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Oversigt over besparelsesforslag på Udvalget Børn og Familie
Alle beløb er inkl. besparelse på andre udvalg, jf. beslutning i ØU.

Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022
Udvalgets samlede ramme 645.016 638.095 632.566 631.044

Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022

Besparelsesforslag

1. Kommunallæge/børnelæge 90 90 90 90

2. Opsigelse af driftsoverenskomst med Søborg 
private børnehave, hvor forældre tilbydes 
deltidsplads i bopælsdistrikt

504 653 653 653

3. Lukke dagplejens gæstehus 338 451 451 451

4. Erstatte udvidet åbningstid med tilskud til privat 
børnepasser

355 474 474 474

5. Lukket mellem jul og nytår i dagtilbud 240 240 240 240

6. FO-camp, lukkeuger i sommerferien mm. 265 465 465 465

7. Tilpasning af åbningstid i daginstitutioner, med en 
institution i hvert skoledistrikt undtaget

1.291 1.723 1.723 1.723

8. Pladsanvisning, ændrede visitationskriterier 350 350 350 350

9. Nedlægge en sprogpædagogstilling 280 280 280 280

10. Befordring af børn i plejefamilier 30 30 30 30

11. Optimering af m2 i Esrum, hvor der gennemføres 
en proces, der skaber mulighed for lokal 
selvstændighed samt en mere optimal udnyttelse af 
m2 på skolen samt attraktive børnemiljøer. Desuden 
SKP huset ind på Græsted Skole samt 
Familiehusets aktiviteter ind på anden matrikel.

1.597 2.972 2.972 2.972

12. Kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet 760 1.200 1.200 1.200

13. Yderligere effekt på handleplan 1.000 1.000 1.000

14. Fælles ledelse skoler/FO 622 1.493 1.493 1.493

15. Gribskov Akademi – budgetregulering 507 507 0 0

16. Kan-opgaver 623 623 623 623

Besparelsesforslag i alt 7.852 12.551 12.044 12.044
Måltal 7.852 12.551 12.551 12.551
Difference 0 0 -507 -507
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Nr.: 1 Udvalg: BF Rammenr.:

336

Rammenavn:

Sundhed og forebyggelse

Overskrift: Kommunallæge/børnelæge

Beskrivelse:

Gribskov Kommune har tilknyttet en kommunallæge/børnelæge på deltidsbasis, som er delvist 
aflønnet af Børneområdet med ca. 90.000 kr. om året.

På Børneområdet vil kommunallægen typisk deltage i tværfagligt arbejde vedrørende børn og 
unge med særlige behov, opgaver vedrørende smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner 
og vedrørende indeklima, hygiejne og miljø. Hertil kommer det sociallægelige arbejde i 
forbindelse med børnesager.

Ikke alle kommuner har egen læge tilknyttet, men kontakter efter behov en børnelæge i 
Regionen. I Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge fremgår det, at der 
ikke er krav om speciallægeanerkendelse for at kunne varetage kommunale lægeopgaver i 
relation til børn og unge.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Forslaget vil ikke have effekt for borgerne, da rådgivningen fra den kommunale børnelæge i 
stedet ydes fra en børnelæge i Regionen (Børneafdelingen Nordsjællands Hospital). Forslaget 
vurderes at medføre et lidt større træk på de administrative ressourcer, da der vil skulle tages 
kontakt til skiftende børnelæger.

Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): 90

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 90 90 90 90

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 90 90 90 90

Beslutning: Udvalget Børn og Familie har besluttet, at sende forslaget i høring.

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 90 90 90 90
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Nr.: 2 Udvalg: BF Rammenr.:

335

Rammenavn:

Læring og undervisning

Overskrift: Opsigelse af driftsoverenskomst med Søborg private børnehave, hvor forældre 
tilbydes deltidsplads i bopælsdistrikt

Beskrivelse:

Søborg private børnehave er en lille selvejende institution med deltidsåbent. Institutionen får 
tildelt et minimumsbudget til 15 børn uafhængigt af, om der er færre indmeldte børn. Samtidig 
gives der en højere tildeling pr. barn end hvad der ellers tildeles til en deltidsplads.

Ved lukning af institutionen vil besparelserne bestå af udgifter til drift af bygning, institutionens 
budget fratrukket udgifter til pladser i andre institutioner. Budgettet til løn, ledelse og materialer 
mm udgør i 2018 1.053.000 kr.

De 15 børn, som går i institutionen vil skulle gå i andre institutioner. Afhængig af om de vælger en 
deltidsplads eller en heltidsplads vil besparelserne være følgende: 

Besparelse ved
15 deltidspladser i en 
anden institution

Besparelse ved
15 heltidspladser i en 
anden institution

Besparelse ved lukning 1.053.000 1.053.000
Udgift til 15 pladser i en 
anden institution

-457.856 -952.789

Forskel i indtægt fra 
forældrebetaling

0 160.920

Nettobesparelse 596.000 261.131

Hvis alle vælger en deltidsplads, vil nettobesparelsen ved lukning være 596.000 plus leje- 
driftsudgifter. Der kan være behov for at etablere flere deltidspladser.

