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Udvalget for Skole, Børn og Familie 
 
 

Høringssvar Høringspart 
Daginstitutioner  
Vi sender hermed høringssvar i forbindelse med rådighedskataloget fra 
Helsinge børnehuse 
 
Punkt 4. Vi tilslutter os muligheden for at afskaffe dette, da vi oplever at 
det er noget der ligger i pædagoguddannelsen, det er ikke dermed sagt at 
det ikke er godt, men det er en ” luksus ting” 
 
Punkt. 5 Vi kan ikke tilslutte os forslaget om at familieskolen nedlægges, 
da vi mener det vil blive meget omkostnings fuldt, at spare dette væk på 
den lange bane. Regeringen har meget fokus på tidlig indsats, spares 
dette væk, strider det mod dette fokus 
 
Punkt 7 Vi kan ikke tilslutte os forslaget om en reducering på FSI , da vi 
mener det vil blive meget omkostnings fuldt, at spare dette væk på den 
lange bane. Regeringen har meget fokus på tidlig indsats, spares dette 
væk, strider det imod dette fokus 
 
 
Punkt 10 Vi tilslutter os forslaget, da vi oplever det som en acceptable 
stigning på 0,9 procentpoint.  velvidende at det rammer vores 
børnefamilier, specielt med den stor inflation vi er udsat pt. 
 
Punkt 11 Vi kan ikke anbefale at der kommer en lukkeuge mere. 
Begrundelsen for dette, er at det får stor betydning for familiernes ferie 
planlægning. I forvejen er det svært for familier, at have mulighed for at 
holde ferie sammen, som er kvalitetstiden i familierne. 
Beløbet svare til det beløb der spares ved merindtægt på 
takstforhøjelsen, det vil vi hellere. 
 
Punkt. 12 Vi kan ikke tilslutte os dette forslag om at nedlægge den fælles 
pulje til kompetenceudvikling. Vi ønsker at forsætte det fællesafsæt der 
er skabt på dagtilbudsområdet i forhold til kompetenceudvikling. Hvis vi 
skal sikre et dagtilbud i høj kvalitet, skal der også være mulighed for at 
kunne udvikle personalet. 
Dette hænger igen sammen med regeringens fokus på tidlig indsats, som 
vil lide under en nedlæggelse af denne pulje. 
 
Punkt 13. Bestyrelsen tilslutter sig dette forslag da vi oplever det er et 
rimeligt beløb. Vi ønsker ikke at der fremadrettet skæres mere i dette. 
 
Punkt 18 Vi har været meget glade for dette tilbud, og ville være meget 
kede af at skulle af med det. Vi er dog klar over at det er noget af det der 
gør mindst ondt. 
 
Med venlig hilsen bestyrelsen i Helsinge børnehuse 
 

Helsinge Børnehus 
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Høringssvar Høringspart 
Høringssvar vedr. rådighedskatologet d.04.09.22 
 
Vi fremsender hermed høringssvar fra Dagplejens forældrebestyrelse. 
Punkt 4. 
Som omhandler besparelse af musik og motorik til vores børn. Dette er vi 
enige i, da vi mener at vores dagplejere har de fornødne kompetencer, 
det kræver i skrivende stund.  
Punkt 5.  
Omhandler at nedlægge familieskolen. Vi ser dette som en bekymring, da 
det kan have en stor konsekvens for den forebyggende indsats for vores 
børn i Gribskov Kommune. En tidlig forebyggende indsats til, at støtte og 
rådgive udsatte familie, såvel som en alm. familie, har på sigt sparet 
Gribskov Kommune for, at børn kommer ud i, at skulle have en 
behandling eller anden indsats, som vi alle ved er en dyrere og mere 
uholdbar løsning. Desuden har regeringen fokus på tidlig indsats for, at 
forebygge større og mere omfangsrige herunder kommunalt og familiært 
indsatser. 
Punkt 7.  
Nedlæggelse af FSI, som igen er en forebyggende indsats af vores børn og 
unge i Gribskov Kommune. Både nu og her samt på sigt, vil dette have 
stor konsekvens økonomisk, da en forebyggende indsats trods alt er 
billigere end at skulle samle op på de børn der måtte have behov for 
dette. Regeringen har som tidligere skrevet fokus på tidlig indsats og har 
derfor også givet kommunerne midlerne til dette, hvorfor det virker 
modsatrettet at ville spare b.la. på dette område.  
Punkt 10.  
En øget betaling til forældre med børn i dagplejen. For nogen familier er 
denne stigning på 0,9 % et stort beløb i en stødt stigende inflation. Og 
igen ser man på hvilke midler I får tildelt fra regeringen, burde der ikke 
være fokus på dette. Vi er med på, at det bliver dyrere for dagplejere, at 
skulle handle ind m.m., men det er uvist i jeres forslag om den øget 
prisstigning skal gå til den enkelte dagplejere, ift. rådighedsbeløb. Vi er 
ligeledes bekendt med, at I sidste år også steg egenbetalingen for familier 
med børn i dagpleje b.la.  
Punkt 12. 
Nedlæggelse af midler til kompetenceudvikling hos dagplejerne. Vi finder 
det yderst bekymrende, at der forslåes at der kan spares inden for dette 
område. Os bekendt er der mangel på dagplejere og de ansatte 
dagplejere er ofte ufaglærte. For at kunne fremme vores dagplejeres 
faglige udvikling og arbejdsglæde, er en vigtig del, at kunne få lov til, at 
videreuddanne sig og følge med samfundets/politikeres forventning til 
hvad vores børn skal kunne. Ligeledes ser vi det som oplagt mulighed for 
fastholdelse af personale samt det vil være med til, at gøre det nemmere 
at rekrutterer nye dagplejere. En ny dagplejer har behov for forsikring 
om, at blive uddannet og kompetence udvikle sig, da som skrevet 
tidligere, at dagplejere oftest er ufaglærte. Derfor kræver det indsats, at 
fastholde og udvikle fagligt. Det er ligeledes vigtigt, at der er et fælles 
grundlag for udvikling af vores børn, så ikke der opleves forskel på 
hvilken dagplejer vores barn er hos. 
Punkt 13. 
En besparelse på 3 % i driftsbudget. Vi finder det usikkert, at der igen skal 
spares i driftsbudget samtidig med, at man forventer, at ansætte 1 – 2 

Dagplejens 
Forældrebestyrelse 
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Høringssvar Høringspart 
nye dagplejere qua det stigende børnetal i Gribskov Kommune. 
Driftsbudget går til ture, legetøj, vedligeholdelse af nuværende ting hos 
dagplejerne, legestue m.m. I forvejen er driftsbudgettet hos dagplejerne 
ikke særligt højt (os bekendt) og ser man på inflationen pt. bør det ikke 
være her, at man overvejer at skære. Den enkelte dagplejers 
rådighedsbeløb bør følge med udviklingen i samfundet – stigende priser 
på alt. Der er tidligere sparet på dette område og vi er ikke enige i, at der 
igen kan spares her. 
 
Styrelsesvedtægterne – ingen kommentar.  
 
Emne 10: Takst til daginstitutioner 
Konsekvenserne af at sætte forældrebetalingen op til 25,0 pct. kan i langt 
de fleste familier betyde, at de får en større presset økonomi. I værste 
tilfælde kan det ramme børnene i sådan en grad, at det vil påvirke deres 
trivsel, sundhed og almene udvikling. 
Mange familier er i forvejen presset økonomisk grundet prisstigningerne 
vi oplever lige nu i landet og for en familie som i forvejen sparer, vil sådan 
en stigning gøre at familier i værste tilfælde, skal tage fra de ressourcer 
som er tiltænkt børnene. Det kan fx gå udover mad- og varmeforbrug, 
korrekt tøj og overtøj til børnene, fritidsaktiviteter som ville gavne barnet 
socialt og udviklingsmæssigt mm. Ydermere kan man frygte, at det kan 
give en større kløft imellem de familier med få midler og de familier med 
flere midler. 
Emne 11: Lukkeuger dagtilbud 
Konsekvenserne ved at indføre to lukke uger i sommerperioden, kan 
betyde at familier og de ansatte får taget deres frihed til selv at råde og 
bestemme over deres ferie. I forvejen er der lukket i uge 29, de tre dage 
før påske, dagen efter Kristi himmelfart og mellem jul og nytår. Dette 
giver næsten ikke familierne og personalet selvbestemmelse eller 
medbestemmelse i deres egen optjente ferie. Ved at fjerne den form for 
frihed for borgere og ansatte, kan man frygte for en endnu svære 
rekruttering til kommunens institutioner, som i forvejen mangler 
kvalificeret personale, og borgere som fravælger kommunen som bopæl, 
grundet dette. Derudover kan konsekvensen være, at flere børn skal i 
nødpasning, da forældre ikke kan passe deres ferie ind efter de tvungne 
lukke uger. Hertil står kommunen til ansvar for, at tilbyde et trygt og 
omsorgsgivende miljø for barnet, og dette kan være svært at opfylde 
uden trygge og genkendelige voksne for børnene, som holder tvungen 
ferie. I værste tilfælde kan dette ramme børnene i sådan en grad, at det 
vil påvirke deres trivsel og kræve et endnu større arbejde og ressource på 
at hjælpe barnet ovenpå igen. 

LM’s børnehus. 
(forældrebestyrelsen 
og bestyrelsen) 

Fra forældrebestyrelsen i Elverhøjen 
 
Forældrebestyrelsen har på bestyrelsesmøde d. 8.9.2022 valgt uden 
yderligere tilføjelser, at bakke op om det tidligere fremsendte 
høringssvar fra Elverhøjens LU. 
Derfor ser forældrebestyrelsens høringssvar således ud: 
 
Kommentar emne.: 
 

Forældrebestyrelsen 
Elverhøj 



 
7/127 

Høringssvar Høringspart 
7. Vi kan ikke tilslutte os dette. Vi oplever at FSI er den ”ægte” tidlige 
indsats og at det vil være meget bekymrende at sparer her – ligegyldigt 
hvilken model der vælges.  
Vi forudser at det vil være svært at nå de familier der ellers ville gøre 
brug af tilbuddet, med et større antal underretninger som følge. 
 
11.  Vi vil på det kraftigste fraråde denne besparelse. Den vil i vores optik 
kunne fører til yderligere rekruttering udfordringer, færre tilflyttende 
børnefamilier og at der vil komme flere børn i nødpasning i uge 30, da 
det er vores erfaring at mange børn kun holder 1 uges ferie.  
Vi ser et scenarie hvor der i stedet, skal øget vikardækning på i ugerne 
lige omkring lukkeugerne, da alle børn vil komme der. 
 
12.  Vi frygter at man med dette forslag risikerer at færre medarbejdere 
kan kompetenceudvikles/komme på uddannelse og at det kan resulterer 
i yderligere rekruttering udfordringer, da det er noget af det der på vores 
område, er en stor del af rekrutteringen. Yderligere ser vi potentiel risiko 
for at det bliver vanskeligt at fastholde personale og de tager til 
nabokommunerne, hvor muligheden for udvikling/uddannelse er større. 
Vi kan ikke tilslutte os dette forslag. 
 
13. Vi vil kraftig fraråde at der spares på dette område, da vi kan frygte at 
der ikke kan ydes den samme ramme for udviklende/dannende 
aktiviteter for børnene. 
 
15.  Vi er enige i at en besparelse på dette område, med flytning/lukning 
af mindre og urentable tilbud, er en mulighed. Dog ser vi en øget risiko 
For, at man i de påvirkede områder, vil se flere private tilbud etableret. 
 
16. Vi mener at dette tilbud kan spares væk, da det er noget vi i 
institutionen selv kan tilbyde. 
 
17. Vi mener at dette tilbud bør bevares da det giver meget til dannelse 
af vores unge mennesker og ofte tilbyder ting mange børn/unge ikke 
ellers ville opleve og få indsigt i. 
 
18. Vi mener at dette tilbud kan spares væk, da det er noget vi i 
institutionen selv kan tilbyde. 
 
19. Vi kan ikke tilslutte os dette forslag til en besparelse, da vi oplever at 
de unge fra Græsted ikke vil benytte sig af tilbuddet i enten Helsinge eller 
Gilleleje. 
Det er vigtigt for et distrikt som Grib distriktet at kunne tilbyde en 
kontinuerlig indsats/tilbud til børn/unge. Vi frygter ligeledes at denne 
besparelse kunne være et ”add on” i det gældende narrativ der er i/ om 
Græsted som dem der aldrig får noget og ikke bliver prioriteret i Gribskov 
kommune. 
 
 
Pva. Bestyrelsen  
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Høringssvar Høringspart 
Annisse d. 7. september 2022 
 
Høringssvar vedr. budget. 
 
Reducering af FSI (punkt 7 i Råderumskatalog) 
Vi er bekymrede for en evt. nedlæggelse og reduktion af FSI, da vi 
forældre får en afgørende og hurtig hjælp gennem hurtige indsatser hos 
familier, som har brug for det.  
Naturbørnehuset i Annisse har et godt samarbejde med FSI, og vi kunne 
frygte, at en nedlæggelse eller reduktion ville resultere i, at sårbare 
familier ikke får den hurtige hjælp, som de har brug for. 
 
Takst til daginstitutioner (punkt 10 i Råderumskatalog) 
Som forældre, vil det være nærlæggende at se på private 
daginstitutionstilbud, hvis takten øges. Dette, da forskellen for betaling af 
kommunale og private tilbud ikke vil være stor ved øget takst. Vi kunne 
frygte, at det vil udvande de kommunale tilbud, og dermed gøre 
lokalsamfundene mere sårbare, hvis det ville betyde, at kommunale 
tilbud måtte lukke eller sammenlægges. 
 
Lukkeuger (punkt 11 i Råderumskatalog) 
Vi er meget bekymrede for, at en tvungen lukkeuge mere vil få 
pædagoger til at frasige sig at arbejde i kommunen, eller at jobsøgende 
pædagoger ikke vil søge job i dagtilbud i Gribskov kommune pga. den 
tvungne periode, der kan afholdes ferie i. Det vil være svært for mange 
pædagoger at afholde ferie samtidigt med egen familie, når ferien skal 
ligge på bestemte uger inden for en snæver ramme. 
 
Vi frygter også, at det for nogle børn ville blive nødvendigt med en 
længere periode i nødpasning (hvilket vi ikke ser som en kvalitet for 
barnet, da det ikke er i kendte rammer med kendte voksne og børn). Ikke 
alle forældre har mulighed for at lægge to ugers ferie i to specifikke uger i 
sommerferien. 
 
Driftsudgifter (punkt 13 i Råderumskatalog) 
I Naturbørnehuset i Annisse spares der i forvejen på driftsudgifter. Vi 
mener, at Naturbørnehuset gør alt, hvad de kan for at spare på 
driftsudgifterne i forvejen. Det sammen med de højere priser pt, gør at vi 
mener, at der ikke skal bespares yderligere. Vi frygter, at det i værste fald 
vil forringe børnenes hverdag betydeligt ift. fysisk materiel og ift. den 
daglige drift. 
 
Foreningsarbejde (punkt 17 i Råderumskatalog) 
Vi ser et stort udviklingspotentiale ift. børnenes selvstændighedsgørelse 
(oplevelsen af at kunne noget nyt ude i verden) samt mødet med et 
lokalt tilbud, at Naturbørnehuset i Annisse har et samarbejde med 
Helsinge svømmeklub. Børnene får i en tidlig alder et naturligt forhold til 
vand, egen kunnen i vand, kroppe i omklædning (hvilket af nogle skoler 
og idrætsforeninger ellers ofte opleves som en problematik ift. egen 
kropsforståelse senere hen – f.eks. problematikker omkring at bade efter 
idræt i skole samt i idrætsforeninger).  

Forældrebestyrelsen i 
Naturbørnehuset 
Annisse 
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Høringssvar Høringspart 
Børnene og det pædagogiske personale har stor glæde af oplevelsen med 
svømmehallen og kompetente svømmelærere i Helsinge svømmehal. 
 
Naturvejleder (punkt 18 i Råderumskatalog) 
Naturbørnehuset i Annisse har et meget vigtigt samarbejde med 
naturvejledere, når der arbejdes med et af de seks temaer i ”den 
styrkede pædagogiske læreplan”, nemlig ”Natur, udeliv, science”.  
Naturvejlederne giver de pædagogiske fagpersoner vigtig sparring samt 
ny viden på området. Børnene får desuden sammen med 
naturvejlederen mulighed for at erfare, eksperimentere med og 
analysere deres omgivelser og derigennem blive klogere på sig selv og 
verden.  
Vi mener, at samarbejdet er afgørende for at bevare samt udvikle de 
pædagogiske fagpersoners viden og erfaring på området. 
 
Med venlig hilsen 
 
Forældrebestyrelsen i Annisse Naturbørnehus. 
 
Høringssvar fra Sandslottets bestyrelse vedr. budget 2023-2026 
 
Bestyrelsen takker for høringsmaterialet, som vi har læst med interesse. 
 
Først og fremmest er det foruroligende forringelser, der lægges op til på 
børneområdet i Råderumskatalog på Skole, Børn og Familie. 
 
For os i Sandslottets bestyrelse, er den mest bekymrende del i 
høringsmaterialet punktet vedrørende 
skolestrukturen. 
 
Skolestruktur 
Her må vi med stor bekymring konstatere, at både scenarie 3 og 4 (punkt 
15 i Råderumskatalog, hel eller delvis lukning) drejer sig om en betydelig 
forringelse af det lokale skolemiljø for vores nuværende og - forhåbentlig 
- kommende børn. Vi som institution er afhængige af løbende tilgang af 
børn til lokalområdet. 
Det kræver jvf. demografien, børnefamilier som tilflyttere. Vores lokale 
skoleafdeling er en uerstattelig del i tiltrækningen af disse. Vores lokale 
skoleafdeling er en meget stor del af nærmiljøet. Det er i skolemiljøet, at 
byens borgere mødes på kryds og tværs, det er her en meget stor del af 
det lokale sammenhold er forankret. En hel eller delvis lukning af den 
lokale afdeling vil gøre det langt mindre attraktivt at flytte til 
lokalområdet som børnefamilie. Det vil føre til spredning af vores børn, 
og vores lokale børnemiljø vil ikke være attraktiv valgmulighed, når 
børnefamilierne kigger ud af storbyen. Det vil hurtigt føre til færre børn i 
vores institution, en højreforskydning af aldersfordelingen i byen, og 
færre erhvervsaktive år i kommunen. 
Vi ved dette, for vi er alle selv flyttet hertil med børn. En beslutning, som 
ikke var taget, såfremt vores børn ikke kunne have deres skolegang i 
nærmiljøet. 
Som bestyrelse i Sandslottet vil vi gå meget langt for at bevare vores 
lokale skoleafdeling. Hvis en sammenlægning med matrikelfællesskab 

Sandslottets Bestyrelse 
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kan betyde bevarelsen af et lokalt børnemiljø, er vi i Sandslottets 
bestyrelse åbne overfor muligheden. Vi tror på muligheden for et stærkt 
og attraktivt lokalt børnemiljø. 
 
Aktiviteter 
Haver til Maver (punkt 16 i Råderumskatalog). Et tilbud vores institution 
med stor glæde har gjort brug af, og som har været et eksempel på en 
unik oplevelse og erfaring for vores børn. For os som institution har det 
bidraget med stor værdi i form af en forståelse af hvor vores mad 
kommer fra, og hvilket arbejde der ligger bag. Et tiltag, der netop 
adskiller os som kommune, når vi skal tiltrække nye tilflyttere i 
konkurrence med mange andre kommuner i længere afstand fra storby. 
Vores kommune har haft en fortælling om det ‘nordsjællandske 
spisekammer’ - den fortælling må følges på alle niveauer, hvis ikke den 
skal fremstå hul. 
Lige så hult bliver det, når vi bryster os af, at have en nationalpark, men 
ikke kan prioritere en naturvejleder (punkt 18 i Råderumskatalog) i 
budgettet. Vi har så meget skøn natur, lad nu børnene opleve den, også i 
deres hverdag. 
 
Høringen er drøftet i Sandslottets bestyrelse d. 10. september 2022. 
 
Med venlig hilsen 
Sandslottets Bestyrelse 
Høringssvar vedr. budget 2023-26 udarbejdet af forældrebestyrelsen i 
Gilbjerg Børnehuse.  

Vi i forældrebestyrelsen har forholdt os til budgetoplægget der er 
udarbejdet af administrationen og råderumskataloget for udvalget for 
Skole, Børn og Familie der er vores område.  Vi har valgt ikke at forholde 
os til andre områder eller hvordan vores forslag kan påvirke andre 
områder.   

Det er os magtpåliggende som forældrebestyrelse at der kun foretages 
de absolut nødvendige besparelser på vores område da besparelser 
udover det minimale kan havde store konsekvenser for kommunens mest 
sårbare børn og fremtidige børn i kommunen, og dette vil kun øge 
merudgifterne på området med børn/unge der er i mistrivsel og har 
behov for en øget indsats. Vi ser det derfor i forældrebestyrelsen som en 
kerneopgave for kommunen at prioritere tidlig og forebyggende indsat 
inden der opstår mistrivsel. Vi bliver desuden nødt til at pointere overfor 
kommunalbestyrelsen at børn og børnefamilier nu, og historisk, er evigt 
bagerst i køen i denne kommune. Alle aktiviteter og tilbud, der eksisterer, 
har været på private initiativer og midler. Børnene bliver end ikke nævnt i 
en pressemeddelelse for et budget, der lægger op til at skære i 
driftsmidler og hæve forældrebetalingen. Til gengæld har man i Gilleleje 
et kulturhus og et posthus, der er kommunalt støttet og har talrige 
arrangementer for lokalområdets seniorer. At man i en tid med 
økonomisk og forsyningsmæssig krise vælger at skære i driften for 
daginstitutioner til fordel for at energioptimering af rådhuset er en 
direkte skandale. Daginstitutionerne er i forvejen presset på personale og 
plads, men måske pladsproblemet snart ændrer sig, hvis kommunen 

Forældrebestyrelsen 
Gilbjerg Børnehuse 
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bliver ved med at negligere børnefamilierne, som langt hen ad vejen 
betaler for gildet.  

  

Til råderumskataloget fra SBF har vi følgende bemærkninger:  

• Forældrebestyrelsen kan godt gå med til en højre 
forældrebetaling, men en højere forældrebetaling og flere 
lukkedage harmonerer dårligt (kan dog godt acceptere øget 
betaling til nuværende service). I forvejen er åbningstiden 
reduceret for nogle år siden. Dårligere service på børneområdet 
vil gøre det svært at tiltrække nye børnefamilier. Det vil også give 
flere børn i nødpasning, som kan påvirke det enkelte barns 
trivsel, da dette skal være sammen med ukendte voksne, samt 
flere børn rundt om lukkeugerne som vel må føre til flere vikarer 
og dermed en øget udgift på vikartimerne.   

• Forældrebestyrelsen ser gerne at man beskytter driftsudgifter og 
kompetencemidler i dagtilbud, da dette ellers vil gå udover det 
generelle serviceniveau, som der igen kan havde en negativ 
indflydelse på at tiltrække børnefamilier.    

• Bestyrelsen ser også gerne at det forebyggende arbejde der 
gøres på børneområdet af FSI ikke bliver ramt af besparelser, da 
dette vil gå ud over det enkelte barns trivsel som ellers ville have 
gavn af tilbuddet og den indsat som FSI laver, vi ser også en risiko 
for en øget udgift på området senere da disse børn og familie vil 
få brug for en mere intensiv indsats. 
  

• Bestyrelsen foreslår at der spares på politikernes honorarer, da vi 
alle i Gribskov skal være med til at opnå besparelser på vores 
områder, derfor mener bestyrelsen at det vil klæde de lokalt 
valgte politikere at fremstå som det gode eksempel og selv 
bidrage til besparelserne på diverse vederlag som kommunen 
betaler.   

Venlig hilsen   

Forældrebestyrelsen i Gilbjerg børnehuse   

 
Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Troldehøjen, vedr. budget 2023-
2026  
Efter en gennemgang af råderumskataloget, finder forældrebestyrelsen 
det relevant at fremsende nedenstående bekymringspunkter. Helt 
essentielt for os er det at bemærke, at råderumskataloget ikke alene 
indeholder forslag om at hæve forældrebetalingen, men samtidig ligger 
op til en potentiel forringelse af såvel de ansattes mulighed for 
kompetenceudvikling samt deres og forældrenes fleksibilitet i forbindelse 
med afvikling af ferie. Herudover peges på en besparelse, der kommer til 
at have betydning for mængden og kvaliteten af de aktiviteter der 
tilbydes for børnene.  
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Med ønsket om at alle besparelsesforslag angivet med prioritet 2 og 3 
IKKE gennemføres, bedes nedenstående tages til efterretning:  

• Nr. 4 Nedlæggelse af pulje til Motorik og Bevægelse – prioritet 1 
Kan betyde at eksisterende aktiviteter aflyses, eller reduceres til 
aktiviteter der kan løftes af husets personale. Dette vurderes til 
at have begrænset betydning for os i Troldehøjen. 

• Nr. 10 Hævet forældrebetaling - prioritet 1 Forældres 
egenbetaling til en daginstitutionsplads hæves fra 24,1% til 25%. 
Tilskuddet fra kommunen reduceres tilsvarende fra at dække 
75,9% til 75%. Dette er en ”besparelse” som kommer til at koste 
børnefamilierne i Gribskov Kommune, hvilket naturligvis ikke 
ønskeligt. For den enkelte forælder er stigningen i 
forældrebetalingen dog relativ lille, hvorfor det vurderes at 
besparelsesforslaget ikke har kritisk betydning.  

• AD 4 og 10 Disse er besparelsesforslag der er nævnt som prioritet 
1, hvorfor det er nærliggende at disse bliver vedtaget. Med disse 
besparelser hæves forældrebetalingen og i værste fald sker en 
mindre forringelse at den samlede kvalitet i dagtilbuddet. Vi tror 
dog på at Troldehøjens kompetente personale vil kunne løfte 
aktiviteter indenfor motorik og bevægelse, således at denne 
besparelse ikke vil ramme børnene.  

• Nr. 11 Ekstra lukkeuge i sommerferien – prioritet 3 Det foreslås 
at dagtilbuddene holdes lukkes i to uger i stedet for én (uge 29 
og 30). Der vil være tilbud om nødpasning som vi kender det fra 
lukkeugen i uge 29. Dette giver en væsentlig forringelse af såvel 
forældres som personalets fleksibilitet i forhold til afholdelse af 
ferie. Dette gælder såvel de to uger som er bundet, men jo i høj 
grad også den resterende uge som de fleste vil have tilbage – 
som jo i så fald for mange må placeres i sammenhæng med de to 
faste lukkeuger. Det bør overvejes om dette er hensigtsmæssigt i 
forhold til den øvrige afvikling af ferie og muligheden for at få 
dækket ugerne 28/31 med det fornødne personale. Ligeledes må 
det overvejes om dette vil være en så væsentlig forringelse af 
ansættelsesforholdene, at vi kan miste personale på denne 
baggrund.  

• Nr. 12 Kompetencemidler reduceres med 10% - prioritet 2 
Betyder færre midler til efteruddannelse og kompetenceløft hos 
vores ansatte Dette er helt uacceptabelt og slet ikke i tråd med at 
man foreslår at hæve forældrebetalingen. Vi skal sikre 
fastholdelse ved at tilbyde attraktive ansættelser med mulighed 
for kompetenceudvikling. Vi ønsker som forældre, at vores 
personale er bedst muligt klædt på til at varetage deres arbejde 
og sikre udvikling og trivsel hos vores børn. Der er i stigende grad 
brug for personale der løfter også børn med særlige behov, 
ligesom efteruddannelse er essentielt for at udvikle og fastholde 
et godt og trygt børnemiljø, som vi nyder godt af i Troldehøjen. 
Nr. 13 Besparelse på driftsbudgettet – prioritet 2 Der foreslås en 
besparelse på 3%, hvilket giver færre penge til materialer og 



 
13/127 

Høringssvar Høringspart 
aktiviteter Ærgerlig besparelse, som vi appellerer til at man 
fravælger. Der er I forvejen for få midler til vedligeholdelse af 
legeplads, større aktiviteter mm.  

Med ønsket om at I vil tage ovenstående til efterretning.  
På vegne af forældrebestyrelsen i Troldehøjen  
Line Højdal, formand 

Kære Gribskov kommune. 

Som forældrebestyrelse er vores fulde interesse i at gøre alt så godt for 
vores børn vi kan, det samme gør sig gældende i vores høringssvar her. 

Med den forståelse for at vores kommune er økonomisk presset, så bør 
alle midlerne der skal findes ikke alene tages fra vores børn og de som 
passer på vores børn, når vi selv ikke kan. 

Derfor lægger det os på sinde at slå fast at vi alle ikke er i Helsinge eller 
Gilleleje og derfor skal der også tages hånd om de mindre samfund så 
som Blistrup, i budgettet. Vi skal passe på at alt ikke bliver centraliseret 
på de store skoler og institutioner, hvilket gør det ikke er muligt at alle 
børn bliver set og hørt. 

Derfor er det vigtigt for os, at alle institutioner ikke skæres over en kam, 
da det vil betyde visse ting vil blive afskåret de mindre institutioner, hvis 
det ikke kan lade sig gøre på de store.  

Vi er mange der elsker vores landsby samfund og derfor skal der passes 
på det. 

Det gælder også i de besparelser der foreligger. Det er en pænere måde 
at nednormere ved at tvinge en ekstra uges lukket om sommeren, men 
det gør det meget låst både for de ansatte, men også for hvornår vores 
børn kommer til at holde ferie. Vi håber derfor at der kan findes en 
anden løsning her, da det låser alle parter mere end det ønskes. 

De bedste hilsner  

Charline Eiberg  

Formand forældrebestyrelsen i Brumbassen, på vegne af den samlede 
forældrebestyrelse. 

Brumbassens 
Forældrebestyrelse 

Høringssvar vedrørende punkt 98 Budgetforslag 2023-2026.   
   
På vegne af bestyrelsen i institutionen Bjørnegården, Annisse Nord 
fremsendes her bemærkninger;  
 
Nr.: 4, Udvalg: SBF, Rammenr.: 535, Rammenavn: Læring og 
undervisning  

Bestyrelsen for 
Bjørnegården, 
Annisse Nord 
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Det er angivet, at der ingen direkte konsekvenser/ effekt vil være ved 
dette tiltag. Bestyrelsen gør opmærksom på, at der vil være en 
konsekvens for institutionens i form af merudgifter i budget ved ekstra 
medarbejdertimer/hænder, såfremt opgaven skal løses inden for 
institutionens rammer som angivet som en alternativ løsning. Denne 
løsning vil derfor have direkte betydning for institutionen, og dermed 
også en indirekte betydning for borgere/brugere af institutionen.    
   
Nr.: 11 Udvalg: SBF Rammenr.: 535 Rammenavn: Læring og 
undervisning, Overskrift: Lukkeuger daginstitutioner  
Bestyrelsen gør opmærksom på, at børn i daginstitutioner alder (0-5 år) 
ikke bør sammenlignes 1:1 med børn i FO-fritidsordningstilbud.   
Såfremt det besluttes at medtage endnu en lukkeuge, må bestyrelsen 
opfordre til, at denne beslutning træffes på baggrund af faktisk data for 
børnetal, der passes i sommerferieugerne. Således at beslutningen 
understøttes faktuelt og uge 30 ikke blot ”vurderes” at være ugen med 
lavest fremmøde, som angivet i teksten.   
 
Nr.: 12 Udvalg: SBF Rammenr.: 535 Rammenavn: Læring og 
undervisning, Overskrift: Kompetencemidler fælles dagtilbud  
Det skal bemærkes, at dette udover de nævnte konsekvenser kan have 
betydning for fastholdelse af medarbejder og rekruttering af nye 
medarbejder til institutionerne. Det kan i forvejen være svart at tiltrække 
tilstrækkelig kvalificeret medarbejdere i forvejen.   
   
Nr.: 13 Udvalg: SBF Rammenr.: 535 Rammenavn: Læring og 
undervisning Overskrift: Driftsudgifter (materialer og aktiviteter) pr. 
barn i dagtilbud  
Det skal bemærkes, at dette har storbetydning i børnenes hverdag i 
institutionerne, og for medarbejdernes muligheder/ rammer for at sikre 
den bedste pædagogiske læringsaktiviteter for børnene. Det kan dermed 
også have indirekte betydning for forældres valg af daginstitution (i sidste 
ende valg/fravalg af kommunen).  
 
Med venlig hilsen 
 
På vegne af bestyrelsen 
 
Christina June Jensen 
Formand 
Bjørnegården, Annisse Nord 
 

Skoler  

Vi henvender os i forbindelse med det kommende punkt 113 på 
dagsordenen til udvalgsmødet i morgen d. 29. august 2022 om budget 
2023-26 – råderumskatalog for Skole, Børn og Familie, nr. 15 om 
skolestruktur, hvor en hel eller delvis lukning af Tisvildeafdelingen står 
anført som et muligt spareområde. 
VI henvendte os d. 16/8 til Skole, børn og familieudvalget med vores 
bekymringer og opregnede konsekvenser ved en hel eller delvis lukning 
af Tisvildeafdelingen på Sankt Helene Skole. Vi kan se, at de 

Forældrerepræsentan
terne i Sankt Helene 
Skoles 
skolebestyrelse 
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konsekvenser stadig ikke er kommet med i oplægget til jeres møde, så 
derfor sender vi dem nu også til jer.  
Det undrer os, at der i sagsfremstillingen er anført konsekvenser ved 
nogle af de andre forslag om sammenlægninger, men ikke ved en hel 
eller delvis lukning af Tisvildeafdelingen på Sankt Helene Skole. Derfor vil 
vi herunder beskrive de konsekvenser, der ville være ved at prioritere at 
lukke mindre byskoler/afdelinger - herunder os.  
 
Konsekvenser ved hel lukning af Tisvildeafdelingen 
1. Lokalemangel  
Skolebestyrelsen har bemærket, at der i råderumskataloget ikke er taget 
højde for eventuelle udvidelser af antallet af lokaler ved 
klassesammenlægninger på Sankt Helene Skole. Vi ser blandt andet 
problemer ved følgende områder: 
Spor 5/ specialklasserække 
Da antallet af hold i specialklasserækken på skolens ”Spor 5” er udvidet i 
foråret, er lokalekapaciteten tilsvarende mindre. 
Fritidsordningerne 
Det er desuden ikke muligt at lægge de to FO’er sammen uden også at 
udvide lokalerne til FO. 
Elevtalsprognose 
Ifølge elevtalsprognosen vil der kun en årrække og for visse årgange være 
mulighed for kun at have ét spor. Hvis der er flere spor på en årgang, 
bliver der lokalemangel. Der vil derfor være behov for en udvidelse og en 
sammenlægning kan derfor ikke anbefales 
Skolebestyrelsen forventer derfor, at der i beslutningsgrundlaget 
indtænkes, at det kan være forbundet med lokaleudvidelse og dertil 
hørende økonomiske merudgifter, hvis de to afdelinger sammenlægges. 
2. Skolens betydning for lokalsamfundet 
Ønsker kommunen fortsat at tiltrække ressourcestærke tilflyttere er en 
lille lokal skole et væsentligt trækplaster. Uden en skole vil mange helt 
enkelt ikke vælge at flytte hertil.   
De små skoler og afdelinger fungerer som byernes hjerte og 
samlingspunkt. Uden dem er der fare for at byerne dør hen og 
erhvervslivet vil også kunne mærke det. 
3. Elevfrafald 
Det er vores forventning, at mange vil vælge en anden skole end Sankt 
Helene Skole ved en sammenlægning og lukning af Tisvildeafdelingen. 
Dette kan gå ud over skolens økonomi, og gøre det svært for skolen at 
opretholde bæredygtige klasser fremover.  
4. Lukningssnak giver usikkerhed 
Når man igen og igen sætter kommunens mindre skoler på dagsordenen 
både i byrådet og medierne som lukningstruede, er der fare for, at den 
usikkerhed, som ansatte og forældre oplever, er med til at underminere 
skolerne, hvis både ansatte og forældre vælger andre muligheder. Det er 
i forvejen svært at rekruttere kvalificeret personale til skolerne, så hvis 
der også ofte er snak om lukning, gør det det endnu sværere at 
rekruttere og fastholde personale og i værste fald går det ud over 
børnenes trivsel.  Vi håber derfor, at udvalget beslutter ikke at gå videre 
med dette punkt. 
 
Bekymringer ved delvis lukning af Tisvildeafdelingen 
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Ved en delvis lukning af Tisvildeafdelingen (scenarie 4) kan det blive 
mindre attraktivt at være lærer, da der kun er de små klasser tilbage. 
Desuden kan det gå ud over trivslen blandt børnene i 3. klasse, der vil 
være den eneste klasse på mellemtrinnet på denne matrikel. Det kan 
betyde, at nogle fravælger skolen og det kan dermed bidrage til 
vanskeligheder med at klasseoptimere i de resterende klasser. Yderligere 
vil der være udfordringer med kapaciteten i FO’en i Vejby, der i forvejen 
deler bygninger med Sankt Helene Børnehus. Vi kan derfor heller ikke 
anbefale scenarie 4. 
  
Afslutningsvis vil vi minde udvalget om citatet “Træd varsomt, thi her 
bliver mennesker til “ (Christen Kold - skoletænker 1816-1870). Et citat, 
der skal minde os om, at skolepolitik er et yderst følsomt emne, hvor 
enormt mange børn bliver berørt ved store omvæltninger. En 
sammenlægning af de to matrikler bør begrundes i børnenes trivsel, ikke 
i økonomien.  
Vi håber derfor, at udvalget vælger ikke at prioritere en hel eller delvis 
lukning af de små skoler i kommunen, herunder Tisvildeafdelingen på 
Sankt Helene Skole. Vi stiller os meget gerne til rådighed til at gå i dialog 
med Økonomiudvalget – eventuelt ved et møde.  
 
På vegne af forældrerepræsentanterne i Sankt Helene Skoles 
skolebestyrelse 
Lea Hasselager (Formand) og Lise Bjerregaard (næstformand) 
 
 
Høringssvar til budget 2023-2026 fra skolebestyrelsen på 
Bjørnehøjskolen 
 
Vi har i skolebestyrelsen valgt at sende høringssvar på de dele af 
råderumskataloget, der har betydning for alle, der har deres gang på 
Bjørnehøjskolen. 
 
Skolestruktur 
De lokale skoler skal for alt i verden bevares. De er så afgørende for 
lokalmiljøet, og mange familier, der overvejer en flytning til området, 
vælger pr. automatik området fra, hvis der ikke er mulighed for, at 
børnene kan gå i skole lokalt. Derfor vil lukning af afdelinger med stor 
sandsynlighed også medføre, at færre vælger at flytte til kommunen, og 
at lokalsamfund svækkes. Dette er på ingen måder i kommunens 
interesse. 
 
Hvis Ramløse Skole skal sammenlægges med enten Nordstjerneskolen 
eller Bjørnehøjskolen, vil det kræve udbygning, så vi skal langt frem i 
tiden for, at det kan lade sig gøre, og for, at der er en økonomisk gevinst 
at hente. Derudover løser Ramløse Skole også en væsentlig opgave på 
SP-området, som der skal findes et alternativ til. Vi må på alle måder 

Skolebestyrelsen på 
Bjørnehøjskolen 
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advare om, at nedlæggelse af Ramløse Skole vil være den helt forkerte 
vej at gå. 
 
Generelt er vi nødt til at opfordre til, at der nu kommer ro på 
skolestrukturen. Det er umuligt at tiltrække og fastholde lærere og 
pædagoger i en skolestruktur, der hele tiden er til debat og forhandling, 
og vi har brug for kompetencerne. Derudover er der familier, der vælger 
den lokale skole fra, fordi der sås tvivl om skolens fremtid, og det er 
ingen tjent med. 
 
Besparelser, der rammer socialt udsatte og muligvis giver andre 
udgifter senere 
Vi læser i råderumskataloget med bekymring, at der kunne være penge 
at hente ved at nedlægge forebyggende arbejder. Det virker ulogisk at 
skulle droppe sådanne projekter, som netop kan være med til at 
forebygge nogle udgifter senere hen. Derudover ser det ud til, at mange 
at disse projekters nedlæggelse vil ramme socialt udsatte familier. Det er 
bekymrende, at der tages midler fra dem, der i forvejen er under pres. 
 
At nedlægge Gadeplan står for os som en rigtigt skidt beslutning. Når vi 
ser på, hvordan mange unge mistrives jf. den store nationale 
undersøgelse Den Nationale Sundhedsprofil 2021, som konkluderede, at 
mistrivslen blandt unge kvinder og mænd er stigende i bekymrende grad, 
forekommer det som en uklog beslutning at tage midler herfra. 
 
