
FORTROLIGT MATERIALE
Oversigt over besparelsesforslag på Økonomiudvalgets område
ALLE TAL ER FORELØBIGE

Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022
Udvalgets samlede ramme 214.279 202.042 202.346 202.346

Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022
Besparelsesforslag
1. Energioptimering på ejendomsområdet 656 656 656 656

2. Optimering på vores kvadratmeter på skoler og
dagtilbud, fx til vedligeholdelse, forsyning og øvrig drift.*
3. Elever – retvisende budget 1.202 854 336 336
4. Elever ** 1.000 1.000 1.000 1.000
5. Digitalisering *** 0
6. IT*** 0
7. Centralisering af økonomiopgaver 700-

1.700
1.000-
2.000

1.000-
2.000

1.000-
2.000

8. Udbud på økonomi- og personalesystem *** 0
9. Færre valgsteder 120 120
10. Refusion sygefravær 509-

826
509-
826

509-
826

509-
826

Forslag i alt er inkl. det høje beløb på forslag 7 og 10
****

5.504 5.336 4.938 4.818

Måltal 2.983 4.514 4.514 4.514
Difference 2.521 822 409 289

* Forslaget vedrører ejendomsdrift der hører til under ØU

** Beløbet er bruttoeffekten på ØU. De udvalg der har elever vil opleve en øget udgift

*** Disse forslag kan først estimeres når:

1. bølge af digitaliseringstiltagene er gennemført i løbet af 2018 og når potentialerne for
2019 er identificeret

Udbud af økonomi- og personalesystem er foretaget

Ultimo 2018/ primo 2019, hvor de næste større ændringer sker.
Udskiftning af IT platform er tilendebragt

**** Hvis i alt indeholder det lave på forslag 7 og 10 vil i alt være:

År I alt
2019 4.187

2020 4.019

2021 3.621

2022 3.501



FORTROLIGT MATERIALE
Nr.: 1 Udvalg:

ØU
Rammenr.:
595

Rammenavn:
Ejendomsudgifter

Overskrift: Energioptimering på ejendomsområdet
Beskrivelse:
Der er udarbejdet overblik over de økonomiske konsekvenser ved et velfungerende
cts-anlæg.
Med en engangsinvestering på ca. 2,5 mio. kr. kan forventes en årlig besparelse svarende til
minimum 656.000 kr. Engangsinvesteringen forventes at kunne blive lånefinansieret med lån til
energibesparende foranstaltninger.

Gribskov Kommune har i forbindelse med et ESCO-projekt fået installeret cts-anlæg i et stort an-
tal af kommunens ejendomme med det formål at kunne reducere energiudgifterne. Det var des-
uden tiltænkt at disse cts-anlæg skulle kunne betjenes fra centralt hold, hvorved der ville være
større overblik, og det ville være muligt at rette fejl uden at skulle køre ud til ejendommene.

Grundet fejl hos cts-leverandøren, teleudbyderen som leverede routere samt internt i kommunen
har anlæggene ikke fungeret efter hensigten. Det har betydet at personalet, som skal betjene an-
læggene har mistet tilliden til dem og derfor kun anvender deres muligheder i begrænset omfang.
Desuden har cts-leverandøren ikke programmeret udstyret, så det er sikret at alle energibespa-
relser er opnået.

Den valgte cts-leverandør har et lukket system, hvilket betyder at det kun er deres egne teknikere
som kan udføre service samt fejlretning på anlæggene, og disse ydelser kan derfor ikke konkur-
renceudsættes. Systemet står nu for en opgradering, og det gør det oplagt at se på muligheden
for at anvende en leverandør som anvender et åbent system, hvilket betyder at service og fejlret-
ning kan konkurrenceudsættes.

Opsummering
Omkostningerne forbundet med konvertering til ny leverandør med et åbent system vil beløbe sig
til ca. 2,5 mio. kr. Dette er en budgetpris med en usikkerhed på ± 20 %. (kort tilbagebetalingstid)
Udgiften anbefales finansieret via anlægsprojekt "investeringsplan bygninger og klimatiltag" i
2018, og kan finansieres udenfor lånerammen.

