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Prioriteringskatalog på Børn, Idræt og Familie 
(Forslag for Idrætsområdet vises for sig, bagerst i kataloget)
Tekst med rød angiver fagudvalgets anbefaling til 1. behandlingen i Økonomiudvalget og 
Byrådet.
1.
Besluttet at sende forslag 1-27 på børneområdet og skoleområdet samt forslag 1-9 på 
idrætsområdet til behandling i Økonomiudvalget med en anbefaling om, at forslag 26 
sendes i høring uden angivet besparelsespotentielle og uden skole- og matrikellukninger, 
men at borgere og skolebestyrelser m.v. skal spørges om, hvordan der kan opnås en 
økonomisk besparelse. Forslagenes numre er ikke udtryk for prioritering mellem forslagene, 
men alene en måde at identificere forslag på.
 
Besluttet i forhold til forslag 24, at administrationen skal undersøge, om elevernes 
undervisningstimetal kan nedsættes, enten ved kortere skoledage eller flere 
feriedage.                                                                                                                                            
                                                                                                  
Besluttet i forhold til forslag 27, at administrationen skal beregne økonomisk potentiale ved 
at øge lærernes undervisningstid indenfor hhv. nuværende aftale med DLF og 
overenskomsten.
 
Besluttet at administrationen skal vurdere, hvilke konsekvenser det har for Ramløse skole, 
såfremt den fremadrettet bliver fødeskole til Bjørnehøjskolen fremfor Nordstjerneskolen. 
Desuden undersøges en distriktsændring, således at Skærød hører til Ramløse skoledistrikt.
 
Besluttet at opfordre de høringsberettigede parter og andre interessenter til at deltage i 
høringsprocessen med høringssvar og input.
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Beløb i 1.000 kr., 2019-priser 2020 2021 2022 2023

Udvalgets samlede ramme 663.297 662.093 663.727 664.036

Besparelsesforslag
Ikke realiserede forslag fra genåbningen 2018

Beløb i 1.000 kr., 2019-priser, skubbet ud i den nye 
budgetperiode.

  2020 2021 2022 2023

1. Familieiværksætterne 253 253 0 0

2. Indføre to lukkeuger i sommerferien x halv besparelse 
dagtilbud lukkeuge

2.357 2.357 2.357 2.357

3. Børnehavestart fra 2 år og 10 måneder 922 1.230 1.230 1.230

4. Mini-FO fra 1. maj på skoler uden rullende skolestart. 
Bjørnehøjskolen, Gilbjergskolen, Gribskolen og 
Ramløse skole. 

369 369 369 369

5. Samarbejdstid skoler og FO reduceres 960 2.300 2.300 2.300

6. Materialebesparelse via tildeling 350 840 840 840

7. Reducere midler til kompetenceudvikling 250 500 500 500

8. Justere vikartildelingen i dagtilbud 969 969 969 969

9. Justere vikartildelingen i fritidsordninger 63 150 150 150

10. Justere vikartildelingen i skoler 208 500 500 500

11. Kan-opgaver 359 359 359 359

Tilbageværende forslag fra genåbning i alt 7.060 9.827 9.574 9.574

Nye forslag til Budget 2019

Beløb i 1.000 kr., 2020-priser 2020 2021 2022 2023

13. Økonomisk bæredygtige skoler og klasser 115 277 277 277

14. Gribskovmodel 500 500 500 500

15. Fritidsklubstruktur 0 0 0 0
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16. Skoledistriktsoptimering/skolebus ***

17. Skole dagbehandlingsskole 748 1.248 1.248 1.248

18. Ledelsesstruktur skole/dagtilbud 1.736 2.133 2.133 2.133

19. Ledelsesspænd skole/dagtilbud 240 480 480 480

20. Kapacitet på dagtilbudsområdet 0 0 0 0

21. Fritidsklub (6. kl. elever) overføres til FO 710 1.470 1.420 1.310

22. Sammenlægning af ungdomskulturhusene 250 500 500 500

23. Forslag indkommet fra TRIO processen Ikke 
beregnet

24. Reduktion af antal undervisningstimer per elev på 
skoler

850 2.000 2.000 2.000

25. Reduktion i antal pædagog/medhjælpertimer per 
barn i dagtilbud

1.910 1.910 1.910 1.910

26. Analyse af kapaciteten på skoler** Udvalget 
anbefaler at ændre forslag

800 1.900 1.900 1.900

Nye forslag i alt 7.839 12.418 12.368 12.258

Nye analyser efter Byrådsseminar og fagudvalgenes 
temadrøftelser

Beløb i 1.000 kr., 2020-priser 2020 2021 2022 2023

27. Øge undervisningstimetallet Kommer

Besparelsesforslag i alt 14.899 22.245 21.942 21.832

** Beløb indeholder kun BIF andel. Forventet besparelse på ejendomsdrift er med under ØU. 
Udvalget anbefaler at denne bemærkning udgår.
*** Besparelse ligger på UBL, men beslutningen om skoledistriktsændringer ligger i BIF
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Ikke realiserede forslag fra genåbningen 2018
Nr.: 
1

Udvalg: 
BIF

Rammenr.:
536

Rammenavn:
Sundhed og forebyggelse

Overskrift: Familieiværksætterne

Beskrivelse:

Familieiværksætterne er et kursusforløb for førstegangsforældre, der sætter et involverende fokus 
på en god start på livet som ny familie. Det sker gennem 11 moduler med forskellige temaer som 
for eksempel familiedannelse, parforhold, fødsel, barnets udvikling og behov, økonomi, forsikring 
mv. Kursusforløbet henvender sig til begge forældre og strækker sig over en periode, der starter 
allerede i den tidlige graviditet og fortsætter til barnet er ca. 1 år gammelt.

Erfaringen blandt sundhedsplejerskerne er, at forældre, som i særlig grad kunne profitere af 
kursusforløbet, fravælger at deltage eller dropper ud.

Kursusforløbet er ikke lovbundet og vil derfor kunne ophøre.

Der er afsat budget til Familieiværksætterne til og med 2021, så en besparelse kan have virkning i 
2020 og 2021.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Forslaget berører de førstegangsforældre, der vælger at deltage. Den ønskede effekt af 
Familieiværksætterne er, at den information, inspiration og støtte som forældreparrene får 
igennem forløbet i barnets første leveår, øger deres oplevelse af mestring og kompetence i 
forhold til rollen som forældre.

Kursusforløbet retter sig mod alle førstegangsforældre uanset familiens situation. Hvis 
Familieiværksætterne ophører, vil familier med et særligt behov for støtte fortsat kunne modtage 
støtte fra kommunen.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr. i 
2019-priser):

253

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 253 253 0 0

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 253 253 0 0
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Nr.: 
2

Udvalg: 
BIF

Rammenr.:
535

Rammenavn:
Læring og undervisning

Overskrift: Indføre to lukkeuger i sommerferien

Beskrivelse:

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

Lukkedage, herunder sommerlukket, 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 i de to lukkeuger.

Samlet set forventes de to uger sommerlukket at betyde, at personalets ferie bliver tilrettelagt, så 
næsten alle 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 de to lukkeuger, vil behovet for vikardækning resten af året 
ikke blive betydeligt mindre end i dag.

Da daginstitutionerne allerede planlægger med færre medarbejdere på arbejde ugerne i 
sommerferien, forudsættes det i beregningen at sommerferieugerne er billigere i drift end resten 
af årets uger. Besparelsen er derfor beregnet som 75% af nettoudgiften. 

Forslaget kan træde i kraft fra sommeren 2020

OBS: Forslaget har konsekvens for både forældrebetaling og tilskud til private dagtilbud, da 
fastsættelsen af begge disse afspejler udgiften til kommunale og selvejende tilbud. Disse ses i 
tabellen.