Det samme kan siges om Familieskolen, som også er en indsats, der er 
forebyggende, og som støtter de svageste. Hvis nu tilbuddet om at få en 
familieven hjem til en presset familie forsvinder - og det er endda også 
drevet af frivillige - risikerer vi så ikke, at der dukker andre problemer op, 
som i sidste ende vil koste kommunen penge? 
 
Mht. Ungdomskulturhusene, så vil det være sådan, at de unge ingen 
steder har at samles, hvis alle steder lukkes. Konsekvensen af dette 
bliver, at de samles rundt omkring på skoler, hvor affald, glasskår mv. 
efterlades, hvilket giver skolerne store udgifter til oprydning. 
Ungdomskulturhusene er muligvis også med til at holde nogle væk fra 
kriminalitet. Begge huse bør bevares. Den geografiske afstand mellem 
Helsinge og Gilleleje er for stor til, at alle brugere vil samles ét af 
stederne. Igen er der tale om et forebyggende arbejde, som må 
værdsættes, og hvor en lukning (også) kan ramme de svageste. 
 
Sikre hverdagen på skolerne 
Generelt mener vi, at det vigtigste er, at der er midler til at sikre en god 
hverdag på skolerne. Der skal være hænder nok til børnene, og der skal 
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være ekstra ressourcer til dem, der har behov for det. Der løbes i 
forvejen stærkt, og opgaven med inklusion er stor og koster kræfter. 
 
Derfor mener vi, at et arrangement som Gang i Gribskov, som ikke 
direkte har indflydelse på skolens hverdag, godt kunne aflyses i en 
periode. Dog harmonerer det ikke ret godt med, at vi ved, at mange unge 
rør sig alt for lidt og flere og flere døjer med overvægt. Spørgsmålet er 
dog, hvor stor en betydning et sådant endagsarrangement har i den 
sammenhæng. 
 
Vi sætter desuden pris på initiativet med Cykelpatrulje/Cykelstiernes dag, 
men i sparetider kunne man måske godt argumentere for, at det at blive 
trafiksikker på cykel er en opgave for hjemmene. 
 
Buslinje 380R 
Mange elever på Bjørnehøjskolen er afhængige af at kunne tage bussen 
til og fra skole. Hvis buslinje 380R ophører med at have halvtimesdrift 
uden for myldretiden, vil det medføre et problem for især de ældste 
elever, som så er begrænset i deres muligheder for at komme til og fra 
skolen, i og med at bussen så sjældent vil køre. Det er værd at bemærke, 
at tilbuddet om transport med skolebus ikke gælder de ældste elever, så 
en del af disse er afhængige af offentlig transport. Hvis bussen kun afgår 
én gang i timen uden for myldretiden, kan det give udfordringer med at 
holde på eleverne sidst på skoledagen.  
 
Til sidst 
Vi er nødt til at nævne, at det tidligere har været sådan, at overbrug på 
SP-området skulle dækkes af almenområdet. Når der så er overskud på 
SP-området, burde det komme almenområdet til gode. Begrebet 
’forbundne kar’ er blevet anvendt, og det ville klæde kommunen at vise, 
at de kar vitterlig er forbundne (og at vandet kan løbe begge veje) ved at 
lade overskuddet fra SP-området tilfalde almenområdet. 
 
Når der nu er tale om generelle nedskæringer, finder vi det desuden 
rimeligt, at det overvejes også at skære i støtten til privatskoler og til 
private FO’er. 
 
Venlig hilsen 
 
Skolebestyrelsen på Bjørnehøjskolen 
 
Høringssvar budget 2023-26, Gilbjergskolens bestyrelse 
 
Som bestyrelsen er vi meget bekymret for hvilke konsekvenser det " 
stramme" budget oplæg kan få for skoleområdet, hvor der i oplægget 
ikke er peget på ændringer. 

Gilbjergskolens 
bestyrelse 
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Dog ser det ud som om at skolerne går nogenlunde fri denne gang, 
hvilket vi er taknemmelige for, men dog vil rejse et flag for at arbejdet 
med den nye tildelingsmodel først starter nu. Vi kan stå i en situation 
hvor modellen ikke kan hænge sammen da den skal tilpasses budgettet 
og ikke omvendt. Vi har samtidigt vores bekymringer over at man som 
udgangspunkt har valgt ikke at kigge på skolestruktur, når man samtidigt 
ved at det ikke er muligt at afsætte flere penge til skolerammen. 
 
Vi ved godt vi tager forskud på arbejdet, men da tildelingsmodellen kan 
får store konsekvenser for økonomien, vi vil gøre opmærksom på de 
udfordringer der kan komme senere, i et stramt budget med en ukendt 
model og uændret ramme. 
 
Opmærksomhedspunkterne fra os; 
• Skolernes tildelingsmodel står overfor en evaluering, og er således 

ikke besluttet for de kommende år. 
• Hvis rammen på skoleområdet ikke skal "sprænges" og man politisk 

fastholder den eksisterende skolestruktur, bør man være 
opmærksom på hvordan kommende tildelingsmodel bør 
sammensættes. 

• Elevprisen på en elev på en lille skole kontra en stor skole bør ikke 
have en difference af særlig betydning. 

• I eksisterende tildelingsmodel er aftalt en tildeling på 1 mill, hvis 
skolen, i den eksisterende beregningsmodel, går under en 
dækningsgrad på 100. Disse penge findes ikke i det fremlagte 
budgetoplæg, og vil således skulle findes inden for rammen af de 
andre skoler. 

• En dækningsgrad siger alene noget om kravet til dækningen i en 
klasse, men intet om hvornår man definere en klasse 
(klassekvotienten) 

• Lederen bør have frihed til at samtænke klasser også på tværs af 
matrikler, så en klassekvotient som udgangspunkt har et 
minimumstal. 

• Skolernes bevillinger til almen bør holdes adskilt fra SP. 
• Bestyrelsen er bekymret for konsekvenser ved det faldende børnetal 

og det politiske ønske om ikke at kigge på skolestrukturen. 
• Bestyrelsen er bekymret for at serviceniveauerne for den enkelte 

elev/forælder forringes på de store skoler med høje klassekvotienter, 
hvis man ikke er opmærksom 

 
Høringssvar vedr. budget 2023-2026 fra Sankt Helene Skoles bestyrelse  
  
Bestyrelsen takker for høringsmaterialet, som vi har læst med interesse. 
  
Indledningsvis vil vi gerne sige, at det foruroliger os meget, at der i år 
lægges op til store besparelser på børne/ungeområdet. Der er behov for 
ro på folkeskolen, der er under pres fra faldende børnetal og fra 
privatskoler, også i Gribskov. 
  

Sankt Helene Skoles 
bestyrelse 
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Herunder vores bekymringer ift. de foreslåede besparelser og vores 
vision for fremtiden: 
 
15. Skolestruktur 
Dette punkt bekymrer os i særdeleshed. Det undrer os, at der i 
sagsfremstillingen er anført konsekvenser ved nogle af de andre forslag 
om sammenlægninger, men ikke ved en hel eller delvis lukning af 
Tisvildeafdelingen på Sankt Helene Skole. Derfor vil vi herunder beskrive 
de konsekvenser, der ville være ved at prioritere at lukke mindre 
byskoler/afdelinger - herunder os.  

Konsekvenser ved hel lukning af Tisvildeafdelingen – scenarie 3 

1. Skolens betydning for lokalsamfundet 

En lukning af Tisvilde-afdelingen vil først og fremmest betyde, at Tisvilde 
vil miste sit mest centrale omdrejningspunkt for social aktivitet, for 
dannelse, fællesskab og liv. Skolen er grundlaget for, at der skabes 
relationer mellem de fastboende børnefamilier og for at tilflyttere med 
børn kan skabe nye relationer og netværk. Der er ingen tvivl om, at, at en 
lukning af Tisvilde-afdelingen vil gøre tilflytning for børnefamilier mindre 
attraktiv og det er ikke det, byen har brug for, hvis den skal overleve som 
by for fastboende. Tværtimod, så har byen brug for at tiltrække 
børnefamilier, for fortsat at være en levende by i udvikling og ikke kun en 
pæn sommerkulisse for turister. 

Gribskov og Tisvilde har så meget at byde på. I stedet for at afvikle 
området, vores institutioner og lokalsamfundet må det være muligt at 
skabe en udvikling, der kan tiltrække ressourcestærke familier til gavn for 
alle. Det er lykkedes andre steder, fx i Lejre.   

2. Lokalemangel  

Skolebestyrelsen har bemærket, at der i råderumskataloget ikke er taget 
højde for eventuelle udvidelser af antallet af lokaler ved 
klassesammenlægninger på Sankt Helene Skole. Vi ser blandt andet 
problemer ved følgende områder: 

Spor 5/ specialklasserække 
Da antallet af hold i specialklasserækken på skolens ”Spor 5” er udvidet i 
foråret, er lokalekapaciteten tilsvarende mindre. 

Fritidsordningerne 
Det er desuden ikke muligt at lægge de to FO’er sammen uden også at 
udvide lokalerne til FO. 

Elevtalsprognose 
Ifølge elevtalsprognosen vil der kun en årrække og for visse årgange være 
mulighed for kun at have ét spor. Hvis der er flere spor på en årgang, 
bliver der lokalemangel. Der vil derfor være behov for en udvidelse og en 
sammenlægning kan derfor ikke anbefales 
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Skolebestyrelsen forventer derfor, at der i beslutningsgrundlaget 
indtænkes, at det kan være forbundet med lokaleudvidelse og dertil 
hørende økonomiske merudgifter, hvis de to afdelinger sammenlægges. 

3. Elevfrafald 

Det er vores forventning, at mange vil vælge en anden skole end Sankt 
Helene Skole, fx privatskole, ved en sammenlægning og lukning af 
Tisvildeafdelingen. Dette kan gå ud over skolens økonomi, og gøre det 
svært for skolen at opretholde bæredygtige klasser fremover.  

4. Lukningssnak giver usikkerhed 

Hvis skolerne overlever denne gang, så må vi opfordre til, at politikerne 
virkelig tænker sig om inden man sætter skoler i sparekataloget. Vi ved, 
at mange politikere heldigvis vil kæmpe for ikke at spare på børn og 
skoler, men hver gang I sætter os under spareluppen afføder det 
frustration og usikkerhed blandt personale og forældre – og i sidste ende 
børnene.  Derfor beder vi om, at man træder varsomt – og tænker sig om 
en ekstra gang, inden man bringer besparelser på skole og børn til torvs 

Bekymringer ved delvis lukning af Tisvildeafdelingen – scenarie 4 

Vi ser ligeledes med alvorlig bekymring på forslaget om en delvis lukning 
af Tisvildeafdelingen (scenarie 4). Ved dette scenarie vil skolen få en 
mindre rolle i lokalsamfundet og noget af sammenhængskraften vil 
forsvinde. Derudover kan det blive mindre attraktivt at være lærer, da 
der kun er de små klasser tilbage. Desuden kan det gå ud over trivslen 
blandt børnene i 3. klasse, der vil være den eneste klasse på 
mellemtrinnet på denne matrikel. Det kan betyde, at nogle fravælger 
skolen og det kan dermed bidrage til vanskeligheder med at 
klasseoptimere i de resterende klasser. Yderligere vil der være 
udfordringer med kapaciteten i FO’en i Vejby, der i forvejen deler 
bygninger med Sankt Helene Børnehus. Vi kan derfor heller ikke anbefale 
scenarie 4. 

Vi vil minde byrådet om citatet “Træd varsomt, thi her bliver mennesker 
til “ (Christen Kold - skoletænker 1816-1870). Et citat, der skal minde os 
om, at skolepolitik er et yderst følsomt emne, hvor enormt mange børn 
bliver berørt ved store omvæltninger. En sammenlægning af de to 
matrikler bør begrundes i børnenes trivsel, ikke i økonomien.  

I skolebestyrelsen anerkender vi, at kommunen har brug for at spare 
penge og vi er meget bevidste om, at der er små årgange på skolen i 
disse år. Men i stedet for at afvikle skolen og lokalsamfundet bør det 
være kommunens og politikernes opgave at skabe de bedste rammer for 
at udvikle lokalsamfundet, så det bliver mere attraktivt at være en del af 
for nye familier.  

Det glæder os at se, at udvalget for Skole, Børn og Familie har givet dette 
punkt den laveste prioritering. Vi håber, at byrådet følger denne 
anbefaling og vælger ikke at prioritere en hel eller delvis lukning af de 



 
22/127 

Høringssvar Høringspart 
små skoler i kommunen, herunder Tisvildeafdelingen på Sankt Helene 
Skole.  

Vores vision for Tisvildes børn 
Slutteligt vil vi gerne dele en vision med jer, som vi arbejder for allerede 
nu, og som vi tror på, vil kunne sikre både børnetallet, klassekvotient, 
fællesskabet, ja måske hele Tisvilde bys overlevelse som en levende og 
dynamisk by, der fortsat kan tiltrække nye familier.  
Vi drømmer om og arbejder på at lave et stærkt og dynamisk centrum og 
samlingssted i Tisvilde. 
Vi drømmer om at samle Tisvildes børn på én matrikel – 
Tisvildeafdelingens matrikel. Skole, børnehave og måske det kommende 
Tisvildehus, som kulturhus – inspireret af Ram-huset i Ramløse.  Det vil 
kræve tid og forberedelse samt tæt dialog og samarbejde mellem de 
forskellige institutioner, men vi tror på, at det kunne indfri en ambitiøs 
vision for børnemiljøet i Tisvilde og samtidig bidrage til en mere rationel 
drift. 

5. Opsigelse af intern aftale; Familieskolen 

Vi ser med bekymring på forslaget om at nedlægge Familieskole fra 2023, 
og yde støtte til børn/familier i målgruppen i almen skolen og igennem 
familieindsatsen. I et forløb i familieskolen bliver alle voksne omkring 
barnet involveret. Dette er til gavn for børnene og dermed for familierne, 
for skole og SFO og for kommunens økonomi, da det skaber besparelser 
på sigt. Vores bekymring er, at det kan være vanskeligt for fx den almene 
skole at løfte den samme indsats. 
  
16. Haver til maver 

Vi ser meget gerne, at projektet ’Haver til maver’ består. Det er en 
lærerig proces for børnene at få lov at passe deres eget stykke have i 
samarbejde med deres kammerater. Når det er sagt, så er det vigtigste 
for skolebestyrelsen, at der fortsat vil være en skole i lokalområdet i 
Tisvilde.  I en prioritering vil ’Haver til maver’ derfor ikke have samme 
vigtighed som en bevarelse af skolestrukturen.   

Høringen er drøftet i Sankt Helene Skoles bestyrelse d. 7. september 
2022. 

Med venlig hilsen, 
Sankt Helene Skoles bestyrelse 
Skolebestyrelsen, Gribskolen - Høringssvar Budget 2023-2026, Gribskov 
 
Rådighedskataloget tager udgangspunkt i at spare på forebyggende 
indsatser og den lokale sammenhængskraft i bl.a. vores område, hvilket 
vi i en tid efter Corona, har svært ved at se skal danne ramme for det 
arbejde, vi bl.a. er valgt ind for i den kommende 4-årige periode, for 
lokalområdets børn og familier. Vi husker også at mange partier blev 
valgt ind med løfter om bevarelse af skoler i lokalområderne, og dette 
har været grobund for den valgte skolebestyrelses visioner for vores 
lokalområder.  

Skolebestyrelsen 
Gribskolen 
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Spareforslag nr. 15: Skolestruktur  
Udvikling og ikke afvikling  
I 10 år har det slidt på lokalsamfundet i Esrum/Esbønderup at 
lokalpolitikerne i Gribskov Kommune tidligere har ændret på 
skolestrukturen. Skolebestyrelsen på Gribskolen er ærgerlige over, at der 
nu ligger skolelukninger som et spareforslag, heriblandt Afd. Tingbakken. 
Det vil være ødelæggende for lokalområdet. Der er endelig kommet ro 
på, hvilket i særdeleshed ses ved at børnefamilierne til de yngste børn, 
tilvælger den lokale skole fremfor privatskoler. Det er også en 
arbejdsplads, og konstant at true med ændringer eller lukninger, sikrer 
ikke kontinuitet eller tryghed blandt det personale som skal være med til 
at give vores børn den tryghed de har behov for i deres udvikling.  
 
Derudover er der sket og sker der massiv udvikling i lokalområdet, hvor 
125 boliger er bygget på det gamle Esbønderup Sygehus i 2021/2022, 
samt et lokalplansforslag der skal behandles her i efteråret, hvilket 
placerer 75 nye boliger til børnefamilier1, 800 meter i gåafstand fra Afd. 
Tingbakken. Derfor er vi både imod forslaget om at lukke skolen helt, 
samt kun lade den gå til 3. klasse – Skolen er for de børnefamilier, der 
bor i den østlige del af kommunen.  
 
Afd. Tingbakken er den eneste skole i hele Gribskov som netop grænser 
op til....Gribskov! Den favner hele østsiden af Gribskov Kommune, og er 
samlingspunktet for de 2 midt-østligste byer. At nedlægge skolen ville 
være fatal for hele området. Studier har påvist, at det vil have en negativ 
påvirkning af befolkningstilvæksten2. Dette bakkes også op af de 
empiriske data fra sidste gang man ændrede skolestrukturen i Gribskov, 
hvor at elevtallet faldt med langt mere end hvad man havde forudset, 
både før strukturændringen pga. uro blandt forældre samt efter 
strukturændringen, da skoler i dag bliver betragtet mere som et 
forbrugsgode som let kan til- og fravælges.  
Det har taget området 10 år med hårdt lokalt arbejde, at slikke sine sår 
siden sidste strukturændring. En så fatal ændring, frygter vi vil tage 
sammenhængskraften ud af området og ødelægge 10 års arbejde.  
 
Gribskolen er vital for midt og østområderne i Gribskov. Hvis Afd. 
Tingbakken lukkes vil hele oplandet i områderne være tvunget til 
skolevalg i den midt, vestlige eller nordlige del af Gribskov kommune. 

 
 
1  
 https://dagsordener.gribskov.dk/vis/pdf/bilag/4e31b1ed-93bf-45d9-8992-29eaeb52f8c8/?redirectDirectlyToPdf=false 
 punkt 12   
2  
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2018/den-sidste-skole-lukkede-primaert-i-helt-smaa-byer/ 
https://im.dk/media/7876/skoler-i-landdistrikter.pdf 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSzOzOsf
75AhVQ-yoKHQfpBb4QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sdu.dk%2F-
%2Fmedia%2Ffiles%2Fom_sdu%2Finstitutter%2Fiful%2Fudgivelser%2Fclf_report_56_skolelukninger_toender_ko
mmune.pdf&usg=AOvVaw2WmyYc-CfLSL80EJ-8nurR 
 

https://dagsordener.gribskov.dk/vis/pdf/bilag/4e31b1ed-93bf-45d9-8992-29eaeb52f8c8/?redirectDirectlyToPdf=false
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2018/den-sidste-skole-lukkede-primaert-i-helt-smaa-byer/
https://im.dk/media/7876/skoler-i-landdistrikter.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSzOzOsf75AhVQ-yoKHQfpBb4QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sdu.dk%2F-%2Fmedia%2Ffiles%2Fom_sdu%2Finstitutter%2Fiful%2Fudgivelser%2Fclf_report_56_skolelukninger_toender_kommune.pdf&usg=AOvVaw2WmyYc-CfLSL80EJ-8nurR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSzOzOsf75AhVQ-yoKHQfpBb4QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sdu.dk%2F-%2Fmedia%2Ffiles%2Fom_sdu%2Finstitutter%2Fiful%2Fudgivelser%2Fclf_report_56_skolelukninger_toender_kommune.pdf&usg=AOvVaw2WmyYc-CfLSL80EJ-8nurR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSzOzOsf75AhVQ-yoKHQfpBb4QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sdu.dk%2F-%2Fmedia%2Ffiles%2Fom_sdu%2Finstitutter%2Fiful%2Fudgivelser%2Fclf_report_56_skolelukninger_toender_kommune.pdf&usg=AOvVaw2WmyYc-CfLSL80EJ-8nurR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSzOzOsf75AhVQ-yoKHQfpBb4QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sdu.dk%2F-%2Fmedia%2Ffiles%2Fom_sdu%2Finstitutter%2Fiful%2Fudgivelser%2Fclf_report_56_skolelukninger_toender_kommune.pdf&usg=AOvVaw2WmyYc-CfLSL80EJ-8nurR
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Dette vil uden tvivl medføre en afmatning og affolkning af østområderne 
i Gribskov, da afstanden til skole vil blive uforholdsmæssig stor.  
I første omgang vil det især medføre et fald af børnefamilier, som i 
sagens natur, bliver berørt mest af en lukning af skolen. Dernæst vil det 
påvirke hele områderne mht. udvikling, da en affolkning vil have stor 
indflydelse på såvel erhvervsliv som foreningsliv i disse 2 store områder. 
Desuden vil Gribskov Kommunes indtægtsgrundlag blive ramt der hvor 
Gribskov kommune netop har satset på en positiv udvikling.  
Implicit vil en lukning være medvirkende til en demografisk skævvridning 
med en større procentvis andel af udgiftstunge borgere. 
 
Derudover frygter vi at historien vil gentage sig, og at beregningerne og 
forudsætningerne for en ændring af skolestrukturen i Gribskov endnu en 
gang ikke holder.  
 
Det bemærkes bl.a. at: 
 
• Hele beregningen for besparelsen tager ikke højde for en stigning i 

privatskolefrekvens, hvilket er en dokumenteret effekt af den 
foreslået strukturændring/lukning. Gribskov Kommune har i 
indeværende år oplevet et fald i privatskolefrekvensen som var 
større end antaget. Dette har betydet færre udgifter totalt set. Den 
fremtidige prognose, fremlagt på udvalgsmøde d. 16/8/2022, vister 
at der vurderes et fald i privatskolefrekvens med over 1 % frem til 
2026. Den skjulte omkostning i en stigende privatskolefrekvens 
vurderes som værende høj, og er ikke medtaget i den fremlagte 
besparelse.  

• Der antages en øget udgift til transport af børn. På udvalgsmøde d. 
24/5/2022 for Skole, Børn og Familie, blev det af Movia varslet en 
øget transportudgift på 26 %. Denne synes ikke at være medtaget i 
beregningerne.  

• Ændring af demografien for området. En lukning af den lokale 
folkeskole vil føre til en yderligere stigning i den ældre del af 
befolkningen, hvilket er et område Gribskov Kommune i forvejen er 
stærkt udfordret på økonomisk.  
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Høringssvar til Råderumskatalog i forbindelse med Budget 2023-2026 fra 
skolebestyrelsen, Ramløse Skole 
 
Der var en overskridelse på budgetopfølgningen i marts 2022 i Udvalget 
for Ældre, Social og Sundhed på 17 mio kr. Dette har medført et 
råderumskatalog, hvor samtlige udvalg er medtaget! Da der var et 
merforbrug på SP-området på skoleområdet, skulle disse penge findes 
inden for udvalgets eget budget. Det undrer os, at der ikke er samme 
praksis for de forskellige udvalg og vi vil opfordre politikerne til at følge 
op på bevillinger og de økonomiansvarlige i centrene, så vi alle kan regne 
med det budget, vi er blevet tildelt. 
 
Økonomisk usikkerhed og ønske om mere variation i 
råderumskataloget 
Dette er administrationens råderumskatalog, som politikerne har fået lov 
til at prioritere i. Som angivet i tidligere høringssvar, vil vi opfordre 
politikerne til at være mere styrende i udarbejdelse af de 
råderumskataloger, der sendes i høring. Det er påfaldende, at der igen 
ikke er forslag til at spare på de ca. 55 mio kr. der ligger i stabs-og 
støttefunktioner i udvalgets budget.  Der er politiske enighed om, at 
beholde de skoler vi har, så det giver en usikkerhed for medarbejdere, 
forældre samt kommende forældre, at skolestrukturen hives frem hver 
gang, der skal spares. Den usikkerhed gør det ikke lettere at skabe den 
livsnødvendige, lokale opbakning til at sikre det lokale kommunale 
skolevalg frem for de private alternativer. Vi vil så gerne fastholde og 
tiltrække personale, det gør det ikke nemmere, når spareforslag altid 
omhandler nedlæggelse af skoler. Vi har brug for politikere, der kan 
understøtte vores skoleledelse og personale og giver dem de allerbedste 
arbejdsvilkår. 
Og der er nu slået fast; i forbundne kar løber vandet kun den ene vej. Vi 
er mange, der over årene har bedt om en opdelt økonomi på almen og 
SP-området, men det var ikke en mulighed. Når der så endelig er 
overskud på SP-kontoen, så fjernes pengene i stedet for at bruge dem på 
den forebyggende indsats på almenområdet.     
 
Hvad vil I med lokalsamfundene? 
I Gribskov Kommune bor 1/3 af borgerne i de tre største byer, resten af 
os bor i lokalsamfund og mindre landsbyer. I Kommuneplan 2021-33, står 
lokalsamfundene beskrevet under FNs verdensmål 11 ”Bæredygtige byer 
og lokalsamfund. Her er netop lagt vægt på, hvordan lokalsamfundene 
skal udvikles bæredygtigt. Hvor planlægning skal understøtte de 
eksisterende tilbud og funktioner. Ramløse Skole har et stærkt lokalt 
samarbejde med både forenings- og erhvervsliv og udgør på den måde et 
omdrejningspunkt for lokalsamfundet i Ramløse. Ramløse Skole er en 
unik samlingsplads for børn i mange aldre og med mange forskellige 
behov. Den almene folkeskole, Børnehuset, Specialebørnehaven, 
Skolehuset, FO’en og Ramhuset på én og samme matrikel repræsenterer 
et enestående sted, hvor børn mødes, udvikles og inspireres af hinanden 
i alle aldre fra 0 år til og med 6. klassetrin. 

Ramløse 
Skolebestyrelse 
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Den igangværende byudvikling i Ramløse (Ramløse Øst) må forventes at 
øge tilstrømningen af skolesøgende børn til Ramløse Skole. Muligheden 
for at kunne tilbyde tilflyttere en pasnings- og uddannelsesmulighed helt 
fra vuggestue til og med 6. klassetrin vil uden tvivl gøre det langt mere 
attraktivt at flytte til området. Samtidig udgør de mange tilbud et oplagt 
sted for tilflyttede børnefamilier til at knytte relationer og skabe netværk 
i deres nye lokalmiljø. 
Vil vi virkelig spare på de socialt udsatte?  
Mange af forslagene i råderumskataloget vil ramme de socialt udsatte 
børn, unge og familier hårdt. Vi anbefaler, at man finder pengene andre 
steder. Det gælder både punkterne i SBFs katalog, men også idrætspas i 
KIFs katalog.   
Lad os nu kigge lidt længere frem end til næste valg og tage nogle kloge 
beslutninger, så vi ikke spare en masse mindre projekter væk, som har en 
kæmpe betydning for trivslen hos vores børn og unge. Mantraet har hele 
tiden været ”tidlig indsats”, lad os huske, at det ikke kun gælder for de 
helt små børn, men også når de unge mennesker mangler et sted at 
samles i nærmiljøet. 
 
Venlig hilsen 
Skolebestyrelsen på Ramløse Skole 
 
Unge  
På vegne af ungdomsskolens bestyrelse fremsendes hermed høringssvar 
vedr. budget 2023 - 2026. 
 
Svaret er delt i 2 afsnit  
 
Afsnit 1. Svar der vedr. punkterne i prioriteringskataloget. 
Afsnit 2. Generelt om ungdomsskolens arbejde og betydning.  
 
Afsnit 1. 
 
19. Ungdomsklub i Græsted 
Det er bestyrelsens opfattelse, at de unge i Græsted har behov for et 
lokalt forankret værested og ungdomsliv. Hvis klubben lukkes, skal de 
unge tage til Gilleleje eller Helsinge for at mødes. Det er bestyrelsens 
opfattelse, at dette ikke vil ske. Erfaring viser, at de unge vil opholde sig 
på BLIK, Folkeparken, hallen eller i bymiljøet i stedet. 
  
  
20. Aktiviteter i ungdomsskolen 
Reduktion af antallet af ungdomshuse, vil især berøre de unge, der har 
vilje og kompetencer til selvstyret at videreudvikle ungdomslivet, og på 
længere sigt forringe unges lyst til at netværke og udvikle 
handlekompetencer for sig selv og kommende unge. Det vil desuden øge 
risikoen for, at mindre stærke unge søger mod usunde fællesskaber (fx 
narko-/alkohol- eller kriminelle fællesskaber), idet relationsopbygningen 
sker omkring sådanne huse. 
  
20.a. 

Ungdomsskolens 
Bestyrelse 
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En medarbejderreduktion ad pkt. 20A, vil ikke kun betyde en forringelse 
af relationsarbejdet med de unge, der bruger husene, men også forringe 
relationsarbejdet generelt for unge i hele vores kommune. Gribskov har 
bestemt ikke behov for at øge de ”usunde” miljøers tiltrækningskraft på 
de unge. 
  
  
21. Demografiregulering af ungdomsskolen 
Der er ikke en lineær sammenhæng mellem antal unge i målgruppen og 
antal unge, der er tilmeldt ungdomsskolen. Der er heller ikke en direkte 
sammenhæng mellem Ungdomsskolens ressourceforbrug og 
demografiudviklingen. 
  
Gribskov kun har to tilbud til unge i kommunen; det ene er 
Ungdomsskolen, og det andet er den brugerbetalte Kulturskole. Og den 
sidste er derfor mest beregnet for velstillede og ressourcestærke 
forældres børn/unge. Af den grund er Ungdomsskolen det eneste tilbud, 
der sikrer alle unge et varieret møde med kultur, demokrati og 
medborgerskab. 
  
Og dermed Gribskovs eneste tilbud, der altid skal række ud over et 
“brugerantals-perspektiv”, fordi det ellers ikke bliver et reelt tilbud, 
uanset hvilke unge, der til hver en tid er i kommunen. Nogle perioder er 
det opsøgende arbejde, andre gange omsorgsrelationer, og derfor skal 
bredden i tilbuddet fastholdes for at løse sin mangesidede opgave. 
  
23. Rammebesparelse ungdomsskolen 
Hvis det ender med en samlet besparelse i området 150.000, har 
bestyrelsen tiltro til at Ledelsen på Ungdomsskolen, kan finde pengene i 
Ungdomsskolens drift. 
 
Afsnit 2. 
  
Ungdomsskolens opgave er at være et attraktivt tilbud for alle 
kommunens unge fra 6. klasse til 21 år. Gruppen omfatter ca. 4.700 unge, 
og formålet med tilbuddene er at få de unge ind i sunde fællesskaber og 
derved minimere risikoen for, at de unge ender i narko-, alkohol- eller 
kriminelle miljøer. 
  
Gribskov er en meget vidstrakt kommune, større end Hillerød, hvorfor 
infrastrukturen spiller en afgørende rolle for Ungdomsskolens mulighed 
for at række ud til alle unge. Man kan ikke forestille sig, at alle initiativer 
udgår fra Kanutskivej. De unge bor og lever deres ungdomsliv i alle de 
små og større byer. Ungdomsskolen har pt. 7 matrikler med forskellige 
tilbud og indhold. Hovedsageligt udgår aktiviteterne fra Græsted(1), 
Helsinge(3), Højelt(1) og Gilleleje(2). Det betyder, at alle kommunens 
unge skal søge imod disse byer, og bare det ved vi, kan være en 
udfordring. En nedlægning af en lokation vil for de unge udvande 
tilbuddenes attraktivitet. 
 
Ungdomsskolen laver desuden Popup-klubber og andre tiltag sammen 
med skoler og foreninger, for at fange de unges interesse og fastholde 
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dem i sunde fællesskaber.  Eksempelvis har der været Åben hal og 
Samarbejde vedr. teater. Der har været Popup-klub i mandskabsvogn i 
Tisvildeleje, Strandbakkerne, Vejbystrand og Veststranden, hvor de unge 
kunne deltage i vandaktiviteter. 
  
Et er at lave et konkret tilbud, men det kræver tid og ressourcer at samle 
de unges langsigtede motivation for at være meddeltagere og siden 
videreudvikle nye tilbud. 
  
Antallet medarbejdere afspejler derfor ikke antallet af unge, da Gribskovs 
geografiske vilkår, giver flere udfordringer. Vi har tidligere budt ind mht. 
buskørsel, hvor vores løsning årligt sparer kommunen for ca. 1 mio. kr. 
  
Transport er et særligt omdrejningspunkt for alle aktiviteter i Gribskov. 
Ligesom antallet af mobile medarbejdere er nødvendige pga. Gribskovs 
geografiske vilkår - uanset den demografiske udvikling. 
  
Derfor vil en evt. medarbejderreduktion begrænse Ungdomsskolens virke 
og give grobund for at modvirke de unges motivation til at søge mod de 
sunde fællesskaber, som Ungdomsskolen tilbyder. 
  
Ungdomsskolens medarbejdere og ledelse løser bredere demokratiske og 
kulturelle opgaver, der ikke er udmålt i drift og på elevantal. Fx: 

• Skolernes sidste Skoledag 
• Poderne under Corona 
• Fælleselevrådsarbejdet 
• Ungdomsrådet 
• Børnebyrådsmøderne 
• Børne og Unge høring 

  
Ungdomsskolens kerneopgaver er både mangesidede og logistisk 
krævende. 
  
Yderligere besparelser vil vi udmønte som konkrete beslutningsforslag, 
hvor det er bestyrelses opfattelse, at man må starte på de områder, som 
ikke er kerneværdier for ungdomsskolen – derefter må Byrådet prioritere 
hvilket serviceniveau Ungdomsskolen skal have. 
  
 
Med venlig hilsen 
 
Tonny Nalepa Jensen 
Bestyrelsesformand Gribskovungdomsskole. 

 
 
Høringssvar fra Gribskov kommunes UngdomsRÅD - vedrørende 
økonomisk råderumskatalog; 
 
Lukning af Helsinge Ungdomshus og/eller Remisen. 
 

Gribskov Kommunes 
Ungeråd 
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Hej 
byrådspolitikere!                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
UngdomsRÅDet er opmærksomme på, at i er sat i en ”pest eller kolera 
situation bl.a. på grund af beslutninger taget i København”. 
Vi er glade for at Økonomiudvalget for nyligt valgte, at ikke fjerne de 
resterende midler fra i år (økonomisk opbremsning) til;  
fælleselevrådet, ungdomsrådet. TAK – demokrati er dyrebart! 
 
Vi er også ”sat i en pest eller kolera situation” da det gamle slogan med 
at ungdommen er Danmarks råstof, stadigvæk giver mening. 
Derfor bekymrer alle besparelser som går ud over Gribskov 
Ungdomsskole, os.  
 
For god ordens skyld vil vi nævne at der jo kun er ansat 1 medarbejder 
per ungdomshus, og at ungdomshuset på Gilleleje Station (Remisen),  
længe har haft den stilling vankant. Vi gør opmærksom på at der på 
sociale medier, tit i Facebook grupper, skrives at der er ballade i  
ungdomshusene, - der er faktuelt forkert. Det er unge, tit kendte 
kriminelle, som laver ballade tæt på ungdomshusene på stationerne.  
Vi har i årevis håndteret den udfordring. Det er en mareridts tanke for os 
hvis i byråds politikere ikke ved, at det er sådan tingene hænger  
sammen. Vores ansat siger at i godt ved det, men han bestemmer jo ikke 
hvad vi mailer til jer ����. 
 
A) 
Vi unge synes at det er dårligt købmandskab/farligt at lukke Helsinge 
Ungdomshus og/eller Remisen, fordi så forsvinder husets voksen  
og de ansvarlige unge fra husenes brugerbestyrelser, som holder øje med 
tingene rigtig mange eftermiddage/aftner om året.  
Overvågningskameraer nedtages 2 steder i kommunen, hvor der på 
nærliggende stationer historisk set sker en del kriminalitet. 
 
B) 
Vi synes det er sørgeligt at de unge ukrainere, som er i husene fra vi 
åbner til vi lukker, mister et sted at være, hvor vi er trænede i at 
fortælle hvad der er fedt i Gribskov – OG allerede nu har fået dem ind i 
inder-kernen af vores fede fællesskab. 
 
C) 
Vi unge synes at det er sørgeligt, og en skam for rigsfællesskabet, at 
Nordatlantisk klasse (1n) mister deres hæng ud sted. Der er typisk 
ingen social aktivitet på GG fra klokken 17, det er en misforståelse at folk 
tror det. 
 
D) 
Det er dårligt for vores virksomheder/butikker m.f. at 
Ungdomsvejledningen (UU) mister 2 steder at være, hvor de ellers har 
sagt, at 
de synes det var fedt at være, fordi de kunne fange de unge som ”der 
ellers var forsvundet for dem”. 
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E) 
Det er en katastrofe for vores demokrati at lukke et eller begge de 2 
brugerdrevne huse, fordi events vedrørende  
ALLE tænkelige valg og afstemninger, har husene, efter opfordring fra 
ungdomsRÅDet, været aktive omkring i årevis. 
 
F)  
De frivillige unge som driver de 2 ungdomshuse har været first movers i 
forhold til Den Grønne Agenda, og har måske der for landet 
Grønne Gymnasiers headquarters i husene. Der er stort insekthavebed i 
huset på Kongensgavevej, og kildesortering i mange sorter affald 
har vi gjort altid. Der tilberedes gratis mad 1 dag om ugen i begge huse, 
dette tilberedes af varer som købes billigt ellers foræres til husene,  
da varerne skal spises på afhentningsdagen pga. datomærkningen. 
Ungdomsrådets er overbevist om at disse fællesskaber af ”grønne 
ildsjæle”, dør 
hvis et eller begge brugerdrevne ungdomshuse lukkes. 
 
G) 
De fede, og forpligtigende, musik- og teaterkultur unge miljøer omkring 
de 2 huse samarbejder, og stiller frivillige, til/med Gilleleje Kulturhavn  
og Gribskov Kultursal. Det taler vist sit eget sprog at vi ikke kan huske 
nogensinde, at have fået et nej til fondsansøgninger hos: Fonden 
Roskilde Festival,  
Musik i lejet, Det Grønne Hus m.f. Vi er stolte over at vores 2 
brugerdrevne ungdomshuse stiller øve- og studiefaciliteter til rådighed, 
for unge Gribskov borgere,  
360 dage om året og dermed støtter den nordsjællandske eventindustri. 
Der bliver en skævhed i kommunen hvis et eller begge ungdomshus 
lukkes, synes vi unge. 
Ingen af de konkurrerende kommuner er lige så seje som Gribskov, fordi 
byrådet historisk har prioriteret at have 2 ungdomskulturhuse -i/vi sætter 
reelt konkret unge på  
på professionelle scener i Nordsjælland. 
 
H) 
Det er dannende og styrker ens demokrati-muskel at stolt repræsentere 
Gribskov kommune, tit med stemmeret, som ung, i arbejdet med 
(her kun lidt fra de sidste 12 måneder); Frivilligpris, LAK midler, 
Demokrati-pris, DUF-delegeretmøde, årsmøder og samlinger hos NAU  
(netværket af ungdomsråd), Gang i Gribskov (fælles idrætsdage), 
Klubbernes Dag i Tivoli (vi arrangerer og afvikler, da husene ikke er 
ungdomsklubber), 
Ungdomsringens hovedbestyrelse, KL m.m. Det giver tit sejre og godt 
humør at være med til det vi nævnte før, og det giver vi videre til de nye i 
husene for 
vi har altid brug for nye unge ildsjæle, som kender vores kultur med at 
deltage og repræsentere Gribskov. Selv om vi er travle og der er 10 
timers mindre  
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fritid om ugen for unge nu til dags end for 20 år siden, har vi overskud til 
at drive husene, med at hvad det indebærer fra håndklædevask til 
lektiehjælp og  
frivillige søndagsvagter med at holde husene åbent. Kære 
byrådspolitikere førnævnte arenaer, er jo også efterhånden fødekæden 
til at blive partipolitisk aktiv.  
Tag ikke medbestemmelse og involveringen fra os ved at lukke et eller 
begge ungdomshuse. 
 
 
Gribskov Kommune er et fedt sted at være ung, vi er dokumenterbart 
førende på ungeområdet (vi får priser og har været first movers med 
ungdomshusene), vi fortæller tit om ungdomshusene til jeres kollegaer 
(for nyligt Venstre folk fra Køge), der spørg interesseret ind til denne 
billige måde (kun 1 medarbejder per hus og husene har meget åbent da 
de er brugerdrevne, og vi betroede unge har jo nøgler) at involvere og 
arbejde med unge på. Skyd ikke flagskibet ned. 
 
