/660 l grøn, tømmes hver 2. uge 1.069,66 1.090,00

600/660 l rød, tømmes hver 2. uge 1.487,11 1.516,00

600/660 l rød, tømmes hver uge 2.767,61 2.821,00

770/800 l grøn, tømmes hver 2. uge 1.199,90 1.223,00

770/800 l rød, tømmes hver 2. uge 1.740,61 1.774,00

770/800 l rød, tømmes hver uge 2.934,61 2.991,00

Renovationssække (ekstra) inkl. afhentning og behandling 25,50 30,00

Foringspose til 190 l spand pr. rulle a 10 stk. 87,50 89,00

Foringspose til 400 l container pr. rulle a 100 stk. 495,00 505,00

Foringspose til 800 l container pr. rulle a 100 stk. 1.212,50 1.236,00

Genbrugsstation m.m.

Gebyr for administration for private 178,75 294,00

Gebyr for glas, pap og papir for private 15,00 35,00

Gebyr for genbrugsstationer for private 1.036,25 922,00

Gebyr for afvikling af Mårum Losseplads for private 18,75 20,00

Gebyr for anvisning af jord private 5,00 5,00

Erhverv

Øvrige ordninger
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2016 2017

Gebyr for afvikling af Mårum Losseplads for erhverv 25,00 25,00

Gebyr for farligt affald for erhverv 179,17 170,00

Gebyr for anvisning af jord for erhverv 102,50 104,00

Gebyr for administration for erhverv 247,50 252,00

Gebyr for genbrugsstationer for erhverv jf. betaling pr.
besøg

Personbiler (inkl. 0-5 kg farligt affald) 125,00 125,00

Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald) 187,50 188,00

Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald) 250,00 250,00

10 kg farligt affald (tillæg) 50,00 50,00

Årsabonnement til genbrugsstationer

Bygge og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der 
overvejende afleverer erhvervsaffald

Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) 6.875,00 6.875,00

Kassevogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) 10.875,00 10.875,00

Ladvogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) 16.875,00 16.875,00

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere

Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) 3.750,00 3.750,00

Kassevogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) 6.000,00 6.000,00

Ladvogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) 9.250,00 9.250,00

Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte), max. 8 besøg 
pr. år

Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) 1.000,00 1.000,00

Øvrige virksomheder end de ovennævnte

Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) 4.000,00 4.000,00

Kassevogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) 7.375,00 7.375,00

Ladvogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) 14.250,00 14.250,00

Farligt affald

Alle virksomhedskategorier, alle biltyper, hvert kilo ud over 
de første 5 kg

50,00 50,00

Dagrenovation

1 ekstra rød spand 190 l 698,04 712,00

1 ekstra stativ, tømmes hver uge 1.212,50 1.214,00

Erstatningspris ved køb af ny spand:

Rød spand 190 l inkl. udbringning 477,45 487,00

Renovationsstativer inkl. udbringning 842,47 859,00

Renovationssække (ekstra) inkl. afhentning og behandling 25,50 30,00
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2016 2017

Foringspose til 190 l spand pr. rulle a 10 stk. 87,50 89,00

Foringspose til 400 l spand pr. rulle a 100 stk. 495,00 505,00

Foringspose til 800 l container pr. rulle a 100 stk. 1.212,50 1.236,00

Containere

400 l rød, tømmes hver 2. uge 1.233,61 1.257,00

400 l rød, tømmes hver uge 2.260,61 2.304,00

600/660 l rød, tømmes hver 2. uge 1.486,36 1.516,00

600/660 l rød, tømmes hver uge 2.767,61 2.821,00

770/800 l rød, tømmes hver 2. uge 1.740,61 1.774,00

770/800 l rød, tømmes hver uge 2.934,61 2.991,00

Containerordninger der tømmes mere end 1 gang om 
ugen betales for det faktiske antal tømninger via 
scanning