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 i nødpasning.

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

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr. i 
2019-priser):

136.652

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 2.331 2.331 2.331 2.331

Nedsat forældrebetaling -410 -410 -410 -410
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Ændring af tilskud til private 
daginstitutioner

437 437 437 437

Nettobesparelse 2.357 2.357 2.357 2.357
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Nr.: 
3

Udvalg: 
BIF

Rammenr.: 
535

Rammenavn:
Læring og undervisning

Overskrift: Børnehavestart fra 2 år og 10 måneder

Beskrivelse:

Forslaget er, at børn fremadrettet starter i børnehave, når de er 2 år og 10 måneder. Børn i 
Gribskov Kommune starter i dag i børnehave, når de er tre år.

Til sammenligning viser en opgørelse fra 2015, at børn i Fredensborg Kommune starter i 
børnehave, når de er 2 år og 10 mdr., børn i Gentofte Kommune starter i børnehave i 
aldersgruppen fra 2 år og 9 mdr. til 3 år, og børn i Egedal Kommune starter i børnehave, når de er 
2 år og 11 mdr. Opgørelsen viser også, at i 39 kommuner på landsplan, starter børn i børnehave 
før de er fyldt 3 år (Kilde: Bureau 2000 for FOA, 2015).

Forslaget vil medføre, at institutionerne modtager en mindre bevilling, da udgiften til 
børnehavebørn er mindre end udgiften til vuggestuebørn. En tidligere børnehavestart vil give en 
besparelse på 1,5 mio. kr. (inkl. lavere takst for forældrebetaling, når børnene starter i 
børnehave). 

Forslaget kan træde i kraft 9 måneder efter det er besluttet pga. opsigelsesvarsler. 

Forslaget vil reducere kommunes indtægt fra forældrebetalinger.

OBS: får konsekvens for både forældrebetaling og tilskud til private dagtilbud, da fastsættelsen af 
begge disse afspejler udgiften til kommunale og selvejende tilbud, denne ses i tabellen. Teknisk 
note: Tilskud til private institutioner hæves marginalt, da lavere børnetal i den dyre kategori giver 
færre at fordele de faste udgifter på og derved en højere per barn pris på de resterende.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Forslaget vil betyde en yngre børnegruppe i børnehaven. I forlængelse heraf kan pædagogerne 
opleve at skulle anvende mere af deres samlede tid på at understøtte og hjælpe de yngre børn i 
børnegruppen. Forslaget medfører desuden, at forældrene overgår til at betale børnehavetakst 
tidligere end i dag.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr. i 
2019-priser):

136.652

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse på Dagtilbud 1.140 1.520 1.520 1.520

Reduceret forældreindtægt -202 -269 -269 -269

Ændring på tilskud til private 
daginstitutioner

-16 -21 -21 -21

Nettobesparelse 922 1.230 1.230 1.230
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Nr.: 
4

Udvalg: 
BIF

Rammenr.:
535

Rammenavn:
Læring og undervisning

Overskrift: Mini-FO fra 1. maj på Bjørnehøjskolen, Gilbjergskolen, Gribskolen og Ramløse Skole

Beskrivelse:

Forslaget er, at de børn, der skal starte i 0. klasse på Bjørnehøjskolen, Gilbjergskolen, Gribskolen 
og Ramløse Skole i august, begynder i fritidsordning 1. maj.

Mini-FO tilrettelægges som et pædagogisk tilbud, der skal medvirke til at lette overgangen fra 
dagtilbud til skole ved at gøre børnene fortrolige med fritidsordningens rytme og normer og 
skolens faciliteter før skolestart. Desuden vil en Mini-FO være med til at opbygge de sociale 
relationer i børnegruppen før skolestart.

Fritidsordningen vil holde åbent i Mini-FO i fritidsordningens almindelige morgen- og 
eftermiddagsmoduler og hele formiddagen. Fritidsordningens personale vil skulle dække den 
yderligere åbningstid i formiddagstimerne. Normeringen i formiddagstimerne vil være højere end 
den almindelige FO, men ikke på højde med dagtilbud.

Forslaget berører ikke skoler med rullende skolestart. Beregning er fra 2016. Den er nedjusteret i 
forhold til børnetal og fremskrevet med lønudviklingen. Den skal kvalificeres, hvis der skal 
arbejdes videre med forslaget.

Forslaget vil reducere kommunes indtægt fra forældrebetalinger.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Børn og forældre vil opleve en mere blid overgang fra dagtilbud til skole.

Børn og forældre vil opleve et tilbud med færre voksne pr. barn. Forældrene vil fra 1. maj betale 
taksten for forældrebetaling i fritidsordning for både morgen- og eftermiddagsmodul.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr. i 
2019-priser):

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse på Dagtilbud 720 720 720 720

Reduceret forældreindtægt -128 -128 -128 -128

Indflydelse på tilskud til private 
daginstitutioner

-32 -32 -32 -32

Merudgift FO modregnet øget 
forældreindtægt

-191 -191 -191 -191
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Nettobesparelse 369 369 369 369
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Nr.: 
5

Udvalg: 
BIF

Rammenr.:
335

Rammenavn:
Læring og undervisning

Overskrift: Samarbejdstid skoler og FO

Beskrivelse:

Forslaget er at reducere rammen til samarbejdstimer mellem lærere og pædagoger.

Overordnet bruger skolerne samarbejdstimerne til, at der kan være to voksne typisk én pædagog 
og én lærer i den almene undervisning, primært i indskolingen. Der er stor forskel på, hvordan 
skolerne inddrager pædagoger og pædagogmedhjælpere i samarbejdstimerne. Frem for en 
generel dækning med to voksne i klassen, kan der arbejdes med en mere målrettet anvendelse af 
samarbejdstimerne til børn med særlige behov. 

Samarbejdstimerne styrker muligheden for undervisning med høje klassekvotienter, rullende 
skolestart og aldersintegrerede forløb. Samarbejdstimerne bruges i forskelligt omfang til 
lektiehjælp og faglig fordybelse samt motion og bevægelse. 

Sammenlignet med andre kommuner anvender Gribskov Kommune markant flere pædagogtimer i 
den almene undervisning. Til gengæld tildeler Gribskov Kommune ikke tid til 2-lærer ordninger.

Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med budget 2017 blev reduceret i samarbejdstimer 
for 1,0 mio. kr., og at der i forbindelse med ”genåbning 2018” blev reduceret med 0,7 mio. kr. 

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Forslaget giver ringere mulighed for, at der kan være to voksne til stede i klassen. Effekten af 
samarbejdstimerne er imidlertid vanskelig at dokumentere.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr. i 
2019-priser):

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 960 2.300 2.300 2.300

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 960 2.300 2.300 2.300
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Nr.: 
6

Udvalg: 
BIF

Rammenr.:
535

Rammenavn:
Læring og undervisning

Overskrift: Materialebesparelse via tildeling

Beskrivelse:

Skolerne tildeles penge via tildelingsmodellen. Modellen er elevbaseret, hvormed størstedelen af 
tildelingen er baseret på antal elever. Udover den del af tildelingen, som er baseret på elever, 
tildeles der yderligere midler til blandt andet ledelse pr. skole og sekretær og pedel efter antal 
matrikler.

Det er muligt at reducere tildelingen til for eksempel ledelse, materialer, IT eller undervisning. En 
sådan reduktion, vil dog alene være baseret på den måde skolerne tildeles penge på, og ikke 
nødvendigvis den måde skolerne reelt bruger pengene på. 