Øvrige  

Besparelsesforslag på forebyggelse og specialiserede områder betyder, at 
Handicaprådet nærer en bekymring for borgere - unge som gamle - som 
er i sårbar position. Både i forhold til borgernes velfærd og retssikkerhed. 
Derfor anbefaler Handicaprådet  
• at beholde borgerrådgiveren 
• at beholde frivilligcentre 
• at arbejde med tidlig indsats, så kommunen kan opnå besparelse på 

sigt  
• at bevare flextrafik (fordi selvom der i råderumskataloget ikke er tale 

om visiteret flextrafik, så vedrører det borgere med handicap og 
ældre) 

• at rengøring og tøjvask som minimum bevares på nuværende niveau 
• at prioritere indsatsen målrettet borgere med demens ved at følge 

forslaget 3a  
 
Handicaprådet opfordrer byrådsmedlemmer til at tænke både i direkte 
og indirekte konsekvenser af de enkelte besparelser. Manglende 
vedligehold af veje vil for eksempel  kunne få betydning for 
tilgængelighed; ligesom besparelser på Livredningstjenesten kan få 
betydning for tilgængelighed til strande og sikkerhed. På samme måde 
som strukturelle eller organisatoriske ændringer (sammenlægninger 
m.v.) kan skube til den i forvejen stigende mistrivsel blandt børn og unge. 
 

Handicaprådet 
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Gribskov Kommune – Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget  
HØRINGSSVAR VEDRØRENDE BUDGET 2023-2026  
Jfr. Sag: 00.30.00-S00-19-22 - Skr. af 23. august 2022 
 
1. Råderumskatalog på Ældre-, Social-og Sundhedsområdet. 
Pkt. 6a. og 6b 
Brugerrådene på de to seniorcentre indgiver et fælles 
høringssvar, da de to punkter - 6a. og 6b. - er målrette mod 
begge centre. Det udelukker ikke, at der kan være nuancer fra 
sted til sted.  
Hvis centrene bliver for dyre eller helt skal lukke, vil mange 
miste:  
- Deres sociale netværk  
- Styrkelsen af egen mental sundhed  
- Et trygt miljø med højt til loftet  
- En bred vifte af aktiviteter under samme tag  
 
Vores mål med centrene er ikke, at de skal virke for få; men så 
mange som muligt af kommunens 60+ borgere samt 
førtidspensionister.  
 
2. Indledning 
Gribskov Kommune har opgaven i at få økonomien til at hænge 
sammen.  
Seniorcentrene har en opgave i at lave flest mulige aktiviteter 
for flest mulige borgere i målgruppen, så de kan få en 
tilværelse, der ellers meget vel kunne belaste kommunen på 
en eller anden måde, hvis ikke centrene eksisterer.  
Det er en påstand med perspektiv og nok svær at gøre op i 
kroner og øre. Til gengæld har resultatet stor betydning for den 
enkelte berørte bruger socialt, sundhedsmæssigt og mentalt. 
Ensomhed undgås og samvær skabes.  
Det er vores erfaring, at rigtigt mange får et højere selvværd i 
dagligdagen ved at komme på centrene. 
 
3. Kontingent / Økonomi 
”I de gode gamle dage” betalte brugerne et nærmest symbolsk 
beløb på 10,-kr. i årskontingent til Brugerrådet i Helsinge. 
(Gilleleje havde ikke noget center på dette tidspunkt).  
Det steg til et kommunalt krav om 300,- kr. som brugerbetaling 
i 2011. En stigning på 2900 %. 
 
Igen i 2019 en stigning til 450, kr. Altså yderligere en 50 % 
forøgelse.  
Også betaling selv om centrene var lukket under 
coronapandemien.  
I forhold til de 10,- kr. før til nu 450,- kr. bliver det 4400 % på 
otte år. Det bliver nok umuligt at finde tilsvarende udvikling 
andre steder.  

Gilleleje Aktivitetshus og 
Gribskov Seniorcenter 
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Nu er der lagt op til en yderligere stigning på 100% i forhold til 
2022. Det vil få mange brugere til at tænke over deres situation.  
Det kan frygtes at give konsekvenser i form af medlemsflugt på 
50 % eller mere, når brugerne skal bidrage yderligere til driften. 
Dvs. at kommunen fremover skønnes at få 378.000 kr. ind 
efterfølgende. Det samme som der bidrages med i dag.  
Det hører med, at de frivillige betaler kontingent på lige fod 
med andre brugere.  
Trækkes den årlige brugerbetaling på 378.000 kr. fra forslaget i 
6a og 6b i udvalgets Råderumskatalog på 1.585.000 kr. til 
centrene, bliver nettobeløbet 1.207.000.  
Dvs. at centrenes betaling svarer til en andel på ca. 8,44 % af 
udvalgets samlede budgetoplæg på i alt 14.260.000 kr. for 
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.  
Denne andel må skønnes realistisk, set i forhold til, hvad 
kommunen får for pengene. 
 
4. Fakta ! 
De to seniorcentre har pt. tilsammen 841 brugere i dag (i 
Helsinge 611 og i Gilleleje 230).  
Af programmerne fremgår det, at der er adgang til 92 faste 
aktiviteter i Helsinge og 25 i Gilleleje, samt diverse workshops 
og arrangementer. F.eks. ”Vi spiser sammen”  
Der er stor og konstant søgning til tilbuddene, der er en bred 
vifte af både inden- og udendørs aktiviteter.  
For at udøve deres interesser betaler brugerne selv for de 
materialer de benytter, og arrangementer i og ud af huset 
betales med kostprisen. Tilskud fra Brugerrådene kan 
forekomme.  
Mange brugere har gavn af flere tilbud, og i nogen tilfælde er 
der ventelister pga. pladsmangel. Der er et daglig fremmøde på 
150 – 200 personer.  
 
5. Frivillige 
På hvert center er der frivillige vejledere / tovholdere, som 
påtager sig at undervise/ vejlede deltagere i at få udbytte i 
deres ønsker (sprog, håndarbejde, motion, IT mm.). Ved de 
aktiviteter, der ikke kræver dette, støtter man hinanden.  
I Helsinge står ca. 125 frivillige til rådighed og i Gilleleje ca. 41. 
De betaler, som nævnt tidligere, også kontingent.  
 
6. Personale 
Det er utopi at tro den daglige drift kan varetages af frivillige. 
Der er alt for mange administrative opgaver, som kræver 
daglig tilstedeværelse. Så derfor er det bydende nødvendigt, 
at der er ansatte på centrene.  
Der skal være overblik og kontinuitet i dagligdagen. Interne og 
eksterne brugere skal have har én person, at henvende sig. 
Ellers bliver det noget rod.  
 
7. Vi har en bøn! 
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Vi har respekt for at mange af kommunens områder er under 
pres for besparelser. 
Centrenes indsats gør, at brugere ikke nødvendigvis må 
”henvises” til et andet sted i systemet, hvis man bliver nødt til 
at stoppe pga. øget pres på ens private økonomi. 
Derfor vil det- som minimum – være centrenes bøn at ende 
med status quo som i 2022. 
Alternativet kan være, at de mindst bemidlede af vores 
medlemmer må stoppe. 
 
8. Selvtræning 9a og 9b 
Et emne, der har fået en omtumlet tilværelse; men som p.t. er 
taget ud af indstillingen i råderumskataloget. 
Det ændrer ikke ved det faktum, at prisen for selvtræning, som 
forebyggelse, nu er i den høje ende. 
Hvad enten man træner via seniorcentrene eller som individuel 
selvtræner, vil prisen have en afgørende betydning for nogle 
borgere, der har behovet for træningen; men ikke midlerne. 
 
9. Afslutning 
Luk øjnene! 
Tænk den tanke til ende, at a l er frivillige i kommunen, ikke blot 
ved seniorcentrene; men i organisationer, foreninger og andre 
steder, stopper på én gang med deres virker. 
Hvilke konsekvenser vil det få? 
Sagt på en anden måde, så er den indsats, der gøres af alle i 
dag, de penge værd det koster. 
Man kan jo også spørge: ”Hvad må et seniorcenter koste?” 
Det er der nok mange meninger om, afhængig af på hvilken side 
af bordet man sidder. 
Set fra vores side, så får kommunen rigtigt meget for pengene 
til den nuværende pris. 
 
På vegne af de to seniorcentre fremlægges høringssvaret til 
konstruktiv behandling. 
Med venlig hilsen 
 

Brugerrådet Gribskov 
Seniorcenter 
Formand Leif Hansen 
Hans Helmer Nielsen, Johnny 
Kierstein, Flemming 
Rummelhoff, Inge 
Kristjansson, Elmer 
Lauridsen, Kirsten Nielsen og 
Janne Elmelund 

Brugerrådet Gilleleje 
Aktivitetshus 
Formand Janne Jensen 
Lone Bai Sørensen, Annette 
Skov, 
Karen Vaabengaard, Ib Astrup 
Madsen, Inger Hansen, 
Ulla Fjeldsted, Søren Barslund 
og 
Tove Borghegn 

Gribskov Seniorcenter 
Parkvænget 20 B. 3200 
Helsinge 
Tlf. 7249 9175 
E-mail: 

Gilleleje Aktivitetshus 
Idrætsvej 2. 3250 Gilleleje 
Tlf. 7249 7242 
E-mail astop@gribskov.dk 
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gs@gribskovsenioercenter.dk 
www.gribskovseniorcenter.dk 

 
 
Senior- og Ældrerådet   Budget 2023 – 2026 
 
Ældre, Social og Sundhed 
Ekstra tid til omsorg – Ændret frekvens for rengøring og 
tøjvask i eget hjem nr. 1 og 2 
Senior- & Ældrerådet fastholder, at der skal indføres rengøring 
og tøjvask hver 14. dag til borgere der er visiteret til praktisk 
hjælp. Der skal arbejdes videre på at indføre praktisk hjælp 
(rengøring og tøjvask) en gang om ugen i fremtiden. 
Sats på den nære sundhed 
Senior- & Ældrerådet accepterer, at tid til ekstra omsorg 
(klippekortordningen) på 10 timer om året bortfalder, dette skal 
ses i lyset af, at ordningen ikke er implementeret og det er 
desuden uafklaret hvordan den skal fungere i forhold til 
registrering og det personale som involveres. 
 
Ændret tilbud til borgere med demens i eget hjem 3a og 3 c 
Senior- & Ældrerådet finder, at forslaget om et 
demensdagcenter i Trongården for hjemmeboende borgere 
med svær demenssygsom, er en god løsning og en ansvarlig 
besparelse. 
Rådet henstiller til et tæt samarbejde med den demenssyges 
familie/pårørende og henviser til de forslag, de pårørende 
tidligere har fremhævet.   

• Faste, overskuelige rammer. 
• Ro og regelmæssighed. 
• Mindre enheder, ikke i forbindelse med anden 

institution. 
• Gerne omgivet af naturen, hvor årstiderne kan følges, 

også ved ture i det fri. 
• Grupper på 6-8 brugere. 
• Aktiviteter, der bl.a. omfatter dagligdags opgaver og 

kreative projekter, der vedligeholder den enkeltes 
færdigheder. 

• Mulighed for at opretholde et socialt liv sammen med 
de andre brugere og sammen med personalet. 

• Blive set og hørt som mennesket bag 
demensdiagnosen. 

• Løbende efteruddannelse medarbejdere med 
specialviden om demenssygsom. 

• Hurtig etablering af pårørendegrupper. 
 
De pårørende fremhæver, at et godt tilbud udsætter datoen for 
flytning til plejecenter. Det giver den pårørende aflastning og 
tryghed i dagligdagen 
 

Senior- og ældrerådets 
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Senior- & Ældrerådet er af den opfattelse, at der bliver behov 
for et tredje demensdagcenter, der bør etableres inden for 5-7 
år i den østlige del af kommunen, befolkningsprognoserne 
forudser en stigning på 78% blandt 80+ årige. Det kan derfor 
forudses, at der vil være et stigende behov der bør medtages i 
de fremtidige budgetter. 
Lukning af Holbohave anses for helt uacceptabelt og en 
katastrofe for demenssyge og deres familier. 
Sundhedspuljen – 4 
Senior- & Ældrerådet kan ikke gå ind for reduktion i 
sundhedspuljen der omhandler ældreområdet. 
Madudbringning 5 
Bør fastholdes på det nuværende niveau. 
Seniorcentre, kontingent – Seniorcentre lukning 6a og 6b 
Kontingentet til seniorcentrene bør fastholdes på sit 
nuværende niveau, idet en takstforhøjelse til det dobbelte vil 
medføre, at der er borgere der undlader at anvende centrene. 
Det store frivillige arbejde som sker i Seniorcentrene bør 
understøttes, da alle de frivillige er medspillere i det 
forebyggende arbejde mod ensomhed og isolation.  
§ 79 midler – ophør af tilskud 7. 
Tilskud og støtte til Ældresagen, Ældremesse og Seniorprisen. 
Ældresagen er drevet af en økonomisk velfunderet 
organisation, der umiddelbart forekommer at kunne skaffe 
midlerne selv. 
Ældremessen og Seniorprisen er arrangementer som de 
færreste vil bemærke forsvinder. Det kan foreslås, at der kunne 
skaffes midler til disse formål blandt kommunens 
erhvervsdrivende mod lidt reklame. De øvrige tilskud, er 
områder hvor der lægges et stort frivilligt arbejde, som bør 
understøttes. 
 
Fælles sommerudflugt til ældre 8 
Senior- & Ældrerådet anbefaler, at der på Gribskov Kommunes 
hjemmeside samt på kommunens annoncer i Ugeposten, 
annoncerer alle de sommerarrangementer der afholdes af 
pensionsforeninger/seniorcentre og frivilligcentre, for på måde 
sikre tilbud til kommunens ældre borgere. 
 
Fripas til selvtræning – Selvtræning 9a og 9b 
Senior- & Ældrerådet er af den opfattelse, at selvtræning skal 
understøttes. 
Forebyggelse er det bedste værn mod sygdom og 
alderssvækkelse så derfor bør tilbuddet fastholdes. 
 
Egenbetaling til kørsel 10 
Senior- & Ældrerådet henholder sig til, at ordningen tilbydes til 
personer der har et varigt nedsat funktionsniveau. En 
takststigning på dette område bør maximalt følge 
pristalsreguleringen. 
 
Planudvalget 
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Ældreboliger – seniorfællesskaber  
Når Senior- & Ældrerådet læser prognoserne for 
befolkningsudviklingen i Gribskov Kommune, står det klart, at 
udbygningen af kommunen bør indeholde flere tilbud til den 
ældre del af befolkningen. 
 
Der vil på landsplan være brug for 100.000 nye husstande frem 
mod 2030. Tager vi højde for, at 65+ årige bor færre per 
husstand, skønner vi at behovet vil være ca. 170.000. 
 
Hver 4. borger vil være fyldt 65 år i 2030 
 
Der er ikke alene behov for flere boliger til ældre, men også en 
øget variation i boligudbuddet. 
 
Det kan f.eks. være i forhold til ejerforhold, boligstørrelse, 
tilgængelighed og graden af fællesskab og social kontakt. 
 
Mulighederne for at bygge/renoverer boliger tæt på 
plejecentrene bør også indgå i planlægningen da der kan spares 
på udgifterne i plejen og der undgås spild af tid på transport. 
 
Undersøgelser viser at en del borgere allerede fra 50-60 
årsalderen har ønske om at flytte i boligfællesskaber, denne 
gruppe belaster sjældent de offentlige kasser, men bidrager 
ofte med store skattebetalinger. 
 
Seniorbofællesskaber kan være medvirkende til at mindske 
følelsen af ensomhed og øge livskvaliteten, og vi ved, 
seniorbofællesskaber kan bidrage til at udskyde behovet for 
hjælp til praktiske gøremål i dagligdagen. Da væksten af ældre 
80+ årige stiger med 78% frem til 2034 vil det være oplagt at se 
den vej. 
 
Danske og internationale studier viser, at livet i et 
seniorbofællesskab er forbundet med mindre social ensomhed 
og øget livskvalitet hos seniorerne. Eks: 93 pct. af beboerne har 
oplevet en øget livskvalitet efter at være flyttet til et 
bofællesskab. (Nielsen og Pedersen, 2016.) 
 
Senior- og Ældrerådet anbefaler, at man på trods af eventuelle 
besparelser på området prioriterer planlægningen af senior- og 
ældreboliger i de kommende år. 
 
Tak for det fremsendte ønske om at give høringssvar til 
det omfangsrige høringsmateriale - GK-budget 2023-
2026. 
  
Indsigt i budgettet for Helsingegården er særdeles vigtigt! 
 
Derfor følgende høringssvar: 

Centerrådet ved 
Helsingegården 
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"Centerrådet ved Helsingegården mener, at det ikke kan være 
Centerrådets opgave at kommentere og forholde sig til det 
samlede budget 2023-2026 for Gribskov Kommune! 
Derimod vil det være meget interessant at blive præsenteret 
for "Budget Helsingegården". Et budget Centerrådet hellere 
end gerne vil kommentere og forholde sig til. 
Centerrådet har flere gange tidligere anmodet om indsigt i 
"Budget Helsingegården", men hver gang forgæves.” 
 
Idet Centerrådet forventer, at dette høringssvar vil indgå som 
bemærkning i relation til GK-Budget 2023 – 2026, og at vores 
ønske om indsigt i "Budget Helsingegården" fremover bliver 
opfyldt – 
 
sender Centerrådet de venligste hilsener 
 
-\ Claus Sætter-Lassen, pt. fmd.  Centerrådet ved 
Helsingegården 
 

- " Bekræftelse på modtagelsen af dette rettidige 
høringssvar imødeses" 

 
Centerrådet ved Helsingegården – centerhel@mail.dk 

 
Besparelsesforslag på forebyggelse og specialiserede områder 
betyder, at Handicaprådet nærer en bekymring for borgere - 
unge som gamle - som er i sårbar position. Både i forhold til 
borgernes velfærd og retssikkerhed. Derfor anbefaler 
Handicaprådet  
• at beholde borgerrådgiveren 
• at beholde frivilligcentre 
• at arbejde med tidlig indsats, så kommunen kan opnå 

besparelse på sigt  
• at bevare flextrafik (fordi selvom der i råderumskataloget ikke 

er tale om visiteret flextrafik, så vedrører det borgere med 
handicap og ældre) 

• at rengøring og tøjvask som minimum bevares på nuværende 
niveau 

• at prioritere indsatsen målrettet borgere med demens ved at 
følge forslaget 3a  

 
Handicaprådet opfordrer byrådsmedlemmer til at tænke både i 
direkte og indirekte konsekvenser af de enkelte besparelser. 
Manglende vedligehold af veje vil for eksempel  kunne få 
betydning for tilgængelighed; ligesom besparelser på 
Livredningstjenesten kan få betydning for tilgængelighed til 
strande og sikkerhed. På samme måde som strukturelle eller 
organisatoriske ændringer (sammenlægninger m.v.) kan skube 
til den i forvejen stigende mistrivsel blandt børn og unge. 
 
 

Handicaprådet 

  
  

 
  

mailto:centerhel@mail.dk
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Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid 
 
Høringssvar Høringspart 
Høringssvar vedr. Gribskov Kommunes budget 2023-2026  
 
Frivilligcenter Helsinge og Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted 
afgiver hermed høringssvar vedr. Gribskov Kommunes budget 
2023-2026. 
 
Området Kultur, Idræt og Forebyggelse, ramme nr. 5830  
 
Høringssvaret vedrører følgende områder:  
Nr. 2 - Frivillighedscentre, lukning af det ene af to centre  
Nr. 3 - §18-midler, reduktion eller ophør  
Nr. 4 - §18-midler, reduktion eller ophør (fælleskommunal 
pulje)  
Nr. 5 - Frivillig Fredag, ophør  
 
Vedr. nr. 2 – Frivillighedscentre, lukning af det ene af to centre:  
De to frivilligcentre i Gribskov, som ligger i henholdsvis Helsinge 
og Græsted, opfylder mangeartede funktioner i deres 
respektive lokalsamfund. Vores kommune består af mange små 
lokalsamfund i et stort geografisk område, og her spiller den 
lokale frivillighed en rolle for at gøre lokalsamfundet attraktivt 
at bosætte sig i. I en geografisk stor kommune betyder nærhed 
og lokal tilknytning meget, og ved at lukke det ene af de to 
centre, vil man fjerne en væsentlig platform og ressource for 
lokale frivillige foreninger, frivilliggrupper og fællesskaber.  
 
Lukning af et frivilligcenter vil betyde, at de foreninger, grupper 
og fællesskaber som benytter frivilligcentrenes lokaler til 
møder, aktiviteter og arrangementer, skal finde andre steder at 
mødes. Frivilligcentrene er netop lokale, aktive mødesteder for 
foreninger og frivilliges arbejde og aktiviteter. Dette ses bl.a. af 
det høje udlån af lokaler, hvor hvert center har mellem 1200 og 
1500 udlån om året.  
 
Lukning af et frivilligcenter vil sandsynligvis også medføre 
lukning at et antal frivillige foreninger, grupper og 
fællesskaber som frivilligcentrene støtter ikke mindst med 
styring af økonomi, med organisering og rekruttering af frivillige 
og brugere. Flere mindre lokale fællesskaber er blevet til med 
støtte fra frivilligcentrene og fordi frivilligcentrene har set et 
udækket behov lokalt. Eksempler på dette er  

- fællesskaber for mænd der forebygger ensomhed  
- grupper for pårørende til demensramte eller  
- fællesskaber for etniske minoriteter.  

Flere grupper som disse er ikke organiseret som foreninger, og 
kan derfor ikke oprette en bankkonto til deres få, men 
afgørende, aktivitetstilskud. Det er nærliggende at forvente at 
flere af disse grupper og fællesskaber vil falde sammen uden 
mødested og lokal forankring og støtte.  

Frivilligcenter Helsinge og 
Frivilligcenter & Selvhjælp 
Græsted 
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Ud over at være ressourcecenter for den lokale frivillighed 
driver begge frivilligcentre en række aktiviteter og projekter 
finansieret af eksterne midler som frivilligcentrene rejser fra 
fonde og puljer mv. F.eks. hjælp til den digitale selvbetjening, 
som borgerne forventes at kunne klare selv, men i realiteten 
ofte har brug for hjælp til. Frivillige bisiddere og 
økonomirådgivere løfter en betydelig opgave i begge 
frivilligcentre for borgere i Gribskov, som har brug for en 
hjælpende hånd lokalt, fordi de måske har vanskeligheder med 
det danske sprog, fordi de har mistet overblikket over deres 
økonomi eller fordi de ikke har pårørende som kan træde til og 
gå med til vanskelige samtaler i jobcentret, hos lægen eller 
andet.  
 
Lukning af et frivilligcenter vil betyde en forringelse af 
sammenhængskraften i lokalsamfundene, og fjerne 
muligheden for at hente hjælp lokalt.  
To frivilligcentre gør det muligt at understøtte mange flere 
frivillige, grupper og foreninger, skabe netværk på tværs og 
derved få flere til i fællesskab af tage et socialt ansvar og 
understøtte det vigtige forebyggende arbejde i Gribskov. 
 
Vedr. nr. 3 og 4 - §18-midler, reduktion eller ophør, kommunal 
og fælleskommunal pulje:  
 
Fra beskrivelser i loven:  
Efter servicelovens §18 har kommunalbestyrelsen pligt til at 
samarbejde med frivillige sociale organisationer eller 
foreninger. Formålet er at fremme samarbejdet mellem 
kommunen og den lokale frivillige sociale sektor med henblik på 
at skabe gode rammer for den frivillige indsats og sikre et bedre 
samspil mellem de frivillige sociale organisationer og 
foreningers aktiviteter og de offentlige sociale tilbud.  
 
I en situation hvor kommunen har brug for at reducere 
udgifterne, og samtidig har en sundhedspolitik med vægt på 
mental sundhed og samarbejde med frivillige aktører, kan det 
være svært at se, hvordan det går op med en reduktion af §18 
midler.  
 
I stedet for at spare, burde man i en situation med pres på den 
lokale velfærd styrke samarbejdet og skrue op for støtten til 
civilsamfundet og de frivillige foreninger som yder sociale 
indsatser. Frivillige, foreninger og fællesskaber kan for meget få 
økonomiske midler levere en betydelig forebyggende indsats 
og være et betydeligt supplement til den professionelle 
kommunale indsats.  
 
De §18- midler som søges af foreninger, frivilliggrupper og 
fællesskaber er ofte små beløb, men har en meget stor 
betydning for de små grupper og foreninger, og det er stort set 



 
41/127 

Høringssvar Høringspart 
umuligt at søge driftsmidler til gode og velfungerende 
aktiviteter andre steder.  
 
Vedr. nr. 5 – Frivillig Fredag, ophør:  
Frivillig Fredag er en fejring af de frivillige ildsjæle. Det er en 
national begivenhed, og beløbet der er afsat til formålet er 
meget beskedent. Frivillig Fredag er med til at skabe fokus på 
frivillighed og synliggøre hvad andre kan engagere sig i.  
 
Hvis der skal spares på begivenheden, finder vi det vigtigt at 
fastholde prisuddelingerne, da det er en stor ære og 
synliggørelse af dem, som knokler for at gøre noget for andre 
og de indstillede er stolte over at blive set. 
 
Frivillig Fredag er en mulighed for at sige tak til de mange 
frivillige, som får de mange hjul til at dreje i lokalsamfundene. 
På dagen mødes man på kryds og tværs af grupper og 
foreninger, hvilket giver kendskab og flere 
samarbejdsmuligheder og nye netværk kan hermed dannes. 
 
Bestyrelsen for Gribskov Kulturskoles 
svar på høring vedrørende Gribskov 
Kommunes budget for 2023-2026  
  
Kulturskolen Gribskov tilbyder 
undervisning i musik og billedkunst for 
børn og unge. Kulturskolen rummer 
således både en Billedskole og en 
Musikskole. 
 
I et råderumskatalog der er behandlet af 
Udvalget for Kultur, Idræt og 
Forebyggelse, og som indgår i 
Økonomiudvalgets behandling af Budget 
2023-2026 er der tre forslag, der 
vedrører Kulturskolen. 1. Billedskolen 
foreslås nedlagt, hvilket vil betyde besparelser på 260.000 kr. og 
2. Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse foreslår det 
nærmere afdækket, hvorvidt der er besparelsesmuligheder på 
Musikskolen. Der er ikke sat beløb på, hvor meget der ønskes 
besparet. 3.Der er i 2023 ikke afsat midler til en fortsættelse af 
kulturpasset. 

 
Bestyrelsen for Gribskov Kulturskole har følgende 
bemærkninger til de nævnte forslag: 

 
Nedlæggelse af Billedskolen 
 Kulturskolens bestyrelse ser Billedskolen som en vigtig 
kulturbærer- og udvikler i Gribskov kommune – og skolen 
udfylder herved en rolle, som ikke ses at kunne udfyldes af 
andre aktører i lokalmiljøet. Billedskolen er i øvrigt én af landets 

Bestyrelsen for Gribskov 
Kulturskole 
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ældste billedskoler. Eleverne undervises af kompetente 
billedskolelærere med høj faglighed   
Og med fokus på fællesskab og kreativitet gennem billedkunst, 
tegning og skabelse af udtryksformer som udvikler 
fornemmelse for form, farve og figur.  
  
Færdigheder, der i høj grad bidrager til løsningsorienterede, 
kreativt tænkende og virkelystne børn og unge - borgere som 
på sigt bidrager til udvikling af de lokale fællesskaber.  
  
Billedskolen har sat sit aftryk med permanente værker i 
gadebilledet i bl.a. Gilleleje, Græsted og Esrum området, og 
hvert år afsluttes de forskellig forløb med en meget velbesøgt 
fernisering og udstilling i kommunens kulturhuse.  
  
I sommerferien tilbyder Billedskolen sommerworkshop i 
lokalområdet - et helt gratis tilbud til alle kunstinteresserede, 
som er målrettet såvel de lokale børn og unge som turisterne - 
og kan være med til at præsentere kommunen som attraktiv for 
børnefamilier, der overvejer at flytte fra storbyen.  
  
Desuden deltager Billedskolen i en lang række lokale aktiviteter 
for børn, som f.eks. Helsinge Børneuge og Kaos ved Kanalen  
  
Det er derfor Gribskov Kulturskole bestyrelses opfattelse, at 
Billedskolen udgør et fantastisk tilbud til børn, der gerne vil 
udvikle talent og kreativitet , og som også sætter sit præg på 
kultur- og byliv i kommunen til gavn for både forældre og børn. 
Alt sammen for meget få penge Uden billedskolen vil der være 
meget få tilbud til de børn og unge i kommunen, som har andre 
interesser end idræt. Vi håber derfor inderligt, at I vil sikre 
Billedskolens beståen.   
 
Besparelser på Musikskolen 
Med kommunalreformen fra 2007 blev det obligatorisk for 
kommuner at have en skole, der tilbyder undervisning i musik til 
børn og unge. Musikskolen har til formål at udvikle og fremme 
elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine 
undervisningstilbud samt i øvrigt at virke til fremme af det 
lokale musikmiljø. 

Musikskolen i Gribskov arbejder for dette formål gennem den 
klassiske musikskoleundervisning som er forskole, 
instrumentundervisning og sammenspil, som er baseret på at 
den enkelte elev tilmelder sig musikskolen og betaler en 
elevbetaling. Men Musikskolen indgår også i talrige 
samarbejder med skoler og daginstitutioner, ungdomsskolen og 
biblioteker om forløb, projekter og koncerter, som bringer 
musik og musikundervisning ud til mange børn og unge og er 
med til at sikre at rigtig mange børn og unge i Gribskov 
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Høringssvar Høringspart 
Kommune møder musikken, får lejlighed til at prøve kræfter 
med den og opleve det fællesskab, som musikken kan skabe. 

Musikskolens udgifter udgøres for langt størstedelens 
vedkommende af løn til lærere og ledelse. Udgiften til ledelse er 
allerede skåret ned til et minimum idet ledelsen deles med to af 
kommunens biblioteker og en souschef-stilling er nedlagt. 
Besparelser på udgifter vil således kun kunne hentes ved 
reduktion af udgifter til lærerløn.     

I en musikskole har man stort set kun specialister ansat – man 
kan ikke både undervise i violin og saxofon, men er specifikt 
uddannet i det, man underviser i. Så det er klart, at hvis der 
bliver reduceret i personalet, kan det betyde, at der er nogle 
fag, der ikke kan udbydes. Det vil også betyde at musikskolen i 
mindre omfang kan indgå i samarbejder med andre 
institutioner om at skabe musikalske fællesskaber   for børn og 
unge. 

Ved en gennemførelse af besparelser vil Kulturskolen kunne 
have færre elever. Det vil få konsekvenser for muligheden for at 
etablere sammenspilsgrupper og de mange 
fællesarrangementer, som Kulturskolen hidtil har gennemført – 
alt sammen noget som bidrager til udviklingen af Gribskovs 
musikkultur. Ydermere fører en nedgang i aktiviteter til lavere 
elevbetaling og lavere statsrefusion. 
 
Med andre ord vil en besparelse på lønudgifter ikke blot have 
øjeblikkelige konsekvenser men ligeledes konsekvenser på 
længere sigt for musikskolens muligheder for at udvikle nye 
tilbud og understøtte nye fællesskaber blandt initiativrige og 
virkelystne unge. Det er Gribskov Kulturskoles bestyrelses 
holdning, at besparelser på musikskolen vil være skadeligt for 
musik og kulturlivet i Gribskov. Det er også vores opfattelse at 
det netop er gennem kulturen, at der bygges et langsigtet sundt 
fundament for både Gribskovs fremtid og for alle forældre og 
børn.  
 
Kulturskolens bestyrelse vil også kraftigt fraråde at det 
besluttes at hæve elevbetalingen for musikskolen. I 
sammenligning med andre fritidsaktiviteter for børn er 
musikskolen dyr for familierne. Yderligt hævede priser – i en tid 
med stigende priser på forbrugsvarer og energi - vil betyde, at 
mange familier vil være nød til at vælge musikskolen fra og det 
vil skabe en social skævhed i adgangen til musikundervisning, 
som vil være problematisk for et kommunalt musikskoletilbud, 
som burde være for alle. 
   
På baggrund af disse bekymringer vil vi opfordre til at Gribskov 
Kommune i relation til Budgettet for 2023-26 ikke iværksætter 
besparelser på musikskolen. 
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Høringssvar Høringspart 
Ingen midler til fortsættelse af kulturpas 
I Gribskov Kommune har det de seneste 3 år været muligt at 
søge kulturpas til børn og unge af forældre, som ikke har 
ressourcer til, at børnene/de unge kan gå til aktiviteter i fx 
kulturskolen. 
 
Kulturskolens undervisningstilbud hører som nævnt ovenfor til i 
den dyrere end af fritidstilbuddene i kommunen. En afskaffelse 
af kulturpasset vil kunne gøre det vanskeligt for nogle forældre 
at få råd til at børnene går i kulturskolen, og vil derfor kunne 
betyde, at den sociale skævhed adgangen til tilbuddene bliver 
større. Kulturskolens bestyrelse foreslår derfor, at der på de 
kommende års kommunale budget afsættes midler til en 
fortsættelse og permanentgørelse af kulturpasset.  
 
Gribskov Kulturskoles bestyrelse 
 
Gilleleje 10. september 2022 KULTURRÅDET 
Høringssvar til Råderumskatalog på Kultur, Idræt og 
Forebyggelse 
 
Kære udvalg 
 
På kulturrådets møde d. 29/8 var spareforslagene som 
beskrevet i råderumskataloget på dagsordenen. Det var et 
meget bekymret Kulturråd, der gennemgik det udsendte 
råderumskatalog. 
 
Kulturrådet har forståelse for nødvendigheden af, at der skal 
findes besparelser på kommunens budget for 2023 og frem. 
Kulturrådet har derimod ingen forståelse for forslagene om helt 
at nedlægge Kulturrådspuljen på 216.000 kr., Kulturrådets 
børne- og unge-pulje på 71.000 kr. og kraftigt reducere de 
øvrige kulturbeløb. En så drastisk reduktion i kulturområdets 
økonomi vil have store konsekvenser for de kulturelle 
foreningers muligheder for at lave aktiviteter til gavn for både 
lokalområder, turismen og kommunen, Det må være muligt i så 
stort et budget som Gribskovs på 2,9 milliarder at finde andre 
måder at opnå de ønskede besparelser. 
 
Gribskov er en geografisk stor kommune begunstiget af at have 
utallige kulturelle foreninger, der drives af ulønnede frivillige. 
De kulturelle foreningerne drives ud fra en ”not for profit” 
filosofi, og har ikke en stor kapital at trække på. Kommunal 
støtte er derfor vigtig i forbindelse med udvikling og 
nytænkning, og er også ofte en forudsætning for at opnå støtte 
fra fonde og sponsorer i forbindelse med større planer og 
aktiviteter. 
 
Borgerinddragelse er et vigtigt element i en nærdemokratisk 
kultur. Et kulturråd bestående af medlemmer fra de kulturelle 
foreninger og valgt direkte af foreningerne er garanti for, at 

Kulturrådet 
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Høringssvar Høringspart 
foreningernes ønsker og behov bliver hørt – det er vigtigt for 
kulturens eksistens, alsidighed og synlighed. Kulturrådets 
medlemmer er alle ulønnede frivillige med 
sekretariatsassistance fra kommunen. Kulturrådets pulje er 
udover et beløb også en vigtig anerkendelse af og motivation 
for det frivillige arbejde. Besluttes en nedlæggelse af puljerne, 
er det de facto en nedlæggelse af Kulturrådet og dets støtte og 
påvirkning af udviklingen af kulturelle tilbud i kommunen.  
 
Der er stor fokus på kultur, ikke blot fordi vi er kommet om på 
den anden side af Corona, men også fordi gode kulturelle tilbud 
både samler og tiltrækker fastboende og turister i alle aldre. 
Der er gang i og planer for omfattende boligbyggeri i 
kommunen, og et bredt udsnit af kulturelle aktiviteter er med til 
at gøre kommunen til et godt sted at bo og attraktiv for 
kommende borgere. Det er vigtigt, at der er kulturelle 
aktiviteter i nærheden, som man kan engagere sig i og deltage i 
sammen med andre. Kulturelle aktiviteter er også et 
kærkomment afbræk i en travl og krævende hverdag. 
 
Er der ikke støtte til kulturelle aktiviteter er der risiko for, at 
aktiviteterne helt bortfalder, eller at det 
frivillige arbejde må erstattes af betalt arbejde, til skade for 
både den enkeltes og kommunens økonomi. Vi kan ikke være 
bekendt ikke at støtte op om det store arbejde, de frivillige 
bestyrelser og medlemmer gør, for at kommunen er et godt 
sted at bo. 
 
Vi håber, at udvalget i de kommende forhandlinger når frem til 
en bibeholdelse af Kulturrådets puljer til gavn for en fortsat 
aktiv kultur. 
 
Inspiration hentet fra Gribskovs hjemmeside om politikker og 
strategier: 
 
Udvikling af de kulturelle tilbud og aktiviteter skal gøre Gribskov 
til en attraktiv kommune, som understøtter det gode liv for 
kommunens borgere og gæster. Alle borgere skal derfor have 
mulighed for at opleve glæden og fællesskabet i forbindelse 
med kulturelle aktiviteter  
 
Skal foreningslivet trives og udvikles, er det vigtigt, at det 
understøttes af en aktiv politik og indsats. En sådan indsats 
sikrer, at kulturen vedbliver at være et pejlemærke for borgere 
og gæster. 
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Høringssvar Høringspart 
Idrætsrådets høringssvar, budget 2023-26. 
Idrætsrådet tager udgangspunkt i det fremsendte 
høringsmateriale, og vil på den baggrund stille følgende 
spørgsmål og bemærkninger: 
1. Hvilke overordnede målsætninger og indsatser har været 

grundlag for valget af spareforslag, inkl. foreløbig 
prioritering? Har man overvejet, hvilke grupper, der vil blive 
ramt af besparelserne, hvis de gennemføres? Idrætsrådet 
foreslår, at man prioriterer de sårbare grupper: De unge, De 
ældre, og De, der har svært ved at transportere sig langt til 
et idrætstilbud. Spareforslag, der fortrinsvis vil være 
problematiske for disse grupper, sættes sidst i 
prioriteringen.  

 
2. Specielt vil vi fremhæve, at forslag 6a og 6b, vedrørende 

aktivitetstilskuddet til arbejdet med børn og unge under 25 
år, vil ramme virkelig hårdt i flere klubber. Tilskuddet er 
afgørende for at kunne holde kontingenterne i en rimelig 
størrelse, så alle har mulighed for at kunne den idræt, de 
ønsker.  

 
3. Gribskov´s idrætsklubber kan opdeles i 2 kategorier, de 

klubber, der får lokaler stillet gratis til rådighed i de 
kommunale og de selvejende haller og de klubber, der får 
75% af deres udgifter dækket.  
Idrætsrådet noterer sig, at der er to spareforslag, der retter 
sig mod lokaletilskud til de yderligt beliggende klubber, inkl. 
spejderklubberne på Kulturrådets område, begge forslag 
med meget store besparelser. 
Idrætsrådet ønsker, at der ses ens på besparelser for vores 
klubber, da der ellers vil ske en yderlig skævvridning af 
økonomien i klubberne alt efter, hvor de har hjemsted / 
dyrker deres idræt og opfordrer til en dialog også omkring 
tilskuddet til de selvejende haller, hvis lokaletilskuddet 
kommer i spil. 

 
4. Med henvisning til KIF’s besluttede prioriteringsliste på 

Råderumskatalog budget 2023-26 kan Idrætsrådet tilslutte 
sig de nævnte emner under pkt. 3, 4, 17, 18, 22, 23 og 24, 
der er prioriteret som nr. 1-7 inkl. af udvalget. Disse 
besparelser beløber sig til i alt kr. 2,3 mio.  
 

I Idrætsrådet er vi meget bekymrede over hvilken indflydelse 
spareforslagene vil have for Idrætten i hele Gribskov. Vi har 
erfaret at alle klubber er trængte på økonomien, mangel på 
frivillige og medlemstallene er stadig på et lavt niveau efter 
Corona.  
 

Idrætsrådet 
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Høringssvar Høringspart 
Idrætsrådet ønsker, at der ved besparelserne tages videst 
muligt hensyn til de sårbare grupper, både i forhold til den 
fysiske sundhed og den psykiske sundhed, som er under 
voldsomt pres i vores kommune jf. den nyligt udkomne 
sundhedsprofil.  
 
Idrætsrådet den 11. september 2022. 
 