Pris pr. scannet tømning af 400 l container 43,48 44,00

Pris pr. scannet tømning af 600/660 l container 82,25 84,00

Pris pr. scannet tømning af 770/800 l container 93,75 96,00

Pris pr. scannet tømning af 8 m3 rød Ny fra 2017 938,00

Pris pr. scannet tømning af 10 m3 rød Ny fra 2017 1.172,00

Bemærkninger til Affaldsområdet

Taksterne for renovationsområdet er opdelt således, at alle ordninger (genbrugsstationer, 
dagrenovation, administration, Mårum losseplads, anvisning af jord mm.) har en selvstændig 
takst. 
Yderligere er der jf. Affaldsbekendtgørelsen sket en opdeling i ordninger for erhverv og 
private. Det vil sige, at erhverv har selvstændige ordninger med selvstændigt budget. F.eks. 
betaler erhverv via CVR nummer for anvendelse af genbrugsstationerne samt for deltagelse i 
den kommunale dagrenovationsordning. 
Med hensyn til dagrenovation så fastholdes 600/660 liter og på 770/800 liter containere, dog 
med den praksis, at der ikke indkøbes og opsættes 600 og 800 liter containere fremover.
I særlige tilfælde kan der opstilles containere af andre størrelser end angivet i takstbladet. 
Disse vil blive afregnet ud fra de forholdsmæssige størrelser containerne er angivet med i 
takstbladet.
Gebyr for anvisning af jord for erhverv er indarbejdet jf. Byrådets beslutning d. 13.12.2010 
om gebyrfastsættelse af udgiften til administration og planlægning af jordflytning. Der 
henvises i øvrigt til lovgrundlaget for området ”Jordregulativet for Gribskov Kommune” 
vedtaget af Byrådet d. 13.12.2010 med ikrafttrædelse d. 01.01.2011 og 
Affaldsbekendtgørelsen, den seneste er: Miljøministeriets bek. nr. 224 af 7. marts 2011.

Rottebekæmpelse

Gebyret udgør en procentmæssig andel af kommunens udgifter til rottebekæmpelsen. 
Procenten beregnes som den aktuelle ejendomsværdis andel af den totale ejendomsværdi i 
kommunen. Gebyret opkræves sammen med ejendomsskatten.
I henhold til bekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter kan kommunen opkræve gebyr til 
dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Rottebekæmpelsen er 
gebyrfinansieret. 
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2016 2017

Parkeringsfond

Bidrag til parkeringsfonden udgør senest offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi pr. m2 i 
gældende område med tillæg af udgifterne til anlæg af en parkeringsplads på terræn.

Kørsel

Kr. Kr.

Kørsel til træning og aktivitet (pr. måned) 164,05 167,00

Kørsel til beskyttet beskæftigelse

I henhold til bekendtgørelse nr. 483 skal personer, der udfører lønnet arbejdet i beskyttet 
beskæftigelse, selv afholde udgiften til daglig befordring til og fra virksomheden inden for en 
afstand af 10 kilometer fra virksomheden. Nødvendige befordringsudgifter derudover indenfor 
den billigste befordringsmulighed afholdes af kommunen. 
Udgiften til befordring for den enkelte borger kan ikke overstige 30 procent af vedkommendes
indtjening ved den beskyttede beskæftigelse efter fradrag af skat.

Kørsel til specialundervisning til voksne og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Kommunalbestyrelsen sørger for eller afholder udgifterne til fornøden befordring mellem hjem
eller fast aflastningshjem og uddannelsessted for personer, der deltager i uddannelse.
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Plan- og Miljøudvalget

2016 2017

Byggesagsbehandling

Kr. Kr.

Ifølge Byggeloven er der pr. 1. januar 2015 indført krav om, at 
hvis kommunerne opkræver byggesagsgebyr, skal det ske på 
baggrund af en timepris og et eksakt tidsforbrug ved den enkelte 
byggesag.
Taksten svarer til timeprisen, som beregnes pr. påbegyndt 15. 
minut.

712,58 721,13

Blinde alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg

Kr. inkl.
moms

Kr. inkl.
moms

Gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer fra 
automatiske brandsikringsanlæg jf. Bekendtgørelse 1556 af 
07.12.2009 om gebyr for redningsberedskabets udrykning til 
blinde alarmer og tilslutningsaftaler pr. gang. Beløbet reguleres 
årligt og oplyses af Beredskabsstyrelsen.
Fra 01.01.2016 er opgaven overgået til Frederiksborg Brand og 
Redning og udgår derfor af takstbilaget.

6.406,25 Udgår

Skorstensfejning

Kr. inkl.
moms

Kr. inkl.
moms

Taksterne følger KL's vejledende takster på området. Taksterne 
for 2017 er ikke meldt ud endnu.

For første skorsten indtil 10 m højde 124,83 127,10

For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme 
ejendom.
I denne sammenhæng skal en ejendom forstås som en 
selvstændig bygning med egen postadresse.