Skolerne er forpligtede til at styre efter den samlede ramme og dermed vil en besparelse gennem 
tildelingsmodellen svare til en rammebesparelse. 

Som eksempel vil reduktion i tildeling til materialer på 10 pct. give en besparelse på 840.000 kr.

Forslaget skal ses i sammenhæng med andre forslag, der vedrører skoler.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Elever i skolerne vil mærke besparelsen.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr. i 
2019-priser):

8.400

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 350 840 840 840

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 350 840 840 840
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Nr.: 
7

Udvalg: 
BIF

Rammenr.:
537

Rammenavn:
Stabs- og støttefunktioner

Overskrift: Reduktion i midler til kompetenceudvikling

Beskrivelse:

Forslaget er, at de fælles puljer til kompetenceudvikling i skole, fritidsordning og dagtilbud 
reduceres.

I dag er der afsat i alt 4,1 mio. kr. til fælles kompetenceudvikling for skoler, fritidsordninger og 
dagtilbud. Midlerne anvendes bl.a. til merituddannelse, hvor ikke-uddannede lærere og 
pædagogmedhjælpere tager uddannelsen ved siden af deres arbejde i Gribskov Kommune, til 
linjefagsuddannelse af lærere og til kurser og uddannelse inden for fælles satsninger på børne- 
og ungeområdet. Besparelsen svarer til 12 pct. af budgettet til kompetenceudvikling.

OBS: får konsekvens for både forældrebetaling og tilskud til private dagtilbud, da fastsættelsen af 
begge disse afspejler udgiften til kommunale og selvejende tilbud

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Forslaget betyder, at opkvalificering og videreuddannelse af medarbejderne i skoler, 
fritidsordninger og dagtilbud vil ske i et langsommere tempo.

Forslaget vil samtidig betyde en mindre reduktion i forældrebetalingen til dagtilbud.  

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr. i 
2019-priser):

4.116

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 250 500 500 500

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 250 500 500 500
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Nr.: 
8

Udvalg: 
BIF

Rammenr.:
535

Rammenavn:
Læring og undervisning

Overskrift: Justere vikartildelingen i dagtilbud

Beskrivelse:

Forslaget er, at daginstitutioners bevilling til vikardækning reduceres med 30 procent. I dag får 
fritidsordningerne 3,5 procent af den samlede lønbevilling til ekstra tid tildelt til vikardækning mm., 
ud over den almindelige normering. 

Reduceres tiden til vikardækning med 30 procent, så satsen udgør 2,45 procent af den samlede 
lønbevilling, svarende til en besparelse på 0,6 mio. kr.

OBS: får konsekvens for både forældrebetaling og tilskud til private dagtilbud, da fastsættelsen af 
begge disse afspejler udgiften til kommunale og selvejende tilbud

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Forslaget vil betyde færre voksne pr. barn i daginstitutioner under det faste personales sygdom, 
ferie og i de tilfælde, hvor vikardækning anvendes ved kursus.  

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr. i 
2019-priser):

136.652

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse på Dagtilbud 958 958 958 958

Reduceret forældreindtægt -168 -168 -168 -168

Indflydelse på tilskud til private 
daginstitutioner

180 180 180 180

 Nettobesparelse 969 969 969 969
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Nr.: 
9

Udvalg: 
BIF

Rammenr.:
535

Rammenavn:
Læring og undervisning

Overskrift: Justere vikartildelingen i fritidsordninger

Beskrivelse:

Forslaget er, at fritidsordningernes bevilling til vikardækning reduceres med 30 procent. I dag får 
fritidsordningerne 3,5 procent af den samlede lønbevilling til ekstra tid tildelt til vikardækning mm., 
ud over den almindelige normering. 

Reduceres tiden til vikardækning med 30 procent, så satsen udgør 2,45 procent af den samlede 
lønbevilling, vil det give en besparelse på 0,15 mio. kr. om året. 

Der er ikke krav om, at forældrebetalingen for fritidsordning nedsættes i forbindelse med 
forslaget.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Forslaget vil betyde færre voksne pr. barn i fritidsordningerne under det faste personales sygdom, 
ferie og i de tilfælde, hvor vikardækning anvendes ved kursus.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr. i 
2019-priser):

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 63 150 150 150

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 63 150 150 150
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Nr.: 10 Udvalg: BIF Rammenr.:
535

Rammenavn:
Læring og undervisning

Overskrift: Justere vikartildelingen i skoler

Beskrivelse:

Forslaget er, at skolernes bevilling til vikar reduceres med 25 procent.

I dag får skolerne 40,08 timer pr. lærer til vikardækning, ud over den almindelige bevilling. 
Reduceres tiden til vikardækning med 25 procent, vil det give en besparelse på 0,5 mio. kr.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Forslaget vil betyde færre voksne pr. elev i skolerne under det faste personales sygdom og i de 
tilfælde, hvor vikardækning anvendes ved kursus. Skoler skal i stedet benytte højere grad af 
fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, samlæsning med andre klasser og når andet ikke er 
muligt, aflysning af undervisning i de ældste klasser.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr. i 
2019-priser):

2.000

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 208 500 500 500

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 208 500 500 500
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Nr.: 11 Udvalg: BIF 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 125.000 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.

 Børn og ungehøring 42.900 kr.

 Gang i Gribskov 37.300 kr.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr. i 
2019-priser):

359

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 359 359 359 359

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 359 359 359 359
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Nye forslag 2019
Nr.: 
13

Udvalg: 
BIF

Rammenr.:
535

Rammenavn:
Læring og undervisning

Overskrift: Økonomisk bæredygtige skoler og klasser

Forslaget er at ændre på skoledistrikterne for at skabe mere økonomiske bæredygtige skoler og 
klasser. 

Antallet af 6-15-årige børn i kommunen og elevtallet på skolerne er faldende og 
befolkningsprognosen viser at denne udvikling forsætter.

Gribskov Kommunes nuværende ni afdelinger har mellem 103 og 395 elever i 0. -6.  klasse og 
kommunens fem udskolingsafdelinger har mellem 105 og 242 elever i 7.-9. klasse (bilag figur 1).  

Med den nuværende tildelingsmodel får skolerne tildelt et grundbeløb til administration og resten 
af tildelingen sker på baggrund af antallet af elever. Beregninger har vist, at der skal være 22 
elever i klasserne, for at modellen er fuldt økonomiske bæredygtig og at tildelingsmodellen gør 
det vanskeligt for skoler, at få økonomien til at køre rundt med under 20 elever pr. klasse. 

Det forventede elevtal frem til 2028 gør det svært for skolerne at oprette økonomiske bæredygtige 
klasser (se bilag figur 3 & 4).  

I skoleåret 2019/2020 har skoleafdelingerne mellem 7 og 43 skolestartere. Kun tre afdelinger har 
over 20 skolestartere, og vil kunne oprette økonomisk bæredygtigt børnehaveklasser i skoleåret 
2019/2020 (se bilag figur 2). 

Ændring af distrikter 

At ændre på skoledistrikterne for at skabe økonomisk bæredygtige klasser på de små afdelinger 
og skoler er ikke en holdbar løsning. En ændring af skoledistrikter med det nuværende antal 
skoler og matrikler vil nemlig blot medføre at de ”store” skoler heller ikke vil kunne oprette 
økonomisk bæredygtige klasser. 

Færre skoler 

Ved at reducere antallet af selvstændige skoler (men bevare matriklerne), vil man kunne spare 
differencen mellem en lederløn og en underviserløn (245.000 kr. pr. år) samt 
skolebestyrelseshonoraret (32.000 kr. pr. år).  Dette vil give en samlet besparelse på 277.000 kr. 
pr. år pr. skole.   