Forslaget vurderes at kunne træde i kraft 9 måneder efter, det er besluttet pga. opsigelsesvarsler. 
Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i, at beslutningen træffes senest i juni 2018.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Der vil være en besparelse på 57.500 kroner på leje- og driftsudgifter for børnehavens lokaler i 
Søborg Kirkes missionshus.

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

De 15 børn, som går i børnehaven, og deres familier vil blive direkte påvirket.

Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): 1.053

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 447 596 596 596
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Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

58 58 58 58

Netto 504 653 653 653

Beslutning: Udvalget Børn og Familie har besluttet, at sende forslaget i høring. Det bemærkes, 
at de børn, der går i institutionen, skal tilbydes en deltidsplads i deres bopælsdistrikt. 

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 504 653 653 653
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Nr.: 3 Udvalg:

BF

Rammenr.:

335

Rammenavn:

Læring og undervisning

Overskrift: Lukning af dagplejens gæstehus

Beskrivelse: 

Når en dagplejer i og omkring Helsinge er fraværende, passes børnene i dag i dagplejens 
gæstehus i Helsinge. Forslaget betyder, at dagplejens gæstehus lukkes. Ved en dagplejers 
fravær bliver børnene i stedet passet hos andre dagplejere.

I og omkring Gilleleje bliver børnene i dag passet hos en anden dagplejer, når deres egen 
dagplejer er fraværende. I 2017 var den gennemsnitlige belægning i gæstehuset i Helsinge 14,2 
børn om dagen.

Dagplejens gæstehus har en højere normering end vuggestue. Det skyldes, at medarbejderne er 
ansat efter dagplejernes overenskomst. Det er ikke muligt at reducere kapaciteten i dagplejens 
gæstehus. Et gæstehus med mindre end de nuværende fire medarbejdere vil ikke kunne 
opretholde den fulde åbningstid.  

Hvis forslaget gennemføres skal dagplejen i og omkring Helsinge sikre, at børnene kender andre 
dagplejere godt, så børn og forældre kan være trygge ved at barnet passes hos en anden 
dagplejer.

Dagplejerne vil opleve en forringelse af deres arbejdsmiljø ved ofte at skulle passe fem børn. Det 
kan føre til en stigning i sygefraværet. Forslaget indeholder derfor en udvidelse af kapaciteten i 
dagplejen i området omkring Helsinge med én dagplejer. Dagplejere i Gribskov Kommune passer 
som udgangspunkt 4 børn og skal have udbetalt dispositionsvederlag pr. dag for at passe et 
femte barn i gæstepleje.

Forslaget kan træde i kraft 9 måneder efter det er besluttet pga. opsigelsesvarsler. Besparelsen 
er beregnet med udgangspunkt i, at beslutningen træffes senest i juni 2018.

De årlige driftsomkostninger vedr. bygningen er 117.000 kroner.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Bymosevej 79 i Helsinge, der i dag huser dagplejens 
gæstehus vil blive frigjort til andre formål eller salg. Den offentlige ejendomsværdi er 1,7 mio. kr.

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: 

Ca. 50 børn i dagpleje i området i og omkring Helsinge vil blive berørt af forslaget.

I de mindre områder med få dagplejere vil nogle forældre skulle aflevere deres barn hos en 
dagplejer langt fra hvor de bor.

Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): 18.369

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 251 334 334 334

Evt. nødvendige investeringer
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Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

88 117 117 117 

Netto 338 451 451 451

Beslutning: Udvalget Børn og Familie har besluttet, at sende forslaget i høring. 

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 338 451 451 451
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Nr.: 4 Udvalg: BF Rammenr.:

335

Rammenavn:

Læring og undervisning

Overskrift: Erstatte udvidet åbningstid i daginstitutioner med tilskud til privat børnepasser

Beskrivelse:

Der er i dag udvidet åbningstid i to daginstitutioner; Boager i Helsinge Børnehuse og Elverhøjen i 
Græsted. Forslaget er at fjerne den udvidede åbningstid i de to daginstitutioner og erstatte det 
med et tilskud til privat børnepasser for forældre med dokumenteret skæve arbejdstider.

Den udvidede åbningstid er i dag mandag-fredag kl. 06.00 til 18.00, dvs. 0,5 times længere 
åbningstid om morgenen og om eftermiddagen 1 time mandag-torsdag og 1,5 times længere 
åbningstid om fredagen. De to daginstitutioner tildeles i dag hver en merbevilling på 0,3 mio. kr. til 
drift af den udvidede åbningstid.

Flere kommuner tilbyder økonomisk tilskud til en privat børnepasser til forældre med 
dokumenteret skæve arbejdstider. Regeringen har fremsat forslag i Folketinget om at gøre en 
ordning obligatorisk fra juli 2018. Forslaget er endnu ikke vedtaget.

Gribskov Kommune opretter en ordning med tilskud til privat børnepasser udenfor institutionens 
nuværende udvidede åbningstid for forældre med dokumenteret skæve arbejdstider eller langt til 
arbejde. Det forventes at mellem otte og seksten børn vil benytte sig af ordningen. Forældrene 
kan få et tilskud på op til 30 kr. i timen, hvilket svarer til ordningerne for privat børnepasning og 
tilskud til pasning af eget barn. Der afsættes 5000 kr. til ordningen.