Jeanette Jensen 

Formand 
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Øvrige henvendelser og høringssvar 
 

Høringssvar Part 
Høring vedr.  ”Budget 2023-2026” 
Med skrivelse af 11. september 2022 er oplægget til ”Budget 2023-
2026” sendt i høring. 
Høringsperioden løber fra 30. august til 12. september 2022 kl. 08.00 
Efter en gennemlæsning af ”Administrationens budgetoplæg for budget 
2023-2026’’, som Økonomiudvalget på sit møde d. 29. august 2022 har 
valgt at sende i høring, skal DH Gribskov hermed afgive følgende 
høringssvar: 
Vi fra DH Gribskov er dybt målløse, chokerede og opgivende i relation 
til indholdet i budgetbesparelserne. 
Velfærden og retssikkerheden omkring kommunens borgere, herunder 
sårbare børn og unge og deres familier og pårørende, voksne 
mennesker med handicap, mennesker i berøring med jobcentre samt 
ældre, har ikke været prioriteret igennem de seneste budgetter, hvilket 
mærkes meget tydeligt fra vugge til grav. I DH Gribskov kan vi 
konstatere, at mennesker med handicap og deres familier og pårørende 
i høj grad lades i stikken i vores kommune.  
Vi er bekymrede for vores borgere i alle aldre på bl.a. følgende 
områder: 

• Demente borgere, som vi ofte har talt om, mht. hvordan de 
bedst hjælpes. Der er mange demente borgere, og antallet er 
støt stigende. Vi undres over, at administrationen kan foreslå at 
stoppe al træning af hjemmeboende demente, og at Holbohave 
foreslås lukket? 

• Flextur, som har 8.000 – 9.000 ture årligt, foreslås lukket? Flex-
tur, som er meget nyttig – også for mennesker med flex-
handicap, fordi der ingen begrænsninger er mht. antal ture. 

• Sammenlægning af skoler og nedlægning af klubtilbud til unge 
kan ramme sårbare børn og unge. 

• Nedlæggelse af Frivilligcentre  

• Nedlæggelse af Seniorcentre  

• Lukning af Billedskolen – hvor nogle sårbare børn, der ikke 
rummer holdtræning, trives og hjælpes. 

• Nedskæring af rengøring og tøjvask til hver 4. uge for Gribskovs 
ældre borgere, der har behov for hjælp. 

• Nedlægning af Idrætspasset 

• Nedlægning af pas til selvtræning. 

• Standse vedligeholdelse/fjerne tilgængeligheden til strandene. 

Bestyrelsen Danske 
Handicaporganisationer 
(Gribskov) 
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• Forringelse af serviceniveauet på BPA-området. 

• De mennesker der er i berøring med jobcentrene og oplever 
lange opslidende forløb. 

• Lukke Familieskolen 

• Hjemmeundervisning af sårbare børn. 

• Og meget mere. 

Derudover har vi i DH Gribskov med tristhed måttet konstatere, at 

kommunen påtænker at spare kommunens borgerrådgiver væk.  

Dette finder DH-Gribskov, som repræsentant og talerør for kommunens 

borgere med handicap, at være en dybt kritisabel spareøvelse, der 

risikerer at sætte retssikkerheden yderligere over styr for udsatte 

borgere og borgere med handicap.  

Borgerrådgiverens vigtigste rolle er netop at bistå borgerne med hjælp 

og rådgivning i forbindelse med deres kontakt med kommunen. Endnu 

vigtigere har borgerrådgiveren den væsentlige funktion at holde 

uvildigt tilsyn med den service, der tilbydes til borgerne, samt sikre 

kvaliteten i den kommunale sagsbehandling.  

Ved at spare og dermed fjerne borgerrådgiveren vil borgernes 

sikkerhed for, at de får den service og den kvalificerede sagsbehandling, 

de har krav på iflg. lovgivningen, blive fjernet, hvorved deres 

retssikkerhed i forhold til, at de får den hjælp, de har behov for, trues, 

da der således ikke længere er nogen uvildig myndighed til at 

kontrollere, at dette rent faktisk også sker.  

Dette mener DH-Gribskov i særlig grad vil kunne ramme de udsatte 

borgere og borgere med handicap, der ikke har ressourcerne eller 

forudsætningerne for at kunne kontrollere, at de modtager det, de er 

berettiget til, og omvendt klage, hvis dette ikke er tilfældet. Det er 

netop i disse tilfælde, at borgerrådgiveren spiller en helt central rolle i 

forhold til at sikre de mest udsatte borgeres retssikkerhed i den 

kommunale sagsbehandling. 

Selvom borgerrådgiveren på papiret er en kan-opgave, mener DH-

Gribskov således ikke, at man som kommune kan spare en så vigtig 

funktion som borgerrådgiveren væk, hvis Gribskov Kommune vil være 

en kommune, der ønsker at sikre borgernes retssikkerhed på langt sigt.  
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De underliggende punkter er punkter vi også beskrev i vores 

høringssvar i 2020, som dog desværre stadigvæk er aktuelle og derfor 

nævnes igen fordi det fortsat ikke er lykkedes forvaltningen at 

tilrettelægge sagspraksis med udgangspunkt i denne tilgang, set fra DH 

Gribskovs side. 

• Det er et gennemgående træk, at forvaltningerne skal 
optimeres med tilstrækkelige og nødvendige tilpasninger, så 
opgaverne løses og ressourcerne bruges bedst muligt.  

• Når økonomien er stram og opgaverne er mange, vil vi fra 
handicapområdet pege på nødvendigheden af, at behandlingen 
af sager for mennesker med handicap, sker effektivt, hurtigt og 
korrekt ved sagsbehandlere med stor faglighed og kompetence. 
Det er desværre ikke, det vi oplever, når vore medlemmer 
beretter om den sagsbehandling, man udsættes for. 

• Vi må, som minimum, kræve, at forvaltningsloven overholdes, 
således at der udarbejdes mødereferater og lægges notater, 
som klarlægger sagsforløb. En medborger med handicap har 
også krav på, at sagsbehandleren hjælper borgeren omkring de 
rettigheder loven giver, med henblik på i størst muligt omfang, 
at nærme sig en normal tilværelse for mennesker 
medhandicappede, familien og de pårørende. Lige muligheder 
for alle. 

• Når sagsbehandleren og borgeren ikke er modspillere, kan man 
gennemføre en hurtig og korrekt afklaring af de kommunale 
ydelser og den hjælp, som den enkelte er berettiget til og 
undgå langtrukne og inkompetente sagsbehandlinger, som i 
den sidste ende kan føre til ulykkelige oplevelser og ankesager. 
Vi kan se i land-statistikken, hvor ringe det står til. En særlig 
gevinst er også, at det bliver billigere for kommunen at 
gennemføre den korrekte sagsbehandling i første omgang. Det 
vil nok være nødvendigt at bruge kræfter på erfaringsopsamling 
og efteruddannelse for at effektivisere sagsgange, men det må 
være i alles interesse. 

• I sager omkring sårbare børn og deres familier oplever vore 
patientforeninger, at der ikke er den nødvendige forståelse og 
faglige kompetence til stede. Igen kan det udvikle sig 
unødvendigt tungt og belastende for en familie, hvis man ikke 
kan få den hurtige og korrekte hjælp fra sagsbehandlerne. 
Hvilket i sidste bliver belastende for økonomien i Gribskov 
Kommune. (Jeg synes, at dette punkt er meget vigtigt at 
gentage, og gerne med en understregning af, at vi ikke har 
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oplevet fremgang på dette område, hvilket dermed også koster 
kommunen dyrt – jf. omtalen af en tilflyttet familie, der koster 
4 mio. på et enkelt år, i budgetmaterialet) 

• Vi ønsker alt i alt, en hurtig, korrekt og faglig kompetent 
sagsbehandling omkring mennesker med handicap og peger på, 
at det såvel på kort sigt, som på lang sigt, giver borgeren den 
bedste livsoplevelse og kommunekassen den laveste udgift. 

September 2022 på vegne DH Gribskov – Kirsten Rolfsager, 
næstformand 
 
Hej Bent –  
Jeg har et forslag til at spare på kommunens elforbrug i denne tid og 
den kommende - Jeg foreslå, at man lukker rådhusene fredag, så man 
kan lukke ned for varmen allerede torsdag og resten af weekenden - et 
yderligere tiltag kunne være at åbne/påbyde flere hjemmearbejdsdage, 
men her sparer man selvfølgelig ikke på varme, hvis ikke der er lukket, 
men medarbejdere sparer på transport. Det kunne være et godt signal 
overfor samfundet, så vi ikke risikerer at få lukket for strøm m.v. 

MMS til Borgmesteren 

Kære Bent 
Jeg har læst dit budgetforslag som jeg synes er interessant på mange 
områder. 
Men set ud fra en kulturforening for børne og unge som spejderne er, 
bliver jeg meget bekymret. 
 
Jeg tænker at dette må bero på en fejlopfattelse omkring spejderne 
som organisation. 
 
Spejderne er hjemmehørende under børn og unge kulturforeninger og 
ikke under idrætsområdet, derfor er dette budget oplæg alarmerende 
læsning for alle spejderne organisationer i Gribskov. 
 
Jeg forstå og anerkender gerne, vi skal spare på dette kommunale 
budget, men synes det var på sin plads såfremt man ønsket at hjemtage 
besparelser blandt børn og unge organisationer dette skete generelt på 
både kultur- og idrætsområdet. 
 
Du har lige besøgt vores landslejr 22 i Hedeland og jeg ved fra deltager, 
at du var imponeret - det er altså det grundlæggende du med dette 
budgetoplæg fjerner med et pennestrøg. 
 
Vi havde sidste år en længere debat omkring kommunens rideskoler 
som blev hævet i deres støtte selvom netop kulturrådet var bekymret 
omkring den økonomi der var til rådighed og hvilke konsekvenser dette 
kunne få for fremtiden. 
 
Må jeg ikke som fg. gruppeleder af en af de største 
spejderorganisationer i kommunen bede om man genbesøger dette 
punkt i dit oplæg. 
 
Med venlig hilsen 

Tonny N Jensen. 
Gruppeleder DDS Holbo 
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Tonny N Jensen. 
Gruppeleder DDS Holbo 
Ved skoven 8 3200 Helsinge. 
Kære Byråd.. 

Jeg tillader mig at genfremsende vores brev til byrådet af 9.8.2022 - 
som svar til høringen. 

Herudover vil vi gerne understrege den unikke eksponering, som 
Nordsjælland Håndbold giver Gribskov og de to andre hjemkommuner 

Lørdag den 3.9 spillede Nordsjælland Håndbold i  Ålborg og der var over 
4000 i Gigantium - og samtidigt fulgte  125.000 seere 2. halvleg på TV2 - 
en 2. halvleg som de unge drenge i lysegrønt for øvrigt vandt. En ganske 
markant eksponering. 

Tilmeld markerede den danske presse kampen med at vise vedlagte 
billede, med Gribskov logo i centrum.  

Vi håber på en positiv behandling ved budgetforhandlingerne. Hvis 
Gribskovs budget kan forbedres ved en anden betalingsplan end den 
aktuelle, så er vi lydhøre, men det er væsentligt for Nordsjælland 
Håndbold, at den kommunale opbakning bevares med samme styrke i 
vores regnskabsår..      

Tidligere fremsendt mail: 

Kære Borgmester og Byråd, 

Der pågår sikkert nogle svære budgetforhandlinger, og derfor vil vi 
gerne sende denne formelle anmodning til Gribskov Kommune om at 
fortsætte samarbejdet også efter denne sæson, 

Vi er stolte af, at vi i hård konkurrence med mange pengestrærke 
kræfter er i stand til at sætte Nordsjælland og Gribskov Kommune på 
landkortet med en organisation der udad til er yderst professionel, og 
som kan tiltrække også passionerede unge bestyrelsesmedlemmer - 
men som næsten udelukkende baserer sig på frivillig arbejdskraft. 

 
 Gribskov Kommune  
att.: Byrådet  
Rådhusvej 1 1  
3200 Gribskov  
Nordsjælland Håndbold er meget stolt og glad for den støtte, vi gennem 
årene har fået fra vore 3 hjemkommuner; dels i form af 
guldpartneraftaler og dels til at sikre den nødvendige egenkapital. Vi 
har for øjeblikket en guldpartneraftale mellem Gribskov Kommune og 
Nordsjælland Håndbold som udløber den 30.06.2023. Dette har været 
med til at sikre, at vi fortsat kan være med til at sætte Nordsjælland på 

Nordsjælland Håndbold 
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det sportslige landkort i én af de sportsgrene, som har størst 
udbredelse og tilskuerappel i Danmark.  
Vi vil derfor bede Gribskov Kommune om at fortsætte samarbejdet, og 
forlænge aftalen i sæsonen 2023-24 – og da helst underskrive en 
flerårig aftale, som sikrer Nordsjælland Håndbold yderligere tryghed.  
Nordsjælland Håndbold er inde på en ungdomssatsning, som gerne 
skulle bringe os tilbage til en situation hvor en stor del af spillerne har 
en lokal baggrund – ikke på grund af postnummer, men på grund af 
talent. Nordsjælland Håndbold er pt. placeret på en af de yderste 
pladser i håndboldligaen – og det er vores strategi, at den gerne skal 
konverteres til en stabil ligaplads, men det kræver, at alle vores 
partnere fortsat vil løfte i flok. Satsning på talent og udvikling kan 
betyde et tilbageskridt i form af nedrykning, men vi er overbeviste om 
talentstrategien er den rigtige på sigt og er med til at motivere de unge 
talenter.  
Den økonomiske usikkerhed, som er dukket op som følge af corona-
krisen og Ukraine-krigen, gør, at opbakningen fra vore hjemkommuner 
betyder ekstra meget; både krone- og øremæssigt, men ikke mindst 
overfor andre potentielle sponsorer. Helsingør Kommune har modsat 
det der har været nævnt i pressen beholdt niveauet, blot er Helsingør 
Forsyning via Kronborg EL indtrådt som partner for de sidste 45.000.  
En unik medieeksponering  
Hvad er det så Nordsjælland bidrager med?: En unik medieeksponering 
til gavn for turisme og øvrige erhverv.  
Den primære eksponering som Nordsjælland Håndbold tilbyder, er 
ved/i/omkring vores kampe. I den kommende sæson spiller ligaholdet 
minimum 30 kampe, hvoraf halvdelen er på hjemmebaner, mens vi 
med udebanekampene rammer hele Jylland og Fyn. Vores 4 NH-
talenthold spiller mod sjællandske og fynske hold – og spiller hver ca. 
20 kampe. I dag får Gribskov Kommune eksponering på bander og 
gulve, billetter til kampe og tilhørende VIP-arrangementer, logo på 
kamptøj, synlighed på NH’s og på Divisionsforeningens hjemmeside og 
andre sociale medier, nyhedsbrev til alle interesserede, mailservice til 
VIP-medlemmer, Kampavis m.v.  
Det er imidlertid vores opfattelse at vi i samarbejde kan gøre denne 
eksponering og markedsføring af Gribskov endnu mere målrettet. Vi 
har derfor startet en dialog med Kultur- og Fritids forvaltningen om 
hvordan Gribskov Kommune kan få endnu mere ud af investeringen.  
Nordsjælland Håndbold er en rollemodel for elitesport i Gribskov 
Kommune. Denne rolle understreges yderligere ved, at Nordsjælland 
Håndbold i sæsonen 2020-21 blev udvidet med en særlig satsning, NH-
talent. Denne satsning har vist sig så succesfuld, at vi kan notere os, at 
vi i både U17 og U19 årgange bliver mellem 5-6 bedste i Danmark – og 
vi er blevet storleverandør til ungdomslandsholdene med hele 6-7 
mand i trupperne her i sommer. Begge disse hold er et attraktivt mål 
for alle Nordsjællands drenge ungdomsspillere. Vi har derfor netop 
lanceret et tilsvarende projekt for U17-pigerne og det er vores mål at vi 
også her kan sikre at det er attraktivt for unge at vælge Nordsjælland 
fremfor de jysk-fynske alternativer.  
NH-talent betyder også at Nordsjælland Håndbold bidrager kraftigt til 
den værdi der skabes for Gribskov Kommune og dens institutioner. 
Mange af de knapt 40 spillere, der indgår i NH Talent ville have valgt 
skoler udenfor hjemkommunerne. Dermed ville en del af de ca. 
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3.000.000 som udbetales i bloktilskud for eleverne være kanaliseret til 
andre kommuner.  
Nordsjælland Håndbold er det sted erhvervslivet mødes i 
Nordsjælland  
Er der et nordsjællandsk marked, kan man spørge? Hvis man spørger de 
repræsentanter fra jobcentrene, der deltager i vores netværksmøder, 
vil svaret helt klart være ja – og det er vores vurdering at arbejdskraften 
i høj grad er bevægelig mellem kommunerne.  
Nordsjælland Håndbolds Erhvervsnetværk er kendt som ét af de 
stærkeste i Nordsjælland og har en stærk fokus på at give deltagerne 
værktøjer og inspiration, de kan bruge i egne job – og så er det et 
vældig godt sted, at skabe kontakt til virksomheder. Gribskov 
Kommunes Jobcenter og Nordsjællands Rekrutterings Service har 
deltaget med stor frekvens og dette har skabt en god forbindelse 
mellem Gribskov Kommunes Jobcenter og Nordsjællands Rekrutterings 
Service og erhvervslivet og som resultere i både ordinære job og job til 
udsatte.  
Tilsvarende ser vi en række virksomheder række ud på tværs af 
kommunegrænserne. Et klart eksempel er en Slangerup-virksomhed – 
Austrotherm – som har valgt Nordsjælland Håndbold som partner, fordi 
vi netop har et netværk, der rækker på tværs af hele det 
nordsjællandske område og man mødes ikke kun meget formelt, men 
også i mere ”neutrale” situationer, som en håndboldkamp også er – det 
er et sted hvor man lærer hinanden at kende på en anden måde.  
Tilsvarende er der en klar interesse for en virksomhed som ForSea fra 
Helsingør at tiltrække kunder fra hele Nordsjælland. Derfor er 
Nordsjælland Håndbold et godt sted at mødes, hvis man har en 
interesse, der rækker ud over det meget snævre. 

Nordsjælland Håndbold – det stærkeste nordsjællandske brand  
Nordsjælland Håndbold har traditionelt haft en udfordring med at 
tiltrække tilskuere på niveau med de øvrige klubber i HTH Herreligaen. 
Derfor lancerede vi 2019 ”projekt +1.000”. Dette projekt var så stor en 
succes, at vi sæsonen 2019/20 nåede på linje med de øvrige ligahold, 
der har et gennemsnit på 1.876.  
Desværre har corona-nedlukningen sat effektiv stopper for succesen, 
og vi er nu i gang med en genopbygning – men vi kan allerede nu se at 
vi er tilbage 2019 niveauet før åbningen af Royal Stage med ca. 1100 
tilskuere i gennemsnit.  
Det er vores vision at gøre vores hjemmekampe til en folkefest i 
Nordsjælland – ikke mindst når vi spiller i Helsinge-hallerne – og der 
igen tvivl om, at håndbold har en unik, folkelig appel, hvilket 
understreges af at EM-kampene i januar med et seertal på langt over en 
million.  
Samtidig gør talentholdene, at Nordsjælland Håndbold bliver mere 
synlig lokalt, regionalt og landsdækkende – og dermed bliver det 
stærkeste fælles brand i Nordsjælland – måske endnu mere kendt end 
nationalparken Kongernes Nordsjælland.  
Nordsjælland Håndbold ønsker at bruge vores platform og position på 
en måde, hvorpå vi drager et socialt ansvar for det samfund vi er en 
stor del af. Vi ønsker at understøtte Danske Handicaporganisationers 
vision om, at mennesker med handicap skal kunne leve et liv som alle 
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andre og vil hjælpe dem med at bevise, at mennesker med handicap 
kan have lige så stor glæde af at overvære håndboldkampe, som 
mennesker uden handicap kan have. Derfor vil vi fremadrettet 
arrangere særlige events til flere af vores kampe i løbet af sæsonen, 
hvor der iværksættes tiltag for at gøre vores håndboldkampe til store 
oplevelser for mennesker med forskellige handicap. I denne sæson 
arrangerer vi i samarbejde med Dansk Veteran forening og Dansk 
Idrætsforbund en fejring af af danske veteraner den 17. Septermber.  
Nordsjælland Håndbold er talent/elite overbygningen til Team 
Helsinge Håndbold  
Gribskov Kommune har udtrykt en ambition om at blive Team Danmark 
kommune, og initiativerne med idrætsklasser på Nordstjerneskolen og 
Gribskov Gymnasium er skridt på vejen. Team Helsinge Håndboldklub 
har en fantastisk børneafdeling, men når talentet skal udvikles, så har 
turen tit gået ud af området – hvor Fyn og Jylland har trukket mange 
unge til.  
Denne udvikling er vi ved at vende med den fælles satsning fra 
moderklubberne og Nordsjælland Håndbold i form af NH-talent: Nu 
holder vi på talenterne i det nordsjællandske og tiltrækker også talenter 
fra Københavns-området, og dermed er Team Helsinge Håndbold i 
samarbejdet med Nordsjælland Håndbold i stand til at levere dét 
eliteniveau, som Team Danmark kræver.  
Nordsjælland Håndbold er ikke kun elite, men har fokus på at sikre 
oplevelser for børnene i moderklubberne. Vi arbejder eksempelvis på at 
hjælpe med til, at håndbold skal være sjovt for alle børn og unge; 
uanset talent.  
Det er et også et stort øjeblik for de op mod 100 børn fra Team 
Helsinge Håndbold og andre klubber i Gribskov Kommune, deltager i 
indløbet, hvor de modtager de 2 holds spillere til kampene – og det 
giver garanteret også en klump i halsen på forældre og bedsteforældre 
på tilskuerpladserne! 

NH’s spillere assisterer som trænere i moderklubberne og medvirker i 
eksempelvis håndboldskolen i Team Helsinge Håndbold med omkring 
100 børn.  
Den korte version  
• Nordsjælland Håndbold skaber oplevelser for borgerne, der mødes til 
tophåndbold. Men det går også den anden vej, idet topspillerne også 
arbejder med træning af børn og unge i de tre moderklubber i Gribskov, 
Gribskov og Helsingør. Nordsjælland Håndbold-talent er et nyt 
alternativ til sportsefterskolerne i Jylland eller Fyn.  
• Kommunerne får som samarbejdspartnere adgang til ét af 
Nordsjællands stærkeste erhvervsnetværk.  
• Ligaholdet sikrer kommunerne en kraftig eksponering; ikke mindst via 
de TV-kampe, men sker også i Jylland, Fyn og overalt hvor vores 
ligahold eller ungdomshold optræder. En beregning viser, at de 250.000 
kr. hver kommune investerer, giver en eksponering til en værdi af 
625.000 kr.  
• Nordsjælland Håndbold har nytte af langsigtede partnerskaber, der 
giver mulighed for at tilknytte unge talenter med udviklingspotentiale 
på 2-3 kontrakter  
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• Så Nordsjælland Håndbold anmoder baseret på vores værdi som 
samarbejdspartner og flagskib for Gribskov Kommune om fortsat at 
være vores samarbejdspartner i også i 2023-24 og meget gerne i årene 
fremover.  
 
Til allersidst skal fremhæves, at Nordsjælland Håndbold er helt 
enestående på eksempel frivilligt arbejde. Alt det daglige arbejde 
inklusive kamparrangementer udføres af ca. 100 frivillige, der styres af 
enkelt deltidsansat medarbejder. Sportschef, direktør, bestyrelse er alt 
sammen frivilligt arbejde  
Med venlig hilsen  
Med venlig hilsen 

 

 

 
 
Til Byrådet, Gribskov Kommune 

Høringssvar om Gribskov Kommunes budget 2023-2026. 

Skolernes kerneopgaver friholdes for besparelser 

Vi vil gerne anerkende det administrative oplæg, idet det har fokus på 
reduktioner, som ikke direkte forringer folkeskolens kerneopgave. 

Halsnæs-Gribskov 
lærerkreds 
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Gribskov Kommune har et højt forbrug på området Skole, Børn og 
Familie, men det er ikke kommunens folkeskoler, der er dyre i drift.  

Kommunens økonomi er udfordret, men vi havde håbet, at der i dette 
budget blev mulighed for udvidelser, der kunne understøtte 
folkeskolernes kvalitet og økonomi, da skolerne har været igennem 
massive besparelser inden for de sidste par år, ikke mindst ved 
rammebesparelsen på 3% for to år siden. 

Merforbruget på det specialiserede område i indeværende budgetår 
2022 er bekymrende, hvor Socialområdet for børn og voksne står til at 
skulle finde betydelige millionbeløb.   

Bekymringen går specifikt på, at de af udvalget Skole Børn og Familie 
vedtagne tiltag - for at indhente dette underskud ikke kan lade sig gøre, 
da budgetter på såvel det almene som det specialiserede område er 
presset til det yderste: Alle budgetterede midler på skoleområdet bliver 
brugt til kerneopgaven på skolerne. 

Vi opfordrer derfor Byrådet til at dække dette underskud, eller en del af 
dette underskud, gennem den budgetterede bufferpulje i indeværende 
budgetår, sekundært en udligning over kommunens kassebeholdning. 

Tilfør de nødvendige ressourcer eller tag en strukturdebat 

En stærkt iøjnefaldende post i Administrationens oplæg er punktet om 
skolestrukturen. Her peges der på væsentlige besparelser fra 2023 og i 
overslagsårene.  

Vores medlemmer på skolerne oplever de årlige budgetudmeldinger 
som en tilbagevendende gyser. Når der peges på besparelser, stigende 
frem til 2026, er dette med til at skabe utryghed. Som ansat ved man 
ikke, om ens arbejde er i fare, om man som ansat lærer på én af de 
mindre afdelinger kommer til at stå i en situation med arbejdsmangel 
med afskedigelser til følge. 

Vi er klar over, at børnetallet i Gribskov Kommune er faldende frem 
mod 2027/28, og at skolernes budgetter og tildelingsmodel således 
fortsat vil være pressede i resten af indeværende årti med den 
nuværende skolestruktur. 

Vi ser i den sammenhæng to veje at gå. Enten skal Byrådet tilføre flere 
resurser til skoleområdet, eller også skal man igangsætte en debat om 
skolestrukturen i Gribskov Kommune. Midler, fundet gennem evt. 
omstruktureringer skal hovedsageligt tilføres skolerne for at styrke 
kvaliteten og økonomien. Fastholdes hovedparten af midlerne på 
området, så kan debatten måske blive pædagogisk og konstruktiv.  

Vi kunne ønske os en langsigtet plan frem for små besparelser, som ikke 
rækker på den lange bane. Der er brug for løsninger, der er holdbare! 

Fastholdelse og rekruttering  
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Gribskov Kommune står ligesom mange andre kommuner med en 
fastholdelses- og rekrutteringsudfordring. Vi foreslår følgende: 

Fastholdelse og rekruttering: Gribskov -Halsnæs Lærerkreds foreslår, at 
der nedsættes en arbejdsgruppe kommunalt, der i samarbejde med 
Gribskov- Halsnæs Lærerkreds afdækker initiativer, som kan 
understøtte fastholdelse og rekruttering i Gribskov Kommune.   

Sammen om Skolen: Udvalget Skole, Børn og Familie træffer beslutning 
om, hvordan det nationale samarbejde ”Sammen om Skolen” etableres 
i Gribskov Kommune. Samarbejdet bør understøtte forhold omkring 
lærernes praksis, fokus på Co-Teaching, inklusion på skolerne, 
implementeringen af det nye evalueringssystem, efter- og 
videreuddannelse og andre vigtige beslutninger på skoleområdet. 

 

På vegne af Kredsstyrelsen for Gribskov – Halsnæs Lærerkreds 

 

Michael Bie Andersen   Allan Nielsen  

Kredsformand Gribskov-Halsnæs Lærerkreds
 Næstformand Gribskov-Halsnæs Lærerkreds 

 

BUPL Nordsjælland takker for muligheden for at afgive høringssvar 
vedr. budget 2023 i Gribskov Kommune.  
Vi er bevidste om, at Gribskov Kommune står overfor nogle svære 
beslutninger for at få den økonomiske budgetkabale til at gå op. 
 
BUPL Nordsjælland noterer med tilfredshed, at Skole, Børn og 
Familieudvalget i deres prioriteringer i råderumskataloget har taget 
stort hensyn til den daglige drift, således at de forslag, der vil betyde 
reducering af det faste personale i vid udstrækning er nedprioriteret. 
 
Dette anser vi som afgørende, i forhold til at kunne opretholde det 
nuværende serviceniveau og skabe den nødvendige ro på området. 
 
Hvis Udvalget får brug for at finde yderligere midler, anbefaler vi, at der 
fortsat er fokus på, at der ikke bliver reduceret i personalet, men at 
midlerne findes ved f.eks. at fravælge Haver til Maver, da dette tilbud 
benyttes af et begrænset antal børn i forhold til prisen. 
 
Vi vil på det kraftigste advare mod at reducere midler, der er målrettet 
de børn og unge, der er mest udsatte og/eller sårbare. Gribskov 
Kommune oplever – ligesom mange andre kommuner – en stigning i 
sårbare børn og unge og en nedlæggelse af SFI kan gøre problemerne 
værre. 
 
Ungdomskulturhusene er medvirkende til at holde de unge fra at lave 
ballade og vi håber I vil beholde begge afdelinger.  

BUPL Nordsjælland 
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Da en del af den økonomiske udfordring i Gribskov Kommune stammer 
fra det specialiserede område, opfordrer BUPL Nordsjælland til, at der 
udarbejdes en analyse for hvad investeringer på børne-ungeområdet vil 
medføre af sparede midler på en længere bane. 
 
Derudover opfordrer BUPL Nordsjælland byrådet til at arbejde intensivt 
for at fastholde medarbejdere i Kommunen. Der er på nogle områder 
en stor personaleomsætning og 8 faglige organisationer er i dialog med 
administrationen om emnet. Den rekrutteringsindsats, der er 
påbegyndt, er kun en del af løsningen for at have medarbejdere nok 
men det er ligegyldigt, hvis Gribskov Kommune ikke kan fastholde det 
nuværende personale. For at understøtte dette, er det vores klare 
anbefaling, at Gribskov Kommune i langt højere grad anerkender de 
tillidsvalgte og giver dem vilkår der gør, at de kan udføre deres hverv. 
 
BUPL Nordsjælland stiller sig som altid til rådighed for uddybning af 
indholdet i høringssvaret 
 
Med venlig hilsen 
 
Dorte Ellegaard                                                                                                     
Næstformand BUPL Nordsjælland                                                                       
 
Pernille Martens Jensen 
FTR 
 

På vegne af 3F Frederiksborg kommer her høringssvar. 
 
I 3F Frederiksborg ser vi gerne, at Gribskov følger København og en 
række andre kommuner, når det kommer til bruge af kontrolenheder 
mod social dumping inden for kommunens egne aktiviteter. Det kan 
være kommunale byggerier, rengøring, transport og pasning. 
Med en kontrolenhed vil Gribskov Kommune i fremtiden kunne gøre op 
med leverandører, der bryder kommunens etiske spilleregler og 
forskellige klausuler. Samtidig med at bevæge sig på retfærdighedens 
sti, vil kommunen potentielt også kunne tjene penge på indsatsen. 
 
I Københavns Kommune tjente man i 2021 4,7 millioner på at have 
kontrolenheder. Det sker gennem boder, når leverandørerne afsløres i 
for eksempelvis social dumping. 
Med kontrolenheder sikre kommunen dermed, at borgernes 
skattekroner ikke bruges på svindel og samtidig med kan de skabe 
økonomisk gevinst, hvis en leverandør snyder med løn, pension, ferie, 
timeantal osv. 
 
Selv om Gribskov står foran ganske store besparelser de kommende år, 
så vil en investering i en kontrolenhed uden tvivl være en rentabel 
løsning for kommunen. 
Samtidig med vil man ikke starte fra bunden, da Københavns Kommune 
tilbyder samarbejde inden for Region Hovedstadens kommuner. 

3F Frederiksborg 
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Dermed kan Gribskov få sparring og vejledning i organisering og sager 
undervejs. Det måske endda føre til koordinerede indsatser mellem de 
respektive kommuner, der har kontrolenheder. 
 
I 3F Frederiksborg ser vi positivt på kontrolenhederne i kommunerne på 
trods af, at de kan tage sager væk fra os. For vi ønsker faktisk ikke at 
kæmpe med hverken offentlige eller private arbejdsgivere. Vi ønsker 
blot lovgivning og overenskomster overholdt. At vores medlemmer har 
de vilkår, de har krav på. At både danske og udenlandske kollegaer 
behandles ordentligt. 
Det sender også et tydeligt signal til borgerne i Gribskov om, at 
kommunen tager skattekronerne seriøst. At I passer på samfundet. 
 
Vi er klar til at bidrage med viden og specifikationer til stillingen. 
Desuden anbefaler vi Gribskov Kommune at tage en dialog med CSR-
enheden i Københavns Kommune for at få igangsat det her arbejde. Her 
vil administrationen også kunne få kortlagt endnu mere omkring 
økonomi, indsatser og effekter. 
 
De bedste hilsner 

Bjørn Rasmussen 
Kommunikationskonsulent 
 
Hegnsynets høringssvar på Gribskov Kommunens råderumskatalog. 

 Hegnsynet ser med stor bekymring på forslaget om at 
reducere/nedlægge Hegnsynssekretariatet.  

 Hegnsynet i Gribskov kommune gennemfører mange sager årligt. 
Faktisk gennemfører Hegnsynet i Gribskov kommune flere sager end 
vores nabokommuner - viser den seneste opgørelse. De mange sager 
kan skyldes vores demografi med bl.a. mange ressourcestærke 
sommerhusejere samt vores geografiske placering i forhold til 
hovedstaden.  

Hegnsynet i Gribskov har generelt et godt og professionelt ry blandt 
borgere, advokater mv. Det være sig i både den udøvende del, men 
også på det rådgivende niveau. Sekretariatet har telefontid hver 
mandag i tidsrummet 10-14, hvor mange henvendelser betjenes, 
borgerne rådgives, men endnu vigtigere; at mange sager afværges. I 
sekretariatet sker der altid en juridisk vurdering af Hegnsyns sagerne, 
ligesom der ved særligt krævende mundtlige henvendelser indhentes 
juridisk bistand.   

Hvis man vælger at sparre sekretariatsfunktionen, vil der forventeligt 
komme mange henvendelser til den øvrige administration på rådhuset. 
Denne service overfor borgerne risikerer at sættes over styr, hvis 
Byrådet vælger at spare sekretariatsfunktionen.  

Borger, som er i kontakt med Hegnsynet, er ofte af den opfattelse, at 
Hegnsynet er en Kommunal funktion, og dét vil uden tvivl få en negativ 
indvirkning på borgernes opfattelse af Gribskov kommune, hvis man 
hjemtager denne besparelse.   

Hegnsynet 
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Hegnsynet er et privatretlig tvistnævn og afgørelser kan ikke indbringes 
for andre administrative myndigheder, men kan alene indbringes for 
domstolene.  

 På vegne af Hegnsyn Gribskov kommune.  

 Tonny Nalepa Jensen / Jan Blomsterberg / Mette Dollerup.   

Mail Tonny@Tonnyjensen.info. 
Forslag til besparelser i Gribskov kommune  
Uden at have indgående kendskab til økonomien, tillader jeg mig, at 
komme med muligheder/forslag til hvor der evt. kan laves besparelser. 
 
Ældre, social og sundhed  
Rengøring:  
I forbindelse med eks. rengøring, kunne der ved individuel vurdering, 
altså efter hvor selvhjulpen man er, overvejes om nogle borgere kan 
”nøjes” med rengøring i dybden 1 gang om måneden, i stedet for alle 
skæres over en kam, at det som nu er hver 3 uge.  
Dem der ikke kan noget selv, har måske brug for rengøring hver 14 dag, 
og ved individuel vurdering kunne der måske rykkes lidt rundt på 
midlerne blandt borgerne.  
Det specialiserede voksenområde:  
Da der er sket en stigning af borgere indenfor området i forhold til 
Servicelovens § 107 og § 108, er der måske borgere der ikke bliver 
opkrævet egenbetaling som = Logi + kost + evt. andre ydelser så som 
rengøring og tøjvask, som indgår i taksten – altså ydelser, der er en 
integreret del af botilbuddet. 
 
http://www.socialjura.dk/content-storage/regler/2006/bek-1387-af-
1212-2006/ 
 
Beskæftigelse og Unge  
Nu kan det ikke ses i budgetbøgerne, hvor meget der bruges på udgifter 
til LÆ for syge i jobcenter om året. Jeg tillader mig alligevel at komme 
med nogle kommentarer/forslag.  
Eftersom jeg selv desværre har været i jobcentersystemet, har jeg 
oplevet fuldstændig unødige udgifter på lægefaglige udtalelser. Jeg fik 
en udtalelse hvori der stå, at der er mulighed for bedring i livskvalitet, 
hvilket iflg. loven (principafgørelse 58-18) = ingen udviklingsperspektiv 
og dermed ingen arbejdsevne. På trods af det, vælger man at holde mig 
ca. 1 år længere på kontanthjælpsniveau, og bruger så yderligere penge 
på LÆ fra Klinisk funktion, egen læge, smerteklinik samt 
funktionsevnetest. Derudover forlænger man borgerens (mig) 
afhængighed af at søge enkeltydelse til eks. briller og tandlæge. Der er 
også udgifter til § 34, som borgere kan søge udover den alm. 
boligstøtte.  
Økonomisk set, vælger man at holde borger på lav ydelse, i stedet for 
en førtidspension, men udsætter borgers mulighed for at kunne klare 
sig selv økonomisk samt presser borgerens ressourcer, så der kan blive 
tale om yderligere udgifter på sigt, såsom hjælp i hjemmet. Dette med 
en merudgift sideløbende med LÆ udtalelser, hjælp til medicin og lign. 
og § 34.  

Henvendelse fra Karina 
Mai Dideriksen  
 

mailto:Tonny@Tonnyjensen.info
http://www.socialjura.dk/content-storage/regler/2006/bek-1387-af-1212-2006/
http://www.socialjura.dk/content-storage/regler/2006/bek-1387-af-1212-2006/
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På åbenlyse sager burde man overholde loven og tage dem direkte med 
sunhedskoordinator, så der spares på udgifter til rehabiliteringsteam.  
Et rehabiliteringsteam består af tværfaglige repræsentanter, som er 
medarbejdere inden for forskellige områder i kommunen, 
beskæftigelse, sundhed og omsorg og det sociale område. Hertil en 
sundhedskoordinator (læge) fra Regionen. Det skal sikre, at alle 
relevante kompetencer står sammen om at anlægge et 
helhedsorienteret perspektiv på borgere, der er syge.  
Alligevel opleves det, at trods samling af gennemgået forløb, praktik og 
lign. samt lægefaglige udtalelser, at borgere bliver sendt ind til Klinisk 
Funktion (der hvor sundhedskoordinator arbejder), for at få en 
udtalelse. Når man skal for rehabiliteringsteam bliver der lavet en 
anamnese, som er en samling af indsats og lægefaglige udtalelser for 
borgeren. Derfor er det unødig at sende borgere afsted for at endnu en 
udtalelse/samling/anamnese og sikkert også dyrt.  
Nå man (ulovligt) forlænger borgerenes forløb, bør man se det som, at 
man udsætter deres selvforsørgelse via eks. fleksjob eller 
førtidspension, det vil i længden give kommunen flere udgifter på 
mange parametre.  
Man skal huske, der skal være ansatte til at være sagsbehandler, 
ansatte i ydelseskontor, ansatte på mellemlederniveau, der kunne 
måske også spares ved at holde lovgivningen og se på at disse borgere 
er mennesker.  
 
Inkasso inddrivelser  
For de borger der har været i en situation, hvor de har været udfordret 
evt. af sygdom, hvor man eks. har lånt penge til indskud af kommunen, 
vil jeg mene, det er bedre at få pengene tilbage end slet ikke. 
Jeg ved at lovgivningen siger, at ved tilbagebetaling skal der kun ses på 
borgerens indtægter. Men kommunen må godt selv indgå en 
betalingsaftale som udgør et mindre beløb end tabellen siger.  
I dag er beskeden fra kommunen, at hvis man ikke kan betale det beløb 
der står i tabellen, så bliver sagen sendt videre til Gældsstyrelsen (hvor 
der kommer yderligere rentegæld på), hvilket gør, at kommunen er 
med til at ”producere” dårlige betalere, hvilket gør, at de måske ALDRIG 
kommer ud af systemet, da de måske har haft banklån, de ikke kunne 
betale af på mens de eks. var på ydelse af kontanthjælpsniveau.  
Derfor vil jeg mene, at ved bare at få et lille beløb ind hver måned, må 
det være bedre end ingenting. Dertil kommer arbejdet/udgifter til 
ansatte i kommunen, som skal have med inkasso inddrivelse at gøre, 
udgifter til inkasso firmaer m.m.  
Jeg håber ovenstående er forståeligt, ellers vil jeg gerne uddybe 
meningen. Derudover håber jeg, trods alt, at have ”stukket” lidt til 
overvejelser om besparelser på områder, som måske kan bruges på 
mere fornuftig vis. 
 