Der vil være betydelige økonomiske fordele ved at have et velfungerende cts-anlæg og samtidig
udskifte den nuværende leverandør med en ny, som arbejder med et åbent system.

Den samlede årlige økonomiske besparelse ved at cts-anlægget er velfungerende samt ved at
skifte leverandør er kr. 845.000, som kommer fra nedenstående punkter:

reducerede energiudgifter 656.000 kr.
reducerede serviceudgifter 69.000 kr.
reducerede udgifter til unødig kørsel 120.000 kr.
samlet fejludkald
samlet årlig besparelse 845.000 kr.

Ovennævnte med forbehold da estimater vedr. energiudgifter endnu ikke er verificeret med GK
kontraktforhold på alle individuelle aftaler.
Vi vil kun kunne eftervise besparelse vedrørende Min Energi vedr. de 656.0000 kr., da øvrige er
baseret på erfaringstal.

Samtlige ejendomme skal energimærkes 2018 (lovpligtigt), og i den forbindelse forventer vi at
finde yderligere besparelsespotentiale.
Vi har konstateret mange fejl og mangler ift. ESCO kontrakten, som med tilretning også giver



FORTROLIGT MATERIALE
energibesparelser. Det er helt uacceptabelt at så lavthængende en frugt som CTS styring og
driftsoptimering ikke er blevet funktionsdygtig indenfor kontraktperioden. Men ovennævnte skal
også ses i sammenhæng med fokus på styring, og allokerede ressourcer til samme. Den igang-
satte proces med organisatoriske ændring med overførsel af servicemedarbejdere til BEE, kan
være med til at sikre fokus og opkvalificering af kompetencer ift. CTS-styring på de enkelte ejen-
domme, så vi kan fastholde reducerede energiudgifter.

Yderligere uddybning
Reducerede energiudgifter
Den største og letteste besparelse at realisere er at programmere et årsur, som slukker for venti-
lations- og køleanlæg og i vinterperioden reducerer rumtemperaturen på dage hvor bygningerne
ikke er i brug. Som det er nu er der samme indeklimaforhold på alle hverdage året rundt. Det be-
tyder at der kan slukkes for ventilationsanlæg i ca. 10 dage årligt for administrative bygninger og
daginstitutioner. For skoler vil dette sandsynligvis være 50 dage årligt.

Da alle tekniske anlæg driftes ens alle hverdage året rundt er der også et stort besparelsespoten-
tiale ved at reducere luftmængden på ventilationsanlæggene om vinteren. Ventilationsanlæg er
dimensioneret til at kunne fjerne varme om sommeren. Om vinteren skal de kun sikre at der til-
føres frisk luft, hvilket kan klares med meget mindre luftmængder.
For at kunne realisere denne del af energibesparelsen vil det være nødvendigt at kunne regulere
på luftmængden på ventilationsanlæggene. Dette vil medføre at der skal monteres frekvensom-
former på flere ventilationsanlæg.

Det beregnede besparelsespotentiale er årligt kr. 656.000.

Evt. konsekvens på andre udvalg: ingen

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: optimal energistyring, bedre indklima

Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): Forsyning (el + varme)
17.426 kr.

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse 656 656 656 656
Evt. nødvendige investeringer
Evt. afledte konsekvenser for
andre udvalg
Netto 656 656 656 656



FORTROLIGT MATERIALE
Nr.:
2

Udvalg:
ØU

Rammenr.:
595

Rammenavn:
Ejendomsudgifter

Overskrift: Optimering på vores kvadratmeter fx til vedligeholdelse, forsyning og øvrig drift.
Beskrivelse:
I Gribskov Kommune har vi en forholdsvis stor ejendomsportefølje med mange m2 fordelt i 218
bygninger, og derved en oplagt mulighed for at reducere omkostninger ved arealoptimering.