Forslaget kan træde i kraft 9 måneder efter det er besluttet pga. opsigelsesvarsler. Besparelsen 
er beregnet med udgangspunkt i, at beslutningen træffes senest i juni 2018.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Udvidet åbningstid benyttes aktuelt af 8 børn.

Ændringen af åbningstiden vil indebære, at forældre med skæve arbejdstider skal finde en privat 
børnepasser i stedet for at benytte udvidet åbningstid. 

Forældre der i dag benytter den udvidede åbningstid sparer 1.200 kr. i forældrebetaling for børn i 
vuggestue og 600 kr. for børn i børnehave. Forældrene får i stedet udgifter til en privat 
børnepasser.

Ændringen vil betyde, at forældre med skæve arbejdstider får frit valg af daginstitution.

Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): 638

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 355 474 474 474

Evt. nødvendige 
investeringer
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Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 355 474 474 474

Beslutning: Udvalget Børn og Familie har besluttet, at sende forslaget i høring. 

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 355 474 474 474
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Nr.: 5 Udvalg: BF Rammenr.:

335

Rammenavn:

Læring og undervisning

Overskrift: Lukket mellem jul og nytår i dagtilbud

Beskrivelse:

Forslaget er at holde sommerlukket i to uger og i tre dage omkring jul og nytår i kommunens 
daginstitutioner. Som udgangspunkt foreslås sommerlukket i uge 29 og 30, hvor fremmødet 
vurderes at være lavest.

Lukkedage, herunder ferielukket, kan afholdes på dage, hvor der er lavt fremmøde. Vurderingen 
af lavt fremmøde skal jf. vejledningen til dagtilbudsloven være saglig. Vurderingen skal foretages 
på en sådan måde, at den afspejler forældrenes reelle pasningsbehov.

Tre matrikler på dagtilbudsområdet holdes åbent, så børn med behov for nødpasning tilbydes 
alternativ pasning, når deres egen institution har ferielukket.

Da daginstitutionerne allerede planlægger med færre medarbejdere på arbejde med få børn, 
forudsættes det i beregningen, at ferieugerne er billigere i drift end resten af årets uger. 
Besparelsen er derfor beregnet som 50% af nettoudgiften på dagtilbudsområdet i to uger og tre 
dage til drift af 15 ud af 18 matrikler.

Samlet set forventes ferielukket at betyde, at medarbejdernes ferie bliver tilrettelagt, så næsten 
alle holder ferie samtidig. Det vil betyde færre udgifter til vikarer ved medarbejdernes ferie i resten 
af året. Det er forudsat i beregningen, at ferie dækkes af vikar i halvdelen af tiden og at der er 
færre medarbejdere til stede i resten af tiden.

Daginstitutionerne vil kun opleve en reel besparelse, hvis forslaget betyder, at flere børn holder 
mere ferie. Hvis børnenes ferie alene flyttes til tidspunkter med ferielukket, vil behovet for 
vikardækning resten af året ikke blive betydeligt mindre end i dag, og forslaget vil da i stedet 
fungere som en rammebesparelse.

Forslaget kan træde i kraft fra sommeren 2019.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

For forældre vil forslaget betyde, at de skal tilrettelægge deres ferie efter daginstitutionens 
ferielukket, hvis de ikke ønsker deres barn i nødpasning.

For nogle forældre og medarbejdere vil institutionens ferielukket gøre det vanskeligere at 
tilrettelægge ferier sammen som familie.

Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): 126.610

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Evt. nødvendige investeringer
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Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 1.000 1.000 1.000 1.000

Beslutning: Udvalget Børn og Familie har besluttet, at sende den del af forslaget, som vedrører 
lukning mellem jul og nytår i dagtilbud i høring. Besparelsen derved vil være 240.000 kr.

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 240 240 240 240
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Nr.: 6 Udvalg: BF Rammenr.:

335

Rammenavn:

Læring og undervisning

Overskrift: FO-camp, lukkeuger i sommerferien mm.

Beskrivelse:

Forslaget er at holde sommerlukket i kommunens almindelige fritidsordninger i to uger og i stedet 
samle børn, der har behov for pasning til FO-camp på tværs af kommunen. Som udgangspunkt 
foreslås uge 29 og 30, hvor fremmødet vurderes at være lavest.

Samlet set forventes de to uger sommerlukket at betyde, at personalets ferie bliver tilrettelagt, så 
de fleste holder ferie i de to lukkeuger. Det vil betyde færre udgifter til vikarer ved personalets 
ferie i resten af året.

Der vil være en reel besparelse, hvis forslaget betyder, at flere børn holder længere sommerferie. 
Hvis børnenes ferie alene flyttes til tidspunkter med ferielukket, vil behovet for vikardækning 
resten af året ikke blive betydeligt mindre end i dag, og forslaget vil da i stedet fungere som en 
rammebesparelse.

Da FO allerede planlægger med færre medarbejdere på arbejde i ugerne i sommerferien, 
forudsættes det i beregningen at sommerferieugerne er billigere i drift end resten af årets uger. 
Besparelsen er derfor beregnet som 50% af udgiften til drift af FO til i to uger. Udgiften til drift af 
FO-camp er beregnet med en normering svarende til, at 10% af børn i FO har behov for pasning.