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Den lokale skoleledelse vil blive erstattet af afdelingsledelse. 

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 288.370

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 115 277 277 277

Evt. nødvendige investeringer
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Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 115 277 277 277
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Nr.: 
14

Udvalg: 
BIF

Rammenr.: 
534

Rammenavn: 
Undersøgelser og socialfaglig 
indsats

Overskrift: Gribskovmodellen 

Beskrivelse: (Jf. bilag vedr. Gribskovmodellen) 
En analyse af den foreløbige implementering af Gribskovmodellen viser, at børneområdet er på 
rette vej i forhold at styrke de forebyggende indsatser og begrænse de mere specialiserede 
indsatser. Økonomien er også på rette vej. Der er en tendens til opbremsning og færre 
anbringelser, hvilket er en positiv udvikling selvom analysen også kan konstatere, at 
børneområdet ikke er i mål endnu. 

Grundet det økonomiske pres på området foreslås derfor en mindre reduktion i de forebyggende 
tiltag. Det indebærer, at den årlige investering fra 2018 afledt af ”Handleplan for faglig og 
økonomisk styring på det specialiserede børneområde” vil være lidt mindre i de kommende år. 

Handleplanens årlige planlagte investering er på 5.0 mio. kr. i 2018 faldende til 4.0 mio. kr. i 2021. 
Den årlige investering svarer til 10 fuldtidsstillinger og er fordelt på syv rådgivere, to PPR-
konsulenter og én sundhedsplejerske.

Forslaget betyder, at den årlige investering reduceres med yderligere 500.000 kr. fra 2022. Det 
betyder, at den årlige investering reduceres til 4.0 mio. kr. i 2022 og 3.5 mio. kr. i 2023. 
Besparelsen sker ved en relativ lønregulering. Børneområdets personaleomsætning er stor og 
besparelsen forventes at kunne gennemføres uden afskedigelser. 

Investering i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023

Investering planlagt 5.000 4.500 4.500 4.000 4.000

Investering med foreslået 
besparelse 

5.000 4.000 4.000 3.500 3.500

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 5.000

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 500 500 500 500

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 500     500 500 500
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Nr.: 
15

Udvalg: 
BIF

Rammenr.:
535

Rammenavn:
Læring og undervisning

Overskrift: Fritidsklubstruktur

Beskrivelse:

De nuværende FO-tilbud er oprettet efter folkeskoleloven. Der er intet loft over forældrebetalingen 
i FO. Fritidsklubber oprettes efter dagtilbudsloven og tillader højst 20% forældrebetaling.

Det vil derfor være forbundet med en merudgift at omlægge de eksisterende FO-tilbud for 4. 
og/eller 5. klasse til fritidsklubber.

Evt. konsekvens på andre udvalg: 

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: 

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 3.491

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 0 0 0 0

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 0 0 0 0
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Nr.:
16

Udvalg: 
UBL

Rammenr.: 
511

Rammenavn: 
Kørsel

Overskrift: Reduktion af udgifter til skolebustransport på almenområdet ved at ændre 
skoledistrikter 

Beskrivelse:

I henhold til folkeskoleloven har Gribskov Kommunen kun befordringspligt for elever der er 
indskrevet på distriktsskoler. Befordringspligten gælder hvis skolevejen er for lang eller hvis 
skolevejen erklæres trafikfarlig. 

Reducering af udgifter til skoletransport kan ske ved at færre elever bliver befordringsberettiget, 
idet de får kortere skolevej uden farlige trafik og/eller flere befordringsberettigede elever kan 
anvende offentlig transport i stedet for skolebuskørsel.

Skoledistriktsændringerne kan kun ske fremadrettet, med virkning for skolestartere i skoleåret 
2020/2021. 

Beregninger er foretaget ud fra optælling af konkrete elever. Beregningen viser at i skoleåret 
2018/2019 var den gennemsnitlige skolebuspris 2.400 kr. og den gennemsnitlige Movia-pris 180 
kr. pr elev pr. måned. 

Beregninger viser at omkring 4 elever pr. årgang vil kunne overgå til Movia-kørsel ved at ændre 
skoledistrikter. 

Man vil derfor i gennemsnit kunne spare 8.800 kr. pr. måned pr. årgang. 

Da almenområdets og specialklasseelver samkøres, er der i beregningerne ikke taget højde for at 
ændringerne ikke nødvendigvis vil medføre at der skal køre færre skolebusser.  

Konsekvens for involverede distriktsskoler: 

Ændring af skoledistrikterne vil medføre at man, ifølge befolkningsprognosen, fjerner elever fra en 
skole der har et meget nedgående elevgrundlag (se besparelsesforslag: Bæredygtige skoler). 
Dette vil medføre at skolens klasser ikke kan opretholde bæredygtige klasser. Der vil derudover 
være risiko for at flere vælger privatskoler.

For oversigt over elever der benytter skolebuskørsel og som kan benytte Movia-transport, samt 
lokal og national lovgivning se bilag BILAG Reduktion af udgifter til skolebustransport på 
almenområdet ved at ændre skoledistrikter.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Budgettet til elevbefordring ligger på udvalget Udvikling, By og Land’s ramme, men 
beslutningen om skoledistriktsændringer ligger i BIF

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Søskende kommer til at gå på forskellige distriktsskoler indtil ændringen er fuldt implementeret. 

Ændringen vil betyde at en stor del af kommende elever vil blive flyttet fra en distriktsskole med 
høj søgning. Denne ændring kommer til at have betydning for både elever der benytter 
skolebusordningen og dem der transporteres privat. 
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Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 44 132 220 308

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 44 132 220 308
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Nr.: 
17

Udvalg: 
BIF

Rammenr.:
53530
53410

Rammenavn:
SP
Socialfaglig indsats

Overskrift: Etablering af nyt, internt skoledagbehandlingstilbud

Beskrivelse: 

Gribskov Kommune har behov for flere pladser på interne tilbud, hvor socialfaglig indsats er det 
centrale element. Dette for såvel at bidrage til at opfylde Gribskovmodellens målsætninger om 
flere lokale løsninger i tæt samspil med familie, samt at kunne opnå besparelser på eksterne, 
specialiserede tilbud.

Gribskov Kommune opretter derfor fra 1. august 2020 et internt skoledagbehandlingstilbud, 
finansieret inden for den samlede skoleramme.

Tilbuddet er beliggende på Blistrup Skole (Gilbjergskolen) og forventes til opstart at rumme 8 
elever. 

En plads på et typisk anvendt eksternt tilbud koster årligt 528.000 kr., hvoraf skoledelen udgør 
300.000 og socialfaglig indsats 228.000 kr.

Det nye, interne skoledagbehandlingstilbud estimeres til en årlig pris på 372.000 kr,. hvoraf 
skoledelen udgør 204.000 kr. og socialfaglig indsats 168.000 kr.

Besparelsespotentilale:

Samlet pris 1 plads/år i 
1000.kr.

Heraf skole Heraf socialfaglig 
indsats

Typisk eksternt tilbud 528 300 228
Nyt, internt tilbud 372 204 168
Besparelse v. 1 pl. 156 96 60
Besparelse v.8 pl. 1.248 768 480

Den årlige, samlede besparelse vil således udgøre 1.248.000 kr. ved 8 pladser, hvoraf 
besparelsen udgør 768.00 på SP rammen og 480.000 på rammen for socialfaglig indsats.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 
kr.):

4.224 

(årspris typisk eksternt tilbud x 8)

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 728 1.248 1.248 1.248

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg
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Netto 1.248 1.248 1.248 1.248
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Nr.:
18

Udvalg: 
BIF

Rammenr.:
535

Rammenavn:
Læring og undervisning

Overskrift: Ledelse i daginstitutioner, skoler og fritidsordninger

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.