M.v.h.  
Karina Mai Dideriksen  
Holtvej 40  
3230 Græsted  
Mail: 2303kmai@gmail.com 
 

mailto:2303kmai@gmail.com
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Kære folkevalgte politikere i Gribskov kommune  

Jeg er blevet bekendt med at Familieskolen står til at være en del af 
jeres spareplan  

Familieskolen er et intensivt og udbytterigt tilbud til familier med børn 
der har sociale, kognitive og emotionelle udfordringer.  Et forløb der 
gør en kæmpe forskel for de familier og de fagprofessionelle der støtter 
og samarbejder omkring barnet.  

På Familieskolen møder man engagerede, faglig dygtige, nærværende, 
dedikerede og kompetente medarbejdere, der i den grad brænder for 
de familier de har i deres ”hænder”. Man møder andre familier, som 
alle på hver deres måde, bidrager til udvikling, både for sig selv og for 
andre.  

Sammen skabes der forandringer.  

Jeg har, sammen med min søn, i 2021 deltaget i et forløb på 
Familieskolen. Vi startede på Familieskolen fordi min søn var/er 
udadreagerende, kravafvisende og med både sociale og emotionelle 
udfordringer. Før vi startede på Familieskolen, var vi igennem flere år 
med andre og gode tilbud fra Gribskov Kommune, men ingen af dem 
har rykket og udviklet os så meget som forløbet på Familieskolen. Vi 
som familie, samt de fagprofessionelle der er omkring min søn, har fået 
en større indsigt og redskaber til hvordan vi kan hjælpe min søn med at 
mestre hverdagen bedst og mest hensigtsmæssigt.   

Forløbet har skabt plads og rum til, at jeg som mor, fik en unik mulighed 
for i samarbejde med medarbejderne på Familieskolen, at se og skabe 
de små og store forandringer der skulle til for at min søn bedre kunne 
mestre hverdagen. Dette kan kun lade sig gøre fordi forløbet er 
intensivt og nærværende.  

Det er ikke nogen nem opgave at være politikker når man bliver bedt 
om at spare, men jeg tror det er godt og vigtigt at holde fast i de tilbud 
der også på lang sigt gør en forskel, og det gør Familieskolen! 

Jeg vil appellere til, at I politikere ser børn og familier der har gået eller 
går på Familieskolen i øjnene, hører deres historier og ser hvorledes 
Familieskolen løfter, favner, rummer og er med til at skabe de 
forandringer der skaber større trivsel for barnet og familien. Mød 
medarbejderne og hør dem fortælle om det tvær- og fagprofessionelt 
samarbejde der er så unik for lige præcis Familieskolen.  

Jeg står gerne til disposition, såfremt I vil benytte jer af muligheden. 

God dag 🙂🙂 
 
Hilsner 
Dorthe Nyegaard 
 

Henvendelse fra Dorthe 
Nyegaard 
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Kære politikere 
 
Jeg repræsenterer spejderforeninger i Gribskov kommune og vi følger 
interesseret med i de råderums-dialoger der foregår. 
 
Vedhæftet finder i vores indledende bemærkninger til det 
råderumskatalog der er blevet fremlagt udvalget for Kultur, Idræt og 
Forebyggelse. Vi håber I vil bruge 5 min på at forstå vores perspektiv, og 
vores forslag til besparelser i kulturområdet. 
 
Med venlig hilsen, 
Dirk Bucka-Lassen,  

Formand, DDS Holbo Gruppe 

På vegne af: 

DDS Holbo Gruppe  
DDS Ramløse Gruppe 
De grønne pigespejdere 
KFUM-Spejderne Græsted  
KFUM-Spejderne Blistrup 
KFUM-Spejderne Annisse 
KFUM-Spejderne Esbønderup 
 
 
 
Vedhæftet høringssvar: 
 
Til udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse & Kulturrådet, Gribskov 
Kommune. Vedr.: Konsekvenser af det forslåede råderumskatalog for 
spejderforeningerne  
 
Kære medlemmer af udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, samt 
Kulturrådet.  
 
Spejderne i Gribskov har uanset korps en linie hvor vi lærer vores 
medlemmer at tage ansvar for fællesskabet, udvise næste kærlighed 
samt hjælpe når nogen er i nød.  
 
I vores terminologi hedder det: Duty to Self, Duty to Others, Duty to 
God.  
 
Derfor ønsker Spejderne selvfølgelig også at bidrage til kommunen i 
den nuværende svære økonomiske situation, dog vil vi gerne belyse de 
bekymringer som vi ser, hvis man følger de forslag den kommunale 
forvaltning har fremlagt i råderumskataloget til udvalget Kultur, Idræt 
og Forebyggelse. 
 

DDS Holbo Gruppe , 
DDS Ramløse Gruppe, 
De grønne 
pigespejdere, KFUM-
Spejderne Græsted , 
KFUM-Spejderne 
Blistrup, KFUM-
Spejderne Annisse, 
KFUM-Spejderne 
Esbønderup 
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Spejderne i Gribskov kommune udgør ca. 380 børn, svarende til 84% af 
de børn/unge der er tilmeldt en kulturforening eller 6% af børn/unge 
der er tilmeldt kultur-og idrætsforeninger i Gribskov. 
 
Spejderne er et fællesskab som virker i bredden blandt alle børn/unge 
og som har samarbejde med både familievenner, kommunale- og 
private anbringelses steder samt folkeskolen m.fl. i kommunen 
Kontingentbetalingen i spejderbevægelsen ligger i den øverste 
femtedel (20%) af kommunens idræts- og kulturforeninger. Derudover 
har man som spejder forholdsvis stor egen betaling til ture i løbet af et 
spejderår. Det betyder en allerede forholdsvis høj økonomisk 
belastning for vores medlemmer i forhold til andre foreninger.  
 
Vi bemærker at man i Råderumskataloget for Kultur, Idræt og 
Forebyggelse foreslår reduktioner på tre områder der vil ramme 
spejdergrupperne:  

1) Aktivitetstilskuddet baseret på antal medlemmer (pkt. 6a/6b)  
2) Lokaletilskuddet til dækning af driftsudgifter til egne lokaler 

(pkt. 7a/7b)  
3) Kulturrådets Børne- og Ungepulje til materiale og uddannelse til 

børne- og ungeforeninger (pkt. 16) 
 
 At dette falder sammen med allerede skyhøje priser på opvarmning og 
materialer, som der ikke blev budgetteret med, er måske ikke så 
overraskende, men forværrer blot situationen for spejderne yderligere.  
 
Skulle de foreslåede besparelser på kulturområdet blive gennemført må 
man regne med en øget egenbetaling, et reduceret aktivitest niveau, 
dårligere forhold og ikke mindst et faldende medlemstal, i 
spejdergrupperne. Det betyder færre børn i kulturforeniger som skaber 
trygge omgivelser for børnene og deres udvikling - noget der kan have 
vidtrækkende konsekvenser for børnenes og kommunens fremtid. 
 
Nogle af de konkrete ting vi er bekymret for er:  

• Fastholdelse af frivillige. En større opgave i at få foreningernes 
økonomi til at hænge sammen betyder også et øget fokus på 
administrative opgaver.  
Der er flere undersøgelser som viser, at den største trussel mod 
frivilligheden er en situation, hvor fokus skifter fra arbejdet 
med børn/”spejdere” til fokus på administrative opgaver. Det 
er for nogle grupper allerede i dag et problem at skaffe det 
nødvendige antal af frivillige voksende. 

• Udlån af lokaler. En reduktion af lokaletiskuddet fra 75% til 65% 
vil ramme spejderbevægelsen forholdsvis hårdt, da alle 
spejdergruppe har deres egne lokaler.  
Lokaler som vi udlåner til skoler, børnehave og dagpleje i 
perioder, når vi ikke selv benytter lokalerne – dette udlån sker i 
dag uden betaling, en ordning vi efterfølgende vil blive 
nødsaget til at genoverveje og et eksempel på mere 
administrativt arbejde.  

• Vedligehold og anskaffelse af udstyr. Nedlæggelsen af 
Kulturrådets Børne- og Ungepulje vil gøre det svært at 
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vedligeholde vores udstyr samt gøre det noget sværere at få 
fondsmidler til større materialeinvesteringer.  

• Uddannelse af næste generation af ledere til foreningslivet. I 
kulturrådet har spejderne gennem deres repræsentation 
arbejdet for og fået gennemført, at man kan søge et mindre 
tilskud til uddannelse af unge mennesker i foreningsarbejder. 
Begrundelse for muligheden er at skabe den næste generation 
af ledere til foreningslivet.  

 
Til sidst, bemærker vi også at kommunen forventer “ingen 
konsekvenser” for andre udvalg - det er vi uenig i. Hvis man ser 
ovenstående er det svært ikke at se at det har konsekvenser for 
antallet af medlemmer i kultur- og idrætsforeninger og dermed i 
længden også for kommunens andre udvalg.  
 
Som et eksempel vil et øget medlemskontingent have en social 
skæv side, som vil ramme de allerede økonomiske udsatte familier 
og deres børn hårdest. Dette vil formodentlig på længere sigt, 
bidrage til øgede udgifter andre steder i det kommunale budget.  
 
Men i en tid, hvor samfundet og kommunen er presset, tager vi 
selvfølgelig situationen alvorligt. Derfor vil spejderne foreslå en 
nedsættelse af lokaletilskuddet fra 75% – til 70% i en periode på 3 
år – hvorefter det hæves igen til 75%.  
 
Vi håber at ovenstående perspektiver giver et billede af vigtigheden 
af den støtte vi modtager af kommunen, men også det bidrag vi 
giver til kommunens børn- og unge igennem de frivilliges arbejde.  
 
Med venlig hilsen,  
Dirk Bucka-Lassen  
Formand for Holbo Spejdernes bestyrelse og på vegne af: 
 
DDS Holbo Gruppe  
DDS Ramløse Gruppe  
De grønne pigespejdere  
KFUM-Spejderne Græsted  
KFUM-Spejderne Blistrup  
KFUM-Spejderne Annisse  
KFUM-Spejderne Esbønderup 
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MED-organisationen 
 

Høringssvar Høringspart 
Medarbejderrepræsentanter i Hovedudvalget har følgende 
kommentarer til budget 2023 – 2026. 
 
Der ligger en lang række kommentarer fra hhv. LU og 
CenterMed-området, som er del af det samlede 
høringsmateriale. HU medarbejderrepræsentanterne tilslutter 
sig kommentarerne og vil her koncentrere os om de områder der 
vedrører Gribskov Kommune som arbejdsplads. 
 
Rammerne for arbejdet: 
 
Pålidelig IT: 
Et afgørende område er it. Samtlige medarbejderfunktioner er 
mere eller mindre afhængige af it-systemer, der fungerer.  
Når it-systemerne i en periode er nede, er der for nogle 
arbejdsgrupper fuld uarbejdsdygtighed. Når it-systemerne kører 
ujævnt eller de basale it-redskaber er slidte påvirker det 
effektiviteten negativt. Dette medfører også en konsekvens for 
borgernes møde med Gribskov Kommune.  
 
Derudover er der et fokus i forhold til it-sikkerhed, hvor risikoen 
for cyberangreb m.m. generelt er øget. Hermed er kommunen 
sårbare, blandt andet hvis ikke vi er fuldt opdaterede på 
systemer m.m.    
 
Rengøring og vedligehold af arbejdspladser: 
Når niveauet for rengøring nedsættes, forhøjes risikoen for øget 
sygefravær blandt medarbejderne. Dette er selvsagt dyrt og 
forringer både arbejdsmiljøet og servicen over for borgerne. Vi 
så netop under Coronaperioden, at øget rengøring havde 
betydning for sygefraværet. 
 
Ejendomme der ikke vedligeholdes, forfalder hurtigere, og har 
konsekvens for indeklima og medarbejdertrivsel. Derudover er 
det langt dyrere at genoprette end at vedligeholde hvor man 
taber økonomi på den lange bane. 
 
Ressourcer: 
 
Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. 
 
Med overholdelse af budget 2023-2026 er det afgørende med 
fortsat fokus på gode rekrutteringer og fastholdelse af 
medarbejdere. Hver gang en medarbejder stopper, er det tab af 
viden, produktionsnedgang og udgifter til nyansættelser ligesom 
servicen overfor borgerne forringes ved skiftende personale. 
Disse faktorer påvirker medarbejdertrivslen og arbejdsmiljøet. Vi 
er bekymrede for arbejdsmiljøet, som sættes yderligere under 
pres ved gennemførelsen af besparelser på personaleområdet. 

Hovedudvalget (HU) 
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Høringssvar Høringspart 
 
De aktuelle handleplaner med reduktion af udgifter til udsatte 
børn, voksne og ældreområdet kan ikke gennemføres uden 
tilstrækkelige personaleressourcer.  
 
Kompetenceudvikling: 
Kompetenceudvikling er befordrende for individet, giver højere 
produktivitet og bidrager til arbejdspladsen og udvikling om 
omverdens krav. 
 
Hver gang en medarbejder forlader arbejdspladsen mistes vigtig 
viden. 
 
 
Behovet for kompetenceudvikling øges ligesom det lægger 
yderligere arbejdsmæssigt pres på de medarbejdere der er 
tilbage. Mangel på arbejdskraft og forringede muligheder for at 
udvikle sig i stillingerne skaber et dårligt arbejdsmiljø. 
 
Afsluttende: 
Ved gennemlæsning af de mange spareforslag, er det vores 
vurdering, at der er tale om besparelser på den korte bane. En 
kortsigtet plan vil give økonomisk og menneskeligt bagslag på 
den lange bane når der bortses fra besparelser på vores 
energiforbrug! 
Dette pointerede vi ved sidste års kommentarer til budget 2022-
2025 og vi er af helt samme vurdering i år. 
 
HU medarbejdersiden den 8.9.22. 
  
  
Bemærkninger til Budgetoplæg fra CenterMED Center for 
Sundhed og Omsorg den 31. august 2022 
 
Generelle bemærkninger:  
CenterMED  CSO bemærker, at det er vigtigt for medarbejderne, 
at give tid til forankring i stedet for at der findes på nyt. Der er 
mange ting der arbejdes i stærke arbejdsfællesskaber, 
handleplaner og allerede i gang satte initiativer.  
Der er også mange hængepartier efter Corona – det kommer vi 
ikke i hus med på et år. Det tager længere tid. Hvis vi kunne 
vente 2 år og der var plads og tid til forankring vil det have helt 
afgørende betydning for fastholdelse på vores område  - ældre 
og sundhed – som er voldsomt udfordret på både rekruttering 
og fastholdelse.  
 
CenterMED tilslutter sig derudover LU’erne bemærkniger til det 
specifikke råderumskatalog.  
 
LU 24. august 2022 
Referat   
 

CenterMed – Center for Social 
og Omsorg 
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LU’erne på CSO sområde (LU Helhedsplejen, LU PlejeGribskov 
og LU Visitation & Hjeælpemider samt Kvalitet, Udvikling og 
Kontrakter) har kun modtaget råderumskataloget på ÆSS 
område, og har alene forholdt sig til dette katalog, da det øvrige 
budgetmateriale først er frigjort samme dag som LU holdt møde. 
 
Mette Bierbaum fortalte indledningsvis om råderumskataloget, 
som er bestilt af økonomiudvalget og skal indgå i 
budgetprocessen. Nedenfor fremgår LUs kommentarer til de 
enkelte forslag i Råderumskataloget. 
 
Nr. 1 Ekstra tid til omsorg, ophør 
LU bakker op om dette forslag. I forhold til de øvrige forslag i 
råderumskataloget, så er dette forslag ikke en forringelse af det 
nuværende serviceniveau, da den ekstra tid ikke er 
implementeret endnu. Forslaget vil derfor ikke opleves som en 
forringelse blandt borgerne. 
 
LU bemærker også at tilbuddet om ekstra tid ikke nødvendigvis 
går til de borgere der er mest trængende. LU vil derfor hellere 
reservere midlerne/ressourcerne til de mest trængende. 
 
Hvis den ekstra tid til omsorg skal implementeres vil det være en 
opgave, som skal varetages af uddannet personalet. I en tid hvor 
det er vanskeligt at rekruttere medarbejdere, er der derfor risiko 
for at opgaven reelt vil blive varetaget af vikarer. 
 
Nr. 2. Ændret frekvens for rengøring og tøjvask i eget hjem 
LU kan ikke bakke op om dette forslag. Det vil ikke være rimeligt 
overfor borgerne. Det vil herudover give meget ekstra arbejde 
og pres flere steder i organisationen. 
 
Hvis vi går til rengøring hver 4 uge, så kan man ligeså godt lade 
være. Tøjvask med lavere frekvens vil betyde, at borgerne skal 
have mere tøj, sengelinned mv.  
 
Der er en del borgere, som allerede i dag får mere rengøring 
og/eller tøjvask oftere end det der fremgår af serviceniveauet. 
Man må derfor forvente at det antal vil stige, hvis frekvensen 
falder. LU mener derfor, at besparelsen er mindre end det 
fremgår. 
 
LU bemærker herudover at frekvensen skal være det samme for 
tøjvask og rengøring hvis det skal hænge sammen for driften. 
 
Det personale som varetager tøjvask og rengøring er dem der er 
lettere at rekruttere. 
 
Derudover vil en ændret frekvens for tøjvask og rengøring 
betyde, at visitatorerne får en stor formidlingsopgave når 
borgerne bliver utilfredse eller ikke kan forstå det. Visitationen 
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skal herudover afse ressourcer til at revisitere alle borgere der er 
visiteret til rengøring og tøjvask. 
 
LU foreslår at man alternativt kan overveje at tøjvask blev 
varetaget af et privat firma. 
 
Nr. 3a Ændret tilbud til borgere med demens i eget hjem, 3b 
Borgere med demens 
LU bakker op om forslag 3a 
 
LU ser et stort behov for et dagcentertilbud til borgere med 
demens. Der er et kæmpe stort behov ude i hjemmene. 
Visitationen har netop tit frustrerede ægtefæller til borgere med 
demens i telefonen, som efterspørger hjælp. 
 
Tilbuddet vil være med til at aflaste familierne, hvilket der er 
behov for. Tilbuddet kan også udsætte behovet for 
plejehjemsboliger og gøre at borgerne kan blive i længere tid 
sammen med deres ægtefælle. 
 
LU bemærker, at selvom tilbuddene blev lukket vil det ikke 
fjerne behovet og de problemer borgerne oplever. LU 
understreger samtidig, at det ikke er en løsning at borgere med 
demens skal rummes på de alm dagtilbud. Det vil hverken være 
godt for de øvrige dagtilbudsgæster eller borgerne med demens. 
Det er erfaringen fra tidligere i Gribskov Kommune. 
 
Tilbuddet vil give både borgere med demens et tilbud hvor de 
bliver mødt på den rigtige måde og vil også give deres familier 
mulighed for at kunne få sparring og gå et sted hen med deres 
frustrationer og få hjælp. 
 
Forslaget kan skabe et meget stærkt demensfagligt miljø på 
Trongården, hvilket også har stor betydning. Hvis borgere med 
demens bliver mødt på den forkerte måde, kan det let forværre 
borgernes situation. 
 
Åbningstiderne skal fastholdes så fleksibiliteten i tilbuddet 
bevares. Det giver mulighed for at have åbent om aftenen og i 
weekender hvor familierne har brug for aflastningen. 
 
Nr. 4a og b. Sundhedspuljen, reduktion 
LU bakker op om forslag 4a, da det giver mulighed for at 
understøtte kommende indsatser i driften. 
 
Nr. 5 Madudbringning, ændret serviceniveau 
LU bakker op om forslaget. 
 
Forslaget vil bidrage til at mindske madspild og bidrage 
klimamæssigt, da det vil give mindre kørsel. Personalet smider 
resterne af den varme mad ud da det ikke må genopvarmes.  
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LU savner data på hvor mange borgere der får leveret varm mad. 
LU vurderer, at det drejer sig om meget få borgere. LU vil gerne 
vide hvor mange borgere der for levering af varm mad samt om 
disse borgere vil have brug for et ekstra besøg af hjemmeplejen 
ift. at varme maden. LU mener derfor, at besparelsen er mindre 
end angivet i forslaget. 
 
Nr. 6a og b 
Bakker op om at kontingentet sættes op, da det er vigtigt at 
fastholde tilbud i Seniorcentrene, da denne type aktivitet/tilbud, 
har en væsentlig forebyggende betydning. Borgerne vil ikke have 
andre steder de kan gå hen, hvis tilbuddet lukkes.  
 
Nr. 7 a og b 
LU har forskellige perspektiver. Der er forebyggelse i indsatserne 
men det er ofte også de mere ressourcestærke borgere der 
benytter tilbuddene som får § 79 midler. 
 
LU foreslår, at midlerne ophører og at foreningerne i stedet 
lader kontingenterne stige. LU ser hellere at midlerne bruges 
mere målrettet på den sårbare målgruppe/svage målgruppe. 
 
Nr. 8 
LU bakker op om forslaget. 
 
Nr. 9a og b 
LU bakker op om forslag 9a og b. 
 
LU er optaget af forebyggelse og af at borgerne kan fastholde 
funktionsniveauet længst muligt. LU vurderer dog, at der er så 
mange sammenlignelige og billige træningstilbud i kommunen 
som borgerne kan benytte. Ofte er træningsfaciliteterne og 
udstyret også langt bedre i de andre tilbud da de er mere 
målrettet målgruppen for selvtrænere.  
 
Nr. 10 Egenbetaling til kørsel, takstforøgelse 
LU mener at tilbuddet om kørsel skal bevares, da det er en 
sårbar målgruppe som ellers ofte kan sidde alene og det kan 
understøtte borgernes funktionsevne. 
 
LU foreslår, at takststigningen øges med 75 pct. 
 
Kommentarer til budget 2023 – 26 
CenterMED Sociale indsatser – medarbejdersiden. 
 
 
Vi kan tilslutte os de LU høringssvar der er fremsendt fra de 
LU’er der er tilknyttet CenterMed Social indsatser. 
 
Derudover er medarbejdersidens kommentarer følgende: 
 
 

CenterMed – Center for 
Sociale Indsatser 
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Vedrørende forebyggelse. 
 
I Råderumskataloget ses der primært forslag til besparelser på 
hele forebyggelsesområdet. 
Dette finder vi er en meget uheldig besparelse som vil have 
negative følgevirkninger på såvel den korte bane som på den 
lange. 
 
Gribskovmodellen, som stadig er gældende, vil komme under 
stort pres.  
Såfremt de forebyggende medarbejdere spares væk, vil trækket 
på behov for dyrere indsatser blive udfordret. 
Problemstillinger som kunne håndteres ude i 1. led vil vokse sig 
større for til sidst at finde vej til 2. led altså der hvor der visiteres 
til foranstaltninger og som, stort set,  er lig med udgifter. 
Det vil derfor på længere sigt være dyrt at spare på den korte 
bane. Vi skal gribe problemstillinger før de bliver så massive at 
såvel økonomi som borgere udvikler sig i en forkert retning. Vi 
skal turde at tænke langsigtet. 
 
 
Uden medarbejdere -  ingen kommune. 
Det er vigtigt og nødvendigt at der fokus på fastholdelse af 
Gribskov Kommunes medarbejdere også i Center for Sociale 
indsatser. 
 
Økonomiudvalget har bedt administrationen om at udarbejde 
strategi for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Vi er 
helt enige i at der er en stor udfordring i at rekruttere og 
fastholde medarbejdere i Gribskov Kommune og er glade for at 
politikerne tager denne problematik alvorligt. 
 
For at vi kan komme i mål med de ønskede tiltag, bl.a. den 
økonomiske handleplan på det sociale område, er kompetente 
medarbejdere en forudsætning for at planen kan lykkes. 
 
Fastholdelse af medarbejdere har naturligvis også en positiv 
indflydelse af borgernes oplevelse af mødet med kommunen. Vi 
ved at kontinuitet og sags flow medfører tilfredse borgere og 
bedre økonomi mens en lang strøm af skiftende medarbejdere 
betyder langsommelig sagsbehandling og familier der ”sander 
til” i systemet.  
 
Det er oplevelsen at man i sparetider, ledelsesmæssigt, har et 
udtalt behov for at følge udgifterne tæt hvorfor der er store krav 
til beskrivelser, dokumentation, controlling og ledelsestilsyn på 
sagerne. Indflydelse, tillid og kreativitet i løsninger er noget af 
det der kunne fastholde flere medarbejdere som jo også har 
forståelse for økonomien og som rent faktisk ønsker at tage et 
ansvar heri. 
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Kompetenceudvikling 
Det er afgørende at medarbejderne har de rette kompetencer. 
I en tid hvor tendensen er at vi alle skal være generalister, vil det 
være nødvendigt at medarbejderne kompetenceudvikles så vi 
bliver i stand til at møde borgerne professionelt og med øje for 
den enkelte borgers behov og kompleksitet. 
Kompetenceudvikling er derfor afgørende for både fastholdelse 
og i øvrigt også set med de økonomiske briller på.  
 
 
Botilbud og boliger: 
Der skal være boliger der er til at betale for borgere med mindre 
indkomster. 
Der mangler generelt boliger til de af kommunens borgere der 
ikke har råd til en husleje i den dyre ende. Der mangler også 
boliger de borgere der bor i botilbud men som ikke kan udskrives 
til egen bolig da der ingen boliger er at få. Dette er en årelang 
problematik som desværre stadig er eksisterende.  
 
Centermed CSI den 1.september 2022 
 
CenterMED- CTB - Bemærkninger til råderumskatalog for 2023-
26 
 
Livreddertjenesten 
Vi anerkender, at det ikke er en let opgave at skulle finde 
besparelser for kommunens i forvejen stramme økonomi. I MED-
udvalget for CTB er vi optaget af at besparelserne ikke går 
udover faste stillinger og sæsonmedarbejder (timelønnede 
livreddere). Livredderne er, udover de i punktet nævnte 
funktioner, også en vigtig brik for kommunens image, som 
turistkommune. Livreddertjenesten giver ansvarsfulde jobs til 
unge mennesker – også fra lokalområdet. Derfor finder vi det 
uheldigt at afvikle livreddertjenesten.  
 
Havnen 
Af råderumskataloget fremgår det, at der kan spares 288.000 kr. 
på en aftale med Gilleleje Havn til 388.000 kr. Det fremgår at 
kommunen selv kan løfte opgaven til ca. 100.000 kr. Kataloget 
beskriver ikke konkrete konsekvenser for serviceniveauet ved 
denne løsning. Derfor finder medarbejderrepræsentanterne det 
oplagt at arbejde videre med den alternative løsning til 100.000 
kr.  
 
Overordnet set gør mange års besparelser, at kvaliteten af vores 
kerneopgaver er forringede. Dette går ud over vores 
arbejdsglæde og gør det sværere at være stolte over vores 
arbejdsplads og det arbejde vi som medarbejdere dagligt 
udfører.  
 
Sikre Gribskov Kommune som en attraktiv arbejdsplads 
 

CenterMed – Center for 
Teknik og Borgerservice 
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Dele af det at gå på arbejde er, ud over de gode kolleger og 
ledelse, at der er et minimum af forhold der sikre produktionen 
og trivslen. 
 
IT 
Som sagsbehandlere er vi fuldstændig afhængige af adgang til 
vores fagspecifikke IT-systemer. 
Disse systemer ligger ikke lokalt på vores pc’ere, men kræver 
adgang til en fjernserver. 
Dette system har – og er stadig – ustabilt til tider, hvilket har 
resulteret flere nedbrud på et par timer, hvilket mere eller 
mindre har lammet CTB’s produktion og sagsbehandling. 
IT-rammen er allerede reduceret så meget, at vi allerede nu 
oplever meget lang tid på nogle opgaver. 
Vi oplever, at IT derfor er underbemandet og derfor ikke kan 
levere den mest optimale løsning for at sikre produktionen. 
En besparelse på IT kan i denne sammenhæng sidste ende med 
flere udgifter i form af tabt arbejdstid og effektivitet.  
 
Kantine og kaffe 
De uformelle mødesteder bidrager til at skabe stærke 
arbejdsfællesskaber på tværs af centrene. 
Her mener vi specifikt kaffeautomaterne og kantinen. 
Ved at spare disse væk, fjerner man en vigtig faktor for at skabe 
rum til den uformelle samtale og vidensdeling. 
Vi er bekymrede for, at det kan påvirke sammenhængskraften 
centrene imellem. 
Det vil helt sikkert påvirke trivslen. 
Kaffen og kantinen er to af de få goder Gribskov Kommune 
tilbyder medarbejderne.  
Selvom der ikke er en frokostordning, er dét at have mulighed 
for enten at spise medbragt mad eller købe fra udvalget i 
kantinen en velkommen mulighed i en travl hverdag. 
Hvis Gribskov Kommune vil se sig selv om en attraktiv 
arbejdsplads, vil gennemførelse af disse besparelser ikke fremme 
denne proces. 
 
Rengøring 
Set i lyset af Covid19 og læring efter denne, virker en besparelse 
af rengøringen ikke hensigtsmæssig. 
Ud over den potentielle øgede risiko for sygefravær fremmer en 
mere beskidt bygning ikke målet om en attraktiv arbejdsplads – 
hverken for medarbejdere eller borgere.   
 
Høringssvar på Rådighedskatalog for Beskæftigelse og Unge 
 
Veterankoordinator: 
Der er modtaget flg. kommentarer: 

• Funktionen kan varetages i veterancenteret, da der ikke 
er mange individuelle forløb med veteraner udenfor 
jobcentret. De veteraner, der er tilknyttet JC har i 

CenterMed – Center for Job 
og Unge 
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forvejen koordinerende sagsbehandler, der kan råde og 
vejlede i samarbejde med veterancenteret.  

• Funktionen bør bevares, da det er en borgernær 
funktion.   

 
Nednormering af stilling: 

• Der er ingen kommentarer til dette punkt. 
 
Reducering af mentorbudget: 

• Konsekvens for andre udvalg: Det vil øge presset på 
andre udvalg, herunder CSI, da der forudses flere 
ansøgninger om socialpædagogisk støtte.  

• Konsekvens for borgere: sagsforløb risikerer at blive 
forlænget hvis der ikke kan tilbydes en målrettet og 
håndholdt indsats til borgeren.  

• Konsekvens for medarbejdere: øget pres på 
medarbejderen grundet flere arbejdsopgaver i 
forbindelse med sagsbehandling/sårbare borgere. Sager 
afsluttes ikke, da det bliver sværere at guide borger 
videre i uddannelse/job uden en håndholdt indsats.  

 
Nedlæggelse af KAM: 

• Der er ingen kommentarer til dette punkt.  
 
Nytteindsats: 

• Grundet konjunkturerne er der på nuværende tidspunkt 
kun få borgere, der henvises til Nytteindsatsen, men 
behovet for at kunne rådighedsvurdere kan opstå igen 
ved stigning i ledigheden.  

• Når antallet af ledige borgere forventeligt stiger igen 
anbefales det at genberegne, om det kan betale med et 
internt tilbud/Nytteindsats. 

 
Lukke kantinen i administrationshuset: 

• Kantinen som internt forløb har stor betydning for 
træning, opkvalificering og forberedelse til videre 
arbejdsmarked. Nærhed til borger (sagsbehandler) har 
stor værdi ift at følge borger tæt.  

• En kantineordning er med til at tiltrække nye 
medarbejdere og fastholde nuværende.  

• Kantineordning er med til at øge medarbejdernes trivsel. 
• Indtagelse af frokost i kantinen samt andre 

arrangementer med forplejning bidrager til det sociale 
og kollegiale arbejdsfællesskab. 

 
Fastholdelseskonsulent: 
Der er modtaget flg. kommentar: 
 
Rollen som fastholdelseskonsulent er vigtig for Jobcentret, da 
den dækker over at være nøgleperson for de 
handicapkompenserende ordninger på tværs af alle 
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målgrupperne i Jobcentret. Fastholdelseskonsulenten er også 
kontaktperson for de borgere med fysiske og psykiske handicap 
samt deres arbejdsgivere, hvor der ikke i forvejen er en sag i 
Jobcentret. Fastholdelseskonsulenten giver sparring til borgere 
(med og uden en sag i Jobcentret), arbejdsgivere (private og 
offentlige), og sagsbehandlerne i kommunen.  
  
Fastholdelseskonsulentens rolle er at vejlede og bevillige 
indsatser efter de handicapkompenserende ordninger for at de 
handicappede borgere i Gribskov Kommune kan komme ind på 
arbejdsmarkedet ved hjælp af fortrinsret eller 
isbryderordningen, eller de kan blive fastholdt 
på  arbejdsmarkedet ved hjælp af særlige 
arbejdsredskaber/hjælpemidler som kan kompensere for 
handicappet eller medvirke til at de kan varetage jobbet på trods 
af deres handicap, tegnsprogstolkning eller anden form for 
personlig assistance afhængig af den enkelte borgers handicap.  
Det er en vigtig rolle, da det er med til at sikre at de 
handicappede og de ordninger der er særlige for dem, ikke bliver 
”glemt” eller drukner i den daglige behandling af sager som 
behandles efter sygedagpengeloven, beskæftigelsesloven, 
aktivloven og alle de øvrige lovgivninger vi arbejder efter i 
dagligdagen. Vi er opdelt i teams efter målgrupper, men denne 
rolle går på tværs af dette, hvilket er med til at sikre at 
ordningerne for de handicappede bliver anvendt i hele huset, så 
at borgerne med fysisk og psykiske handicap, kan fortsætte på 
arbejdsmarkedet og klare et job på trods af deres handicap.   
 
Fastholdelseskonsulenten understøtter en indsats der bidrager 
til at borgere med handicap fastholder en tilknytning til 
arbejdsmarkedet via de handicapkompenserende ordninger, evt. 
ansættelse i fleksjob og på den måde samtidig forhindre 
borgeren i at overgå til varig forsørgelse/førtidspension, som i 
mange tilfælde vil være et tab for den enkelte borger og en 
større økonomisk udgift for kommunen/samfundet. 
  
Udover støtte til borgerne med handicap i Gribskov yder 
fastholdelseskonsulenten råd og vejledning til de virksomheder i 
kommunen som ønsker større kendskab til området som både 
forbyggende- og fastholdelsesindsats for deres medarbejdere. 
Generelt i landet har mange arbejdsgivere mangelfuld viden om 
handicap og kender slet ikke mulighederne for 
handicapkompenserende ordninger, som er tilvejebragt for at 
hjælpe mennesker med handicap i beskæftigelse. Flere 
virksomheder har benyttet tilbud om at få besøg af 
Fastholdelseskonsulenten.  Flere virksomheder har givet udtryk 
tilfredshed med, at der på dette område er en enkel vej ind i 
jobcentret, så de ved hvor de kan henvende sig og ikke skal 
kastet rundt mellem forskellige 
personer/sagsbehandler/konsulenter i Jobcentret. 
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Alle jobcentre har en eller flere nøglepersoner på 
handicapområdet. De bidrager til jobcenterets sagsbehandling 
med specialviden om handicap og job. 
Formålet med nøglepersonerne er at sikre et højt vidensniveau i 
jobcentrene om handicap og job samt om de 
handicapkompenserende ordninger.   

Interne funktioner: Nøglepersonerne bidrager til, at alle 
medarbejdere i jobcentrene kan yde en målrettet service rettet 
mod at fremme beskæftigelse til mennesker med 
handicap. Nøglepersonerne fungerer som konsulenter og 
sparringspartnere for de øvrige medarbejdere i jobcenteret på 
handicapområdet. De medvirker også til at behandle 
ansøgninger om støtte efter de handicapkompenserende 
ordninger.  

Eksterne funktioner: En nøgleperson fungerer også som 
konsulent på handicapområdet i forhold til eksterne 
samarbejdspartnere. Nøglepersonerne skaber forbindelse 
mellem jobcentrene og Specialfunktionen Job & Handicap under 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).  
Nøglepersonerne repræsenterer jobcenteret i de regionale 
netværk for nøglepersoner.  

De beskæftigelsespolitiske mål for 2022 er at flere personer med 
handicap skal i beskæftigelse. Vi ser, at 
fastholdelseskonsulentens rolle er meget vigtigt for at opnå 
dette, da det er med til at sikre, at alle handicappede har de 
samme muligheder på arbejdsmarkedet som alle andre. Det er 
derfor vigtigt at vi har en fastholdelseskonsulent som er med til 
at sikre og dele faglig viden indenfor dette særlige område på 
tværs af målgrupper i hele Jobcentret.  
 
Uddannelsesambassadør: 

• Der er ikke modtaget kommentarer til dette punkt. 
 
 
Høringssvar på Rådighedskatalog på SBF, punktet Gadeplan: 
 
Der er modtaget flg. kommentar: 
 
I juni 2021 ansøgte Ungeindsatsen projektet ”forebyggelse af 
rekruttering til bandekriminalitet” Ungeindsatsen er blevet 
godkendt til projektet og i august 2021 har vi etableret ”Den Lille 
Enhed” (DLE) hvor gadeplan if. projektansøgningen er en 
forudsætning for at projektet kan gennemføres indenfor 
ansøgningens godkendelse. 
 
Gademedarbejdernes rolle i DLE er bl.a. at sikre et vidensflow fra 
gaden så at DLE er opdateret på det organiseret/ uorganiseret 
ungemiljøer.  Denne viden er vigtig for at DLE har mulighed for at 
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etablere passende indsatser ift. den enkelte unges udfordringer. 
Samtidig er det vigtigt for gademedarbejderne at have den rette 
viden ift. hvilke indsatser der er på de enkelte unge som har en 
sag i DLE. På denne måde bliver det muligt for 
gademedarbejderne at opdage hvis helt unge/ lille brødre er på 
vej ind i de kriminelle miljøer.  
 
Med det lige udsendte udspil ”Trygge lokalsamfund uden 
kriminelle bander – Opgør med fødekæden, forretningen og 
forråelsen” ønsker regeringen at vi skal have stoppet fødekæden 
til banderne. Bandernes rekruttering af børn og unge skal 
elimineres og der skal sætte tidligt ind over for børn og unge 
med et ben i bandemiljøet. SSP-samarbejdet skal være med til at 
øge fokus på børn og unge i risiko for rekruttering til banderne, 
herunder navnlig børn og unge med familiemedlemmer, som er 
tilknyttet bandekriminalitet. Det gælder ikke mindst småbrødre 
til bandemedlemmer. 
 
Gribskov kommune har brug for øjne og ører der arbejder uden 
for de mere etablerede rammer hvor disse unge kun kommer i 
begrænset omfang. Der er brug for at skabe relationer til de 
udsatte og de allerede marginaliserede unge. Relationen er 
vigtig da det er den der kan være med til at bære den unge ind i 
mere hensigtsmæssige aktiviteter. 
Gennem løbende samarbejde med bl.a. idrætshaller, butikker, 
lokale virksomheder, biblioteker, Lokalbanen, Kulturhuse, 
kommunens sikkerhedsrådgiver, Natteravnene, skoler og 
uddannelsesinstitutioner, kommunens aktivitetscentre for ældre 
og de etablerede ungetilbud i kommunen skabes der et overblik 
og dermed en mulighed for at sætte ind der hvor de unge 
hænger ud. 
Gennem snitflader med kommunes støttekontaktpersoner, FSI, 
Gribskov Nærstation, politiets koordinationsnetværk (etableret i 
2021 på baggrund af Lokalrådets fokus på ”rekruttering til 
bandekriminalitet) bliver vigtig viden koordineret så både de og 
gademedarbejderne er klædt bedst muligt på til at møde de 
unge ude i miljøet. 
 
Gademedarbejderne tilbyder også undervisning omkring tobak i 
kommunens 6. klasser -og skaber af den vej et kendskab til de 
unge på et tidligt tidspunkt som gør at det bliver nemmere at 
skabe en relation hvis de senere møder den unge på gaden.  
 
Til større arrangementer i kommunen så som Bakkefest, MIL, 
Sidste skoledag, Gilleleje festivalen og gymnasiefester optræder 
gademedarbejderne som et tryghedsskabende element. De 
skaber ikke kun tryghed -men også kvalificeret handling hvis der 
er behov for det. Det kan være unge der ikke kan tage vare på sig 
selv eller at kontakte politiet hvis det skønnes nødvendigt. 
 