Der afsættes midler i 2019 til at tilrettelægge et godt FO camp tilbud for de børn, der har behov 
for pasning.

Forslaget kan træde i kraft fra sommeren 2019.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

For forældre vil forslaget betyde, at de skal tilrettelægge deres ferie efter de to lukkeuger, hvis de 
ikke ønsker deres barn passet i FO camp.

For nogle forældre og medarbejdere vil lukkeugerne gøre det vanskeligere at tilrettelægge ferier 
sammen som familie.

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

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 155 155 155 155

Evt. nødvendige investeringer 200

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto -45 155 155 155
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Beslutning: Udvalget Børn og Familie har besluttet, at sende forslaget i høring. Forslaget 
suppleres med mulighed for to lukkeuger i sommerferien og der lægges op til at skoler og FO 
aftaler, hvordan modellen bedst udmøntes. Den samlede besparelse er 0,5 mio. kr.

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 265 465 465 465
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Nr.: 7 Udvalg: BF Rammenr.:

335

Rammenavn:

Læring og undervisning

Overskrift: Tilpasning af åbningstid i daginstitutioner, med en institution i hvert skoledistrikt 
undtaget 

Beskrivelse:

Daginstitutionerne har åbent mandag til torsdag 6.30 – 17.00 og fredag 6.30 – 16.30.

Forslaget er at fastholde åbningstiden i en institution pr. skoledistrikt og reducere åbningstiden i 
de resterende. Der er 14 institutioner og 6 skoledistrikter. Søborg har i forvejen kortere åbningstid, 
så åbningstiden kan reduceres i 7 institutioner med 30 minutter om dagen svarende til en ændring 
fra 52 timer til 49,5 timer om ugen (5 pct.). 

Forslaget kan suppleres med forskellige åbningstider i de institutioner med reduceret åbningstid, 
så nogle institutioner i ét distrikt vil åbne og lukke tidligere end i dag, mens andre institutioner i 
samme distrikt vil åbne og lukke senere end i dag. I alle distrikter vil en institution fortsat have 
åbent som nu.

Forslaget vil medføre en besparelse på 1,3 mio. kr. i 2019 og 1,7 mio. kr. de efterfølgende år efter 
forældrebetalingen er fratrukket. Derudover har to institutioner flere matrikler, hvoraf højst en skal 
bevare nuværende åbningstid. 

På grund af opsigelsesvarsler for personalet skønnes effekten i 2019 at være lavere. Forslaget 
kan træde i kraft 9 måneder efter det er besluttet pga. opsigelsesvarsler. Besparelsen er beregnet 
med udgangspunkt i, at beslutningen træffes senest i juni 2018.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Forslaget kan være en ulempe for forældre, der har behov for tidlig og sen åbningstid. Samlet set 
medfører forslaget kortere åbningstid, men samtidig imødekommer forslaget hensynet til, at nogle 
forældre har behov for tidligere åbningstider i institutionen, mens andre har behov for sene 
åbningstider.

Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): 126.610

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 1.291 1.723 1.723 1.723

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 1.291 1.723 1.723 1.723
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Beslutning: Udvalget Børn og Familie har besluttet, at sende forslaget i høring. 

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 1.291 1.723 1.723 1.723
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Nr.: 8 Udvalg: BF Rammenr.:

335

Rammenavn:

Læring og undervisning

Overskrift: Pladsanvisning, ændrede visitationskriterier

Beskrivelse:

Pladsanvisningsreglerne har både indflydelse på serviceniveauet i kommunen og ligeledes på 
styringsmulighederne. Jo friere valgmuligheder des mindre mulighed for at forudsige og 
planlægge. 

I dag har kommunen et højt serviceniveau i forhold til få plads til sit barn i vuggestue og dagpleje. 
Der er pladsgaranti indenfor en måned efter indskrivning og frit valg mellem dagpleje og 
vuggestue. 

Ved opskrivning er det barnets alder, der bestemmer indplaceringen på venteliste. Det betyder, at 
de ældste får plads først uanset, hvornår de er skrevet op. Dermed har forældre ikke har grund til 
at skrive deres børn op i god tid før behovet. 

Det betyder, at planlægning og kapacitetsstyring ikke er optimal. Planlægning er problematisk 
fordi man i den enkelte institution ikke ved, hvor mange børn der kommer. Det udfordrer den i 
forvejen stramme økonomi i institutionerne. 

Dernæst medfører det frie valg mellem dagpleje og vuggestue, at der kan være ledig kapacitet 
det ene sted, som ikke bliver udnyttet, mens man ansætter flere det andet sted for at leve op til 
efterspørgslen. 

Ved at justere på de to elementer af pladsanvisningsreglerne kan styringsmulighederne og 
kapacitetsudnyttelsen forbedres uden at serviceniveauet sænkes væsentligt.

Forslaget er, at der arbejdes videre med en model, som indeholder forslag til ændring af følgende 
to elementer af pladsanvisningsreglerne:

1) Opskrivningen ændres, så opskrivningsdatoen bestemmer ancienniteten på ventelisten. 
Dermed er det opskrivningsdatoen, der er gældende for indplacering på ventelisten. Det 
vil give incitament til, at forældre skriver deres børn op tidligere. For at give forældre god 
tid til at undersøge vælge, hvor de ønsker deres barn skal opskrives, kan datoen for 
indplacering tælle fra barnet er for eksempel 4 måneder. 