Vi skal i den kommende tid se nærmere på muligheden for at optimere brugen af vores bygninger
og dermed, hvis muligt frigøre m2. Dermed vil vi både kunne få salgsindtægter fra de bygninger,
vi kan frigøre og sælge, og kunne nedbringe vores årlige omkostninger til drift og vedligeholdelse
af bygninger.

Der er mange fagudvalg, som har aktier i ovennævnte arbejde. Udvikling, By og Land har en
koordinerende rolle i forhold til dette arbejde, og indstiller til Økonomiudvalget. Udvikling, By og
Land har til opgave at se på tværs af fagområderne i forhold til mulighederne for optimeret an-
vendelse. Det betyder fremadrettet, at forslag fra de relevante fagudvalg, samles i Udvikling, By
og Land, og sendes derfra videre til Økonomiudvalget.

Som eksempel kan nævnes, at Børn og Familie i prioriteringskataloget behandler forslag i forhold
til bygninger, som i dag anvendes til fx skoler og dagtilbud. Der er fremlagt to modeller for hvor-
dan anvendelsen af kvadratmeter fremadrettet kan optimeres. Model A har fokus på at frigive sko-
lematrikler, ved at lukke mindre skoler og model B har fokus på frigivelse af andre ejendomme,
ved at flytte daginstitutioner og/eller fritidsbrugere ind på skolen.

Beløb i dette forslag indeholder kun den del af besparelsen der kan realiseres på
Økonomiudvalget.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): Vedligehold: 26.819 kr

Forsyning (el,vand,varme):
21.240 kr.

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse
Evt. nødvendige investeringer
Evt. afledte konsekvenser for
andre udvalg
Netto
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Nr.:
3

Udvalg:
ØU

Rammenr.:
590

Rammenavn:
Politiske udvalg og administration

Overskrift: Elever – retvisende budget
Beskrivelse:
Den nuværende ramme til opfyldelse af KKR dimensioneringerne (SOSU-uddannelserne,
pædagogstuderende m.v.) rummer i alt et samlet budget på ca.15 mio. kr. (dog 16 mio. i 2019 og
2020).

Den nye uddannelsesreform er pt. i gang med at blive udrullet, hvilket betyder at det i 2017 og
2018 har været vanskeligt at opfylde dimensioneringerne på social- og
sundhedshjælperuddannelsen samt pædagogstuderende. På nuværende tidspunkt opfylder
Gribskov Kommune sin dimensionering på SSA (social og sundhedsassistent) uddannelsen og
PAU (pædagogisk assistent uddannelse).

Budgettet har igennem årene været vanskeligt at estimere, da mange faktorer (f.eks. opfyldelse af
dimensionering, alder på de studerende, barsel, ophør m.v.), påvirker økonomien på området.
På den baggrund er der i samarbejde med Center for Koncernstyring og IT blevet udarbejdet et
hjælpeværktøj/model til bedre at kunne estimere budgettet.

Budgettet er fastsat præcist ud fra, at Gribskov Kommune opfylder den udmeldte dimensionering
fra KKR. Vil der ske en positiv udvikling på uddannelsesområdet, vil kommunen skulle leve op til
dimensioneringskravene, hvilket kan betyde at budgettet skal tilpasses dette.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.):

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse 1.202 854 336 336
Evt. nødvendige investeringer
Evt. afledte konsekvenser for
andre udvalg
Netto 1.202 854 336 336



FORTROLIGT MATERIALE
Nr.:
4

Udvalg:
ØU

Rammenr.:
590

Rammenavn:
Politiske udvalg og administration

Overskrift: Elever – ny model
Beskrivelse:
I 2017 blev der afsat budget på 15,95 mio. kr., jf. den elevdimensionering Gribskov Kommune har
forpligtet sig på i KKR samarbejdet. Budgettet dækker lønudgifter til elever på social- og
sundhedsuddannelserne (hjælpere og assistenter), pædagogisk assistentuddannelser (PAU) og
pædagogstuderende i praktik.