Dagligvarebutikkerne får også besøg af gademedarbejderne, 
både når der er oplysninger om at de sælger tobak, alkohol, 
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lightergas og lattergas til unge. Der bliver skabt dialog og 
udleveret skilte til opsætning i butikken. Men 
gademedarbejderne er der også hvis der er problemer med 
f.eks. butikstyverier foretaget af unge -så kommer de oftere 
forbi en periode. 
 
Gademedarbejderne tager på hjemmebesøg hvis de unge og 
deres familier har brug for en præventiv samtale. Deres 
arbejdstid gør at det kan blive i både den unges og forældrenes 
fritid hvilket er en god indgangsvinkel til en opbyggende samtale 
på borgerens hjemmebane. 
 
Pt. er gademedarbejderne i dialog med skoleledelsen i GK om at 
implementere nye tiltag: 
 
Forebyggende Indsatser: 
 
Relations arbejde på ungdomsskolerne - klubaftener. Opsøgende 
arbejde, deltage i sociale aktiviteter, snakke med de unge vedr. 
foreningsliv, fritidsjob, skolegang mv. 
 
Relations arbejde i ungdomshusene – efter aftale med leder. 
Opsøgende arbejde, deltage i sociale aktiviteter, snakke med de 
unge vedr. foreningsliv, fritidsjob, skolegang mv. 
 
Relations arbejde på folkeskoler – i frikvarterer samt evt. 
deltagelse i idrætsundervisning. Snakke med de unge vedr. 
foreningsliv, fritidsjob, skolegang mv. 
 
Brobygning til foreningsliv – Idrætspas. Praksis for Idrætspas 
overgår til SSP - Gadeplan som led i forebyggende indsats. SSP – 
Gadeplan etablerer kontakten foreningslivet mhp. samarbejde 
omkring rekruttering af unge til foreningslivet, herunder 
mulighed for lokale events og arrangementer samt kontakt til 
DGI ift. lokale og nationale events og arrangementer mv. 
 
Høringssvar fra CenterMED - Center for Erhverv, Fritid og 
Kultur.  
Høringssvarene optræder ikke i prioriteret rækkefølge men 
følger i kronologisk rækkefølge efter sparekataloget.  
Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi  
Erhvervsindsats (pkt. 1 + 2): Vi er MEGET bekymret for at HELE 
erhvervsindsatsen bliver sløjfet med dette oplæg når der i 
forvejen er meget fokus på vores placering i 
Erhvervsklimamålingerne hos DI. Hvordan forventer man at 
arbejde videre med det nyoprettede Erhvervsråd -
Turismenetværk – og Lærlingeindsatsen?  
Derudover hæfter vi os ved, at vi har fået et selvstændigt udvalg 
i denne valgperiode. Det betyder jo øget politisk bevågenhed og 
krav til øget service og kommunikation i forhold til erhvervslivet. 
Man kan ikke afholde nytårskur, workshops, dialogmøder uden 
en eneste krone.  

CenterMed – Center for 
Erhverv, fritid og Kultur  
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Vi kan tilføje at Center For Job og unge har lagt nedlæggelse af 
KAM funktionen i deres katalog. Hvilket ligeledes forringer 
service til erhverv med op til 100%.  
Julebelysning (pkt. 4): En lavthængende frugt, vi foreslår kan 
spares væk. Der vil være forståelse hos borgerne ved at spare 
julebelysning pga. stigende energipriser. Det kan virke ’fråsende’ 
at bruge dyr el i en tid med en verdenssituation, hvor priser på 
gas og el er alarmerende høje og hvor der også er markante 
serviceforringelser i kommunen.  
Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse  
§18-midler, reduktion eller ophør (pkt. 3)  
At spare på støtte til de frivillige sociale initiativer fjerner ikke 
problemerne, men skaber yderligere belastning på kommunens 
egne sociale indsatser og ressourcer.  
1. Beskrevet i loven – Gribskov Kommune er ligesom alle andre 
kommuner forpligtiget på at afsætte midler til det frivillige 
sociale område, som beskrevet i §18 i lov om social service. Her 
pålægges at samarbejde med Frivillige Sociale aktører, herunder 
afsætte nogle penge, som aktørerne kan søge ind på. Det er op 
til kommunerne at beslutte puljens størrelse. Kommunerne 
kompenseres for udgiften via bloktilskud og det er en klar 
anbefaling pengene går til formålet, nemlig det frivillige sociale 
område.  
 
2. Fokus på mental sundhed og trivsel - Gribskov Kommune har 
en sundhedspolitik og udkast til politiske målsætninger, der 
vægter samarbejdet med frivillige aktører højt, dette gælder 
særligt på området Mental Sundhed. Ved at skære i §18 midler 
forringer Gribskov Kommune sine egne muligheder for at udvikle 
på dette samarbejde., §18 midler er de eneste ”faste” midler, 
der direkte kan støtte formål, der ønsker at forbedre mental 
sundhed og trivsel i Gribskov kommune.  
 
3. Behandler vores foreninger forskelligt - Ved at skære i §18 
støttemuligheder forringer vi de frivillige sociale aktørers 
muligheder for at opnå støtte til deres aktiviteter og indsatser. 
Dermed stiller vi dem ringere end de folkeoplysende foreninger, 
der får tilskud til fx børn og unge, Kulturrådets pulje, 
lokaletilskud, materialetilskud mv. Foreningerne/de frivillige 
sociale aktører har ikke samme muligheder for at få penge ind 
via kontingenter fra medlemmer, da målgrupperne ofte er 
udsatte og ofte ikke er fast tilknyttet foreningen, som det fx gør 
sig gældende ved en idrætsforening. Derfor er §18 ofte den 
eneste mulighed foreningerne har.  
 
Frivillig Fredag – overførsel eller ophør (pkt. 5)  
20.000 kr. er en lille udgift, der har stor betydning for 
anerkendelsen af den frivillige indsats i Gribskov Kommune og 
det giver derfor ikke mening af fjerne den. 
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Reducere aktivitetstilskud med 1,0 mio. kr. + Reducere 
aktivitetstilskud med 0,5 mio. kr. Nedlægge puljen til 
Materialetilskud (pkt. 6a, 6b & 14)  
Det er vigtigt at have fokus på at fjernelse af div. tilskud til 
foreninger og haller kan medføre en betydelig forringelse idet 
kontingentet muligvis vil stige, udstyr der nedslides m.v. Det kan 
få den konsekvens, at der bliver færre foreningsaktive borgere 
og dermed færre fællesskaber at deltage i. Foreningerne er med 
til at løfte en opgave som giver alle borgere muligheder for at 
interagere socialt og motivere dem fysisk og som understøtter 
Gribskov kommunes Sundhedspolitik og imødekommer de store 
udfordringer der er med mistrivsel i Gribskov kommune jf. 
Sundhedsprofil 2022.  
Reducere lokaletilskud til minimum iflg. Lovgivning (pkt. 7a)  
Dette vil være et stort indgreb, og det vil give store 
konsekvenser for vores foreningsliv.  
Eliteidræt + Ændret partnerskabsaftale – Nordsjællands 
Håndbold (pkt. 11 & 21)  
Vigtigt at fortsætte støtten til vores talenter og eliteudøvere i 
kommunen. Partnerskabsaftalen med Nordsjælland Håndbold 
kan ændres, da det blot har en indirekte påvirkning for vores 
borgere.  
Idrætspas (pkt. 12)  
Det er et lille beløb som har stor betydning for de børn og unge, 
der ellers ikke har mulighed økonomisk for at deltage i 
idrætsaktiviteter.  
Reduktion af personalebetjening og drift på biblioteker (pkt. 
18)  
Biblioteket er en af de få steder i kommunen, hvor borgerne kan 
få direkte kontakt uden at skulle bestille tid. Borgerservice 
henviser i vid udstrækning til bibliotekerne, især de opgaver der 
kræver vejledning i offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. 
Det er vigtigt, at borgerne ikke bliver ladt i stikken og føler sig 
hjælpeløse i forhold til den digitale verden.  
Udover de opgaver skal der også til være tid til ”almindelig” 
biblioteksbetjening, såsom generel vejledning, læsekredse, 
arrangementer og understøttelse af fællesskaber, betjening af 
skoleelever herunder læseindsats, betjening og hjælp til 
informationssøgning for andre uddannelsessøgende, formidling 
af ny teknologi til bl.a. skoleelever, frivillige og erhvervsliv 
gennem Makerspace. Alt sammen opgaver, der kræver en 
biblioteksfaglig rådgivning og formidling. Vi er her primært for 
borgernes skyld. Med reduceret serviceniveau bliver især 
institutionerne ramt: børnehaverne, skolerne, privatskolerne, 
plejehjemmene.  
Biblioteksloven sikrer lige til adgang til viden og oplysning for alle 
borgere. For at kunne leve op til det, skal borgerne have 
mulighed for personlig vejledning, da det langt fra er alle, der 
selv kan opsøge og navigere i den information. Desuden er 
bibliotekerne en primær understøtter af fællesskaber i 
kommunen og det vil være svært at udfylde den rolle med de 
foreslåede besparelser. Lukning af Billedskolen (pkt. 19)  
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Billedskoletilbuddet danner ramme for et vigtigt fællesskab for 
børn og unge, der udvikler deres innovative og kreative sider. 
Udvalget har tidligere været enige i, at indsatsen har brug for 
stabilitet hvor budgettet ikke skulle til forhandling hvert år ved 
at gøre billedskolen til en fast del af budgettet. Billedskolen giver 
meget værdi til mange børn og unge for få ressourcer.  
Forøgelse af svømmehallens billetpriser (pkt. 23)  
Det er en meget lille og acceptabel billetpris-stigning, i en tid 
med mange energiprisstigninger generelt, hvilket yderligere 
retfærdiggør prisstigningen.  
Reduktion af midler til drift af biblioteker (pkt. 24)  
Under nedlukningen i forbindelse med Corona-krisen var alle 
nødt til at omstille sig til digitale muligheder, hvilket også betød 
at brugen af de digitale ressourcer, som bibliotekerne tilbyder, 
efterfølgende steg markant og er forblevet høj.  
Samtidig har der ikke været en tilsvarende reduktion i brugen af 
de fysiske materialer. Under de forhold giver det ikke mening at 
lave yderligere besparelser i driftsmidler. 
Høringssvar fra Center for Erhverv, Fritid og Kultur til yderligere 
forslag til Råderumskatalog på Kultur, Idræt og Forebyggelse  
 
25 Musikskole – reduktion i lønbudget og aktiviteter  
Vi vil på det kraftigste anbefale at bevare det niveau musikskolen 
har nu, hvor der er mulighed for vækst og udvikling gennem 
skoleåret.  
 
Musikskolens elever tilknyttes skolen løbende, og der er gennem 
hele året en udvikling i gang af nye hold og flere musiktimer alt 
efter efterspørgsel. Fx kan en tromme-lærer på sigt tiltrække 
flere elever ved hjælp af mund til mund-metoden, derfor vil et 
være ødelæggende for denne udvikling at reducere i 
lønbudgettet.  
 
I sammenligning med andre kommuner er Gribskov kommunens 
musikskole ’en skrabet model’.  

• Gribskov kommune har pt. 11 lærere. (indbyggertal pr. 
2022: 41.147)  

• Halsnæs kommune har pt. 12 lærere. (indbyggertal pr. 
2022: 31.344)  

• Egedal kommune har pt. 27 lærere (indbyggertal pr. 
2022: 44.375)  

• Hillerød kommune har pt. 25 lærere. (indbyggertal pr. 
2022: 53.257)  

• Helsingør kommune har pt. 26 lærere (indbyggertal pr 
2022: 62.875)  

 
Ud af de 11 lærere i Gribskov kommunes musikskole er der 1 
fuldtidsansat. 
 

CenterMed Erhverv, Fritid og 
Kultur – Yderligere 
råderumsforslag 
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Ifølge bekendtgørelsen for musikskoler (BEK nr. 673 af 
14/05/2013) er det lovpligtigt, at en kommune har en 
musikskole, der udbyder et bredt musikalsk tilbud:  
Kap.1.stk 4 ”at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt 
omfatter alle instrumentgrupper.”  
 
Da musikskolelærere er specialister – vil en reduktion af 
lønbudget og hermed antal af musikskolelærere resultere i en 
reduktion i det udbud vi tilbyder borgerne. De fleste musikskoler 
har fx blæseinstrumenter – hvilket vi ikke på nuværende 
tidspunkt tilbydes i Gribskov.  
 
26 Musikskole – forøgelse af elevbetaling  
Sammenligner man kulturtilbud og idrætstilbud i kommunerne, 
er det langt dyrere at vælge kulturtilbud. En forøgelse af 
elevbetalingen vil naturligt resultere i, at færre elever har 
mulighed for at vælge musik og kultur. 
Hvis man vælger en forøgelse af elevbetaling, vil vi anbefale at 
en forøgelse af elevbetaling sker gradvist.  
 
27 Munkeruphus og Tegner Museum  
Munkeruphus Kunst- og naturlaboratorium for børn og unge er 
et vigtigt element i folkeskolernes adgang til lokale kunstfaglige 
tilbud, det er et givende samarbejde, der lever op til folkeskolens 
formålsparagraffer.  
 
Man kan evt. lave driftstilskuddet til Munkeruphus om til en 
omkostningsbestemt underskudsgaranti, hvilket sikrer en fortsat 
om end decimeret drift af Munkeruphus, hvilket er en 
forudsætning for det skolesamarbejde der finder sted.  
Tegners museum er et ikonisk sted, med en ikonisk bygning 
bygget af en verdenskendt kunstner. En reduktion eller ophør af 
tilskud til Tegners museum kan potentielt resultere i lukning af 
et stykke dansk kulturformidling – hvilket vi kraftigt vil advare 
imod, da det giver god brandingværdi til kommunen, tiltrækning 
af turister og oplevelser for lokalbefolkningen.  
 
Man kunne også her tænke at lave driftstilskuddet til Tegners 
museum om til en omkostningsbestemt underskudsgaranti.  
 
28 Reduktion af arrangementsgruppens budget Gribskov 
Kultursal  
Kultursalens arrangementsbudget går i øjeblikket i nul; i den 
forstand at de penge, der kommer ind fra billetindtægter og leje, 
går til at finansiere lokale arrangementer. Besparelsen vil betyde 
en de facto nedlæggelse af arrangementsgruppen og et stop for 
arrangementer i Kultursalen, som er lokalt forankrede.  
Som alternativt til et ophør af driftstilskud kan man overveje en 
omkostningsbestemt underskudsgaranti. Eventuelt i decimeret 
form.  
 
29 Forsamlingshuse  
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Forsamlingshusene er et centrum for de små bysamfund og for 
de lokale netværk i kommunen. En besparelse her vil gøre det 
meget sværere at sikre de fællesskaber, der fremhæves i 
kernefortællingerne i Vores Gribskov-projektet med levende 
lokalsamfund.  
 
30 Ophør af tilskud til Gribskov teaterforening  
Som alternativt til et ophør af driftstilskud kan man overveje en 
omkostningsbestemt underskudsgaranti. Eventuelt i decimeret 
form.  
 
31 Generel rammebesparelse 1 %  
Det må være udvalgets opgave at lave politiske prioriteringer af 
besparelserne. Vi gør os ingen illusioner om, at det er en nem 
eller behagelig opgave. En generel rammebesparelse på 1% vil 
være at fralægge sig det ansvar. 
 
Høringssvar vedr. Budget 2023 – 2026 fra Center-Med CDS 
 
På vegne af Center-MED opfordrer vi politikerne til at læse alle 
høringssvarene, idet disse udtrykker meget forskellige 
holdninger til de forslag, som er fremlagt i råderumskataloget for 
vores område.  
 
Vi kan konstatere, at en væsentlig del af de forslag, som er 
medtaget i råderumskataloget for Skole, Børn og Familie, 
handler om reduktion af tildeling til forebyggende og 
indgribende behandlingsindsatser. Det mener vi kan få 
betydelige konsekvenser for såvel medarbejdere som borgere, 
idet manglende forebyggelse vil medføre et øget pres og dermed 
øge udgifterne på for eksempel det specialiserede område. 
Dette strider imod fundamentet for og indholdet i 
Gribskovmodellen.  
 
Vi ønsker, at der bliver truffet en politisk beslutning om 
skolestrukturen en gang for alle. Det skaber utryghed hos 
medarbejdere hver gang, det det bliver taget op og har 
konsekvenser for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.  
 

CenterMed – Center for 
Dagtilbud og Skoler 

Høringssvar fra CenterMED Byudvikling og Ejendomme 
Budget 2023-2026 
 
Kommunens ejendomme. 
Flere af besparelserne i katalogerne vil medføre øget nedslidning 
af kommunens ejendomme og dermed forringelse af 
kommunens ejendomskapital. 
 
Efter gennemgang af rådighedskatalogerne har CenterMED (CBE) 
følgende bekymringspunkter: 
 
De øgede udgifter til rengøring, jf. rengøringsudbuddet med 
opstart 1.9.2022 medfører fremadrettet færre midler til 

CenterMed – Center for 
Byudvikling og Ejendomme 
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ejendoms vedligehold (3,6 mill. Kr.), hvilket øger andelen af 
udgifterne til akut vedligehold. 
Det er dokumenteret væsentligt billigere at lave planlagt 
vedligehold end akut vedligehold. 
 
Besparelsesforslag ØU nr. 9, 10, 11, 12, 13 og 14 vil give 
yderligere forringelse af vedligeholdelsesniveauet på de 
kommunale ejendomme. Omkostningerne til genopretning må 
forventes at ville overstige selve besparelserne væsentligt. 
 
Gennemføres besparelsesforslagene vil det være nødvendigt at 
prioritere udvendig vedligehold og dermed en tæt klimaskærm. 
Dette betyder nedprioritering af indvendig vedligehold og 
derved markant større slitage af ejendommene. Konsekvensen 
forventes at blive, at brugerne af bygningerne føler mindre 
ejerskab og passer mindre på vores bygninger. 
Jo pænere omgivelser, desto mindre hærværk. 
 
Dårligere vedligeholdelse vil øge skaderne på ejendommene, 
med risiko for højere udgifter til forsikringspræmier, og 
besparelser på rengøringen vil øge indeklimaproblemer og 
slitage. 
 
Bl.a. besparelsesforslag SBF nr. 1, 5, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 20 og 21, 
samt mange af besparelsesforslagene under KIF, vil betyde at 
flere unge presses ud på gaden og på områder med kommunale 
bygninger. Det kan betyde øgede problemer med 
bygningsskader hærværk, mistrivsel med risiko for at komme i 
dårligt selskab pga. manglende tilhørsforhold og rastløshed. 
Dette sætter yderligere pres på den akutte vedligehold og 
kommunens budget for risikopuljen. 
 
Byudvikling og turisme 
Besparelsesforslaget på PLU kan påvirke administrationens 
analyse- og rådgivningsstøtte i forhold til fysisk planlægning og 
dermed øget pres på medarbejderne. Det kræver behov for 
tydelig politisk prioritering af opgaverne. Det kan blive mindre 
attraktivt og effektivt af være virksomhed i GK, da fremdriften i 
kommunen for borgere og virksomheder sænkes.  
 
Besparelsesforslag på KTM og KIF vedrørende forringelse af 
kulturtilbud, livredningstjenesten og øvrige samarbejdspartnere 
vil påvirke Gribskov væsentligt som attraktivt turistmål.  
 
Gribskov som arbejdsplads. 
Besparelsesforslag omkring afskaffelse af kantine, frugt og kaffe 
mv. vil gøre Gribskov Kommune mindre attraktiv som 
arbejdsplads.  
Ved møder med eksterne samarbejdspartnere vil vi fremstå 
noget uprofessionelle, hvis vi ikke kan tilbyde en kop kaffe. 
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Besparelsesforslag vedrørende reduktion af IT-rammen, vil være 
ualmindelig uhensigtsmæssig. Omkostninger i forhold til 
driftstab ved IT- nedbrud vil hurtigt overstige besparelsen, og 
risiko for cyberangreb vil ligeledes øge udgifterne til driftstab. 
 
Besparelsesforslag vedrørende rengøring er kritisk i forhold til 
hygiejne og uhensigtsmæssig i forhold til sygefravær og evt. øget 
vikardækning. 
Dette gælder generelt for samtlige arbejdspladser og harmonere 
ikke med den viden vi har fået under corona om faldende 
sygefravær ved øget fokus på rengøring. (og hvem fylder op med 
papir og sæbe?) 
 
Hvordan vil vi sikre en fælles retning for opgaveløsningen i 
Gribskov Kommune med så mange besparelser. Hvem sikrer at vi 
er en attraktiv arbejdsplads? 

 
 
 
Høringssvar til budget 2023-2026 fra CenterMED CSHR 
 
Medarbejdersiden i CenterMED – Center for Strategi og HR har 
følgende bemærkninger til Økonomiudvalgets råderumskatalog: 
 
7. Lukke/reducere kantinen: 
Medarbejdersiden i CSHR mener, at det vil bidrage meget 
negativt til Gribskov Kommune som attraktiv arbejdsplads, hvis 
kantineordningen reduceres eller lukkes helt. 
 
11. Rengøring – Administrative huse og bibliotek 
Medarbejdersiden i CSHR mener, at en nedskæring af det 
oplevede minimale rengøringsniveau er stærkt betænkeligt.  
 

CenterMed – Center for 
Strategi og HR 

Høringssvar fra CenterMED Center for Koncernstyring og IT 
 
Reduktion i forplejning til fagudvalgsmøder 
Det er muligt blot at servere en pose med nødder og evt. 
knækbrød til udvalgsmøder fremfor ”mad”. Det gøres i andre 
kommuner.  
 
Reduktion i forplejning til byrådsmøder 

CenterMed – Center for 
Koncernstyring og IT 
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Reduktion af mad, så det fremover kun er sandwich i stedet for 
et større måltid.  
 
Abonnementer til byråd   
Hvis politikerne får fysisk avis-abonnement, kan den spares væk 
og i stedet tilbydes E-avis. Der kan evt. ses på om alle 
abonnementer er nødvendige.  
 
Reduktion af annoncering samt opsigelse af kommune TV 
Det er lovpligtigt at streame Byrådsmøder, men FaceBook er 
nok. Så kommune TV kan spares væk. 
 
Hegnssyn  
Det kan give problemer, hvis de politisk udpegede medlemmer 
af hegnsynet ikke kender opgaven tilstrækkeligt.  
 
Borgerrådgiver 
Nedlæggelse af funktionen afhænger af antal sager og deres 
karakter.  
 
Kantine mv. lukkes 
Kantineordning bør ikke spares væk. Det er muligt at reducere 
den, men det vil ikke være fordrende for fastholdelse og 
tiltrækning af medarbejdere til kommunen. Det skal som 
minimum være muligt for medarbejdere at få ren service til at 
spise sin medbragte madpakke samt muligt at få en kop kaffe i 
arbejdstiden. Det administrative personale har i forvejen IKKE i 
dag langt mere gunstige forhold end i andre kommuner. 
 
Reduktion af IT rammen 
Det vil være meget uhensigtsmæssigt at spare på IT rammen. 
Størstedelen af kommunens ansatte er afhængig af hurtige og 
effektive systemer og IT. IT hjælper med at effektivisere deres 
arbejdsgange, og det bliver bestemt ikke nemmere at hjælpe 
med, hvis der bliver fjernet årsværk fra et i forvejen presset 
område. Dernæst er der hele GPDR som griber om sig. Der er i 
forvejen ikke hænder nok, til at løfte den konstant større 
mængde af IT-opgaver, regler og procedurer.  
 
Planlagt vedligehold på ejendomme  
At arbejde i en nedslidt bygning er ikke befordrende for 
rekruttering eller fastholdelse af medarbejdere.  
I forvejen er planlagt vedligehold reduceret til et minimum på 
rådhuset, da man har vurderet at meget vedligehold ikke kan 
svare sig. Administrationen har en forhåbning om, at udvide det 
nye sundheds- og administrationshus til hele administrationen.  
 
Rengøring administrative huse og bibliotek 
Medarbejdere oplever at der er meget beskidt i dag og i 
særdeleshed på toiletterne. Derfor vil en besparelse ikke være 
fordrende for fastholdelse og rekruttering. Rengøring efter 
Corona har vist sig vigtigt.  
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Rengøring skoler og dagtilbud  
Rengøring efter Corona har vist sig vigtigt.  
Valgsteder 
Små valgsteder kunne sagtens nedlægges, da der går mange 
ressourcer til meget få borgere. Andre kommuner har osse 
samlet valgstederne.  
 
  
Center for Dagtilbud og Skoler  
Daginstitutioner  
Høringssvar fra Sandslottets medarbejdere vedrørende 
råderumskatalog på skole, børn og familieudvalg august 2022. 
 
 
1. Vi kender ikke effekten af projektet. Hvis projektet virker 

efter hensigten kan det have en præventiv effekt. Det 
opsøgende arbejde kan have en god effekt. 

2. Vi kender det ikke. Kan nedlægges. 
3. Nice to have, men ikke en nødvendighed. 
4. Nice to have, men ikke en nødvendighed.  
5. Familieskolen er en god indsats. Hvis det nedlægges er det 

er nødvendigt at indsatsen prioriteres i andet regi. 
6. Egenbetaling kan kun gøres aktuelt for familier som har 

råd. Som oftest tænker vi at det er familier som i forvejen 
er presset, også økonomisk der gør brug af tilbuddet. 

7. Vi kan ikke afvikle FSI funktionen. Den har 
daginstitutionerne haft god brug af. Måske en lettere 
reduceret udgave, hvis nødvendigt. 

8. Vi kender ikke brugen af det. 
9. Ja, hvor det er formålstjenligt. 
10. Absolut ja. 
11. Ja. Det skal siges at der ikke bliver anvendt de store midler 

på personale denne uge, da der ikke er særlig stort 
fremmøde. Institutionerne anvender gerne denne uge til 
at nå noget af det de ikke har tid til de andre uger.  

12. Vi har brug for at bevare midler til kompetenceudvikling. 
Det ville være rigtig ærgerligt at spare her.  

13. Nej, budgettet er i forvejen for lavt. 
14. Ja, hvis det kan gøres billigere. 
15. Vi synes det skal være en større flexibilitet i forhold til at 

samle undervisning i klasser hvor der er meget få elever.  
16. Godt tilbud. Nice til have, men ikke en nødvendighed. 
17. Vigtigt og forebyggende arbejde men ikke en 

nødvendighed. 
18. Det giver rigtig meget værdi for skoler, institutioner. Svært 

at undvære. 
19. Ungdomsklubelever kan godt tage bus til de 2 store byer. 
20. Vigtigt at bevare kulturhusene. Adfærdsregulering og 

sociale kompetencer er vigtige egenskaber at dyrke hos 
også unge mennesker. 

21. Ja det giver mening. 

Den selvejende Institution 
Sandslottet (Medarbejdere) 
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22. Vi forventer at der kun anvendes midler til dette hvor det 

skønnes nødvendigt. 
Høringssvar Annisse Naturbørnehus d. 24. august 2022 
 
Nr. 7 Reducering af FSI 
Vi ser store konsekvenser ved nedlægning og reduktion af FSI for 
hele dagtilbudsområdet. Vi har et godt tværfagligt samarbejde 
med vores fsi, og kan inddrage dem i samarbejdet med 
forældrene, for at skabe en indsats omkring barnet hvor alle 
arbejder sammen for at skabe trivsel og udvikling hos barnet. 
Vi oplever, at det er forebyggende arbejde, som er medvirkende 
til at sikre, at vi kommer i gang med den rigtige indsats i 
ordentlig tid. 
 
Nr. 10 Takst til daginstitutioner 
Vi er bekymrede for, at en øgede forældrebetaling kan have 
indvirkning på om forældrene vil fravælge kommunale dagtilbud 
og tilvælge private tilbud. På nuværende tidspunkt er privat 
tilbud ca. 400,- i merbetaling men inklusive mad. 
 
Nr. 11 Lukkeuger daginstitutioner 
Vi er meget bekymrede for, at en yderligere lukkeuge vil have 
betydning for normeringen set over hele året. Dette vil der skulle 
regnes på i forhold til vores dagtilbud, men vi antager at det 
økonomiske tab, vil udgøre en pædagogisk forringelse for 
børnene. 
Det er som påpeget i råderumskataloget, en forringelse af 
medarbejdernes feriemuligheder, at ferien er fastlagt. Muligvis 
kan det have betydning for rekruttering af kommende 
pædagoger. 
Der er også en forringelse for forældre at få pålagt at holde ferie 
i skolernes sommerferie. Dette kan også have betydning for 
fravalg af kommunale dagtilbud og tilvalg af private tilbud. 
Vi ser som mulighed, at nogle børn vil kunne få længere ferie 
med deres forældre ved en ekstra lukkeuge. 
Muligvis kan nødpasning få flere børn, hvis det er samme tilbud 
som har begge lukkeuger. 
 
Nr. 13 Driftsudgifter 
Vi oplever, at driftsudgifterne i forvejen er lave til at skabe gode 
pædagogiske miljøer med udviklende aktiviteter. Vi ser ikke, at 
det er muligt at udgifterne bliver mindre, og slet ikke nu hvor 
meget stiger i pris. 
 
Nr. 17 Foreningssamarbejde 
Vi er meget glade for vores samarbejde med Helsinge 
svømmeklub og kulturskolen, som bidrager til at tilbyde børnene 
spændende og udviklende oplevelser, i en struktureret og 
kompetent ramme. Vi vil være kede af at miste denne mulighed, 
i det vi ikke har tilsvarende kompetencer og muligheder. 
 
Nr. 18 naturvejleder 

Annisse Naturbørnehus 



 
90/127 

Høringssvar Høringspart 
Vi er meget glade for vores naturvejleder og de tiltag, som han 
er med til at sætte i gang sammen med os, for at give børnene 
gode oplevelser i naturen. Det er så vigtigt, at vi lære vores børn 
at begå sig i naturen, og hvordan vi passer på den. 
Naturvejlederen er med til at udvide personalets kompetencer 
og giver nye input til hvordan vi kan bruge naturen og 
uderummet. 
 
Venlig hilsen 
Signe Øland Kondo 
Dagtilbudsleder i Annisse Naturbørnehus 
På vegne af LU 
Høringssvar fra Elverhøjens lu: 
Intro: Vi oplever en generel bekymring over igen at skulle være 
med til at pege på besparelser på et i forvejen udhulet område. 
 
Kommentar emne.: 
7. Vi kan ikke tilslutte os dette. Vi oplever at FSI er den ”ægte” 
tidlige indsats og at det vil være meget bekymrende at sparer 
her – ligegyldigt hvilken model der vælges. 
 
Vi forudser at det vil være svært at nå de familier der ellers ville 
gøre brug af tilbuddet, med et større antal underretninger som 
følge. 
 
11. Vi vil på det kraftigste fraråde denne besparelse. Den vil i 
vores optik kunne fører til yderligere rekruttering udfordringer, 
færre tilflyttende børnefamilier og at der vil komme flere børn i 
nødpasning i uge 30, da det er vores erfaring at mange børn kun 
holder 1 uges ferie. 
Vi ser et scenarie hvor der i stedet, skal øget vikardækning på i 
ugerne lige omkring lukkeugerne, da alle børn vil komme der. 
 
12. Vi frygter at man med dette forslag risikerer at færre 
medarbejdere kan kompetenceudvikles/komme på uddannelse 
og at det kan resulterer i yderligere rekruttering udfordringer, da 
det er noget af det der på vores område, er en stor del af 
rekrutteringen. 
Yderligere ser vi potentiel risiko for at det bliver vanskeligt at 
fastholde personale og de tager til nabokommunerne, hvor 
muligheden for udvikling/uddannelse er større. 
Vi kan ikke tilslutte os dette forslag. 
 
13. Vi vil kraftig fraråde at der spares på dette område, da vi kan 
frygte at der ikke kan ydes den samme ramme for 
udviklende/dannende aktiviteter for børnene. 
 
15. Vi er enige i at en besparelse på dette område, med 
flytning/lukning af mindre og urentable tilbud, er en mulighed. 
Dog ser vi en øget risiko For, at man i de påvirkede områder, vil 
se flere private tilbud etableret. 
 

Elverhøjens LU 
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16. Vi mener at dette tilbud kan spares væk, da det er noget vi i 
institutionen selv kan tilbyde. 
 
17. Vi mener at dette tilbud bør bevares da det giver meget til 
dannelse af vores unge mennesker og ofte tilbyder ting mange 
børn/unge ikke ellers ville opleve og få indsigt i. 
 
18. Vi mener at dette tilbud kan spares væk, da det er noget vi i 
institutionen selv kan tilbyde. 
 
19. Vi kan ikke tilslutte os dette forslag til en besparelse, da vi 
oplever at de unge fra Græsted ikke vil benytte sig af tilbuddet i 
enten Helsinge eller Gilleleje. 
 
Det er vigtigt for et distrikt som Grib distriktet at kunne tilbyde 
en kontinuerlig indsats/tilbud til børn/unge. Vi frygter ligeledes 
at denne besparelse kunne være et ”add on” i det gældende 
narrativ der er i/ om Græsted som dem der aldrig får noget og 
ikke bliver prioriteret i Gribskov kommune. 
 
Vi har selv et forslag: 
: At spec.pæd. team lukkes og at spec.pædagogerne bliver ansat 
i de enkelte huse. 
 
Der ville kunne spares på ledelse, da deres leder bliver 
inst.lederen og på forskellige fælles kompetence udviklingkurser, 
da det vil 
målrettes de enkelte personaler og deres behov. 
 
Grunden til vi har dette forslag, er at det reelt ville give børn, 
personale i inst. og familierne flere timer. 
 
En af årsagerne til, at spec.pæd. team på papiret er en god ide, 
er at den enkelte spec.pæd. , som har kompetencer indenfor et 
bestemt område, kunne komme i den inst., hvor det behov var. 
Virkeligheden er, at den spec.pæd., der har ledige timer, bliver 
tildelt en opgave. 
 
Hvis det barn som spec.pæd. er tildelt timer til, ikke er tilstede, 
kommer spec.pæd. ikke. Hvis personen var ansat i inst., ville 
tiden automatisk gå til sparring, andet barn, med særlige behov 
el.lign. 
 
Desuden oplever vi, at tildelingen af spec.pæd. bistand, ofte ikke 
stemmer overens med, hvad pædagoger, psykologer og andre 
fagpersoner, vurderer der er behov for. 
 
Således udarbejdet af lu Elverhøjen 24.08.2022 
På vegne af lu 
 
Med venlig hilsen 
Kristine Foss Annesen 
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Dagtilbudsleder Elverhøjen 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 7249 6000 
Direkte: 7249 9020 /72496790 
www.gribskov.dk 
25-08-2022 troldehøjens høringssvar – MED udvalg. 
 
Rengøring i dt- det kan ikke blive ringere. 
 
Skole, Børn og familie. 
Punkt 3 – gang i GG – lad HSI køre det selv. 
Punkt 4 – motorik og bevægelse – vi kan det selv. – spar løs. 
 
Punkt 5. Familieskolen – vores forældre bruger den ikke.  
 
Punkt 7 – vores forældre bruger FSI – dårligt at spare der.  
 
Punkt 10 -ok at øge taksterne 
 
Punkt 11 – lukke uge -god ide. – dog er personalets meget låst i 
deres ferie behov. 
 

Punkt 12 – vi vil ikke af med denne pulje. 

Punkt 13 -driften skal der ikke pilles ved. 

Punkt 15- skolerne – se på hvor der er stigning i antallet af børn 
– fx Ramløse hvor det hele er samlet på en matrikel giver god 
mening.  

Punkt 16- haver til maver – vi har selv urtehave. 

Punkt 18 Naturvejlederne -vil vi gerne beholde. 

 

Troldehøjens MED udvalg 

Brumbassens høringssvar ifm. budget 2023-26. 
 
Behandlet på et personalemøde med MED-status 24.08.22 
 
Helt overordnet har vi den kommentar, at det der berører timer 
eller normering i dagtilbud, skole eller forebyggende 
foranstaltninger på den ene eller anden måde inkl. kriminalitets-
forbyggende initiativer, må udgå af råderumskataloget, altså: 
 
1.   Nedlæggelse af Gadeplan 
 
5.   Lukning af Familieskolen – dog bør der undersøges om det 
med en  
      ændring igen kan blive et tilbud for flere familier, således 
gennemsnits- 
      prisen kan holdes nede. 

Brumbassen (TRIO) 
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7.   Reducering af FSI 
 
15. Skolestruktur: Dette forslag skal ses med dobbelt optik.  
      Dels kan udgiften pr barn i de små skoleafdelinger/ klasser 
med få børn,  
      være betragtelig højere, hvilket ”dækkes” af kommunens 
øvrige 
      skolebørn.  
      En enhed kan også blive så lille, at der er nogle bemandings 
udfordring- 
      er og det kan også udfordre arbejdsmiljøet. Hvilket taler for 
at samle 
      børnene på de større skoler. 
      Det at samle børnene på de større skoler – kan på den anden 
sidde i  
      yderste konsekvens betyde, at de mindre lokalsamfund dør 
ud, så det    
      anbefaler vi også at tages i betragtning. 
 
19. Ungdomsklub Græsted 
 
20. Aktiviteter i ungdomsskolen 
 
21. Demografiregulering ungdomsskolen og sundhedsplejen. 
Støtter vi op  
      om, blot det ikke går ud over de få besøg 
sundhedsplejerskerne i har 
      i hjemmene, da vores frygt er, at det kan gå udover den 
tidlige indsats 
      I de sårbare familier. 
 
Øvrige forslag der på det bestemte er gode initiativer, og som 
kan være ekstra gode tiltag for børnene i Gribskov/ være med til 
at tiltrække nye borgere til Gribskov må være dem, der bliver sat 
i spil: 
 
2.    Nedlæggelse af pulje til cykelpatrulje 
 
3.    Gang i Gribskov 
 
4.    Motorik og bevægelse 
6.    Egenbetaling ifm. aflastning 
 
8.    Familievenner 
 
10.  Takster 
 
12.  Reduktion af kompetence midler 
  
14.  Sygeundervisning 
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16.  Haver til maver 
 
17.  Foreningssamarbejde 
 
18.  Naturvejleder 
 
22.  Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehavere. 
 
 
Forslaget nr. 11 om en ekstra lukkeuge ønskes fjernet, i forvejen 
er 1/3 af personalets ferie låst pga. de nuværende lukkedage, og 
det er ikke alt personale, der har skolesøgende børn. Deres 
mulighed for at holde ferie uden for højsæsonen reduceres 
betragteligt. Det kan i yderste konsekvens betyde, at vores 
mulighed for at tiltrække pædagogisk personale til Gribskov 
besværliggøres yderligere. 
 
 
Forslag nr. 9 Intensivere brugen af plejefamilier anbefales hvis og 
kun hvis 
     det ikke kommer til at betyde en stigning af børn, der må 
anbringes 
     på bosteder i stedet. 
 
Forslag nr. 13. Driftsudgifter pr. barn i dagtilbud 
     Kan sættes i anvendelse og foretrækkes frem for reduktion i 
normering. 
     Dog kan dette forslag have en lidt større konsekvens i de 
mindre 
     Institutioner fremfor en større. Et buskort til 20 børn koster 
f.eks. det  
     samme uanset. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Lone B. Futtrup 
Dagtilbudsleder 
Formand i TRIO 
 
Dagplejens LU bemærkninger til budgetoplægget 24.08.2022 
 
Dagplejens Lu mener at nedlæggelse at af puljen til motorik og 
bevægelse er i orden, da det har færreste konsekvenser.  
 
Vi mener at det vil få store konsekvenser at fjerne midler til 
kompetenceudvikling. Det er vigtigt at opkvalificere områderne 
til at styrke den tidlig indsats, som barnets først 1000 dage, som 
er Regerings mål. Dette kan ikke lade sig gøre uden 
kompetencemidlerne og vi frygter at det kan blive dyrere i den 
sidste ende. 
 

Dagplejen LU 
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Vi mener at der ikke skal skæres i driftsmidlerne.  
Driftsmidlerne er i forvejen ikke store, da der er skåret MEGET i 
driftsmidlerne over årene. Det er svært at drive virksomhederne 
i forvejen med det meget lille råderum der er. 
 