2) Dernæst kan det frie valg mellem vuggestue og dagpleje reduceres. Det frie valg kan for 
eksempel ændres til en mulighed for at vælge en første prioritet. På den måde er der 
mulighed for enten at fylde tomme pladser ved dagplejere eller fylde ledig kapacitet i 
institutioner, før der udvides. Da der er ikke mangel på pladser, vil størstedelen fortsat 
kunne få deres prioritet opfyldt. Alternativt kan de vælge at blive på ventelisten, til der 
bliver plads i deres første prioritet.

En skønsmæssig vurdering af besparelsespotentialet baseret på antal ledige pladser i dagplejen 
angiver en besparelse på 350.000 om året. 

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Forældre skal skrive deres børn op til en institutionsplads eller en vuggestueplads tidligere end de 
gør i dag. Samtidig er de ikke garanteret deres første valg. 
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Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.):

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 350 350 350 350

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 350 350 350 350

Beslutning: Udvalget Børn og Familie har besluttet, at sende forslaget om at ændre reglerne i 
høring. 

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 350 350 350 350
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Nr.: 9 Udvalg: BF Rammenr.:

335

Rammenavn:

Læring og undervisning

Overskrift: Nedlægge en sprogpædagogstilling

Beskrivelse: Gribskov Kommune har ansat to-sprogpædagoger, som varetager lovbundne 
opgaver i dagtilbud omkring nyankomne børn, mens børnene lærer dansk.

Opgaven varetages af tre medarbejdere, hvoraf to er i opgaven på deltid. Én af medarbejderne 
går på pension i efteråret 2018.

Forslaget er at undlade at genbesætte stillingen som to-sprogspædagog. Det vil betyde en 
reduktion af to-sprogspædagogernes kapacitet med ca. en fjerdedel.

Forslaget kan træde i kraft fra 1. september 2018. Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i, 
at beslutningen træffes senest i juni 2018.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: 

Nyankomne børn og deres familier vil opleve, at den undervisning og støtte børnene får af to-
sprogspædagogerne for at lære dansk, vil være mindre intensiv, end det er tilfældet i dag. Det vil 
have som konsekvens, at børnene vil være længere tid om at lære dansk.

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

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 280 280 280 280

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 280 280 280 280

Beslutning: Udvalget Børn og Familie har besluttet, at sende forslaget i høring. 

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 280 280 280 280
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Nr.: 10 Udvalg: BF Rammenr.:

334

Rammenavn:

Overskrift: Befordring af børn i plejefamilier

Beskrivelse:

Plejefamilier aflønnes for plejeopgaven med plejevederlag. Det forventes som udgangspunkt, at 
kørsel til fritidsaktiviteter, uddannelsesinstitution eller lignende er indeholdt i disse plejevederlag. 
Plejeforældre forventes således selv at afholde udgifter til befordring, der ligger indenfor 
rammerne af, hvad forældre kan forventes at køre med deres biologiske børn. 

Der ydes befordringsgodtgørelse, hvis der er tale om kørsel til møder med kommunens 
medarbejdere, kurser og supervision i forbindelse med plejeopgaven. Gribskov Kommune dækker 
befordring efter statens laveste takst.

Når det kommer til befordringsgodtgørelse for kørsel til og fra samvær, behandlingsforløb, 
psykolog eller lignende, er der varierende praksis fra kommune til kommune (Socialstyrelsen: 
Kortlægning af plejevederlag til plejefamilier, januar 2016). Nogle kommuner forventer, at denne 
kørsel er indeholdt i omkostningsbeløbet/plejevederlaget, mens andre yder særskilt 
befordringsgodtgørelse. Gribskov Kommune yder i et vist omfang befordringsgodtgørelse i de 
nævnte situationer. 

I Gribskov Kommune anvendes i alt 160.000 kr. årligt til befordringsgodtgørelse til plejefamilier. 
Såfremt der strammes yderligere op på praksis for udbetaling af befordringsgodtgørelse til 
plejefamilier, vil udgifterne forventeligt kunne reduceres med op til 20%, svarende til ca. 30.000 
kr. årligt. 

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Den enkelte plejefamilie vil få udbetalt befordringsgodtgørelse i færre tilfælde. Det skal nævnes, 
at det er vanskeligt at skaffe et tilstrækkeligt antal plejefamilier i Gribskov Kommune. En 
stramning af praksis for udbetaling af befordringsgodtgørelse vil kunne gøre det vanskeligere at 
tiltrække nye plejefamilier.

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

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 30 30 30 30

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 30 30 30 30
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Beslutning: Udvalget Børn og Familie har besluttet, at sende forslaget i høring. 

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 30 30 30 30
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Nr.: 11 Udvalg: BF Rammenr.:

335

Rammenavn:

Læring og undervisning

Overskrift: Optimering af m2 i Esrum hvor der gennemføres en proces, der skaber mulighed for 
lokal selvstændighed samt en mere optimal udnyttelse af m2 på skolen samt attraktive 
børnemiljøer. Desuden SKP huset ind på Græsted Skole samt Familiehusets aktiviteter ind på 
anden matrikel. 