Midlerne til budgettet er overført fra de centre, hvor studerende og elever anvendes.

Udgifterne på området er vanskelige at estimere, da mange faktorer har indflydelse på antallet af
de elever og studerende, der ansættes eller optages på uddannelserne. Baseret på de seneste
års udvikling på området, forventede optag på uddannelserne, barsler m.v., forventes et mindre
antal elever end dimensioneret for Gribskov Kommune i KKR.

Der er derfor allerede i 2018 og 2019 regnet med en besparelse ind på henholdsvis 2 mio. kr. i
2018 og 1 mio. kr. i 2019 pga. udsving i uddannelsesoptagene, særligt på SOSU-området.

Som forslag til en reduktion af budgetrammen foreslås, at de enkelte virksomheder og
institutioner, hvor elever og studerende tilknyttes, bidrager til aflønningen af disse. Modellen
kendes fra bl.a. Allerød kommune, hvor institutionens procentvise andel udgør 25% af lønnen. De
resterende 75% dækkes af den centrale pulje. Dette er begrundet i, at eleven el. den studerende i
mindst 25% af tiden bidrager med konkrete opgaver, der understøtter driften.

Det kan ikke anbefales at justere de 25% yderligere op. Der skal tages et hensyn til, at den
studerende er under uddannelse og ved en øgning af procenten, skal institutionen også kunne
forvente en tilsvarende arbejdskraft, fra en studerende der ikke er reelt ansat.

Beregning

For PAU og pædagogstuderende forventes der i 2017 en samlet lønudgift på ca. 3,75 mio. kr.
Ved en medfinansiering fra institutionerne på 25% vil besparelsen udgøre ca. 940.000 kr.

SOSU elever (assistenter og hjælpere) For denne gruppe skal det bemærkes, at eleverne i en
meget stor del af deres elevtid er placeret ved en privat leverandør. Der ligger ikke en forpligtelse
i kontrakterne med de private leverandører om, at de bidrager til løn for GK ansatte elever, der
indgår i deres virksomhed. Modellen vil således skulle suspenderes, når elever har ophold hos en
private leverandører.

For SOSU eleverne forventes der i 2017 en samlet lønudgift på ca. 5,05 mio. kr.
Med et gennemsnitligt fratræk på lønudgiften, svarende til den andel de opholder sig på GK
institutioner (psykiatripladser 2 x 18 uger), udgør lønudgiften til elever ca. 275.000 kr. Ved en
medfinansiering fra GK virksomheder på 25%, vil besparelsen på elevbudgettet udgøre ca.
69.000 kr.

Besparelsespotentialet i 2017 tal, vil samlet udgøre 1 mio. kr.

Område Lønforbrug GK 2017 25% medfinansiering
PAU/Pæd. studerende 3.75 mio. kr. 940.000 kr.
SOSU i GK regi (30%) 275.000 kr. 69.000 kr.
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I alt besparelse afrundet 1 mio. kr.

Evt. konsekvens på andre udvalg:
Forpligtet på dimensioneringen
Budgettet er fastsat præcist ud fra, at Gribskov Kommune kan opfylder den udmeldte
dimensionering fra KKR, og derfor vil en skæv estimering af forbruget betyde, at der kan opstå et
merforbrug på puljen. Dette kan betyde, at GK enten ikke kan leve op til KKR
dimensioneringskravet eller må sikre den manglende finansiering på anden vis.

Institutionernes budget
Hvis 25% af aflønningen dækkes af institutionerne selv kan det betyde personalereduktion på
områderne og i værste fald udfordre villigheden i at tage elever/studerende fremadrettet. Det kan
yderligere presse KKR kravet om at opfylde dimensioneringen. Dette vil i udtalt grad være en
risiko ifht. de meget få psykiatripladser på SOSU området. For at imødegå dette, kan der
udarbejdes retningslinjer/fordelingsmodel ifht. institutionerne, der således tildeles
elever/studerende.