LU i Sankt Helene Børnehus takker for muligheden for 
inddragelse i høringsprocessen 
Vi bakker op om at indføre en ekstra lukkeuge i 
daginstitutionerne. Dette med begrundelse i, at flere børn får 
(forhåbentlig) mere ferie samt at personalet kan lægge deres 
ressourcer når størstedelen af børnene er i institution. 
Vi støtte nedlæggelse af bevægelse og motorikpuljen – den 
tilfører i vores optik ringe værdi. 
Vi kan ikke bakke op om at fjerne støtten til Haver til maver. Vi 
der hvert år afsted i et forløb med vores storebørnsgruppe og 
oplever, at det er noget der skaber rød tråd og brobygning til 
skolelivet. Vi ser også gerne at naturvejlederen fortsætter. Vi har 
mange unikke forløb med ham. Der kan evt. ses på en form for 
brugerbetaling/egen financiering til begge dele. 
Hilsen LU – Sankt Helene Børnehus 

LU – Sankt Helene Børnehus 

28-08-2022 
Bemærkninger til Budgetoplæg fra MED-udvalg i Ramløse 
Børnehus 
 
Økonomiudvalg. 
 
Punkt Rengøring dagtilbud: Ringere rengøring vil øge sygdom 
blandt børn og voksne og øge udgifter til vikardækning. 
 
I forhold til den kvalitet rengøringen har nu, er det utænkeligt at 
de skal kunne forringes yderligere. 
 
 
Skole, børn og familie.  
 
Punkt 4 Pulje til motorik og bevægelse: I daginstitutionerne er 
pædagogerne så godt klædt på, at de selv kan varetage 
afholdelsen af motorik og bevægelse. 
 
Punkt 5 Familieskolen: Vi har i daginstitutionen ikke set den 
store effekt af familieskolen. 
 
Punkt 6 egenbetaling i forbindelse med afløsning/aflastning: Det 
skal sikres at de familier som har behov kan sikres den rette 
hjælp. 
 
Punkt 7 Reducering af FSI: Vi ser et stadig voksende behov i 
familierne for tidlig forbyggende social indsats og ser derfor ikke 
at det er en mulighed at reducere FSI. Risikoen for øgede antal 
underretninger, samt familier som ikke hjælpes ud af deres 
mistrivsel, vil være en stor både menneskelig og økonomisk 
omkostning. I øvrigt har vi en særdeles god erfaring med at 

MED-udvalg i Ramløse 
Børnehus 
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bruge FSI i den tidlige indsats, hvor familier er blevet vejledt og 
hjulpet så godt, at børnenes trivsel er øget i væsentlig grad. 
 
Punkt 8 Familievenner i Gribskov: Vi tænker at familievenner må 
kunne drives på fuld frivillig basis. 
 
Punkt 9 Intensivere brugen af plejefamilier: Vi støtter at 
intensivere brugen af plejefamilier. 
 
Punkt 11 Lukkeuger i daginstitutioner: Principielt er vi meget 
imod at man fastlåser en forholdsvis stor del af medarbejdernes 
ferieuger. 
 
Punkt 13 Driftsudgifter: Vi skal passe på med ikke at reducere 
kvaliteten af vores dagtilbud, også på drift. 
 
Punkt 15 skolestruktur: Ramløse skole og børnehus har et 
fantastisk godt samarbejde og mængden af børn fra Ramløse 
børnehus som går til andre skoler har været stødt faldende 
gennem flere år, er på nuværende tidspunkt nærmest ikke 
eksisterende. Vi oplever at flere familier vælger os til og når 
Ramløse Øst bliver en realitet, vil elevtallet på skolen 
sandsynligvis stige igen. 
 
Punkt 16 Haver til maver: Vi gør ikke længere brug af Haver til 
maver, men har mulighed for at anvende vores egne arealer.  
 
Punkt 17 Naturvejleder: Bidrager i høj grad til læring og det gode 
læringsmiljø i daginstitutionen og vi ønsker at bevarer denne 
funktion. 
 
 
Vi har en generel bekymring for at vores område er under pres 
på en række områder og at nye besparelser bygger mere på. 
Svært i forvejen at rekruttere nye kolleger, et øget antal børn 
der skal rummes i dagtilbuddene samt at vi i en tid hvor der på 
landsplan snakkes om et øget antal børn og unge der mistrives, 
skal skære på de områder der rent faktisk hjælper de samme 
børn. 
 
Hermed bemærkninger til budgetoplægget fra Tingbakkens 
børnehus. 
Vi har personalemøde med MED-status, derfor er dette 
høringssvar sammenfattet af lederen, ud fra personalets 
kommentarer. 
 
Vi har på vores LU kigget på råderumskatalogerne. Primært for 
Skole, børn og unge, men vi har også nogle bemærkninger til 
Økonomiudvalget. 
 
Vi vil gerne komme med følgende fraråd, forslag og 
prioriteringer. 

LU Tingbakkens børnehus 
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Råderumskatalog Skole, børn og unge: 
 
 

Punkt Emne Vores bemærkninger 
4 Nedlægge pulje til 

Motorik og 
bevægelse 

Vi foreslår, at man skærer i 
puljen og i stedet indfører 
egenbetaling. De 
institutioner, der gør brug af 
tilbuddet, er dermed også 
dem, der betaler. 
 

5 + 8 Lukke familieskolen 
og Familievenner 

Vi foreslår, at man skærer ned 
og lægger de 2 sammen 
under fælles budget 
 

10 Hæve takst på 
daginstitutioner 

Det kunne være en mulighed 
at hæve taksten men i en tid, 
hvor inflationen er høj og alt 
er dyrt, er mange familier 
måske allerede spændt hårdt 
for. Hvilken betydning kan en 
forhøjet takst have ift. 
Fripladsansøgninger og 
ønsker om deltidspladser? 
 

11 Lukkeuger i dagtilbud Vi mener, det er en dårlig ide 
at indføre yderligere en 
lukkeuge. For forældrene er 
det en betydelig forringelse 
og for personalet betyder det, 
at Gribskov kommune i så fald 
har fastlagt mindst 17 
feriedage for personalet hvert 
år – nogle år vil det endda 
være flere dage, alt efter 
hvordan julen falder det 
pågældende år. 
Der er allerede betydelige 
udfordringer i forhold til at 
rekruttere pædagogisk 
personale – og dette forslag 
gør det ikke ligefrem mere 
attraktivt at arbejde i 
Gribskov kommune. 
 

14 Sygeundervisning – 
nedskrivning af 
budget 

Fornuftigt at skære i 
budgettet her, da den digitale 
undervisning i højere grad 
kan være en del af løsningen. 
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15 Skolestruktur Vi vil kraftigt fraråde, at 

Gribskolen, afd. Tingbakken 
lukkes. Vi frygter, at en 
lukning vil være en de facto 
nedlæggelse af 
lokalsamfundet i Esrum og 
Esbønderup – hvordan 
tiltrækker vi som kommune 
nye børnefamilier til et 
område uden skole?  
Vi savner, at kommunen 
tænker lidt mere langsigtet – 
for få år siden brugte 
Gribskov mange timer og 
ressourcer på at undersøge, 
om man kunne lægge 
Skovkanten og Esbønderup 
børnehus sammen og flytte 
dem ind på skolen. Det gav 
rigtig meget uro og mange 
frustrationer – og efter flere 
forsøg blev ideen opgivet. 
Desværre havde man allerede 
tidligere ødelagt en 
velfungerende skole, da man 
for år tilbage valgte at gøre 
Tingbakkeskolen til fødeskole.  

16 Haver til maver Vi mener, at man bør 
nedlægge Haver til maver 

17 Foreningssamarbejde Man bør kigge på, hvilke tiltag 
der reelt har en værdi for de 
børn og unge som bruger det 

18 Naturvejleder Vi foreslår, at der også her 
indføres egenbetaling, 
således at de 
institutioner/skoler, der 
bruger naturvejlederen, er 
med til at betale for det. 

1, 19 
og 20 

Gadeplan, 
ungdomsklub 
Græsted og 
aktiviteter i 
ungdomsskolen 

Vi foreslår, at man skærer i 
budgettet og lægger de 3 
områder sammen under et 
budget. 

 
Råderumskatalog Økonomiudvalget: 

 
7 Lukke/reducere 

kantinen 
Vi mener, at man bør lukke 
kantinerne i de administrative huse 
og spare de penge 

13 Skære i rengøring 
dagtilbud 

Det er en rigtig dårlig ide at skære i 
rengøringen. I forvejen er 
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kvaliteten ekstremt ringe – og 
måske skulle man i stedet bruge 
lidt ressourcer på en 
kvalitetskontrol og følge op på, om 
der 

 
På vegne af LU 
 
Høringssvar fra Bjørnegårdens LU 
 
 
1. Vi ønsker at bevare Gadeplan, da Gribskov Kommune i 
forvejen er plaget af uro og bander, som gør aftenerne utrygge. 
Vi er ligeledes bekymrede for, at en fjernelse af gadeplan vil få 
flere unge til at havne i uføre og blive meget mere bekosteligt på 
lang sigt. Kommunens visioner om tidlig indsats bør også gælde 
den tidlige præventive indsats for de unge. Det er vigtigt at se 
denne indsats som en samlet indsats sammen med andre 
indsatser som idrætstilbud, ungdomsskole, ”opholdssteder”, så 
der er alternative tilbud til at hænge ud på gaden og lave uro. 
 
2. Vi ser ingen udfordringer i at nedlægge denne post selvom 
udgiften ikke er stor. Det kan fremover være en forældreopgave. 
 
3. Det bør undersøges om arrangementet afholdes på anden vis 
og på frivillig basis fra foreningerne, så de på denne måde kan 
rekruttere medlemmer og gøre de unge interesserede i at være 
aktive i foreningslivet. Det bør igen være en koordineret indsats 
for at få de unge aktive i værdiskabende aktiviteter.  
 
4. Vi har ingen indvendinger mod at spare denne pulje væk. 
 
5. Da tilbuddet har været i gang så kort tid, vil det være svært at 
vurdere effekten af det. Det er vigtigt at prioritere midler og 
rammer for udsatte børn og familier, men vi kan ikke vurdere, 
om det skal være med dette tilbud. 
 
6. Vi vurderer, at det vil være fint med en egenbetaling, dog skal 
der være opmærksomhed på, om egenbetalingen kan afholde 
familier fra at få den nødvendige aflastning. Dette kan i sidste 
ende have dårlige konsekvenser for barnet og overskuddet i 
familien til at håndtere den i forvejen svære situation. 
 
7 Der skal ikke reduceres i FSI. FSI har en kæmpe betydning i 
vores dagtilbud, da de ofte bruges til sparring og møder, når 
forældre er i udsatte positioner. Det giver værdi på længere sigt 
og vil være omkostningsreducerende på den lange bane. De 
udsatte forældre får hurtig hjælp og kan med mindste indgriben 
få redskaber og hjælp til at håndtere hverdagens udfordringer. 
DET HAR EN KÆMPE VÆRDI så vi ønsker at bevare FSI i den 
nuværende form. 
 

LU Bjørnegården 
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8. Vi kender ikke til tilbuddet og kender ikke værdien af det. Hvis 
familierne får glæde og gavn af det, og vi sikrer, at de får tidlig 
hjælp, så udfordringerne ikke bliver for store, så kan det være 
godt at beholde familievennerne. Igen tidlig indsats 
 
9. I vores optik er det vigtig, at børnene bliver anbragt der, hvor 
det skaber størst værdi for dem. Vi kan undre os over, at det 
åbenbart ikke allerede sker, for så ville der muligvis allerede 
være flere plejefamilier i spil. Børnene skal gerne være hos 
kompetente familier eller uddannet personale, så de kan få et 
stabilt, godt og trygt liv fremadrettet.  
 
10. Det giver umiddelbart god mening at øge taksterne. Man skal 
dog være opmærksom på forældrebetalingen i andre kommuner 
i Nordsjælland, så vi stadig kan tiltrække børnefamilier til 
kommunen og ikke bliver valgt fra grundet en markant højere 
egenbetaling.  
 
11. Det bliver meget voldsomt for den institution, som skal holde 
nødåbent i to uger for at passe børn fra andre institutioner. 
Personalet i denne institution skal så på arbejde i 14 dage, og da 
hele dagen skal dækkes ind, skal der bruges meget personale. 
Når disse to uger er overstået, og børnene fra egen institution 
vender tilbage, så skal personalet holde ferie, og det kommer til 
at medføre, at der ikke er voksne til at passe børnene. Vi kan 
forestille os, at der vil være flere tilmeldte til nødpasningen, når 
perioden bliver længere. 
To lukkeuger vil ligeledes have en negativ indflydelse på 
arbejdsmiljøet. Det er langt fra optimalt, at personalet ikke kan 
planlægge deres ferie som de ønsker. I forvejen er uge 29 en 
udfordring for det personale, som ikke ønsker ferie i 
industriferien, men gerne vil holde før eller senere. Det er vigtigt 
i forhold til rekruttering af kompetent personale, at rammerne 
for afholdelse af ferie ikke bliver for rigide. Der søges muligvis til 
andre kommuner, hvor ferien kan afholdes mere fleksibelt, og så 
bliver den onde spiral endnu mere ond, end det er tilfældet nu. 
 
12. Kompetenceudvikling er med til at skabe høj kvalitet i vores 
institutioner og kan være med til at gøre institutionerne 
attraktive i forhold til rekruttering af nye medarbejder, som jo 
netop har været på dagsordenen til det senest fælles lederforum 
i Gilleleje. Vi ønsker at bevare midlerne til 
kompetenceudviklingen, da vi kan se, at det skaber stor værdi 
for børn, forældre og personale. 
 
13. Det kan vi godt acceptere, hvis vi får lov til at beholde vores 
kompetencemidler. 
 
14. Vi kender ikke noget til det, så ingen bemærkninger. 
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15. Vi ønsker ro omkring skolestrukturen. Den er ofte i spil i 
besparelsesrunderne. Træk plasteret af og træf en beslutning 
om små lokale skoler eller store matrikler.  
Vi går ind for lokale skoler uanset størrelse. Tænk langsigtet. 
 
16. Vi er for at spare det væk. Vi har masser af lokale muligheder 
for at lave projekter i egne institutioner og skoler. 
 
17 Det er fint med os at spare det væk. Vi er tillid til, at skolerne 
selv kan tilrettelægge særlige forløb på egne matrikler. 
 
18. Vi ønsker at beholde vores naturvejleder. Vores erfaring er, 
at det giver stor værdi for børnene og giver dem et andet 
kendskab til vores natur, end vi kan give dem. Gribskov 
Kommune ligger i naturskønne omgivelser, og det kan være 
medvirkende faktor i rekrutteringen af nye kompetente 
medarbejdere, at vi udnytter læringspotentialet i naturen og får 
kendskab til, hvordan vi kan bruge naturen som værdiskabende 
sted for børnene. Naturprojekter, som er faciliteret af 
naturvejlederen, giver børnene nye kompetencer, pirrer deres 
nysgerrighed og giver børn i udsatte positioner 
deltagelsesmuligheder på en anden måde end vores almindelige 
læringsmiljøer gør. Vores naturvejleder har været rigtig dygtig til 
at tage udgangspunkt i læreplanen, og dermed kobles teori og 
praksis sammen på en virkelig værdiskabende måde.   
 
19. Igen bør dette tilbud bevares, så der er tilbud til de unge, 
som holder dem på rette spor. 
 
20. Igen er vi nødt til at give de unge relevante tilbud, hvis vi 
ønsker de skal opføre sig ordentligt, foretage sig produktive ting 
og være gode borgere, så dette tilbud bør bevares. 
 
21 Hvis det er nødvendigt for sundhedsplejen i forhold til 
demografi, og ungdomsskolen kan leve på en mindre hånd, fordi 
årgangene bliver mindre, så er det fint med os. Det er dog vigtigt 
at kunne regulere op igen, hvis størrelsen på årgangene ændrer 
sig.  
 
22 Vi mener, det er vigtigt, at der bliver kigget på en optimering 
af rammerne, så pengene bruges der, hvor der er behov.  
 
Mvh. Bjørnegårdens LU 
Høringssvar vedr. budget 2023-26 udarbejdet af 
medarbejdersiden i Gilbjerg Børnehuses LU i forlængelse af 
møde torsdag den 25. august 2022: 
 
Vi har i lokaludvalget forholdt os både til administrationens 
samlede budgetoplæg, samt til Råderumskataloget for udvalget 
for Skole, Børn og Familie, der er vores område. 
Vi forholder os ikke konkret til besparelser på andre områder, 
men vi er nødt til at slå på, at der ikke spares mere på vores 

Gilbjerg Børnehuses 
lokaludvalg 
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område end allerhøjst nødvendigt, for at sikre den tidlige indsats 
og mindske risiko for øgede udgifter og flere børn/unge i 
mistrivsel indenfor en kortere årrække. Vi bemærker, at der 
samlet i kommunen er behov for at spare 0,7% i 2023 til 1,1% i 
2026. SFBs råderumskatalog giver forslag for 1,5% i 2023 til 3,5% 
i 2026 i forhold til udvalgets samlede ramme, imens andre 
udvalg med store rammer har behandlet råderumskataloger 
med en relativt mindre besparelse. Vi anbefaler på det kraftigste, 
at børnene ikke på den måde holder for i besparelserne, da vi 
mener det blot vil øge udfordringerne senere år. 
 
Vedr. SBFs råderumskatalog har vi følgende bemærkninger: 

• Alle 1. prioriteter vil vi gerne anbefale gennemført. Dog 
er vi usikre på, om forslag 9 om øget brug af 
plejefamilier er realistisk mulig at gennemføre, da det er 
svært at rekruttere plejefamilier. 

• Vedr. 2. prioriteterne: 
o Forslag 1 om at nedlægge Gadeplan bør gøres til 

3. prioritet, da det er et vigtigt forebyggende 
arbejde. 

o Forslag 2 om pulje til cykelpatrulje og forslag 3 
om pulje til Gang i Gribskov er vi usikre på 
effekten af. Det er ikke synligt for os. Hvis det 
ikke har tilstrækkelig effekt, bør det gøres til 1. 
prioritet. 

o Forslag 12 om kompetencemidler i dagtilbud bør 
også være en 3. prioritet. Dels har vi rigtig gode 
forløb i gang om tilknytning og sprogpædagogik, 
som bør fortsættes, og dels vil det blive sværere 
at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere 
i dagtilbud, hvis ikke dette prioriteres. 
Udfordringen med rekruttering og fastholdelse 
er alvorlig nok i forvejen. 

o Forslag 13 vedr. driftsudgifter til dagtilbud burde 
slet ikke reduceres. Det bør være en 3. prioritet. 
Kunne evt. reduceres, hvis udgifter til 
vedligehold af legepladser betales centralt. Så 
længe vi selv skal betale dette, slår 
driftsudgifterne slet ikke til i forvejen. 

o Forslag 16 om Haver til Maver kunne for vores 
skyld godt være en 1. prioritet. 

o Forslag 18 om naturvejleder kunne også være en 
1. prioritet. Vi har selv disse kompetencer. 

• Øvrige bemærkninger til forslagene: 
o Forslag 7 vedr. reduktion/nedlæggelse af FSI – 

meget dårligt forslag, som på ingen måde bør 
gennemføres. De forebyggende rådgivere gør en 
kæmpe indsats og har mange opgaver, fordi der 
er behov for dem. Vi forudser langt flere 
underretninger og stigende udgifter som følge af 
dette, hvis denne tidligt forebyggende indsats 
fjernes. 
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I øvrigt forslår vi, at taksten og brugerbetalingen i 
ungdomsklubberne sættes op, da vi oplever at rigtig mange 
aktiviteter er helt utroligt billige. Dette bør suppleres med en 
tilskudsmulighed til sårbare unge/familier, så disse ikke tabes. 
 
Endelig anbefaler vi på det kraftigste, at der politisk tages ansvar 
og skabes en mere bæredygtig skolestruktur med færre 
matrikler. Det er muligt at spare på det kommunale budget, 
samtidig med at man øger råderummet på den enkelte skole til 
at skabe mere kvalitet, hvis ikke økonomien er bundet i meget 
små klasser. Derfor bør forslaget om skolestruktur virkelig 
overvejes nøje og som minimum gennemføres delvist. 
 
Venlig hilsen 
Medarbejdersiden i Gilbjerg Børnehuses lokaludvalg 
 
Høringssvar fra LM’s Børnehus 
 
Emne 10 Takst til daginstitutioner 
 
I LM’s Børnehus er vi meget bekymrede for, hvordan det vil 
påvirke de familier i kommunen, der ikke har så stor en 
husstandsindkomst, hvis forældrebetalingen sættes op. Mange 
familier oplever i denne tid en markant nedgang i reallønnen, og 
selv familier, hvor begge forældre har et fint betalt job mærker, 
at der skal spares markant for at betale de stigende udgifter.  
 
Emne 11 Lukkeuger daginstitutioner 
 
Det er LM’s Børnehus’ vurdering, at det vil være en markant 
forringelse for både personale og forældre, hvis der indføres 
endnu en tvungen lukkeuge. Mange familier med børn i 
institutionsalderen er ikke afhængige af at holde ferie i de uger, 
hvor skoler og fritidsordninger har lukket, og vil derfor opleve 
endnu en lukkeuge som en indskrænkelse af deres mulighed for 
selv at planlægge ferier.  
 
Emne 13 Driftsudgifter 
 
Det er en voldsom nedskæring der er lagt op til, og den vil være 
svær at håndtere i de fleste institutioner uden, at det vil sætte 
begrænsninger for personale og børn i forhold til kreative 
aktiviteter. I LM’s Børnehus vil det ca. svare til, at der ikke vil 
blive købt noget maling og karton ind i et år.  
 
Emne 18 Naturvejleder 
 
I LM’s Børnehus har vi brugt Naturvejlederen til at give børnene 
et større kendskab til naturen. Denne viden om naturen har det 
faste pædagogiske personale ikke nødvendigvis, og det er derfor 
sandsynligt, at det vil medføre et tab af viden blandt børnene, 

LM Børnehus (Medarbejdere) 



 
104/127 

Høringssvar Høringspart 
hvis naturvejlederen ikke længere kan benyttes af 
institutionerne.  
 
Hermed høringssvar fra Helsinge Børnehuse 
 
Høringssvar fra LU i Helsinge børnehuse 24-08-22. 
 
LU i Helsinge børnehuse har valgt at kommentere på de punkter 
i rådighedskataloget som omhandler dagtilbudsområdet. 
 
Høringssvar  
 
Punkt 4. Vi tilslutter os muligheden for at afskaffe tilskud til 
motorik og bevægelse i dagtilbud, da vi oplever at det er noget 
der ligger i pædagoguddannelsen, det er ikke dermed sagt at det 
ikke er godt, men det er en ” luksus ting” 
 
Punkt. 5 Vi kan ikke tilslutte os forslaget om at familieskolen 
nedlægges, da vi mener det vil blive meget omkostnings fuldt, at 
spare dette væk på den lange bane. Regeringen har meget fokus 
på tidlig indsats, spares dette væk, strider det mod dette fokus 
 
Punkt 7 Vi kan ikke tilslutte os forslaget om en reducering på FSI 
, da vi mener det vil blive meget omkostnings fuldt, at spare 
dette væk på den lange bane. Regeringen har meget fokus på 
tidlig indsats, spares dette væk, strider det imod dette fokus 
 
 
Punkt 10 Vi tilslutter os forslaget, da vi oplever det som en 
acceptable stigning på 0,9 procentpoint.  velvidende at det 
rammer vores børnefamilier, specielt med den stor inflation vi er 
udsat pt. 
 
Punkt.11 Vi kan ikke tilslutte os dette forslag om endnu en 
lukkeuge. Det ville betyde at 2/3 af medarbejdernes ferie er 
fastlagt, så deres mulighed for at råde over egen ferie er ikke 
eksisterende. Vi forslår at der ikke er lukkeuger i sommerferien i 
dagtilbud på lige fod med dagplejen. 
 
Punkt. 12 Vi kan ikke tilslutte os dette forslag om at nedlægge 
den fælles pulje til kompetenceudvikling. Vi ønsker at forsætte 
det fællesafsæt der er skabt på dagtilbudsområdet i forhold til 
kompetenceudvikling. Hvis vi skal sikre et dagtilbud i høj kvalitet, 
skal der også være mulighed for at kunne udvikle personalet. 
 
Punkt 13. Vi ønsker ikke at dette beløb reduceres, men er klar 
over at det nok sker. 
Grunden til vi ikke ønsker det, er at vi oplever at der er skåret 
meget ind til benet i forvejen. Vi oplever også at det ikke er 
muligt at gøre større investeringer, så som et køkken til 
madordning. 
 

LU i Helsinge børnehuse 
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Punkt nr 18 Vi tilslutter os muligheden for at afskaffe dette, da vi 
oplever at det er noget der ligger i pædagoguddannelsen, det er 
ikke dermed sagt at det ikke er godt, men det er en ” luksus ting” 
Vi vil dog syntes det var en ærgerlig ting at undvære, da hele 
konceptet fungere godt, og kan noget andet end det vi selv 
arrangere det. 
 
Med venlig hilsen LU i Helsinge børnehuse 
Skoler  
Høringssvar fra LU, medarbejderside fra Sankt Helene Skole  
Efter at have gennemlæst Råderumskataloget side 16 om 
skolestruktur; rammenavn læring og undervisning. undrer vi os 
over den manglende gennemgang af konsekvenserne for 
besparelserne for Sankt Helene skole, herunder lukning af 
Tisvildeafdelingen.  
Bygningsmæssige konsekvenser  
Der vil være mangel på lokaler, idet adskillige lokaler bruges af 
specialklasserne, som pt. Ikke er regnet med. Specialsporene er 
allerede presset af manglende plads.  
Lokal forankring og sammenhængskraft  
Sammenhængskraften risikerer at forsvinde i lokalsamfundet. 
Tisvildeskole er central i forenings- og kulturliv.  
Derudover vil elever få en længere skolevej og der vil være en 
yderligere udgift til transport af elever. Samt øget behov 
parkeringsmuligheder ved Vejby afdelingen.  
Det vil have den konsekvens, at man vil have en mindre 
tilbøjelighed til at bosætte sig i Tisvilde. Da omdrejningspunktet i 
Tisvilde altid vil være skole og kulturliv. På længere sigt vil man 
ikke kunne tiltrække børnefamilier til Tisvildeområdet og som 
følge af dette vil man opleve faldende boligpriser og stigende 
aldersgennemsnit.  
LU, Sankt Helene Skole (B-siden). 

Sank Helene Skole (LU) 

Høringssvar fra MED-udvalget ved Gilbjergskolen vedr budget 
2023-26 
MED-udvalget mener at der bør være fokus på besparelser der 
“rammer” så få som muligt, og som ikke påvirker de tidligt og 
forebyggende indsatser. 
 
Der har været mange besparelser på skoleområdet de sidste år, 
hvilket MED-udvalget mener er vigtigt at man har sig for øje, ved 
budget 2023-26. 
 
MED-udvalget har kigget på udvalget prioriteringslister og 
tilslutter sig med følgende bemærkninger: 
 
Vi tilslutter os de foreslåede prioriteringer, dog mener vi at 
prioriteringerne: 
 
• Pkt 15 “skolestruktur”, bør prioriteres højere i kataloget 

(prioritet 1). 
• Pkt 16 “haver til maver” bør have prioritet 3 

Gilbjerg Skolen (MED-
udvalget) 
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Høringssvar Høringspart 
• Rammebesparelse på ungdomsskolen bør prioriteres 3. 
 
Høringssvar er udarbejdet i MED-udvalget den 24.08 2022 
 
Høringssvar til budget 2023-2026 fra LU Bjørnehøjskolen: 
 
Vi har fra Bjørnehøjskolens LU følgende kommentarer til 
høringsmaterialet til det kommende budget. Vi har ikke haft 
tilstrækkeligt tid til at sætte os ind i materialet for andet end det 
udsendte råderumskatalog og prioriteringskatalog for vores eget 
udvalg: Skole, Børn og familie. Vi har således ikke forholdt os til 
de øvrige områder, men vi vil kommentere de forhold som har 
direkte betydning for Bjørnehøjskolen. 
 
Overordnet set så er det vores oplevelse at skolerne igennem 
flere år har været ramt af besparelser, og det til trods har vi fået 
skabt en udvikling, hvor der er styr på økonomien på både almen 
og SP området, og flere børn end tidligere tilvælger folkeskolen i 
Gribskov Kommune. Det er vi stolte af, men det er også et 
sårbart system, hvor særligt inklusionsopgaven på 
almenområdet er en udfordring, som bedst lykkes, hvis 
overskuddet på SP området føres tilbage til almenområdet. Det 
vil være udtryk for at ”de forbundne kar” også gælder, når der 
skal føres penge tilbage til almenområdet, og ikke kun, når der er 
merforbrug på SP området. 
 
Vi anerkender fuldt ud at det er en særlig situation, der skal 
laves budget i, og er klar over at de udsendte råderumskataloger 
ikke er et udtryk for, at det er ting man ønsker at spare væk, 
men mere en mulig vej at gå, for at skabe balance i budgettet. Vi 
er dog bekymrede for at flere af forslagene vil ramme socialt 
skævt, og måske heller ikke vil føre frem til de ønskede 
besparelser. 
 
FSI: Vi har stor gavn af samarbejdet der er opbygget med vores 
FSI rådgivere. Det har ført til en smidigere og mere koordineret 
indsats for mange sårbare børn. Det har også i nogen grad 
nedbrudt siloerne mellem myndighed og skole. Det har gjort at 
vi er lykkedes med at arbejde mere helhedsorienteret omkring 
barn og familie end tidligere. Vi tror ikke kun det vil føre til lidt 
flere underretninger ved nedlæggelse af FSI. Det vil også føre til 
at det tværfaglige samarbejde mellem myndighed og skole vil 
blive sværere at få til at lykkes, og sårbare familier og børn vil 
kunne komme i klemme. 
 
Familieskolen: Vi har haft flere elever i forløb på familieskolen, 
og har oplevet det som rigtig gode forløb, som, de berørte 
familier har haft stor gavn af. Derudover har den faglighed som 
der er tilstede i familieskolen også været med til at skubbe til 
fagligheden hos skolens eget personale. Senest er vi ved at 
arrangere et kursusforløb til vores FO og indskolings+ 
mellemtrin, hvor personalet fra familieskolen skal stå for at 

Bjørnehøjskolen (LU) 



 
107/127 

Høringssvar Høringspart 
introducere low arousal pædagogik. Vi kan frygte at fagligheden 
fra familieskolen forsvinder, hvis man gennemfører de 
foreslåede besparelser. 
 
Spare på aktiviteter i 
Ungdomsskolen/Gadeplansmedarbejdere: Vi frygter derfor at 
flere børn vil søge hen mod ”ikke organiserede” fællesskaber, 
som kan være svære at hjælpe dem i. Hvis man samtidig sparer 
gadeplansmedarbejdere væk, frygter vi at de problemer med 
kriminalitet og bandeaktivitet, som vi allerede oplever vil blive 
forværret. 
 
Lu Bjørnehøjskolen 
 
Ungdomsskolens LU har følgende bemærkninger til 
råderumskataloget: 
 
Pkt. Nr. 17 – Foreningssamarbejde 
Samarbejdet mellem ungdomsskolen og folkeskolen i form af 6. 
klasses musicalprojekt, har været til godt for de medvirkende 
unge, som et brobygningsforløb i forbindelse med nye 
klassesammensætninger i 7. klasse. Ungdomsskolen har bidraget 
til tværfagligt samarbejde folkeskolen, kulturskolen og 
ungdomsskolen i mellem, og har set en stor udvikling hos de 
unge, som har været på projektet. Ungdomsskolen bidrager 
fagligt til 6. klasses trinnet musikundervisning, som supplement 
eller hel erstatning for årgangens musikundervisning.  
 
Pkt. Nr. 19 – Ungdomsklub Græsted 
Det er ungdomsskolens opfattelse, at Græsted som by har et 
stigende behov for et aktivt ungdomsliv i Græsted. Klubben i 
Græsted rummer og favner både udsatte unge, såvel som den 
ikke udsatte ungegruppe, og huser pt begge grupper. Det er 
ungdomsskolens opfattelse at, de udsatte unge har behov for et 
værested i lokalområdet, da turen til Helsinge eller Gilleleje kan 
virkes uoverskuelig. En eventuel lukning ville, ifølge 
ungdomsskolen, kunne resultere i en øget opsøgning af uheldige 
fællesskaber, som ville huse på BLIK, folkeparken, skolen, mm. 
 
Pkt. Nr. 20 – Aktiviteter i ungdomsskolen  
Ungdomshusene huser de unge fra 15 til 21 år. Et vigtigt 
aldersspænd, hvor de unge overgår fra unge til voksne. 
Ungdomshusenes pædagoger er til rådig for de unge og sparrer 
med dem, omkring voksenlivet og ikke mindst livets op og 
nedture. Pædagogerne er med til at styrke de unges 
selvstændighed, og ansvar for sig selv og ikke mindst andre. Den 
sidste overgang fra ung til voksen, kan være hård for mange, og 
ungdomshusene er et godt sted til at komme godt på vej.  
Ungdomsskolens LU ser en bekymring i at spare en pædagog 
væk, da det forringer tilknytningen og relations arbejdet til de 
unge.  
 

Ungdomsskolens LU 
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Motocross 
Ungdomsskolens cross bane er for de unge med benzin i blodet, 
som har brug for at drøne noget energi af på løbs banen. Det er 
ungdomsskolens indtryk at der er flere, der benytter sig af 
tilbuddet, som har brug for at køre stærkt på løbs banen og ikke 
på vejene. På crossbanen dannes der mange relationer de unge 
imellem, som resulterer i et stærkt sammenhold, hvor det ikke 
er 1. præmien der er i fokus, men fællesskabet. De unge på 
crossbanen er med til at bidrage til banens popularitet i cross 
miljøet. Banen bliver blandt andet brugt til turneringer og DM i 
cross.  
 
Pkt. Nr. 21 – Demografiregulering ungdomsskolen 
Ungdomsskolen laver mange aktiviteter, som ikke er direkte 
styret af folketallet. Så en demografiregulering vil få store 
konsekvenser for ungdomsskolens tværgående aktiviteter og 
opgaver.  
 
Høringssvar til rådighedskatalog/budgetforhandlinger 2023 – 
2026 
Vi ønsker at kommentere: 
• s. 16 i administrationsgrundlaget, hvor der fortælles om de 5 

mio. kr. i mindre forbrug på SP. Disse midler er blevet lovet 
tilbage til almen og tænkt ind i den fremtidige planlægning. 
Nu viser budgetlægningen allerede et behov for 12,9 mio. 
ekstra til SP fremadrettet. 

 
Disse midler ønsker man at dække med blandt andet de 5 mio., 
der skulle have været tilbageført til almen. Samtidig med at vi 
ikke modtager denne tilbageførsel, forventes det, at vi stadig kan 
rumme de ekstra børn i almen, som ikke visiteres til SP. 
 
• Punkt 7 råderumskatalog SBF (FSI): 

Vi har gode erfaringer med FSI, som i mangel af 
skolepsykolog er det bedste tilbud til elever, der kunne have 
glæde af børnesamtaler med en neutral voksen. 
 

• Punkt 15 råderumskatalog SBF (Skolestruktur): 
Vi tilslutter os administrationens anbefaling om at bevare 
Ramløse Skole. 
 
Ifølge børnetallet i Ramløse Børnehus forventer vi at få flere 
elever de kommende år. Desuden er der planer om 
nybyggeri i Ramløse (Ramløse Øst). Dette vil formodentlig 
føre til et højere børnetal end prognosen siger. 
 
Vi er stærk bekymrede over sammenlægning med 
Nordstjerneskolen: 

o Det vil betyde, at Ramløse by bliver mindre attraktiv 
for tilflyttende børnefamilier. 

LU Ramløse Skole 
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o Vi er bekymrede for Skolehusets fremtid. 

Skolehusets børn har brug for en bygning, der kan 
tilgodese elevernes behov. Desuden profiterer 
eleverne af at være en del af et trygt lille almenmiljø, 
de kan spejle sig i. 

o Vi vil miste det samarbejde, vi har mellem Gribskov 
Specialbørnehave, Skolehuset, Ramløse Børnehus og 
Ramløse Skole samt lokale foreninger. 

o Vi vil miste det gode tværfaglige samarbejde med 
eksterne fagfolk fra PPR, som har deres daglige gang 
på matriklen mellem afdelingerne. 

o Vi har de senere år set en øget tilgang til Ramløse 
Skole samt en øget tillid til skolen, efter vi er blevet 
selvstændige. Historikken er, at mange fravalgte 
Ramløse Skole, til fordel for privatskoler, da skolen 
var sammenlagt med Nordstjerneskolen. 
 

• Punkt 17 råderumskatalog SBF (foreningssamarbejde): Vi 
ønsker at bibeholde puljen til foreningssamarbejdet, da vi 
ser en stor kvalitet i et tæt samarbejde med lokale 
foreninger. Samtidig ønsker vi at bibeholde de gode 
projekter på tværs af kommunen fx svømmeundervisning og 
brobygningsprojekt. 
 

• Punkt 18 råderumskatalog SBF (naturvejleder): 
Vi ønsker at bibeholde naturvejledere herunder Grejbank i 
Gribskov Kommune. De har nogle særlige faglige 
kompetencer i naturen, som vi benytter os af til at supplere 
vores egen ude-undervisning. 
 

• Punkt 10 råderumskatalog KIF (idrætsværested): Vi ønsker 
en øget opmærksomhed på samarbejdet mellem 
Idrætsværested og Skole/FO. Vi oplever, at børnene trækkes 
ud af et fællesskab på skolen, for at tilvælge 
Idrætsværestedet, som er gratis. 

 
 
Med venlig hilsen 
LU Ramløse Skole 
Medarbejderrepræsentanterne: 
Lone Nygaard, Jessie Bach, Annie A. Vedel-Jørgensen, Kim 
Maangnesen og Mira Wittrock 
Nordstjerneskolen LU 
Høringssvar til Budgetoplæg 2023-26 
Generelt er der på skoleområdet en udfordring med de små 
matrikler med få børn. De større skoler finansierer reelt de smås 
overlevelse Det er afgørende nødvendigt at byrådet tager ansvar 
og sørger for en finansiering af skoleområdet, der ikke på denne 
måde skævvrider økonomien i skolevæsenet. 
 

Nordstjerneskolen LU 
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I budgetoplæg og råderumskataloget ser vi en bekymrende 
tendens til, at der både skoleområdet og andre områder peges 
på nedlæggelse og indskrænkning af mange forskellige 
forebyggende indsatser og tilbud - samlet set er det dybt 
alvorligt og vil komme til at ramme de svagest stillede børn og 
unges muligheder for at udvikle sig og trives. 
 
Administrationens budgetoplæg: 
Side 16: Manglende tilbageførsel af sparede SP-midler til 
almenområdet vil skabe større segregering og dermed kommer 
vi tilbage til situationen hvor SP løber løbsk. Hvis pengene ikke 
tilbageføres mister skolerne det økonomiske incitament til at 
inkludere flere. 
 
Da der var merforbrug på SP-rammen, skulle skolerne efter de 
forbundne kars princip afgive midler fra almenområdet til at 
dække underskuddet. Vi minder om, at skolerne er blevet lovet, 
at de sparede SP-midler føres tilbage til almenområdet. 
 
De seneste års uro omkring skolernes økonomi har endnu ikke 
lagt sig. Det er afgørende, at der ikke fjernes midler fra skolerne, 
men at man sikrer midler til forebyggende og indgribende 
indsatser på skolerne. 
 
Side 17: Det er ikke vores opfattelse, at der findes elever, der for 
nuværende er i skole/dagbehandling, som vil have gavn af at 
komme tilbage i almen. Tværtimod! 
 
Prioriteret råderumskatalog: 
Nedlæggelse/besparelser på gadeplan, FSI, naturvejledere, 
familieskole, idrætspas, idrætsværested, frivillighedscentre, 
ungdomsklub osv. vil samlet set presse sårbare unge ud på 
gaden, væk fra forpligtende fællesskaber, og skabe behov for 
dyre sociale indsatser efterfølgende. Det er en kortsigtet 
strategi. 
 
Midlerne til foreningssamarbejde har for Nordstjerneskolens 
børn og unge betydet, at flere børn er blevet aktive 
idrætsudøvere. Det gør, at flere børn og unge søger ind i sunde 
fællesskaber og har derfor en forebyggende effekt. Midlerne til 
foreningssamarbejde har desuden åbnet mulighed for et 
sportstilbud på Nordstjerneskolen for ambitiøse unge 
sportsudøvere. Vi beder derfor om, at der ikke skæres i disse 
midler til skolerne. 
 
En mulighed kunne være, at der afsættes en pulje, hvor skolerne 
fremover kan søge midler til navngivne og velbeskrevne 
projekter. 
Høringssvar budget 2023 fra LU Gribskolen 
 
Den korte høringssvarfrist vil kunne afspejles i vores høringssvar. 
 

LU Gribskolen 
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Vi tager kun udgangspunkt i vores eget område, nemlig skole- og 
Fo- området, idet vi ikke har tilstrækkelig indsigt i andres 
fagområder. 
 