OBS: får konsekvens for tilskud til private dagtilbud, da tilskuddet til disse afspejler udgiften til 
kommunale og selvejende tilbud

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. Puljen er politisk besluttet den 3. februar 2014 

i daværende børneudvalg. Den fordeles til de skoler, som driver mindre afdelinger med 
henblik på at drifte en fuldtidslederstilling. (Blistrup, Ramløse, Esrum og Tisvilde) 

 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. kroner. En reduktion på 10 pct. vil 
udgøre en besparelse på 680.000 kr.

Forslaget kan på dagtilbudsområdet træde i kraft 9 måneder efter det er besluttet pga. 
opsigelsesvarsler. Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i, at beslutningen træffes senest i 
juni 2019.

På dagtilbudsområdet kan forslaget træde i kraft pr. 1. april 2020 og på skoleområdet kan 
forslaget træde i kraft fra skoleåret 2020/2021.

OBS: får konsekvens for både forældrebetaling og tilskud til private dagtilbud, da fastsættelsen af 
begge disse afspejler udgiften til kommunale og selvejende tilbud. 
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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. 

Får konsekvens for både forældrebetaling og tilskud til private dagtilbud, da fastsættelsen af 
begge disse afspejler udgiften til kommunale og selvejende tilbud

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse Skoler 283 680 680 680

Besparelse dagtilbud 1.400 1.400 1.400 1.400

Lavere forældrebetalinger, 
dagtilbud

-246 -246 -246 -246

Besparelse på tilskud til private 
dagtilbud

299 299 299 299

Netto 1.736 2.133 2.133 2.133
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Nr.: 
19

Udvalg: 
BIF

Rammenr.:
535

Rammenavn:
Læring og undervisning

Overskrift: Ledelsesspænd på skole- og dagtilbudsområdet

Beskrivelse:

Dagtilbudsområdet: 

Gribskov Kommune har i dag 12 dagtilbud hvoraf 3 er selvejende. Flere af disse dagtilbud har 
flere matrikler. Hver dagtilbud har en institutionsleder med ledelse af mellem 10 og 41 
medarbejdere (herunder også daglig pædagogiske ledere). På dagtilbudsområdet tildeles der ikke 
timer specifikt til ledelse. Institutionen tildeles i stedet forskellen mellem en gennemsnitsløn og 
lederens løn. I Gribskov Kommune er den gennemsnitlige forskel mellem gennemsnitsløn og 
lederløn 240.037 kr. 

I en analyse af dagtilbudsområdet konkluderer Kora (nu VIVE), at det optimale ledelsesspænd er 
på mellem 14-40 medarbejder for én institutionsleder. Begrundelsen er at volumenen er stor nok 
til at institutionen kan opretholde og udvikle robust- og mangfoldighed, hvorved der opnås 
fleksibilitet og et bredt spænd ift. medarbejderressourcer. Derudover kan lederen være 
fuldtidsleder og stadig have muligt for at være en nærværende leder der sikre fælles faglig 
retning. 

I Gribskov Kommune er der stor variation i ledelsesspændet fra institution til institution. To 
institutioner har under 14 medarbejdere pr. leder. Man kunne ud fra ovennævnte begrundelse 
derfor finde en besparelse ved at samle ledelsen af disse institutioner med andre institutioner. 

Ved at samle de to institutioner vil besparelsen derved være 240.037 kr. Ved at lægge de to 
institutioner ind under hver sin anden institution, vil besparelsens være 480.074 kr.  

Forslagene på dagtilbudsområdet kan træde i kraft 9 måneder efter det er besluttet pga. 
opsigelsesvarsler. 

Skole: 

Gribskov Kommune har i dag 6 skoler. Alle skoleledere har det overordnede ansvar for skolens 
ansatte, og uddelegerer personaleansvar til afdelingslederne. Ledelsesspændet for 
afdelingslederne er fra 12 til 33 (44 for leder der både har FO, dagtilbud og specialkorps under 
sig). Skolerne leder på tværs af ledelsesteams og opgørelsen viser det organisatoriske ophæng. 
Flere afdelingsledere har også undervisningstid.

På skoleområdet har man i det indeværende skoleår nedbragt antallet af ledere som følge af 
beslutningen om at etablere fælles ledelse for indskoling og FO i forbindelse med ”Genåbning af 
budget 2018-2021”. Fuld virkning fra udgangen af 2019. 

De ledere der har ”få” i reference har også undervisningstid ved siden af ledelsesopgaven, og det 
vurderes derfor ikke at det er muligt for skolerne at optimere ledelsesspændet mere og der kan 
derfor ikke hentes nogen besparelse. 

For opgørelse over ledelsesspænd se bilag: BILAG Ledelsesspænd på skole- og 
dagtilbudsområdet.

OBS: får konsekvens for både forældrebetaling og tilskud til private dagtilbud, da fastsættelsen af 
begge disse afspejler udgiften til kommunale og selvejende tilbud. De er ikke beregnet i dette 
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forslag.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Forslaget vil betyde at forældre og personale i mindre omfang vil have direkte adgang til lederen 
end der er i dag, da denne skal dele sin tid på flere matrikler. 

Får konsekvens for både forældrebetaling og tilskud til private dagtilbud, da fastsættelsen af 
begge disse afspejler udgiften til kommunale og selvejende tilbud.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 240 480 480 480

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 240 480 480 480
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Nr: 
20

Udvalg: 
BIF

Rammenr.:
535

Rammenavn:
Læring og undervisning

Overskrift: Kapacitet på dagtilbudsområdet

Beskrivelse: 

En sammenligning af daginstitutionsledernes ønskede normering og det faktisk antal indskrevne 
børn viser, at der i foråret 2019 er ledig kapacitet svarende til 46 pladser. 

Befolkningsprognosen viser imidlertid en stigning på 182 0-5 årige børn i perioden 2019 til 2023. 
Heraf forventes 114 børn at have behov for en plads i Gribskov Kommunes daginstitutioner eller 
dagpleje.

Stigningen i antal børn med pasningsbehov forventes at kunne rummes indenfor den 
eksisterende institutionsstruktur. 

Ud over de 46 pladser er der mulighed for at undersøge, om den eksisterende kapacitet kan 
udnyttes bedre/anderledes, herunder revurdering af den fysiske maksimale kapacitet. Dette vil i 
givet fald skulle ske i et samarbejde med de pågældende institutioner. Endelig vil der kunne 
oprettes flere dagplejepladser.

Hvis det stigende antal børn skal rummes indenfor den eksisterende kapacitet, forudsætter det, at 
Gribskov Kommune fortsat opfattes som ét samlet pasningsdistrikt. Med det stigende børnetal vil 
det nuværende høje serviceniveau, hvor hovedparten af alle forældre i dag får opfyldt deres 1. 
prioritet i forhold til valg af institution, blive udfordret. Omvendt vil der blive tale om en bedre 
udnyttelse af kapaciteten frem mod 2023. 

Den samlede vurdering er, at der er tale om den rette kapacitet på dagtilbudsområdet set i forhold 
til den forventede udvikling i antallet af 0-5 årige i perioden 2019-2023. Der er således hverken 
grundlag for at lukke eller oprette daginstitutioner. 

Analysen giver således ikke anledning til at foretage besparelser på kapaciteten på 
dagtilbudsområdet. Der ligger dog en meget væsentlig effektivisering i at kunne rumme en 
forventet stigning i antal 0-5 årige på næsten 10 procent frem mod 2023 i den eksisterende 
dagtilbudskapacitet. 