Beskrivelse:

Bygningskapaciteten på skoler og daginstitutioner er gennemgået med henblik på at vurdere 
mulighederne for bygningsoptimering. Vurderingen viser, at bygningskapaciteten på børne- og 
ungeområdet er stor i forhold til børnetallet. Især er der meget ledig kapacitet på skoler.

Den ledige kapacitet gør det muligt at flytte et eller flere dagtilbud ind på skoler.

De bygningsmæssige fordele ved indflytning af dagtilbud på skoler er, at det bliver muligt at 
udnytte lokaler på tværs af skole, dagtilbud, FO og lokale foreninger. 

Indflytningen af dagtilbud på skoler vurderes som en gevinst for børn og deres familier, da det 
giver mulighed at skabe gode børnemiljøer, hvor genkendelighed og vante rammer skaber gode 
vilkår for trivsel og læring. 

Indflytning af dagtilbud på skoler giver mulighed for at samtænke faggrupper på nye måder. Især i 
ydertimer, vikardækning og til støtteundervisning er der potentiale for bedre og anderledes brug af 
gode faglige ressourcer. 

Indflytning af dagtilbud på skoler gør det desuden muligt at samtænke ledelse på tværs af skole, 
fritidsordning og dagtilbud.

Ud over besparelsen på bygningsdriften, vil der være en eventuel indtægt ved salg af bygningen. 
Det er vurderingen, at udgifter til ombygning i forbindelse med flytning af en institution ind på en 
skole, som udgangspunkt vil kunne afholdes indenfor værdien af institutionens offentlige 
ejendomsvurdering.

Forslaget kan træde i kraft et år efter det er besluttet, da der skal foretages ombygninger. 
Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i, at beslutningen træffes senest i juni 2018.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Ved indflytning af dagtilbud på skoler vil der være en umiddelbar besparelse på bygningsdriften i 
form af færre udgifter til vedligehold, renovation og renhold, forsyning og ejendomsskatter. For en 
typisk daginstitution vil disse driftsudgifter udgøre i størrelsesordenen 300.000-600.000 kr. De 
økonomiske konsekvenser af forslaget afhænger af hvilken eller hvilke institutioner, der flyttes ind 
på en skole.

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Forslaget vi have direkte effekt på de elever/børn, som er tilknyttet den pågældende 
skole/institution, men også lokalsamfundet vil blive påvirket.

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

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
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Besparelse 0 0 0 0

Evt. nødvendige 
investeringer

? ? ? ?

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

150-300 300-600 300-600 300-600

Netto 150-300 300-600 300-600 300-600

Beslutning: Udvalget Børn og Familie har besluttet, at sende forslaget i høring med følgende 
præciseringer. 

Optimering af kvm i Esrum, hvor der gennemføres en proces, der skaber mulighed for lokal 
selvstændighed samt en mere optimal udnyttelse af kvm på skolen samt attraktive børnemiljøer. 
Den driftsmæssige besparelse vurderes at være 1 mio. kr.

Aktiviteter i SKP-huset flyttes til skolen i Græsted. Det vil medføre en besparelse på drift af 
bygningen på ca. 112.000 kr. fra 2019 og frem.

Aktiviteter i familiehuset flyttes til andre lokationer. Det vil give en besparelse på bygningsdrift på 
119.000 kr. fra 2019 og frem.

Der er enighed om at arbejde videre med at optimere kvm på skolerne ved at flytte andre 
aktiviteter end undervisning ind på skolerne. Det forudsættes, at der kan findes yderligere 
366.000 i 2019 og 1.741.000 i 2020 og frem.

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 1.597 2.972 2.972 2.972
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Nr.: 12 Udvalg: BF Rammenr.:

335

Rammenavn:

Læring og undervisning

Overskrift: Kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet

Beskrivelse:

I Helsinge og i Gilleleje ligger der to institutioner, som begge er fordelt på flere matrikler. Helsinge 
Børnehuse, som er fordelt på afdelingerne Boager, Engerød og Væksthuset og Gilbjerg 
Børnehuse i Gilleleje, som har afdelingerne Birkevang, Langdraget og Hestehaven. Begge 
institutioner har plads til flere børn end der reelt er indskrevet.

De børn der på nuværende tidspunkt er skrevet op, kan få plads på det ønskede tidspunkt. Der er 
dermed ikke venteliste. Der er desuden en forventning om, at der ikke starter et antal nye børn 
svarende til det antal børn, som stopper og starter i skole til august. 

Børnetallet har været faldende i Gribskov Kommune de seneste år og vil ifølge 
befolkningsprognosen være det i de kommende år.

Udnyttelsesgrad pr. april 2018. 

Helsinge Børnehuse Boager Engerød Væksthus
et

I alt

0-2 år 25 16 19 60
3-5 år 59 25 30 114
Børn i alt 84 41 49 174
Fysisk kapacitet 140 85 82 307
Udnyttelsesgrad 60 pct. 48 pct. 60 pct. 57 pct.

Det vurderes, at der kan lukket en matrikel i Helsinge Børnehuse pr. 1. januar 2019.