97,80 99,58

For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m 
yderligere

4,43 4,50

For rensning af centralkedler 285,00 290,19

For rensning af brændeovne 142,45 145,04

For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer med 50%,
fra 116-232 kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw forhøjes med 150%.

For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for 
yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter 
fyrets størrelse.

For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. § 6 i Bygge- og 
Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales:

For rør og kanaler med indtil 35 x 35 cm indvendigt mål for første
m

66,03 67,23

For efterfølgende påbegyndt m 32,21 32,80

For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm 
betales for første m

131,66 134,06

For efterfølgende påbegyndt m 66,03 67,23
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2016 2017

For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har 
mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der
tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.

For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal 
udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt 
befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.

For brandpræventivt tilsyn, herunder syn i forbindelse med 
afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en 
ejendom

124,83 127,10

For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til 
enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for 
statens tjenestemænd.

For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af 
delene udskiftes

473,18 481,79

Påtegning af prøvningsattest 129,80 132,16

Miljøtilsyn og miljøgodkendelse

Kr. Kr.

Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser er fastsat i 
bek. 515 af 27.05.2016 om brugerbetaling for godkendelse og 
tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug. Taksterne offentliggøres på Miljøstyrelsens 
hjemmeside www.mst.dk og sættes ind i dette takstblad når de 
regulerede takster for 2017 er fastsat.

311,80 318,04

Vejtilsyn private fællesveje

Kr. Kr.

Ifølge Lov om Private fællesveje kan kommunerne opkræve et 
gebyr for behandling af vejtilsynssager på private fællesveje. 
Gebyrer beregnes på baggrund af en timepris og et eksakt 
tidsforbrug ved den enkelte sag.
Taksten svarer til timeprisen.

679,00 694,00
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Børneudvalget

Dagtilbudsområdet 2016 2017

Kr. pr.
måned

Kr. pr.
måned

Daginstitutioner 

Integrerede institutioner – børn under 3 år 2.620 2.942

Integrerede institutioner – børn over 3 år 1.640 1.674

Institutionsplads med udvidet åbningstid – børn under 3 år 2.920 4.124

Institutionsplads med udvidet åbningstid – børn over 3 år 1.940 2.265

Institutionsplads med deltidsplads – børn under 3 år - 1.414

Institutionsplads med deltidsplads – børn over 3 år 985 805

Frokostmåltidsordning* 

Integrerede institutioner med egen produktion – Lægges til den 
almindelige forældrebetaling

500 510

Integrerede institutioner med ekstern produktion – Lægges til den 
almindelige forældrebetaling

- 570

Dagpleje

Heltidsplads 2.795 2.496

Privat pasning

Tilskud til privat pasning – børn under 3 år 6.770 6.364

Tilskud til privat pasning – børn over 3 år til skolestart 3.635 3.777

Fritidsordninger (FO)**

Morgenmodul (0.-5. klasse) 391 399

Eftermiddagsmodul (0.-2. klasse) 1.471 1.502

Eftermiddagsmodul (3.-5. klasse) 864 882

Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange) 370 378

Klubtilbud for 6.klasse**

Klubtilbud for 6. klasse 104 133

*Sandslottet, Bjørnegården og Bakketoppen
**Juli måned er betalingsfri i FO og Klub. Taksten er fremskrevet med forventningen til prisudviklingen i 
2017 som er 2,16% for løn og 1,93% for øvrige priser. Løn er vægtet med 75% og øvrige med 25%
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Social- og Sundhedsudvalget

Takster vedr. borgeres betaling 2016 2017

Takster vedr. borgeres betaling (pr. døgn) Kr. Kr.

Aflastning/flexboliger 38,00 39,00

Takster for borgere på center (pr. md)

Fuldkost med 2 retter mad 3.232,00 3.300,00

Takster for borgere i eget hjem (pr. dag)

Stor hovedret 41,00 42,00

Mellem/alm. hovedret 35,00 36,00

Lille hovedret 34,00 35,00

Biret 15,00 15,00

Madpakke 2/2 13,00 13,00

Madpakke 3/2 19,00 19,00

Madpakke 3/2 + ostemad 21,00 21,00

Ekstra stk. mad ifm. madpakke 6,00 6,00

Takster for borgere på Holbohave, Demensdagcenter (Pr. dag)

Forplejning - 45,00

Vask af tøj i eget hjem (Pr. kg)

Vasketøj 13,00 14,00

Selvtræning (Pr. år)

Egenbetaling 275,00 281,00

Betaling vedr. mellemkommunal refusion – andre kommuners betaling

Takster for opholdsbetaling (Pr. døgn)

Centerbolig (mellemkommunal takst) 1.529,00 1.580,00

Sociale tilbud (Pr. md.)