Vi undre os over tankerne om lukning af bla FSI og Familieskolen, 
i forhold til de politiske intentioner omkring Gribskovmodellen, 
og det at kunne lykkes med modellen. FSI er en af de tidlige 
indsatser, som giver mulighed for hurtig sparring for både 
familier og medarbejder. FSI er en stor hjælp, at have lokalt på 
skolen, hvor de er let tilgængelige, og har en finger på pulsen i 
lokalområdet, og et kendt ansigt for børnene, og 
medarbejderne. Dette giver et bedre miljø for eleverne, og er 
med til at fremme det psykiskarbejdsmiljø for medarbejderne på 
skolen.  
 
Vi kan ikke genkende, at økonomistyringen på skoleområdet er 
blevet ”gennemsigtig og forudsigelig” (Administrationens 
budgetoplæg s. 16). På skolen opleves det stadig, at der ændres i 
tildelinger i løbet af året, eller at puljer ikke er skrevet ind. Et 
godt eksempel er at økonomistyringen ikke er gennemsigtig og 
forudsigelig er, at der på det kommende økonomiudvalgsmøde 
er en sag oppe, hvor det foreslås at tilbagekalde de allerede 
overførte overskud fra det seneste budgetår. Det er penge som 
Gribskolen allerede har brugt på, at kunne ansætte blandt andet 
barselsvikarer. Hvis pengene tages nu skal skolen derfor ud og 
finde en stor besparelse med den uro det medfører.  
Med de løbende ændringer af de årlige  skolebudgetter, mener 
vi ikke der er tilstrækkeligt gennemsigtighed. De løbende 
ændringer er med til at skabe usikker arbejdsvilkår, for kan vi nu 
købe materialer, tage på tur, og hvor mange medarbejder er vi 
efter næste regulering. Det skaber usikkerhed hos 
medarbejderne, og er med til at påvirke det psykiskarbejdsmiljø.  
 
Angående Tingbakken. Tingbakken nævnes kontinuerligt i 
forbindelse med nedskæringer. Det slider på medarbejderne 
ikke at vide om man er ”købt eller solgt” til det ene eller andet 
projekt, både hos medarbejderne på Tingbakken og hos 
medarbejderne i Græsted. Også her er det psykiskarbejdsmiljø 
stærkt påvirket, med påvirkning af arbejdsglæde, fastholdelse af 
personale, og rekruttering af nye medarbejder. 
 
Når man påtænker at lukke en skoleafdeling, er det ikke blot en 
bygning der lukkes og slukkes for, det er traditioner, hjerteblod, 
og rum til mangfoldighed. Vi er stolte af vores lokalafdeling, som 
vægtes højt af både medarbejderne, forældre og i lokalmiljøet.  
 
Nedskæringer på rengøring på FO-området fraråder vi kraftigt. 
Med mange børn, døre åbne osv, er det vigtigt med rengøring, 
for at opnå et sundt og sygdomsfrit arbejdsmiljø. 
 
Mvh 
Medarbejdersiden af MED-udvalget Gribskolen  
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Øvrige  
 
Høringssvar fra PPR 27.08.2022  
Argumenter for at bevare Familieskolen:  
 
• Familieskolen er et specialiseret flerfamilieterapeutisk 

tilbud, der ligger højt på indsatstrappen. Familieskolen er en 
omfattende indsats, hvor kommunen får meget for pengene. 
Det er en kortvarig, intensiv og massiv støtte i familien, 
herunder gruppebehandling 12 timer ugentligt, individuelle 
samtaler og familieaktiviteter efter behov, samt et 
efterværnsforløb.  

 
• Familieskolen varetager derudover diverse indsatser ude på 

skolerne, herunder sparring, klasseindsatser, oplæg med 
henblik på pædagogisk udvikling og inklusion generelt, 
observationer i klassen, og processer omkring forbedring af 
skole/hjemsamarbejdet.  

 
• En stor del af familierne i dette tilbud, ville ellers have behov 

for langt dyrere foranstaltninger (såsom 
skole/dagbehandling, aflastning/anbringelse, samt 
familiebehandling i kombination med specialpædagogiske 
foranstaltninger (sidstnævnte finansieret af SP-rammen)) og 
på den måde er tilbuddet både forebyggende og 
indgribende. Uanset antallet af familier, er tilbuddet meget 
billigt, når man sammenholder med alternative indsatser, 
som en del af disse familier ellers ville have behov for.  

 
• I en tid, hvor der er meget kritik af forvaltningen og 

borgernes ”møde med kommunen”, er Familieskolen en 
udpræget solstrålehistorie med meget høj grad af 
borgertilfredshed mht. gruppebehandlingen, understøttelse 
af skole/hjem-samarbejdet og indsatser i skolen. Ligeledes 
dannes der ofte et varende netværk mellem familierne, som 
efterfølgende kan reducere behovet for kommunale 
indsatser, hvilket harmonerer med visionen omkring 
Gribskovmodellen. Derudover oplever de sig styrket i deres 
forældreskab og udtrykker, at forløbet har forbedret deres 
forældrekompetence, givet nyt håb og bedre samarbejde 
forældre i mellem (også blandt skilsmisseforældre i 
højkonflikt). Således kan indsatsen i Familieskolen betyde, at 
familien og børnene kommer i trivsel og ikke længere har 
behov for socialfaglige indsatser efter forløbet.  

 
• Skolerne giver ligeledes positive tilbagemeldinger om, at 

lærere/pædagoger får nye perspektiver, forståelser og 
handlemuligheder i forhold til børn og familier i udsatte 
positioner  

 

PPR - medarbejdere 
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• Familieskolen samler hele barnets faglige netværk, såsom 

rådgiver, lærere, familiebehandler, støttekontaktperson - og 
koordinerer indsatser tværsektorielt. Hvilket både sparer 
penge, men også skaber sammenhæng i indsatser og mere 
vedvarende forandringer, hvilket er i tråd med 
Gribskovmodellen og resultere i færre klager og utilfredshed 
med ”systemet”.  

 
• Familieskolen spiller en afgørende rolle i en del komplekse 

sager, der har ophæng i flere forskellige centre i kommunen. 
Såfremt man nedlægger Familieskolen, vil det derfor få en 
negativ betydning for serviceniveauet og kvaliteten af andre 
vigtige indsatser på det forebyggende og specialiserede 
område, da behovet hos familierne ikke forsvinder - 
tværtimod. 

 
Høringssvar fra Sekretariatet for Dagtilbud og Skoler 
 
Vi hæfter os ved, at der i råderumskataloget fra ØU er flere 
forslag, som vil have negativ betydning for vores arbejdsmiljø på 
Rådhuset i Helsinge. Det gælder både reduktion af rengøring og 
indvendigt vedligehold, som vil forringe de fysiske forhold og 
dermed vores arbejdsmiljø og trivsel. Vi er bekymrede for, om en 
forringelse af rengøringsstandarden vil medføre højere 
sygefravær, da rengøringen allerede er på et minimumsniveau.  
 
Vi mener, at det er en forholdsmæssig lille besparelse, der kan 
findes ved at afskaffe kantine og kaffe for medarbejderne. Hvis vi 
selv skal stå for kaffen til møder med f.eks. udefrakommende og 
politisk betjening, vil der gå tid fra vores kerneopgaver til 
dette. Vi arbejder med Gribskov Kommune som en attraktiv 
arbejdsplads, som både kan fastholde og rekruttere 
medarbejdere, hvilket ikke bliver understøttet af disse forslag.  
 
Vi er bekymrede for, om vi fortsat kan servicere borgerne på et 
højt, professionelt niveau ved henvendelser, hvis IT-rammen 
beskæres og IT-sikkerhed ikke fortsat kan have høj prioritet.  
 
Vi kan godt se en fordel i forslaget om mere effektiv 
valgafvikling.  
 
Endelig mener vi, at forslaget om at afskaffe Naturvejleder er i 
modstrid med en af de bærende søjler i kernefortællingen om 
Gribskov Kommune, som netop fremhæver, at ”Gribskov kendes 
først og fremmest på naturen. Vi har det hele, og vi bruger 
naturen til alt fra ro og fordybelse til udflugter og oplevelser. Vi 
passer godt på vores natur, for den skal blive ved med at forme 
os generation efter generation.” Det er Naturvejlederens 
fornemste opgave at indføre de yngste borgere i naturen og dens 
værdier. 
 

LU Sekretariatet Dagtilbud og 
Skoler 



 
114/127 

Høringssvar Høringspart 
Sundhedsplejens høringssvar vedrørende nedenstående 
punkter i Råderumskatalog på Skole, Børn og Familie: 
 
7 - Nedlæggelse/reducering af FSI: 
 
FSI er en tæt samarbejdspartner for Sundhedsplejen, både som 
faglig sparringspartner, samt i den direkte kontakt med børn og 
familier. FSI spiller en væsentlig rolle i vores samarbejde om 
Bånd der knyttes, som en del af Gribskovmodellen, der handler 
om at flest mulige indsatser holdes ude af det specialiserede 
område. 
FSI løfter således en stor opgave med at bremse 
uhensigtsmæssig udvikling i social og mental trivsel hos børn og 
familier. Dette har afgørende betydning i forebyggelsen af, at 
udfordringerne vokser, så mere indgribende foranstaltninger må 
sættes i værk på det specialiserede område. 
Hvis FSI nedlægges eller reduceres, forudser Sundhedsplejen 
desuden, en øget belastning i eget regi hvilket vi ikke har de 
fornødne ressourcer til at løfte.  
Det kan betyde en stigning i underretninger til et 
myndighedsområde som i forvejen er presset.  
 
21.A – Demografiregulering af Sundhedsplejen: 
 
Tilsynet af børn i alderen 0-1 år påhviler sundhedsplejen med 
minimum 5 besøg ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, jf. 
Sundhedsloven. Idet stigningen af antal nyfødte gennem 
længere tid har kunne mærkes i den daglige drift, imødeser 
Sundhedsplejen demografiregulering, da dette i højere grad vil 
afspejle arbejdsmængden i forhold til den fremadrettede 
befolkningsprognose. 
 

LU - Sundhedsplejen 

Center for Sociale Indsatser  
Høringssvar – Center for sociale indsatser. 
 
LUs kommentarer til de emner i rådighedskatalogerne der hører 
under LU- myndighed. 
 
 
Råderumskataloget – Skole, Børn og Familie. 
 
Generelt: 
Det er, på den lange bane, dyrt at spare på hele 
forebyggelsesområdet. De besparelser der fremgår af 
Råderumskataloget spises op på et senere tidspunkt idet 
vurderingen er, at der her bliver behov for endnu dyrere 
indsatser. 
 

• Emne 1.  
Nedlæggelse af gadeplan: 
Forslag om nedlæggelse af gademedarbejderne vil efter 
vores vurdering medføre at vi ikke får mulighed for at 

LU Myndighed - Center for 
Sociale Indsatser 
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gribe børnene/de unge på et så tidligt et tidspunkt at en 
uheldig social og menneskelig deroute risikerer at 
medføre dyrere foranstaltninger på den lange bane. 
Vores gademedarbejdere har en præventiv virkning og 
har mulighed for at opnå kontakt til de børn og unge der 
så, senere, vil have behov for indsatser der er langt 
dyrere. 
En stor del af det kriminalitetsforebyggende aspekt vil gå 
tabt her. 
 

 
• Emne 5. 

Lukke Familieskolen. 
Familieskolen er unik på den måde at de 20 ugers 
indsats der er tale om, er tæt koblet til barnets normale 
skole og hvor indsatsen er fokuseret på barnets normale 
hverdag med den hensigt at barnet vender fuldt tilbage i 
klassen. 
Det er LUs vurdering at vi i stedet for bør genbesøge 
tilbuddet og sikre os at målgruppen fortsat er børn der 
hører til i almenområdet men som, i en periode, 
sammen med skole og familie arbejder på at bedre de 
udfordringer der er. Det kunne være interessant at se på 
de børn der har været igennem Familieskolen i de sidste 
par år. Hvad er der sket efter de ophørte i 
Familieskolen?  Er de tilbage i deres klasse eller har der 
vist sig mere massive problemer der gør at de 
efterfølgende er henvist til specialklasser eller skole-
dagbehandlingstilbud?  
Måske er den oprindelige målgruppe ændret på grund af 
et stigende behov for mere intensive indsatser hvilket jo 
ikke var ideen med tilbuddet. 
 

• Emne 7. 
Nedlæggelse/reducering af FSI: 
Her er der ligeledes tale om besparelser på den korte 
bane. FSI udfører et stort og vigtigt arbejde ude på 
skoler og daginstitutioner. Medarbejderne har 
fremsendt et meget grundigt høringssvar til LU. LU 
vælger derfor at vedlægge deres svar i den fulde version. 
(bilag a ) 
 
 

• Emne 8. 
Familie Venner Gribskov. 
Familievenner er et særdeles godt (og billigt) tilbud til 
trængte familier. Det har et forebyggelsesaspekt og det 
er vurderingen at dette tilbud erstatter kommunale 
ydelser som for eksempel aflastning. Det har endvidere 
en præventiv virkning i forhold til familier, der grundet 
store belastninger, kunne være i fare for at gå i 
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opløsning i form af skilsmisse, mistrivsel m.v. Budgettet 
er minimalt i forhold til den indsats de yder. 
 

• Emne 9. 
Intensivere brugen af plejefamilier: 
Det er i forvejen en vanskelig opgave at rekruttere 
egnede plejefamilier hvorfor en øget tilgang af 
plejefamilier synes meget svært. Der kan, 
erfaringsmæssigt,  opstå lange ventetider på en egnet 
plejefamilie hvilket heller ikke er tilfredsstillende for de 
børn der skal anbringes og i øvrigt også deres biologiske 
familier. 
 

• Emne 19 og 20 
Ungdomsklub i Græsted og Aktiviteter i ungdomsskolen. 
Emnerne er slået sammen da bekymringen er den 
samme. Der er i forvejen ikke mange aktivitetstilbud til 
vores unge og det er vurderingen at nogle unge er i fare 
for at komme i mistrivsel ved sparsomme tilbud. 
Tilbuddene har klart en forebyggende effekt. 
 
 
Råderumskatalog på ældre, Social og Sundhed. 
LU – myndighed - Center for sociale indsatser 
 
Emne 11 
3 % reduktion af de sociale virksomheders budgetter. 
En besparelse på 3 % kan have stor betydning for nogle 
tilbud mens andre er i stand til at reducere uden den 
store negative virkning. Derfor bør man ved denne 
generelle besparelse vurdere konkret på de specifikke 
tilbud. Det er ikke muligt at gennemskue de 
personalemæssige konsekvenser. Aktuelt ved vi at der er 
ventetider på fx støttekontaktpersoner. 
 
Emne 12. 
Individuel opfølgning på ledsagelse. 
En tvungen særskilt og individuel opfølgning på 
ledsagelse vil medføre et øget behov for 
personaleressourcer. Borgere der bor i botilbud følges 
generelt op løbende og heri også borgerens samlede 
situation incl. behovet for ledsagerydelse. 
Man bør have opmærksomhed på om borgere der 
frakendes ledsagelse i stedet for ansøger om § 85 støtte 
hvilket jo er temmelig meget dyrere. 
Området er pt. i udbud. Der er en lang venteliste af 
borger der har fået bevilget ledsagelse og den fremtidige 
økonomi er meget usikker men vil helt sikkert være 
stigende. 
 
Emne 14 
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Sænkelse af serviceniveauet for borgere i egent hjem – 
BPA 
En ensretning af serviceniveauet er uanset 
besparelsespotentialet af det gode. 
Der skal dog altid anlægges en konkret individuel 
vurdering. 
Det kan være en vanskelig opgave at justere hjælpen i 
negativ retning hos de borgere der aktuel har en BPA-
ordning men et fremtidigt ensartet serviceniveau er også 
en garanti for borgernes retssikkerhed. 
 
Emne 13. 
Kun et dagtilbud/klubtilbud til borgerne. 
Beløbet er i den lave ende. Måske er der visiteret til 2 
tilbud i stedet for et endnu dyrere tilbud i form af 
botilbud men man kunne have en opmærksomhed 
herpå. 

 
Bilag a. 
 
Høringssvar vedrørende eventuel reducering eller nedlæggelse 
af FSI 
 
Da vi i Fremskudt Socialfaglig Indsats (FSI) ønsker, at 
kommunalpolitikerne skal træffe afgørelse om en eventuel 
reducering eller nedlæggelse af FSI på et oplyst baggrund, 
sender vi hermed vores høringssvar. 
  
Fremskudt Socialfaglig Indsats (FSI) understøtter 
Gribskovmodellen, hvor Gribskov Kommunes ønske, er at se en 
bevægelse, hvor færre børn og unge har brug for hjælp og støtte 
uden for almenområdets og lokalsamfundets rammer. FSI 
arbejder helhedsorienteret og tidligt forebyggende så 
problemudvikling forhindres.  
FSI blev i sin tid oprettet for at nedsætte underretningstallet på 
Nordstjerneskolen og efterfølgende udbredt til alle Kommunens 
skoler. Siden da er der sket en stor udvikling i vores 
arbejdsopgaver, hvor vi varetager flere 
forebyggende/helhedsorienterede opgaver, som er med til at 
sikre børn og unges trivsel og udvikling. 
Vi bliver i FSI målt på om underretningstallet er stigende eller 
faldende, hvilket på nuværende tidspunkt ikke er retvisende for 
vores indsats, da underretningstallet er stærkt stigende på 
landsplan.  
 
Herunder vil vi belyse hvilke konsekvenser en reducering eller 
nedlæggelse af FSI vil kunne resultere i: 
 
Konsekvenser for reducering eller nedlæggelse af FSI: 

- Manglende forebyggelse af sociale problemer 
- Den socialfaglige sparring til ledere og personale i 

daginstitutioner og skoler vil forsvinde, herunder ingen 
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deltagelse ved sparringsråd (Forum På Tværs), 
kompetencecenter, netværksmøder, kvalificering af 
underretninger og daglig sparring 

- Ingen deltagelse ved møder på skole og daginstitution 
om bekymring for børns trivsel, herunder begyndende 
fravær/skoleværing 

- Dagvagten vil modtage flere underretninger, herunder 
henvendelse fra skole, dagtilbud og forældre 

- Flere sager i familierådgivningen 
- Dagvagten vil få flere daglige henvendelser om sparring 

og vejledning samt bekymringssager. 
- Flere sager til familieindsatsen (Hvis bare halvdelen af 

vores sager skal ind til Familieindsatsen vil det betyde ca. 
250 ekstra sager om året) 

- Forældre vil opleve en markant serviceforringelse og 
opleve det sværere at få råd og vejledning, og der vil 
mangle bindeled/overgang mellem 
forældre/samarbejdspartner og myndighed 

- Ingen gruppeforløb på skolerne i form af 
skilsmissegrupper, trivselsgrupper, pigegrupper, 
drengegrupper, klasseforløb med videre.  

- Ingen individuelle børnesamtaler og familiesamtaler 
- Sundhedsplejerskerne, Den Lille Enhed og PPR vil miste 

en tæt samarbejdspartner i det tværfaglige team 
- Myndighedsrådgiver/dagvagten vil skulle overtage 

samarbejdet i Bånd Der Knyttes (Spædbarnssager) 
- Myndighedsrådgivere/dagvagten ville skulle deltage i 

netværksmøder på Børnepsykiatrisk afdeling i ikke 
eksisterende sager  

- Myndighedsrådgivere/dagvagten ville skulle overtage 
Familievejledning til forældre med nydiagnosticeret børn 
og unge 

- Myndighedsrådgivere ville skulle overtage arbejde i 
forskellige arbejdsgrupper, herunder f.eks. undervisning 
på SES (Samarbejde efter skilsmisse), konfliktmægling  

- Ingen oplæg til forældre og fagpersonale vedr. f.eks. 
underretning, få øje på overgrebssager eller børn med 
funktionsnedsættelser 

- Tidlig opsporing af overgrebssager bliver reduceret   
- Sværere at nå de familier, som ikke ønsker et 

samarbejde med Familierådgivningen 
(myndighedsrådgivere), og som ikke er bekymrende nok 
til en underretning 

- Familierådgivningen vil ikke i samme grad deltage i 
kriminalitetsforebyggende arbejde i skolerne og 
ungeindsatsen 

 
Hvis kommunalpolitikerne vurderer, at FSI skal reduceres eller 
nedlægges, ser vi det ikke muligt at opfylde Gribskovmodellens 
formål om at arbejde forebyggende, helhedsorienteret og 
effektorientret.  
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Vi stiller os gerne til rådighed for uddybelse af ovenstående. 
 
Med venlig hilsen  
 
Fremskudt Socialfaglig Indsats (FSI) 
 
Hermed Vegas MED-udvalgs bemærkninger til det udsendte 
råderumskatalog: 
 
Vegas MED-udvalg har valgt kun at afgive bemærkninger til de 
dele af råderumskataloget på Ældre, Social og 
Sundhedsområdet, der omhandler serviceforringelser på det 
specialiserede voksenområde, hvilket vil sige punkterne 11,12 og 
13. 
 
 
Punkt 11.  
3% besparelse på budgetterne, konkret Vega botilbud 
(273.000kr.) og Vega dagtilbud (238.000kr.) 
 
(Forventet besparelse 1,1 million kr.) 
 
Høringssvar: 
Ved at fjerne 2,7 millioner fra Gribskov kommunes bo- og 
dagtilbud, forventes der en besparelse på 1,1 million – udvalget 
oplever det vil give en uforholdsmæssig stor serviceforringelsen i 
forhold til besparelsen, og ramme nogle af kommunes mest 
sårbare borgere.  
 
 

Vegas LU 
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Punkt 12 
Individuel opfølgning på ledsagelse. 
Flere at de mest sårbare borgere risikerer at blive ramt af dette. 
(Forventet besparelse 115.000kr.) 
 
Høringssvar: 
En voldsom konsekvens for den enkelte borgers frihed og 
livskvalitet, ved opnåelse af en, i vores optik, meget beskeden 
besparelse. 
 
 
Punkt 13 
Kun 1stk. §104 tilbud pr. borger. 
Dette kan ramme en af Vegas borgere. 
(Forventet besparelse 50.000kr.) 
 
Høringssvar: 
En voldsom konsekvens for de borgere der rammes af dette, for 
at opnår en yderst beskeden besparelse. 
Måske kan man overveje at øge egenbetalingen en smule i 
stedet? 
 
På vegne af Vegas LU. 
 
Med venlig hilsen 
 
Annette Crillesen 
Virksomhedsleder, Vega boliger og dagcenter 
Center for Sociale Indsatser 
acril@gribskov.dk 
 
Punkt 11 (SBF) Lukkeuger: 
Vi vurderer at dette giver en øget mulighed for at koncentrere 
personaletimer hvor der reelt er brug for det. Samtidig ser vi det 
som positivt at der kan spares på vikartimerne idet børnene får 
en højere pædagogisk kvalitet i hverdagen med fast og uddannet 
personale. 
 
Punkt 12 (SBF) Kompetencemidler fælles dagtilbud 
Der er i øjeblikket tiltagende vanskeligheder med at rekruttere- 
og fastholde pædagogisk personale. 
Vi ønsker at påpege at det kan blive yderligere vanskeligt at 
rekruttere og fastholde pædagogisk personale hvis der spares på 
kompetencemidlerne. 
 
Punkt 13 (SBF) Driftsudgifter (materialer og aktiviteter) 
Vi vurderer dette vil være en ringe investering da materialer og 
aktiviteter er med til at understøtte kreative evner (som vores 
samfund i stigende grad kalder på). 
 
Punkt 16 (SFB) Haver til maver 

B-siden LU 
specialpædagogisk korps 
 

mailto:acril@gribskov.dk
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Vi bakker op om at der spares midler på haver til maver og vil 
samtidig foreslå at en brøkdel af midlerne tilegnes 
daginstitutionerne og skolerne med henblik på aktiviteter 
omkring emnet lokalt i daginstitutionerne og skolerne. 
 
Punkt 18 (SBF) naturvejleder 
Vi bakker op om at der spares her, men foreslår at man bruger 
en brøkdel af disse midler (sammen med midler fra haver til 
maver) til at uddanne daginstitutionspersonale til at lave 
aktiviteter i naturen. 
 
B-siden LU specialpædagogisk korps 
 
Voksenstøtte, Rusmiddel og Fabianhus 
Medarbejdernes høringssvar budget 2023-2026 og 
råderumskataloget. 
 
SEL § 107: Botilbud 
 
Besparelse og konsekvens for borger.  
 
På §107 området oplever vi meget ofte borgere med dobbelt 
diagnoser, en mulig konsekvens af besparelser kan være at der 
skæres i aktiviteter og oplevelser, som er en vigtig pædagogisk 
metode til at understøtte deres recovery proces. Konsekvens af 
færre aktiviteter og oplevelser kan føre til øget misbrug, øget 
konflikt niveau og flere fordyrende indlæggelser, og fastholdelse 
i nuværende tilbud. 
 
Fokus på flow, hvordan får vi fremadrettet mulighed for at skabe 
et besparelses niveau som får kontinuerlighed.  
Man mangler i kommunen billigere boliger for borgere der gerne 
vil videre fra vores §107 tilbud. i dag kan der være en risiko for 
at, nogle borgere sander til i de tilbud de er i. og derfor kan man 
miste et flow når borgerne er klar til at komme videre. 
Konsekvensen kan blive at vi får vanskeligt ved at hjemtage egne 
borger til vores §107 tilbud og kan derfor unødvendigt 
fastholdes i dyrere tilbud uden for kommunen.  
 
Det tapper ikke ind i den enkeltes borgers Recovery proces, at 
det er vanskeligt at komme videre ud i egen bolig. 
 
Overstående er gældende for alle vores §107 tilbud i kommunen 
under Støttekontakt og Fabianhus 
 
SEL § 85 og Rusmiddel området.  
Hvilke opgaver ligger der hos private udbydere i form af 
konkrete §85 opgaver og mentor opgave; og hvordan får man en 
gennemsigtighed i disse arbejdsopgaver og måske en mulighed 
for at hjemtage nogle af disse opgaver.  
 

Medarbejdere i Voksenstøtte, 
Rusmiddel og Fabianhus 
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Der er fokus på at vi løfter en større mængde opgaver, uden at 
se det nødvendigt at tilføre midler til udvikling af medarbejder 
kompetencer.   
 
Konsekvens af øget A til A tid (arbejdsmiljø) kan være: 
rekruttering af nye medarbejdere, fastholdelse af nuværende og 
kompetente medarbejdere,  stress, og et øget sygefravær. 
 
Vi ser også fortsat en effektivisering i at lægge UI under det tag 
som hedder §85 området. 
 
Hvorfor skabes der nye klodser i form af nye centre i form af 
unge indsats, en sammensmeltning af unge indsatsen og §85 
området, vil på sigt måske kunne løfte det faglige niveau til gavn 
for begge centre og giver et naturligt flow imellem ungdomsliv 
og voksenliv, hvor behovet for støtte jo nødvendigvis ikke 
stopper. 
 
Hvis besparelse kommer til at ligge indenfor 
kompetenceudvikling, kan det medføre en risiko for at det bliver 
svære at fastholde medarbejdere, borger problematikker kan 
blive mere komplekse, hvilket kan være svært at honorere uden 
kontinuerligt kompetence løft. 
 
Rusmiddelcenteret: 
 
Evt. konsekvenser for borgere: 
 
Egenbetaling af støttemedicin som en mulig besparelse (Gælder 
ikke substitutionsmedicin). I dag betaler Rusmiddelcenteret 
denne medicin. Konsekvensen af dette kan være, at nogle 
borgere fravælger at købe den ordinerede medicin. Det kan igen 
kan føre til en forringelse af deres almene tilstand, samt en risiko 
for øget sidemisbrug.  
 
Sløjfe morgenbrød til borgere som kommer til 
medicinudlevering. For nogle borgere er det den eneste 
morgenmad de får.  
 
Hvis besparelse kommer til at ligge indenfor 
kompetenceudvikling, kan det medføre en risiko for at det bliver 
svære at fastholde medarbejder, borgere problematikker bliver 
mere komplekse, hvilket kan være svært at honorere uden 
kontinuerligt kompetence løft. 
 
Evt. konsekvenser for personalet: 
Dårligere trivsel for borgerne kan føre til øget konfliktniveau, 
dårligere psykisk arbejdsmiljø, øget sygedage. Derved kan det 
være vanskeligere at fastholde medarbejdere samt rekruttere 
nyt personale.  
 
Fra Gribskov Bo -og Støttecenter LU LU Gribskov Bo -og Støtte 
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Høringssvar i forbindelse med oplæg til budget 2023 – 2026 
 
Råderumskatalog på Skole, Børn og Familie 
 
1. Nedlægge Gadeplan 
LU anbefaler at det opsøgende gadeplansarbejde fastholdes, 
fordi vi ser behovet for det i Gribskov kommune. 
 
19. Ungdomsklub Græsted 
LU anbefaler at klubtilbud fastholdes som en del af en 
forebyggelsesstrategi. 
 
20. Aktiviteter i ungdomsskolen 
LU anbefaler at bemanding i klubtilbud fastholdes som en del af 
en forebyggelsesstrategi. 
 
Råderumskatalog på Ældre, Social og Sundheds område 

 
11. 3%-reduktion af de sociale virksomheders budgetter 
LU har en bekymring i forhold til, at borgere med komplekse 
problemstillinger vil have behov for en styrket indsats i 
forlængelse af en besparelse. Aktuelt holdes udgiftsniveauet 
nede på de borgere der har en udadreagerende og / eller 
selvskadende adfærd, ved en proaktiv indsats.  
 
LU har en bekymring for den faglige kvalitet hvis det ikke er 
muligt at fastholde en Kompetenceudvikling af medarbejderne. 
Vores erfaring er, at relevant faglig platform betyder udvikling 
og/-eller fastholdelse af borgerens kompetencer. 
Endelig er der kompetenceudvikling der er et krav fra såvel 
Styrelsen for patientsikkerhed, Det Sociale tilsyn og Gribskov 
kommune. Dette vedrører relevant faglighed der matcher 
målgruppen, medicinkurser, forflytning, dokumentationspraksis 
– SBSYS og NEXUS. 
 
13. Kun et aktivitets- samværstilbud pr. borger 
LU bekymrer sig om de borgere der ikke har socialt netværk 
udover deres samværstilbud og klubtilbud. Der er en del borgere 
indenfor målgruppen der ikke har kontakt med familie og ikke 
egenhændigt formår at skabe eller vedligeholde socialt netværk. 
Vi har erfaring for, at disse borgere isolerer sig og ender i 
mistrivsel. 
 
Råderumskatalog på Økonomiudvalget 
 
8. Reduktion af IT-rammen 
LU vurderer ikke en reduktion på IT-rammen vil matche de 
behov der er for support og materiel i en digitaliseret kommune.  
Som socialt tilbud anvendes dataprogrammet NEXUS til alt 
dokumentation vedr. borgerne, herunder dokumentation af 
sundhedsfaglige indsatser og medicinhåndtering. Vi anvender 
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desuden systemet til korrespondance med læger, helhedsplejen 
og myndighed. 
Som socialt tilbud er vi afhængig af et opdateret og 
funktionssikkert IT- system, da det er vores eneste 
dokumentations system. 
  
Administrationens sammenfatning. 
 
S.9 Finansiering af merudgifter 
LU har en opmærksomhed på, at der peges på anvendelse af 
velfærdsteknologi og at der i råderumskataloget vedrørende IT-
rammen 
anføres en mulighed for besparelse på rammen.  
Velfærdsteknologiske løsninger vil i vores optik skulle løftes 
centralt og ikke som i dag hvor vi på de sociale tilbud selv drifter 
det uden support fra IT.   
 
Anvendelse af eksterne konsulenter. 
LU ser en mulig nedbringelse af eksterne konsulenter ved at vi i 
større omfang sikre at CSI understøttende team kommer i spil i 
forhold til de enkelte sociale tilbuds behov for 
kompetenceudvikling. 
Dette fordrer at det understøttende teams kompetencer 
matcher de behov der er på det sociale tilbudsområde.  
 
LU anfører at der bør være fokus på at konsulenter der ansættes 
i kommunen, skal have kompetencer i forhold til bredden af 
borgere i kommunen, eks vis har de sociale tilbud ikke kunnet 
anvende Gribskov kommunes Demens konsulent, da denne ikke 
havde kompetencer indenfor vores målgruppe.   
 
S.15 Det specialiserede voksenområde 
Lu bemærker at der peges på en effektivisering ved mere ”ansigt 
til ansigt tid”, dette tilslutter vi os. Vi oplever i hverdagen at 
dokumentation tager meget tid og har et ønske om, at der ses på 
om vi kan lette medarbejderne for en del af dette. 
 
Kommentarer fra LU 
 
§104 Aktivitets og samværstilbud 
Lu peger på etablering af et tilbud lokalt i Gribskov kommune. 
Borgere der i dag visiteres til §104 tilbud i andre kommuner 
herunder transport med vognmand, ville kunne tilbydes et tilbud 
i nærmiljøet.  
 
Organisering 
LU anfører at mange medarbejdere der sættes fri og overdrages 
ansvar, bliver højt ydende medarbejdere. 
Når der arbejdes ud fra tankerne om en flad struktur, hvor 
medarbejderne i større omfang er ”leder af eget arbejdsliv”, 
medføre det at medarbejderne organiserer, fordeler og 
prioritere opgaverne med stor ansvarsfølelse og ejerskab.  
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Center for Sundhed og Omsorg  
LU 24. august 2022 
Referat   
 
LU’erne på CSO sområde (LU Helhedsplejen, LU PlejeGribskov 
og LU Visitation & Hjeælpemider samt Kvalitet, Udvikling og 
Kontrakter) har kun modtaget råderumskataloget på ÆSS 
område, og har alene forholdt sig til dette katalog, da det øvrige 
budgetmateriale først er frigjort samme dag som LU holdt møde. 
 
Mette Bierbaum fortalte indledningsvis om råderumskataloget, 
som er bestilt af økonomiudvalget og skal indgå i 
budgetprocessen. Nedenfor fremgår LUs kommentarer til de 
enkelte forslag i Råderumskataloget. 
 
Nr. 1 Ekstra tid til omsorg, ophør 
LU bakker op om dette forslag. I forhold til de øvrige forslag i 
råderumskataloget, så er dette forslag ikke en forringelse af det 
nuværende serviceniveau, da den ekstra tid ikke er 
implementeret endnu. Forslaget vil derfor ikke opleves som en 
forringelse blandt borgerne. 
 
LU bemærker også at tilbuddet om ekstra tid ikke nødvendigvis 
går til de borgere der er mest trængende. LU vil derfor hellere 
reservere midlerne/ressourcerne til de mest trængende. 
 
Hvis den ekstra tid til omsorg skal implementeres vil det være en 
opgave, som skal varetages af uddannet personalet. I en tid hvor 
det er vanskeligt at rekruttere medarbejdere, er der derfor risiko 
for at opgaven reelt vil blive varetaget af vikarer. 
 
Nr. 2. Ændret frekvens for rengøring og tøjvask i eget hjem 
LU kan ikke bakke op om dette forslag. Det vil ikke være rimeligt 
overfor borgerne. Det vil herudover give meget ekstra arbejde 
og pres flere steder i organisationen. 
 
Hvis vi går til rengøring hver 4 uge, så kan man ligeså godt lade 
være. Tøjvask med lavere frekvens vil betyde, at borgerne skal 
have mere tøj, sengelinned mv.  
 
Der er en del borgere, som allerede i dag får mere rengøring 
og/eller tøjvask oftere end det der fremgår af serviceniveauet. 
Man må derfor forvente at det antal vil stige, hvis frekvensen 
falder. LU mener derfor, at besparelsen er mindre end det 
fremgår. 
 
LU bemærker herudover at frekvensen skal være det samme for 
tøjvask og rengøring hvis det skal hænge sammen for driften. 
 
Det personale som varetager tøjvask og rengøring er dem der er 
lettere at rekruttere. 

LU Helhedsplejen, LU 
PlejeGribskov og LU 
Visitation & Hjeælpemider 
samt Kvalitet, Udvikling og 
Kontrakter 
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Derudover vil en ændret frekvens for tøjvask og rengøring 
betyde, at visitatorerne får en stor formidlingsopgave når 
borgerne bliver utilfredse eller ikke kan forstå det. Visitationen 
skal herudover afse ressourcer til at revisitere alle borgere der er 
visiteret til rengøring og tøjvask. 
 
LU foreslår at man alternativt kan overveje at tøjvask blev 
varetaget af et privat firma. 
 
Nr. 3a Ændret tilbud til borgere med demens i eget hjem, 3b 
Borgere med demens 
LU bakker op om forslag 3a 
 
LU ser et stort behov for et dagcentertilbud til borgere med 
demens. Der er et kæmpe stort behov ude i hjemmene. 
Visitationen har netop tit frustrerede ægtefæller til borgere med 
demens i telefonen, som efterspørger hjælp. 
 
Tilbuddet vil være med til at aflaste familierne, hvilket der er 
behov for. Tilbuddet kan også udsætte behovet for 
plejehjemsboliger og gøre at borgerne kan blive i længere tid 
sammen med deres ægtefælle. 
 
LU bemærker, at selvom tilbuddene blev lukket vil det ikke 
fjerne behovet og de problemer borgerne oplever. LU 
understreger samtidig, at det ikke er en løsning at borgere med 
demens skal rummes på de alm dagtilbud. Det vil hverken være 
godt for de øvrige dagtilbudsgæster eller borgerne med demens. 
Det er erfaringen fra tidligere i Gribskov Kommune. 
 
Tilbuddet vil give både borgere med demens et tilbud hvor de 
bliver mødt på den rigtige måde og vil også give deres familier 
mulighed for at kunne få sparring og gå et sted hen med deres 
frustrationer og få hjælp. 
 
Forslaget kan skabe et meget stærkt demensfagligt miljø på 
Trongården, hvilket også har stor betydning. Hvis borgere med 
demens bliver mødt på den forkerte måde, kan det let forværre 
borgernes situation. 
 
Åbningstiderne skal fastholdes så fleksibiliteten i tilbuddet 
bevares. Det giver mulighed for at have åbent om aftenen og i 
weekender hvor familierne har brug for aflastningen. 
 
Nr. 4a og b. Sundhedspuljen, reduktion 
LU bakker op om forslag 4a, da det giver mulighed for at 
understøtte kommende indsatser i driften. 
 
Nr. 5 Madudbringning, ændret serviceniveau 
LU bakker op om forslaget. 
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Forslaget vil bidrage til at mindske madspild og bidrage 
klimamæssigt, da det vil give mindre kørsel. Personalet smider 
resterne af den varme mad ud da det ikke må genopvarmes.  
 
LU savner data på hvor mange borgere der får leveret varm mad. 
LU vurderer, at det drejer sig om meget få borgere. LU vil gerne 
vide hvor mange borgere der for levering af varm mad samt om 
disse borgere vil have brug for et ekstra besøg af hjemmeplejen 
ift. at varme maden. LU mener derfor, at besparelsen er mindre 
end angivet i forslaget. 
 
Nr. 6a og b 
Bakker op om at kontingentet sættes op, da det er vigtigt at 
fastholde tilbud i Seniorcentrene, da denne type aktivitet/tilbud, 
har en væsentlig forebyggende betydning. Borgerne vil ikke have 
andre steder de kan gå hen, hvis tilbuddet lukkes.  
 
Nr. 7 a og b 
LU har forskellige perspektiver. Der er forebyggelse i indsatserne 
men det er ofte også de mere ressourcestærke borgere der 
benytter tilbuddene som får § 79 midler. 
 
LU foreslår, at midlerne ophører og at foreningerne i stedet 
lader kontingenterne stige. LU ser hellere at midlerne bruges 
mere målrettet på den sårbare målgruppe/svage målgruppe. 
 
Nr. 8 
LU bakker op om forslaget. 
 
Nr. 9a og b 
LU bakker op om forslag 9a og b. 
 
LU er optaget af forebyggelse og af at borgerne kan fastholde 
funktionsniveauet længst muligt. LU vurderer dog, at der er så 
mange sammenlignelige og billige træningstilbud i kommunen 
som borgerne kan benytte. Ofte er træningsfaciliteterne og 
udstyret også langt bedre i de andre tilbud da de er mere 
målrettet målgruppen for selvtrænere.  
 
Nr. 10 Egenbetaling til kørsel, takstforøgelse 
LU mener at tilbuddet om kørsel skal bevares, da det er en 
sårbar målgruppe som ellers ofte kan sidde alene og det kan 
understøtte borgernes funktionsevne. 
 
LU foreslår, at takststigningen øges med 75 pct. 
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