Private leverandører
I aftalerne med de private leverandører er det ikke forudsat, at de skal dække udgifter til elever.
Hvis ovenstående forslag gennemføres, indgår de private leverandørerne ikke i denne model, og
derfor er besparelsespotentialet mindre. Dette er der taget højde for i beregningerne.

Leverandørerne aftager en vigtig andel af elever for, at GK kan opfylde dimensioneringen, men
der bør i en evt. fremtidig aftale, tages højde for hvordan bl.a. aflønning af elever skal ske.

Rekrutteringsudfordring på SOSU området
Gribskov Kommune kørte i november 2017 en rekrutteringsproces ifht. nye elever. Her blev 9
elever tilbudt ansættelse. Kun 4 ønskede at tage jobbet i kommunen, da man var tilbudt bedre
lønvilkår i andre kommuner (tilbud om voksenløn, selvom kriterierne ikke er opfyldt). Det bør
derfor på SOSU-området undersøges og vurderes, om den nuværende rekrutteringsstrategi,
herunder lønvilkår, er tilstrækkelig til at tiltrække elever til Gribskov Kommune.

Dette bør der ses på i forlængelse af det arbejde der p.t. foregår i KKR regi, hvor bl.a.
rekrutteringssituationen på sundhedsområdet er ved at blive undersøgt.
Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Da modellen har direkte indflydelse på virksomhedernes lønsum, vil konsekvensen være et lavere
serviceniveau pga. færre lønmidler.

Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.):

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse 1.000 1.000 1.000 1.000
Evt. nødvendige investeringer
Evt. afledte konsekvenser for
andre udvalg
Netto 1.000 1.000 1.000 1.000



FORTROLIGT MATERIALE
Nr.:
5

Udvalg:
ØU

Rammenr.:
591

Rammenavn:
Puljer, ØU

Overskrift: Digitalisering – yderligere potentiale
Beskrivelse:
Der er i forbindelse med implementering af Digitaliseringsstrategien indarbejdet et
gevinstpotentiale, der efterfølgende er øget. Der er samlet indarbejdet en forventning om
gevinstpotentiale på 1,6 mio. kr. i 2018, 3 mio. kr. i 2019, 4,5 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i 2021
og frem.
Hvorvidt det er muligt at realisere et yderligere potentiale kan først vurderes når kravene for 2018
og 2019 er realiseret.
Det er en forudsætning for realiseringen at arbejdet prioriteres i hele koncernen, da indsatserne
skal udmøntes på de enkelte områder i form af fx digitalisering af arbejdsgange.

Evt. konsekvens på andre udvalg:
Udmøntningen af gevinsten kan ske på øvrige udvalgsområder afhængigt at hvilke indsatser der
arbejdes med.

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Borgerne vil kunne opleve, at der anvendes teknologi i højere grad i kommunens indsatser.

Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): -1.600

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse 0 0 ? ?
Evt. nødvendige investeringer
Evt. afledte konsekvenser for
andre udvalg
Netto 0 0 ? ?



FORTROLIGT MATERIALE
Nr.:
6

Udvalg:
ØU

Rammenr.:
590

Rammenavn:
Politiske udvalg og administration

Overskrift: IT
Beskrivelse:
Gribskov Kommune er i disse år i gang med at udskifte den digitale platform, der på sigt kan give
et økonomisk potentiale. Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at vurdere et eventuelt omfang
af dette. Det vil tidligst være muligt ultimo 2018/ primo 2019, hvor de næste større ændringer
sker.

Evt. konsekvens på andre udvalg:
På nuværende tidspunkt vurderes det ikke til at have en konsekvens.

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
På nuværende tidspunkt vurderes det ikke til at have en konsekvens.

Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): 43.000

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse 0 ? ? ?
Evt. nødvendige investeringer
Evt. afledte konsekvenser for
andre udvalg
Netto 0 ? ? ?