Vask og papir mv. for døgndækkende botilbud 350,00 357,00
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Kultur- og Idrætsudvalget

2016 2017

Biblioteker

Kr. Kr.

Gebyr ved overskridelse af lånetid

Børn under 18 år:

Efter 1 uges varsling kun via e-mail 0,00 0,00

Efter 2 ugers varsling via e-mail og brev 0,00 0,00

Efter 31 dage og derover 0,00 0,00

Efter 31 dage udsendes via email eller brev erstatningsregning for 
materialet

Voksne:

Overskridelse med 1-14 dage. Efter 1 uges varsling kun via e-mail 20,00 20,00

Overskridelse med 15-30 dage. Efter 2 ugers varsling via e-mail og 
brev

75,00 75,00

Efter 31 dage og derover – via email eller brev. Gebyr + 
erstatningspris for materiale

150,00 150,00

Biblioteket kommer til brugere: 
Borgere, der pga handicap ikke selv kan komme på biblioteket

Ingen varsling og forlænget lånetid 0,00 0,00

Ved bortkommet eller beskadiget materiale via email eller brev 
erstatningsregning for materialet 

0,00 0,00

Institutioner:

Ingen gebyr som standard 0,00 0,00

Efter 2 ugers hjemkaldelse via e-mail og brev 0,00 0,00

Efter 31 dage – via email eller brev. Erstatningsregning for 
materialet

0,00 0,00

Kopier (Kr. pr. stk.)

Enkeltpersoner:

A4 sort/hvid 2,00 2,00

A4 sort/hvid begge sider 4,00 4,00

A3 sort/hvid 4,00 4,00

A3 sort/hvid begge sider 8,00 8,00

A4 farve 2,00 2,00

A4 farve begge sider 4,00 4,00

A3 farve 4,00 4,00

A3 farve begge sider 8,00 8,00
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2016 2017

Foreninger/institutioner:

A4 sort/hvid 0,50 0,50

A4 sort/hvid begge sider 1,00 1,00

A3 sort/hvid 1,00 1,00

A3 sort/hvid begge sider 2,00 2,00

A4 farve 1,00 1,00

A4 farve begge sider 2,00 2,00

A3 farve 2,00 2,00

A3 farve begge sider 4,00 4,00

Print

Sort/hvid 2,00 2,00

Farve 2,00 2,00

Transparenter A4 5,00 5,00

Laminering

A4 – 150 micron 5,00 5,00

A4 – 150 micron med lim 10,00 10,00

A3 – 150 micron 10,00 10,00

Ved store opgaver aftales pris

Musikskolen

Kr. Kr.

Indskrivningsgebyr Kulturskolen (musikskole/billedskole) 
(Pr. stk)

59,00 60,00

Gruppeundervisning (pr. måned)

Musikalsk legestue og Musikalsk forskole 145,00 148,00

Musikværksted 200,00 204,00

Op til 80 minutters musikundervisning pr. uge 360,00 368,00

Band-undervisning ved 4 tilmeldte – 80 min. pr. uge 360,00 368,00

Ensemble-undervisning ved 4 tilmeldte – 80 min pr. uge 360,00 368,00

Gruppe af 3 elever i 45 min. pr. uge 295,00 301,00

Soloundervisning

Soloundervisning i 20 min. pr. uge 360,00 368,00

Soloundervisning i 30 min. pr. uge 495,00 505,00

Talent tilbud *Nyt 128,00
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2016 2017

Kr. Kr.

Sammenspil

For alle der ikke modtager undervisning koster deltagelse i kor 120,00 123,00

For alle der ikke modtager undervisning koster deltagelse i 
sammenspil

175,00 179,00

Voksne over 25 år og borgere fra andre kommuner betaler den 
fulde lærerløn, da der ikke ydes kommunale eller statslige tilskud til
denne gruppe:

Instrumentalundervisning på hold i 45 minutter med 4 elever 400,00 400,00

Soloundervisning i 20 minutter 725,00 725,00

Der gives ingen rabat

Taksterne fastsættes for et undervisningsår, så taksten for 2016 er 
for skoleåret 2016/2017.