Forventet udnyttelsesgrad pr. december 2018

Gilbjerg Børnehuse Birkevang Langdrage
t

Hestehave
n

I alt

0-2 år (Forventede i dec. 2018) 34 8 20 62
3-5 år (Forventede i dec. 2018) 81 28 27 136
Børn i alt 115 36 47 198
Fysisk kapacitet 124 54 50 228
Udnyttelsesgrad 93 pct. 67 pct. 94 pct. 87 pct.

Det vurderes, at der fra juli 2019 kan lukkes en matrikel i Gilbjerg Børnehuse, da der er en stor 
børnegruppe der går ud til sommer.

Ved lukning af en af matriklerne vil besparelserne bestå af de årlige driftsomkostninger og 
eventuelt salg af en bygning. Besparelsen er eksemplificeret ved driftsomkostninger på to 
matrikler Engerød og Hestehaven. Der er ikke besparelser ved tildelingen, som i forvejen er 
baseret på antal børn. 
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Evt. konsekvens på andre udvalg:

De årlige driftsomkostninger vedr. bygningen på Engerødvej er 430.000 kroner og den offentlige 
ejendomsvurdering ligger på 1,55 mio. kr.

De årlige driftsomkostninger vedr. bygningen i Hestehaven er 790.000 kroner og den offentlige 
ejendomsvurdering ligger på 3,5 mio. kr.

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

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

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 0 0 0 0

Evt. nødvendige 
investeringer

0 0 0 0

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

760 1.200 1.200 1.200

Netto 760 1.200 1.200 1.200

Beslutning: Udvalget Børn og Familie har besluttet, at sende forslaget i høring med følgende 
præcisering. 

Helsinge Børnehuse; Engerød-afdelingen lukkes pr. 1/1-2019. 

Gilbjerg Børnehuse; Hestehave-afdelingen lukkes pr. 1/7-2019.

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 760 1.200 1.200 1.200
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Nr.: 13 Udvalg:

BF

Rammenr.:

335

Rammenavn:

Læring og undervisning

Overskrift: Yderligere effekt på handleplan

Beskrivelse:

Ledelse i daginstitutioner:

Der er i dag 14 daginstitutioner (heraf er 4 selvejende) i Gribskov Kommuner med en 
institutionsleder i hver. Institutionen tildeles forskellen mellem en gennemsnitsløn og lederens løn. 
Der er ikke tildelt timer specifikt til ledelse. 

I februar 2016 besluttede det daværende Børneudvalg en ny ledelsesstruktur på 
dagtilbudsområdet. En tilbagerulning af denne model vil reducere antallet af ledere og udgøre en 
besparelse på 1,4 mio. kr.

Ledelse i fritidsordninger:

Tildelingen til ledelse i fritidsinstitutioner sker på samme måde som daginstitutioner. Dermed 
tildeles der ikke timer til ledelse. Der tildeles kun forskellen mellem en gennemsnitsløn og 
lederens løn.

Fritidsordningerne følger skolernes organisering med en leder pr. virksomhed. Der er 6 
fritidsordninger på 9 matrikler. Det er dermed ikke umiddelbart muligt at reducere ledelse med en 
distriktsstruktur.

Ledelse i skoler:

I den nuværende tildelingsmodel tildeles skolerne penge til ledelse ud fra tre parametre. 

 Der tildeles 6,47 timer pr. elev pr. år. 
 Der fordeles 709.000 til ledelse via en pulje. 
 Der tildeles forskellen mellem en gennemsnitslærerløn og lederens løn til ledelse pr. 

virksomhed.
I alt tildeles skolerne i skoleåret 2018/2019 knap 6,8 mio. kr. til ledelse. En reduktion på 10 pct. vil 
udgøre en besparelse på 680.000 kr. Det svarer til ca. 1¼ stilling eller en reduktion i tildeling til 
ledelse pr. elev fra 6,47 til 5,59 timer om året. 

Ledelse på det specialiserede børneområde:

Fra 2013 og frem til i dag er der ansat flere ledere på det specialiserede børneområde. Formålet 
har været at styrke en tæt faglig opfølgning mellem teamledere og medarbejdere samt at styrke 
den overordnede faglige og økonomiske styring fra fagcheferne.

I 2013 bestod ledelsen af det specialiserede børneområde af 1 centerchef, 1 overtandlæge og 7 
teamledere, i alt 9 lederstillinger. Her ud over var der 6 koordinatorer, der ikke havde 
personaleledelse, men koordinerede det faglige arbejde i en del af deres arbejdstid.

I dag består ledelsen af 1 centerchef, 3 fagchefer og 9 teamledere, i alt 13 lederstillinger. Her ud 
over er der 3 koordinatorer, der ikke har personaleledelse, men koordinerer det faglige arbejde i 
en del af deres arbejdstid.

I alt udgør udgifterne til teamledere og chefer i dag 9,3 mio. kroner. En reduktion på 10 pct. vil 
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udgøre en besparelse på 0,9 mio. kr. Det svarer til ca. 1,5 teamlederstilling.