FORTROLIGT MATERIALE
Nr.:
7

Udvalg:
ØU

Rammenr.: Rammenavn:

Overskrift: Centralisering af økonomiopgaver
Beskrivelse:
Der er i dag mange mennesker involveret i forbindelse med en række almindelige
økonomiopgaver som bogføringer og opkrævningsfunktionen m.v., hvor der vil være en
synergieffekt i at samle disse centralt.

Mere konkret vil synergieffekterne i særlig grad være relateret til følgende:
• Opgaverne, som i dag løses decentralt, fylder ikke tilstrækkelig til, at det giver den

nødvendige daglige træning. Ved at samle opgaverne i den centrale økonomifunktion, vil
tidsforbruget kunne falde.

• Den betydelige support der i dag ydes af den centrale økonomifunktion til organisationen
vedrørende bogføring m.v., er der ikke behov for ved implementering af forslaget.

• Der vil ikke være behov for intern undervisning og intern revision i samme omfang som i
dag.

• Samling af opkrævningsfunktionerne og integrering med den centrale økonomifunktion, vil
medføre nye og mere rationelle arbejdsgange.

• Generelt vil en samling af opgaverne kunne optimere en række arbejdsgange.
• Muligheden for at opretholde faglige miljøer.

Det skal nævnes, at den centrale økonomifunktion ved gennemførelse af forslaget, udover
synergigevinsterne, samtidig investerer i en styrkelse af kvaliteten i den økonomiske
administration og en styrkelse af budgetstyringen i form af øget fokus på ledelsestilsyn, sparring
og rådgivning i relation til organisationen. En konsekvens ved en centralisering er, at nogle
opgaver rykker længere væk fra det faglige miljø og derved kalder på gode samarbejdsrelationer
på tværs i organisationen.

Det vil kræve en nærmere analyse at afklare det eksakte potentiale, men en umiddelbar vurdering
er et gevinstpotentiale på 1,0-2,0 mio. kr. om året. Forslaget vil tidligst kunne implementeres i
2019.
Udgiften til den videre proces af analyse og implementering af opgaver afledt af centralisering af
økonomiopgaver på ca. 300.000,- kr., finansieres af det første års effektiviseringsgevinst.
Evt. konsekvens på andre udvalg:
Det kan betyde en omfordeling af de administrative ressourcer, men gevinsten vil være en øget
kvalitet

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Umiddelbart ingen konsekvens

Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.):

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse 1.000-2.000 1.000-2.000 1.000-2.000 1.000-2.000
Evt. nødvendige investeringer -300
Evt. afledte konsekvenser for
andre udvalg
Netto 700-1.700 1.000-2.000 1.000-2.000 1.000-2.000
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Nr.:
8

Udvalg:
ØU

Rammenr.:
590

Rammenavn:
Politiske udvalg og administration

Overskrift: Udbud på økonomi- og personalesystem
Beskrivelse:
Gribskov Kommune gennemfører i 2018 et tværkommunalt udbud på økonomi- og
personalesystemet med ibrugtagelse 1. januar 2020.

I 2. halvår 2018 vil det på baggrund af resultatet af udbuddet være muligt at estimere om der er et
gevinstpotentiale eller om der bliver en øget udgift. Et eventuelt potentiale vil kunne realiseres fra
2020.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Umiddelbart ingen konsekvens
Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Umiddelbart ingen konsekvens
Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): 3.300

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse 0 ? ? ?
Evt. nødvendige investeringer
Evt. afledte konsekvenser for
andre udvalg
Netto 0 ? ? ?