Billedskolen

Taksterne fastsættes for et undervisningsår, så taksten for 2016 er 
for skoleåret 2016/2017. (Pr. måned)

200,00 204,00

Kultursalen

Leje af kultursalen + foyer inkl. normal rengøring (Pr. lån)

- Foreninger minimumspris for 5 timer 2.500 2.500

- Foreninger heldagsarrangementer afhængig af timer og 
bemanding efter aftale

3.000-
5.000

3.000-
5.000

- Erhvervsvirksomheder og kommercielle lejere minimumspris for 5 
timer

5.000 5.000

- Erhvervsvirksomheder og kommercielle lejere 
heldagsarrangementer afhængig af timer og bemanding efter aftale

7.000-
15.000

7.000-
15.000

Ekstra udstyr/lyd og lys (Efter aftale)

Udvidet oprydning og rengøring efter aftale (Min. pr. gang) 1.800 1.800

Foreningstelt  (slidtagegebyr)

Lån af hele foreningstelt (Pr. lån) 4.500 4.500

Lån af enkelt stående sektioner (Pr. Sektion) 450 450

Opsætning inkl. kørsel afhængig timer og bemanding (Pr. lån) 4.000-
5.000

4.000-
5.000

Kørsel uden opsætning (Pr. lån) 500 500

Gribskov Svømmehal

Voksen

Engangsbillet 40,00 40,00

10-turskort 260,00 260,00

Børn til og med 15 år
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Engangsbillet 20,00 20,00

10-turskort 125,00 125,00

Pensionist + 65 år

10-turskort 200,00 200,00

Familiebillet

2 voksne og 2 børn 100,00 100,00

2 voksne og 1 barn 90,00 90,00

1 voksen og 2 børn 70,00 70,00

1 voksen og 3 børn 85,00 85,00

1 voksen og barn med barnevogn engangsbillet 60,00 60,00

1 voksen og barn med barnevogn 10-turskort 385,00 385,00

Årskort

Voksen/Pensionist +65 år 999,00 999,00

Børn til og med 15 år 750,00 750,00

Halvårskort

Voksen/Pensionist +65 år 600,00 600,00

Børn til og med 15 år 400,00 400,00

Billetter til kørestolsbrugere

Handicap og hjælper 60,00 60,00

Handicap og hjælper 10-turskort 385,00 385,00

Senior Aqua fit

Senior Aqua fit – årskort 1.800 1.800

Senior Aqua fit – ½ årskort 1.100 1.100

Senior Aqua fit – 10-turskort 350,00 350,00

Senior Aqua fit – Endagsbillet 60,00 60,00

Svømmehjælp 

Svømmehjælp – 5-turs billet 500,00 500,00

Vandskræk

Vandskræk – 5-turs billet 880,00 880,00

Vandskræk – Eneundervisning pr. gang 275,00 275,00

Babysvøm 8 gange (ekskl. indgang for forældre, købes ved siden 
af)

420,00 420,00

Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune

Hele hallen (Pr. time) 1.500 1.500

1 bane (Pr. time) 250,00 250,00

Varmtvandsbassin (Pr. time) 500,00 500,00
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Leje - GK-foreninger offentlig event med betaling, hvor svømning 
ikke er deres primære idræt

Hele hallen (Pr. time) 1.000 1.000

1 bane (Pr. time) 200,00 200,00

Varmtvandsbassin 400,00 400,00

Kunstgræsbaner

Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune

Hele banen (Pr. time) 750,00 750,00

½ bane (Pr. time) 375,00 375,00
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Økonomiudvalget

Lovbestemte og ministerielt fastsatte takster 2016 2017

Sundhedskort Kr. Kr.

Sundhedskort 190,00 195,00

Takster, der godkendes af Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget

Opkrævning

Gebyr på rykkerskrivelse 250,00 250,00

I henhold til lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der 
opkræves eller inddrives af kommuner (LBK nr 66 af 21/01/2010) er der fastsat et maksimum
på taksten for gebyr på rykkerskrivelser på 250,00 kr.

Folkeregister

Gebyr for adresseforespørgsel og bopælsattest 75,00 75,00

I henhold til Lov om Det Centrale Personregister §51 kan Kommunalbestyrelsen fastsætte et 
gebyr på indtil 75,00 kr. til dækning af sine omkostninger. 