Forslagene på dagtilbudsområdet og det specialiserede børneområde kan træde i kraft 9 
måneder efter det er besluttet pga. opsigelsesvarsler. På skoler og i FO kan forslagene træde i 
kraft fra skoleåret 2019/2020. Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i, at beslutningen 
træffes senest i juni 2018.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

For daginstitutionerne vil forældre og personale i mindre omfang end nu have direkte adgang til 
ledelsen i den pågældende institution. 

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

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 2.030 3.015 3.015 3.015 

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 2.030 3.015 3.015 3.015 

Beslutning: Forslaget ændres til at have fokus på handleplanen for det specialiserede 
børneområde (jf. Byrådsbeslutning pr. juni 2017).  

Der forudsættes en yderligere effekt på 1 mio. kr. fra 2020 end oprindeligt forudsat i 
handleplanen.

Udvalget Børn og Familie har besluttet, at sende det ændrede forslag i høring  

De resterende dele af forslaget arbejdes der ikke videre med.

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 1.000 1.000 1.000
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Nr.: 14 Udvalg: BF Rammenr.:

335

Rammenavn:

Læring og undervisning

Overskrift: Fælles ledelse skoler/FO

Beskrivelse:

Forslaget er at etablere fælles ledelse for enten daginstitution og FO eller for FO og indskolingen.

Fælles ledelse for daginstitution og FO

Denne model er i udgangspunktet kun relevant, hvis en daginstitution flyttes ind på en skole. I så 
fald vil den tildeling, der gives som forskellen mellem en almindelig medarbejder og lederens løn 
kunne spares. Det er ca. 0,2 mio. kr. pr. sted. Hvis denne model gennemføres 2 steder dermed 
give en besparelse på 0,4 mio. kroner. 

Fælles ledelse for FO og indskolingen

Besparelsen kan gennemføres med udgangspunkt i tildelingen til FO. Der tildeles forskellen 
mellem en almindelig medarbejder og lederens løn til 6 FO’er. Hvis denne tildeling til ledelse 
indgår som en besparelse vil besparelsen være 1,5 mio. kroner. Besparelsen forventes at kunne 
implementeres fra skoleåret 2019/2020.

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 622 1.493 1.493 1.493

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 622 1.493 1.493 1.493

Beslutning: Udvalget Børn og Familie har besluttet, at sende forslaget om fælles ledelse for FO 
og indskoling i høring. 

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 622 1.493 1.493 1.493
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Nr.: 15 Udvalg:

BF

Rammenr.:

537

Rammenavn:

Stabs- og støttefunktioner

Overskrift: Gribskov Akademi – budgetregulering

Beskrivelse:

Gribskov Akademi blev besluttet i forbindelse med budgetforlig 2015-2018. Det afsatte beløb blev 
øget i forbindelse med budgetforlig 2017-2020.

Administrationen har i forbindelse med ”år 3” af modellen været i dialog med udskolingslærerne 
og -ledelserne, der har aftalt en justering af modellen, hvor det i højere grad er interne ressourcer 
på skolerne der anvendes. Se nærmere beskrivelse på BF 20.02.2018.

Det er imidlertid langt fra hele beløbet der pt. er prioriteret, hvorfor det resterende budget kan 
spares uden at have konsekvenser for den planlagte gennemførelse.

Der er ikke for nuværende aftalt, hvad der skal ske i 2019 og 2020.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): 1.024

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 507 507

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 507 507

Beslutning: Udvalget Børn og Familie har besluttet, at sende forslaget i høring.

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 507 507
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Nr.: 16 Udvalg:

BF

Rammenr.:

533

Rammenavn:

Unge

Overskrift: Kan-opgaver

Beskrivelse: Følgende opgaver er ikke lovpligtige og kan derfor helt eller delvist prioriteres fra. 
Den angivne besparelse er summen af alle opgaverne. 

 Ungeaktiviteter; HOP-puljen 242.500 kr.
Puljen er til ungeaktiviteter styret af de unge selv.

 Ungeaktiviteter; Gribskov Ungdomsråd 59.000 kr.

 Ungeaktiviteter; Børne/ungedemokrati 42.700 kr.

 Ungeaktiviteter; Børnebyråd 83.400 kr.

 Ungeaktiviteter; Cykelpatrulje/cyklisternes dag 17.200 kr.

 Styrkede IT-kundskaber for børn og unge 413.600
Politisk besluttet pulje til lokale IT-projektansøgninger

 Børn og ungehøring 42.900 kr.

 Børnetopmøde 52.100 kr.

 Gang i Gribskov 37.300 kr.

 Fællesudg. vedr. dagtilbud; Motorik og bevægelse 21.500 kr.

 Fællesudg. vedr. dagtilbud; Sprognetværk 21.500 kr.

 Fællesudg. vedr. dagtilbud; Drift af spejderhytte 66.700 kr.
Spejderhytten benyttes blandt andet af naturvejlederen og grejbank.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): 1.100

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 1.100 1.100 1.100 1.100

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
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andre udvalg

Netto 1.100 1.100 1.100 1.100

Beslutning: Udvalget Børn og Familie har besluttet, at sende forslaget i høring, hvor HOP-puljen 
reduceres og hvor IT-puljen, sprognetværk og børnetopmøde ikke fortsættes. 

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 623 623 623 623