FORTROLIGT MATERIALE
Nr.:
9

Udvalg:
ØU

Rammenr.:
590

Rammenavn:
Politiske udvalg og administration

Overskrift: Færre valgsteder
Beskrivelse:

Der ønskes et oplæg til mulige besparelser i forbindelse med valghandlingen i Gribskov
Kommune

Nogle af de parametre der kan reguleres på ved afholdelse af valg er bl.a.
antal afstemningssteder
bemanding på afstemningsstederne
aflønning af administrativt personale
forplejning

Udover dette er det muligt at foretage mindre besparelser på f.eks. slik på valgstederne og
traditionen om chokolade til vælgere med rund fødselsdag på dagen.

Følgende tager udgangspunkt i en reduktion af afstemningssteder fra 12 til fire.

Afstemningssteder
Der er i dag 12 afstemningssteder i Gribskov Kommune med et antal stemmeberettigede fra ca.
400 til ca. 6.000. Der er i alt ca. 32.200 stemmeberettigede i Gribskov Kommune.

Se nuværende afstemningssteder:

Det foreslås, at sker en reduktion af afstemningssteder til i alt 4:

Afstemningssted Tidligere
afstemningssteder

Antal
stemmeberettigede

Gilleleje Gilleleje og Søborg 6.663
Helsinge Helsinge, Valby, Annisse

og Mårum 9.051
Græsted Græsted, Esbønderup og

Blistrup
10.127

Vejby Vejby, Tibirke og 6.351
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Ramløse

I alt 32.192

Mulige besparelser som konsekvens af færre afstemningssteder

Der er i dag i alt 22 valgborde fordelt på de 12 afstemningssteder. Der beregnes ca 1.500
stemmeberettigede pr. valgbord, når der ikke arbejdes med digitale valglister. Det kan således
konkluderes, at fordeling af de stemmeberettigede allerede er optimeret ud fra dette. Der kan ske
en reduktion med maksimalt 2 borde og dette vil ske ved en reduktion af afstemningssteder til 4.

Ved reduktion af antal afstemningssteder vil der være behov for følgende antal personale:

Afstemningsområ
de

Ca. antal
stemmebe-
rettigede

Antal
borde

ca antal
stemmeberettigede
pr. bord

Antal
valgstyrer /
tilforordned
e vælgere

Antal
valgsekretæ
rer

Gilleleje 6.663 41.665 35 3
Helsinge 9.051 61.508 53 4
Græsted 10.127 61.687 53 4
Vejby 6.351 41.587 35 3
i alt 32.192 201.609 176 14
Udover dette er der behov for bemanding af folkeregister, valgsekretariatet, KMD-indberetning og
team service.

Ved afvikling af KV17 deltog der 200 valgstyrer /tilforordnede vælgere og 24 valgsekretærer.

Hver valgstyrer/tilforordnede vælger "koster" ca. 1.200 kr. (diæter og forplejning).

Aflønning af det administrative personale er tidligere sket ud fra en resultatlønsaftale, ved KV13
og KV17. Oprindeligt blev det aftalt at reducere på brugen af resultatløn/bonus, men da det
medførte udfordringer med at folk tilmelder sig opgaverne som valgsekretærer m.v., så har man
genindført bonus for deltagelse i valghandlingen.

Besparelse på bemanding ved reduktion af antal afstemningssteder men samme model for
honorering vil således være:

10 færre valgsekretærer (8.000 kr. x 10) = 80.000 kr. og
24 færre valgstyrere og tilforordnede vælgere (1.200 kr. x 24) = 28.800 kr.

Besparelser ved færre lokaler

Der vil ved den foreslåede model være 8 afstemningssteder færre, men samtidig skal
afstemningsstedet i Vejby ændres fra forsamlingshus til hallen.

Lokaleleje til disse 8 steder har udgjort ca. 32.000 kr., mens merudgiften i Vejby må forventes at
være på ca. 10.000 kr. Der kan også forventes en merudgift til leje af Gribskovhallen i Græsted,
da der er behov for væsentlig større lokaler (estimeret kr. 10.000).

Den samlede besparelse udgør dermed:
Færre valgsekretærer:-80.000 kr.
Færre valgstyrere/tilforordnede: -28.800 kr.
Sparet lokaleleje: -32.000 kr.
Ekstraudgift lokaleleje: 20.000 kr.