På baggrund af analysen anbefales det, at de nuværende anvisningskriterier fastholdes, og at 
den nuværende institutionskapacitet fastholdes.

Analysen af kapaciteten fremgår af særskilt bilag.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

 

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Med uændrede anvisningskriterier, uændret kapacitet og et stigende børnetal, vil det frem mod 
2023 blive sværere for forældre og få anvist dagtilbudsplads i den ønskede institution. I dag får 
hovedparten af alle forældre opfyldt deres 1. prioritet med hensyn til valg af daginstitution.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):

136.651
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Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 0 0 0 0

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 0 0 0 0
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Nr: 
21

Udvalg: 
BIF

Rammenr.: 
533/535

Rammenavn: 
Unge/Læring og undervisning

Overskrift: Fritidstilbud – Fritidsklubberne (6. kl. elever) overføres til FO’erne

Beskrivelse:

Gribskov Kommunes fritidstilbud til 6. kl. elever er et fritidsklubtilbud under Ungdomsskolen. 
Det er placeret på tre lokationer i kommunen: HUC i Helsinge, Karlsminde i Græsted og 
Gasværksvej i Gilleleje. Ungdomsskolen sørger for transport mellem de tre lokationer og de 
skoler, eleverne går på. Tilbuddet er åbent tre dage i alle skoleuger og er for alle 6. kl. elever i 
Gribskov Kommune. Der er derudover etableret et særligt gruppetilbud to dage ugl. til elever 
med særlige behov, som er visiteret til et af Gribskov Kommunes specialpædagogiske 
undervisningstilbud. 

Forslag: 

Skolefritidsordningerne (FO’erne) kan fremover være det fritidstilbud, Gribskov Kommune 
tilbyder til 6. klasses elever. Dette vil også gælde elever i det nuværende gruppetilbud. 

Evt. konsekvens på andre udvalg: 

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: 

 Der vil ikke være behov for kørsel til og fra fritidsordningen. Dette kan give en 
besparelse på kørsel, som ikke er indregnet i den beregnede besparelse.

 Forældrebetalingen vil månedligt stige fra kr. 174,- til kr. 909,- (betalingsstigning på kr. 
8.085, - årligt).

 Der vil ikke være mulighed for brobygning mellem 6. klasses eleverne fra forskellige 
skoler i skoleåret før de skal samles på de større skoler i 7. klasse, ligesom et 
gensidigt kendskab til elever fra folkeskoler og privatskoler ikke længere vil være 
muligt fra 6. klasse. 

 Der vil ikke være et gruppetilbud til elever med særlige behov. 

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):

1.845

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 710 1.470 1.420 1.310

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 710 1.470 1.420 1.310
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Nr: 
22

Udvalg: 
BIF

Rammenr.: 
533

Rammenavn: 
Unge

Overskrift: Fritidsstruktur – Sammenlægning af ungdomskulturhusene i Gribskov

Beskrivelse:

Der har siden 2011 været to brugerdrevne ungdomskulturhuse for unge mellem 15 og 21 år i 
Gribskov Kommune. I Helsinge holder U-Huset siden 2018 til på Kongensgavevej 93, og i 
Gilleleje blev Remisen indviet i 2011. Der kommer daglig 25 – 60 unge i U-Huset i Helsinge og ca. 
18 – 33 unge i Remisen. 

Til hvert af ungdomshusene er knyttet en pædagog, men husene drives, styres og vedligeholdes 
af de unge. Til hvert af ungdomskulturhusene er valgt en brugerbestyrelse. 

Ved at sammenlægge de to ungdomskulturhuse i U-Huset i Helsinge, vil der kunne spares en 
væsentlig del af det tildelte beløb. 

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Udgifter til drift og vedligeholdelse af Remisen vil kunne spares.  

Der vil være øgede driftsudgifter og mere slid på ungdomshuset Kongensgavevej. 

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

De unge, som for nuværende benytter Remisen som ungdomshus (18 – 33 unge pr. dag), vil 
fremover skulle benytte ungdomshuset i Helsinge. Det vil for dem give både længere transporttid 
og transportudgifter. 

Ungdomshuset i Kongensgave vil skulle rumme et tilsvarende antal flere unge. 

Da det pt. ikke er muligt at skate på Kongensgavevej, vil denne aktivitet ikke længere kunne 
tilbydes de unge.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):

565

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 250 500 500 500

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 250 500 500 500
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Nr.:
23

Udvalg: 
BIF

Rammenr.: 
Flere

Rammenavn:
Flere

Overskrift: Forslag indkommet fra TRIO processen

Som et led i budgetprocessen blev der i maj måned afholdt TRIO møder, hvor ledere og 
medarbejdere kunne komme med forslag til at gøre noget smartere eller billigere. Nedenstående 
er en kort opsamling af disse forslag. Nogle forslag indgår allerede i andre forslag i nærværende 
katalog (markeret med *), mens andre mere har generel karakter eller kræver nærmere analyse 
før de kan indgå som forslag. 

Vi har en ide til at gøre noget smartere:

Forslag fra TRIO, der allerede indgår i prioriteringskataloget:

 Bæredygtig størrelse af skoler og dagtilbud. Fagligt og økonomisk. Færre matrikler, fælles 
ledelse, skoledistrikter der ikke giver fjollede løsninger (skolebusdrift)*

 Tidlig start i FO. Pædagogisk godt. Normering mellem FO og BH. Fx start 1. maj*
 Skole-dagbehandlingstilbud internt i kommunen*
 FSI – mere fokus på gruppetiltag frem for individtiltag (en løsning der bringes i spil, hvis 

der spares på FSI)

Andre forslag, nogle steder med meget forsigtigt skøn over besparelse

 Hjemtage flere børn fra eksterne tilbud (vi er i gang. Kan det gå hurtigere?)
 Bruge egne kompetencer mere og dermed færre konsulenter ”udefra”
 Prøv nyt tiltag få steder før det rulles ud over en hel organisation
 Overfør de gode erfaringer fra Nordstjerneskolens aldersintegrerede undervisning = mod 

til at udbrede de gode tiltag
 Mere brug af egne busser fremfor dyr købt kørsel (måske besparelse på 500.000? kræver 

nærmere analyse)
 Bruge håndtørrer i stedet for papir (100.000 hvis indført alle steder. Dog OBS på 

initialinvestering. Først penge at hente år 2)
 Læg ansvar for bygninger ud til de decentrale enheder – mere incitament for at spare.
 Gartnerdrift. Kan det løses bedre og billigere? Fx seniorjob?

Vi bør stoppe med dette – det har ikke effekt

 Brugertilfredshedsundersøgelser (måler forældres tilfredshed). Vi vil hellere måles på 
børnenes trivsel (TOPI) – koster 180.000 hvert andet år

 Mindre facilitering af stormøder, demokratiprocesser mm – de forankres sjældent ude i 
organisationen (færre centralt ansatte konsulenter – obs på at der allerede er sket en 
reduktion dér)

 Frivillig brug af hjernen og hjertet, frem for i dag hvor det er obligatorisk for alle børn (og 
personaler). Herunder stoppe fx brug af sprogscreening på børn der ikke har behov

Vi er i gang med at få det til at lykkes – effekten på vej

 Effektprogrammet. Understøtter faglig dialog. Nemt at gå til, tiden er godt givet ud
 Evt. sprogtrappe i stedet for sprogvurdering der hvor vi ikke er bekymrede
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 Et mere samlet skolevæsen – giver bedre resultater og tiltrækker flere elever
 Kritisk gennemgang af børn i eksterne tilbud (PPR’s støvsugerbande)
 FSI er begyndt at virke
 Læringsdialoger – udvikle gode dialoger om praksis

Evaluering af selve TRIOprocessen (noter fra eet af bordene samt hørt efterfølgende):

 Mere innovativ proces
 Gerne lektier for inden møde /møde forberedt op
 Godt med referencegruppe

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse Ikke 
beregnet
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Nr.: 
24

Udvalg: 
BIF

Rammenr.:
535

Rammenavn:
Læring og undervisning

Overskrift: Reduktion af antal undervisningstimer per elev på skoler

I skoleåret 2019-20 er der budgetteret en samlet tildeling på 102,9 mio. kr. til rene almene 
undervisning* på kommunens skoler. Det svarer til gennemsnitligt 36.473 kr. per almen elev, i det 
beløbene varierer per klassetrin, hvor udskoling ligger højere og indskoling lavere.