Ejendomsoplysning og skatteattest

BBR-meddelelser *) 70,00 70,00

Ejeroplysninger **) 75,00 75,00

Skatteattest **) 75,00 75,00

*) Jfr. Bek.nr. 195 af 7/3 2008 kan Kommunalbestyrelsen opkræve et gebyr op til 70 kr. for en
BBR-meddelelse. BBR-meddelelser kan hentes gratis på www.ois.dk 

**) Jfr. Bek. nr. 234 af 15/4 1988 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at opkræve gebyr på 
højest 400 kr. for Ejeroplysninger og Skatteattest.

Gebyr for fotokopier

A4, første 19 kopier 0,00 udgår

A4, kopi nr. 20 og følgende, pr. stk. 0,50 udgår

A3, første 19 kopier 0,00 udgår

A3, kopi nr. 20 og følgende, pr. stk. 1,00 udgår

A4, kopi pr. stk. 2,00

Større kopier, pr. stk. 40,00 udgår

Lokalplaner, kommuneplaner og andre planer der findes digitalt, f.eks. på kommunens 
hjemmeside, udleveres ikke i papirform. Planerne kan downloades fra nettet, f.eks. til egen 
computer eller på bibliotekerne. Der er derfor ikke det samme behov for fotokopiering som 
tidligere. Taksterne ændres fra 2016 til 2017 således, at der fra 2017 betales 2 kr. pr. kopi i 
A4 størrelse, uanset mængde, hvilket er samme beløb som bibliotekerne opkræver. Der 
fastsættes ingen takster på kopier i A3 størrelse og større, idet der i de seneste år ikke har 
været efterspørgsel på kopier i disse formater. 
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Bilag 2: Låneoversigt

Lånebeskrivelse/Formål Hovedstol Løbetid Restgæld Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse

1.000 kr. 01.01.17 2017 2018 2019 2020

Det skattefinansierede område, optagne lån

Fast rente*

Sammenlagte lån 481.142 28.08.12 25 år 414.753 33.759 33.953 34.119 34.321

Lån overtaget fra Amtet 19.200 20.12.07 25 år 12.288 1.347 1.310 1.273 1.273

Den Danske Bank 48451110 Låneramme 1997 7.700 19.06.05 20 år 915 643 323 0 0

1.719 31.03.11 25 år 1.475 113 113 113 113

Lånedispensation 2010, skoleområdet 88.700 01.07.12 25 år 83.251 4.968 5.067 5.168 5.271

Lånedispensation 2011, skoleområdet 19.800 01.01.13 25 år 18.776 1.106 1.128 1.150 1.173

I alt 618.261 531.458 41.935 41.894 41.823 42.151

** Ydelsen indekseres med 2% p.a.

Variabel rente*

Lånedispensation 2010, Jobcenter 19.000 31.12.10 12,5 år 1.470 1.484 0 0 0

2.687 1994 30 år 1.099 381 377 374 0

1.500 31.12.11 25 år 1.282 73 73 74 74

Ejendomsskat 2012 15.000 19.12.12 25 år 13.073 763 763 763 763

Ejendomsskat 2013 6.000 27.12.13 25 år 5.493 287 289 291 293

Ejendomsskat 2014 4.262 24.03.15 25 år 3.997 232 230 229 227

I alt 48.449 25 år 26.415 3.220 1.733 1.730 1.357

*Renterne er beregnet på baggrund af de forudsatte budgetrenter: 1% i 2017 og 2% i 2018-2020. 

Kommunal andel af støttede boliger

Kommunal andel af renter og afdrag, Ældreboliger 95 95 95 95

Total optagne lån 666.710 557.873 45.250 43.722 43.648 43.603

Budget

LED belysning 1.600 31.12.17 25 år 0 0 82 82 82

Energibesparelser, ny skole Gilleleje 2.000 31.12.17 25 år 0 0 102 102 102

Lån til Ny Skole Gilleleje 6.100 31.12.18 25 år 0 0 0 312 312

Lån til Ny Skole Gilleleje 6.100 31.12.19 25 år 0 0 0 0 312

I alt 15.800 0 0 184 497 809

I alt optagne og budgetterede lån, skattefinansierede område 682.510 557.873 45.250 43.906 44.144 44.412

Lån udenfor det skattefinansierede område

Lånebeskrivelse/Formål Hovedstol Løbetid Restgæld Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse

1.000 kr. 01.01.17 2017 2018 2019 2020

Flygtningeboliger

Variabel rente

Finansiering, køb af boliger til integration 25.669 01.01.10 18,75 år 16.419 1.383 1.608 1.646 1.687

Gilleleje Hovedgade 14 2.700 30.12.15 25 år 2.604 123 148 147 146

Renovering/ombygning 2015 2.600 30.12.15 25 år 2.508 118 143 142 141

Renovering Gilleleje Hovedgade 14 1.125 31.12.16 25 år 1.125 51 58 58 58

Pavilloner 1.250 31.12.17 25 år 0 0 64 64 64

Fast rente

Solvej 2 og 4 4.000 31.03.11 25 år 3.433 263 263 263 263

I alt 37.344 26.089 1.938 2.283 2.320 2.360

Var. Rente

ESCO 2009 1.464 31.03.10 25 år 1.118 78 77 77 77

ESCO 2010 17.410 31.12.10 18 år 12.286 1.161 1.161 1.161 1.180

ESCO 2011 16.616 31.12.11 18 år 12.857 1.073 1.081 1.089 1.089

Fast rente

ESCO 2010, rest finansiering 5.715 31.03.11 18 år 4.354 448 448 448 448

I alt 41.205 30.615 2.760 2.768 2.775 2.795

Energirenovering

Var. Rente

Energirenovering 2014 9.000 15.01.15 25 år 8.506 374 459 459 459

Energirenovering 2015, Ramløse skole 10.300 31.12.15 25 år 10.140 424 528 524 524

1.414 31.12.16 25 år 1.414 64 72 72 72

I alt 20.714 20.060 862 1.059 1.055 1.055

Optagelses 
dato

Kom.Kred. nr. 201238205*

Nordea nr. 5909-843-032

Kom.Kred. 201137101 Restlån, Ejendomsskat 2010

Kom.Kred. 201036624**

Kom.Kred. 201036625**

*Lånemassen består af lån med egentlig fast rente, samt lån, hvor renten er fastlåst via SWAP-aftale. 

Kom.Kred. 201036613

Kom.Kred. 201238928** Låneramme1994, opr. Handelsbank

Kom.Kred. 201138119** Lånedispensation, Fabianhus

Kom.Kred. 201239734**

Kom.Kred. 201341427

Kom.Kred. 201543756

Udgifterne vedr. den kommunale andel (ydelsesstøtte) af renter og afdrag vedr. Ældreboliglån. Hovedstol, optagelsesdato, løbetid, restgæld  mv. fremgår af afsnit Ældreboliglån.

Kom.Kred. 

Kom.Kred. 

Kom.Kred.

Kom.Kred.

De budgetterede lån er forudsat optaget som variabelt forrentede annuitetslån med en løbetid på 25 år. Budgetrenten er fastsat til 1% i 2017 og 2% i 2018-2020. 

Optagelses 
dato

Kom.Kred. nr. 200934934

Kom.Kred. nr. 201545148

Kom.Kred. nr. 201545151

Kom.Kred. nr. 

Kom.Kred. nr. 

Kom.Kred. nr. 201137104

For de variabelt forrentede lån er der forudsat en rente på 1% i 2017 og 2% i 2018-2020.

ESCO-projekt

Kom.Kred. 201035449

Kom.Kred. 201036615*

Kom.Kred. 201138103

Kom.Kred. 201137103

For de variabelt forrentede lån er der forudsat en rente på 1% i 2017 og 2% i 2018-2020.

Kom.Kred. 201543107

Kom.Kred. 201645694

Kom.Kred. 
Energirenovering 2015, Ramløse skole 
restfinansiering

For de variabelt forrentede lån er der forudsat en rente på 1% i 2017 og 2% i 2018-2020.
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Byudvikling

Lån til jorderhvervelse, variabel rente

15.810 01.04.07 25 år 9.486 724 803 791 778

8.075 01.04.07 25 år 4.845 370 410 404 397

7.863 01.04.07 25 år 4.718 360 399 393 387

13.600 01.04.07 25 år 8.160 623 691 680 669

6.163 11.07.07 25 år 3.944 285 318 313 308

3.290 31.03.09 25 år 2.303 154 174 171 168

867 29.06.12 25 år 711 42 48 47 46

31.025 27.12.13 25 år 25.209 1.487 1.708 1.683 1.658

I alt 86.692 59.375 4.044 4.551 4.482 4.412

Lån til ældreboliger

Lånebeskrivelse/Formål Hovedstol Løbetid Restgæld Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse

1.000 kr. 01.01.17 2017 2018 2019 2020

28.02.90 25 år 0 0 0 0 0

Dr. Mølle 08.12.93 41,0 år 1.764 137 140 143 145

Østre Allé, boligdel 23.05.95 45 år 15.053 1.012 1.031 1.050 1.070

18.12.97 41,5 år 6.822 444 453 461 470

Udsigten 23.166 21.04.99 30 år 11.877 927 941 959 977

Udsigten 312 31.01.01 30 år 189 12 12 13 13

Udsigten 484 12.02.01 30 år 293 19 19 20 20

Udsigten 1.314 27.09.02 30 år 941 57 58 59 60

5.267 21.04.99 30 år 2.878 225 228 232 237

119 11.10.99 30 år 67 4 4 5 5

497 11.10.99 30 år 280 18 19 19 19

Bager Larsens Vej 9.852 15.11.99 30 år 5.621 407 410 418 425

362 06.10.03 30 år 244 18 19 19 19

Ahornstien 6.528 19.09.03 30 år 4.255 317 320 325 331

Det ny Bakkebo 25.367 22.04.04 30 år 17.160 1.122 1.138 1.159 1.179

1.600 19.01.05 25 år 848 70 70 70 70

Sygehusvej 5.022 22.04.04 30 år 3.401 241 244 249 253

2.613 13.01.05 30 år 1.826 124 126 129 131

Sygehusvej, nye markiser 144 29.09.16 25 år 143 8 8 8 8

Kirkevej 15.000 12.04.05 30 år 10.535 658 667 679 691

1.670 19.04.06 30 år 1.230 72 73 75 76

Boliger til handicappede, Græsted 22.186 14.11.07 30 år 17.112 943 949 966 983

Boliger til handicappede, Græsted 7.701 14.11.07 30 år 5.940 327 329 335 341

I alt, lån til ældreboliger 129.204 108.479 7.164 7.259 7.391 7.525

* Indekslån

Kom.Kred. nr. 200630786 Matr.nr. 5-o, Kirke Esbønderup

Kom.Kred. nr. 200630785
Matr.nr. 14-a, Græsted, Mårumvej 62, 
Breddam syd

Kom.Kred. nr. 200630784
Matr.nr. 6-f, Græsted, Mårumvej 52, 
Breddam syd

Kom.Kred. nr. 200630783 Matr.nr. 5-s, Udsholt

Kom.Kred. nr. 200732037 Parkvej 309, Gilleleje

Kom.Kred. nr. 200934116 Dønnevældevej og Stæremosen

Kom.Kred. nr. 201238929 Esbønderupvej 38

Kom.Kred. nr. 201341429 Laugøvej 1, Helsinge

Alle lån er optaget som variabelt forrentede lån med en løbetid på 25 år. Ydelserne er fastsat ud fra en budgetrenten på 1% i 2017 og 2% i 2018-2020. 

Optagelses 
dato

Kom.Kred. nr. 17759*
Finansiering ældrebolig. Nygade, matr. 3a 
m.fl.

Kom.Kred. nr. 18989*

Kom.Kred. nr. 19880*

Kom.Kred. nr. 9721915* Karlsmindehaven/Strågårdsvej

Kom.Kred. nr. 201543408

Kom.Kred. nr. 201543391

Kom.Kred. nr. 201543394

Kom.Kred. nr. 201543395

Kom.Kred. nr. 201543332 Niels Jensensvej

Kom.Kred. nr. 201543390 Niels Jensensvej

Kom.Kred. nr. 201543392 Niels Jensensvej

Kom.Kred. nr. 201543407

Kom.Kred. nr. 200327753 Restfinansiering, Bager Larsens Vej

Kom.Kred. nr. 200327468

Kom.Kred. nr. 200428130

Kom.Kred. nr. 200935116 Ombygning af 6 handicapboliger, Bakkebo

Kom.Kred. nr. 200428128

Kom.Kred. nr. 200528760 Restfinansiering, Sygehusvej

Kom.Kred. nr. 201646425

Kom.Kred. nr. 200529136

Kom.Kred. nr. 200630510 Restfinansiering, Kirkevej

Kom.Kred. nr. 200732227

Kom.Kred. nr. 200732228
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