Interne ressourcer der anvendes i forbindelse med valghandlinger:
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Intern service
I dag ca 120 timer. Mange opgaver er de samme uanset antal valgsteder. Det der ændres er
kørsel af materiel til og fra valgstederne. Samme antal stemmebokse, stemmeurner, mv. skal
hentes og sættes op, evt. repareres mv. og tages ned igen. Sparet kørsel og koordinering ved 4
valgsteder ca 10 timer.

IT
3 personer. I dag: klargøring af digitale valglister, pc'ere, test mc, ca 25 timer, 18 timer opsætning
af it på 12 valgsteder, 36 timer support på valgdagen, 6 timer nedtagning, i alt 85 timer.

Kan måske reduceres til to personer da man sparer spildtid på kørsel mv. og kun skal dække 4
steder. Sparet tid ca 20 timer.

Koordinering og planlægning
Bruger mest ved kommunal- og regionalvalg, ca 600 timer, men ved ikke endnu hvor meget
mindre ved øvrige valg, måske 300 timer. Begrænset hvad der spares ved færre valgsteder,
måske 10-20 timer.

Øvrige interne
Folkeregister, valglister, indberetning mv. er det samme uanset antal valgsteder

Transport af borgere
Såfremt det bliver besluttet at gå fra 12 til 4 valgsteder skal der formentlig også sættes fleres
ressourcer af til transport af dårligt gående og ældre, da valgstederne vil ligge længere væk.

Flekstimer
I forbindelse med afvikling af valget, så bruger den enkelte valgsekretær ca. 25 timer ud over
normal arbejdstid, som tæller som flekstimer. For at valgsekretærerne ikke efterfølgende skal
afspadsere, så honoreres timerne i forbindelse med den bonusaftale der er indgået for blandt
andet valgsekretærerne. Samlet set anvendes der 250 timer ud over normal arbejdstid for de 10
valgsekretærer, som således kan reduceres.

Der er ikke afsat et årligt budget til valghandlinger, men kun i de år, hvor der forventes afholdt
valg.
Evt. konsekvens på andre udvalg:
Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Borgerne vil skulle køre længere ifm. valghandlingen, hvilket kan resultere i færre afgivne
stemmer.
Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.):

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse 120 120
Evt. nødvendige investeringer
Evt. afledte konsekvenser for
andre udvalg
Netto 120 120



FORTROLIGT MATERIALE
Nr.:
10

Udvalg:
ØU

Rammenr.:
590

Rammenavn:
Politiske udvalg og administration

Overskrift: Nedjustering af refusion i forbindelse med lavere sygefravær
Beskrivelse:
Gribskov Kommune har som led i principperne om lønsumsstyring henholdsvis en gensidig
forsikringsordning vedr. langtidssygdom og en lovpligtig barselsfond.

Forsikringsordningen er oprettet som led i at det lønsumsbudget, som virksomhederne tildeles,
ikke tager fuldt ud højde for de merudgifter til langtidssygdom, som de enkelte
afdelinger/institutioner kan påføres i de enkelte regnskabsår. Formålet med forsikringsordningen
er derfor, at Gribskov Kommunes virksomheder forsikrer hinanden gensidigt mod sådanne
hændelser.

Det foreslås, at refusionen nedjusteres fra enten

A. 38 % til 30 %, hvilket giver en reduktion af budgettet på kr. 509.341, eller
B. 38 % til 25 %, hvilket giver en reduktion af budgettet på kr. 825.684

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Opmærksomheden henledes på, at besparelsen vil ramme flere fagudvalg, da det omfatter alle
medarbejdergrupper i Gribskov Kommune.

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.):

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse 509 - 826 509 – 826 509 – 826 509 - 826
Evt. nødvendige investeringer
Evt. afledte konsekvenser for
andre udvalg
Netto 509 - 826 509 - 826 509 - 826 509 - 826