I den nuværende tildelingsmodel tildeles hver elev imellem 3,61 og 4,21 lærer-lektionstimer (af 45 
minutter) per uge. En klasse på 20 får således tildelt op til 84,3 lærer-lektionstimer, svarende til 
63,2 lærerklokketimer per uge til at dække undervisning, forberedelse mv.

Hvis man vælger at reducere disse tildelinger med 2%, svarer det til at lærer-lektionstimetallet per 
elev per uge sænkes fra 4,21 til 4,13 svarende til ca. 4 lærer-klokkeminutter per elev, og ca. 1,3 
lærertimer for en klasse fra 63,2 lærer-klokketimer til ca. 62 lærer-klokketimer. 

Gennemsnitsbeløbet tildelt per elev vil herefter blive sænket med 730 kr. til 35.744 kr. og den 
samlede tildeling vil blive sænket til 100,8 mio. kr. Det udløser med andre ord en besparelse på 
2,058 mio. kr.

Rent metodisk er dette at sammenligne med en rammebesparelse, her blot konkret udmøntet 
direkte på almen-tildelingen på skoleområdet.

* udelukkende lærertimer, og udelukkende til almen undervisning. F.eks. ligger vikarer, inklusion 
og specialundervisning andet steds i budgettet

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 102.900.

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 850 2.000 2.000 2.000
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Nr.: 
25 

Udvalg: 
BIF

Rammenr.:
535

Rammenavn:
Læring og undervisning

Overskrift: Reduktion i antal pædagog/medhjælpertimer per barn i dagtilbud

I dag tildeles hver institution 5,41-5,65* timer pr. barn pr. enhed** for heltidsbørn og 3,28 timer pr. 
barn pr. enhed for deltidsbørn per uge. For en gennemsnits institution på ca. 86 børn svarer det til 
16,9 ansatte.  

Hvis man vælger at lave en besparelse på 2% på satserne vil tildelingen af personaletid 
nedsættes med hvad der omregnet til minutter svarer til ca.7 min. på en uge fra 5,41 timer til 5,30 
timer.  

På en gennemsnitsinstitution med 80 børn vil det svare til en besparelse på 0,6 stillinger, fra 16,9 
til 16,3.

En nedsættelse af satsen vil give en besparelse per barn på op til 2.480 kr. årligt svarende til en 
samlet kommunal bruttobesparelse på 1.9 mio. kr.

* Afhænger af om institutionen er åben 49,5 timer om ugen eller 52 timer om ugen-

** Enheder: Et børnehavebarn tæller 1 enhed, vuggestuebørn 2.

OBS: får konsekvens for både forældrebetaling og tilskud til private dagtilbud, da fastsættelsen af 
begge disse afspejler udgiften til kommunale og selvejende tilbud. Denne effekt er ikke med i 
tallene.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Taksten for forældre falder

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 96.885

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 1.900 1.900 1.900 1.900

Reduceret forældrebetaling -332 -332 -332 -332

Reduceret tilskud til private 
daginstitutioner

355 355 355 355

Nettobesparelse 1.910 1.910 1.910 1.910
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Nr.: 
26

Udvalg: 
BIF

Rammenr.:
535

Rammenavn:
Læring og undervisning

Overskrift: Analyse af kapaciteten på skoler Udvalget anbefaler at forslag 26 sendes i høring 
uden angivet besparelsespotentielle og uden skole- og matrikellukninger, men at borgere 
og skolebestyrelser m.v. skal spørges om, hvordan der kan opnås en økonomisk 
besparelse

Beskrivelse:

Der har været faldende børnetal i kommunen de seneste fem år og befolkningsprognosen 
forventer samme udvikling de næste fem år. 

Forslaget er, at der udarbejdes en grundig analyse af kapacitet, på skoleområdet med henblik på 
at tilpasse kapaciteten til det forventede elevtal. 

En simpel beregning baseret på den bygningsmæssige drift viser, at lukning af én skolematrikel 
vil give en gennemsnitlig besparelse på ca. 2,5 mio. kr. pr. år. Beregningen tager ikke højde for 
bygningstilpasning på de resterende matrikler eller øgede udgifter til skolebus. 

Ændringen vil have en positiv effekt på klassestørrelser og vil understøtte bedre anvendelse af 
lærernes tid. 

Gribskov Kommune har 6 skoler, som er fordelt på 10 matrikler. På flere af matriklerne er der 
desuden relativt mange kvm. pr. elev. 

Et alternativ til at lukke skoler er at sikre bedre anvendelse af kvm ved at flytte daginstitutioner ind 
på skolerne og dermed spare driftsudgifter for institutionen. Til eksempel er driftsudgifterne for 
Brumbassen 153.000 kr. pr. år.

Der har løbende været en tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet. Der har ikke været 
tilsvarende for skolerne. 

Nedenstående besparelse er baseret på lukning af to matrikler. Forslaget vil, afhængig af, 
hvornår beslutningen tages kunne implementeres fra skoleåret 2020/2021 og dermed have 5/12 
effekt i 2020.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

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

Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): 239.451

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 800 1.900 1.900 1.900

Evt. nødvendige investeringer ? ? ? ?
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Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

1.300 3.200 3.200 3.200

Netto 800 1.900 1.900 1.900
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Nye analyser efter Byrådsseminar og fagudvalgenes temadrøftelser 
Nr.: 
27

Udvalg: 
BIF

Rammenr.:
535

Rammenavn:
Læring og undervisning

Overskrift: Øge Undervisningstimetal

Lærerne i Gribskov Kommune underviser 25 lektioner om ugen. Undervisningstimetallet i
Gribskov ligger lidt højere end det gennemsnitlige timetal på landsplan.

I Halsnæs Kommune underviser lærerne omkring 26 lektioner om ugen. Der er tale om en
sammenlignelig kommune i forhold til kvaliteten af undervisningen, karaktergennemsnit mv.
Hvis lærerne i Gribskov Kommune underviser én lektion mere om ugen, dvs. i alt 26 lektioner om
ugen, vil der være et væsentligt besparelsespotentiale.

Et øget undervisningstimetal vil skulle gennemføres i dialog med Danmarks Lærerforening.
Forslaget vil, afhængigt af hvornår beslutningen tages, kunne implementeres fra skoleåret
2020/2021 og dermed have 5/12 effekt i 2010.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse
Kommer
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Oversigt over besparelsesforslag på Idrætsområdet

Beløb i 1.000 kr., 2019-priser 2020 2021 2022 2023

Udvalgets samlede ramme 30.442 30.442 31.721 30.971

Beløb i 1.000 kr., 2019-priser 2020 2021 2022 2023

Besparelsesforslag fra genåbningen     

1a. Nedsætte tilskud til de selvejende haller, model a
483 483 483

1b. Nedsætte tilskud til de selvejende haller, model b
200 200 200

2. Nedsætte aktivitetstilskud for foreninger 

(Totale besparelse for både KEO og BIF)
300 300 300 300

3. Lokaletilskud

 (Totale besparelse for både KEO og BIF)
180 180 180 180

Spareforslag fra genåbning i alt inkl. pkt. 1a 480 963 963 963

Spareforslag fra genåbning i alt inkl. pkt. 1b 480 680 680 680

Nye besparelsesforslag

4. Idrætsværested 128 128 128 128

5. Elite 500 500 500 500

6. Idrætspulje 149 149 149 149

7. Halpulje 82 82 82 82

8. Nedlæggelse af Idrætsrådspulje 321 321 321 321

9. Prisuddeling 97 97 97 97

Nye forslag i alt 1.277 1.277 1.277 1.277

Spareforslag i alt inkl. pkt. 1a 1.757 2.240 2.240 2.240

Spareforslag i alt inkl. pkt. 1b 1.757 1.957 1.957 1.957



42

Nr.: 1 Udvalg:
BIF

Rammenr.:
552

Rammenavn:
Idræt

Overskrift: Nedsætte tilskud til de selvejende haller
Beskrivelse:  
Der er trådt en ny tilskudsmodel for tilskud til de selvejende haller i kraft 1.1.2018. Der kan skrues 
ned på parametrene/faktorerne i den.
Parametre i den nye model: Tilsyn, rengøring, indvendigt vedligehold, udvendigt vedligehold. Der 
gives et kr. beløb pr. m2 til dette.

Beløbet i nuværende model:
100 kr. pr. m2 til tilsyn og rengøring
75 kr. pr. m2 til indvendigt vedligehold
50 kr. pr. m2 til udvendigt vedligehold

Derudover gives et kr. beløb pr. aktivitetstime i hallen.

Dette beløb er i den nuværende model: 111 kr. pr. aktivitetstime.
Udvalget for Forebyggelse og Idræt godkendte november 2018 at tilskuddene låses fast i 2019 og 
2020, hvilket betyder at en evt. nedsættelse af tilskud først vil kunne ske pr. 1.1.2021. 

De selvejende haller og administrationen arbejder på en justering af den nuværende 
tilskudsmodel. Denne justering kommer til beslutning i efteråret 2020.

Opmærksomhedspunkt: Hallerne kan lukke, hvis de ikke kan få økonomien til at slå til. 

Model A:
Tilskud til tilsyn og rengøring nedsættes til 75 kr. pr. m2
Tilskud pr. aktivitetstime fastholdes.

Besparelse: 483.000 kr.

Model B:
Det er også en mulighed at fjerne et kr. beløb af den samlede ramme f.eks. 200.000 kr., som 
fordeles procentvis. 

Evt. konsekvens på andre udvalg: 

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Største konsekvens for borgerne vil være, hvis en hal må lukke. Så fjernes muligheden for at 
dyrke idræt lokalt for mange borgere.
Opgavens nuværende budget (budget 2020 i 1.000 kr.):

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse

Model A:

483

Model B:

Model A:

483

Model B:

Model A:

483

Model B:
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200 200 200

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto Model A:

483

Model B:

200

Model A:

483

Model B:

200

Model A:

483

Model B:

200



44

Nr.: 2 Udvalg:
BIF

Rammenr.:
552

Rammenavn:
Idræt

Overskrift: Nedsætte aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år  

(Totale besparelse for både KEO og BIF)
Beskrivelse: 
Nedsættelse af aktivitetstilskud 
Fra 2007 og frem til 2017 var aktivitetstilskuddet pr. medlem 220 kr. 
Da der var plads i budgetrammen til at sætte tilskuddet op, valgte Kulturrådet/idrætsrådet at sætte 
tilskuddet op til 240 kr. i 2018 og 265 kr. i 2019. 
Den samlede udgift holder sig stadig inden for den afsatte budgetramme. 
Der vil være mulighed for at sætte aktivitetstilskuddet ned til 2017-niveauet. Hvis det gøres, og 
under forudsætning af at medlemstallet er det samme som i 2019, kunne spares omkring 300.000 
kr. 
I 2019 er den samlede udgift på 2 mio. kr. med 265 kr. pr. medlem. Hvis beløbet sættes ned til 
2017-niveau på 220 kr. pr. medlem, vil den samlede udgift være 1.7 mio. kr. 

Dette forudsætter at det totale antal af medlemmer er det samme som i 2019. Tilskuddet pr. 
medlem kan blive større eller mindre, hvis antallet af medlemmer ændrer sig og budgetrammen 
skal overholdes.

Besparelsen er det totale beløb på aktivitetstilskud og vedrører både BIF og KEO. 

Antal medlemmer u. 25 år i 2018: 424 (kultur) fordelt på 12 foreninger (tal i 2017: 599)
Antal medlemmer u. 25 år i 2018: 7.467 (idræt) fordelt på 63 foreninger (tal i 2017:7.694)

Evt. konsekvens på andre udvalg: Aktivitetstilskud har fælles retningslinjer med KEO og skal 
besluttes i både BIF og KEO. 
Evt. konsekvens/effekt for borgerne: 
Foreningerne vil have færre midler til rekvisitter, trænergodtgørelse mv. og dermed dårligere 
økonomi for foreningerne. Derfor kan de blive nødt til at hæve kontingentet for medlemmerne.

Det kan således blive dyrere at gå til foreningsaktiviteter for børn og unge. Det kan have den 
konsekvens, at der er børn og unge der ikke længere vil være foreningsaktive. 

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 2.035

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 300 300 300 300

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto 300 300 300 300
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Nr.: 3 Udvalg:
BIF

Rammenr.:
552

Rammenavn:
Idræt

Overskrift: Lokaletilskud:

 (fælles for såvel idræt som kulturelle foreninger)

Beskrivelse:
En forening kan søge om lokaletilskud, hvis foreningen bor i egne eller lejede lokaler – her giver 
Gribskov Kommune 75 % af driftsudgifterne. Til rideklubber gives der 65% til børn og unge, som 
er Folkeoplysningslovens minimumskrav. 

Nedsættelse af lokaletilskudsprocenten til 65 % til alle medlemmer:

32 foreninger får pt. lokaletilskud. Det drejer sig om såvel idrætsforeninger, kulturelle foreninger 
og børne- og ungeforeninger (inkl. spejdergrupper).

Under forudsætning af at foreningerne søger det samme beløb i 2020, som i 2019, vil der kunne 
spares ca. 180.000 kr. 

Samlet udgift med 75% tilskud/65% til børn og unge til rideklubber: 3.419.723

Samlet udgift med 65% tilskud/65% til børn og unge til rideklubber: 3.240.810

Lokaletilskud bevilges i oktober måned for det kommende år. 

32 foreninger får pt. Lokaletilskud. Det drejer sig om såvel idrætsforeninger, kulturelle foreninger 
og børne- og ungeforeninger (inkl. spejdergrupper).

Besparelse: 180.000 kr. 

Besparelsen er det totale beløb på aktivitetstilskud og vedrører både BIF og KEO. 

Evt. konsekvens på andre udvalg: Lokaletilskud har fælles retningslinjer med KEO og skal 
besluttes i både BIF og KEO.
Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
De berørte foreninger vil selv skulle finansiere 35 % af forbruget mod i dag 25 %

 Hvis der reguleres på aktivitetstimer, vil det betyde at flere af vores lokale foreningshuse, 
ikke får samme tilskud som i dag.

 Risiko for at foreningerne får svært ved at drifte deres huse
 Ulighed i forhold til de foreninger, som bruger kommunale lokaler som f.eks. Gilleleje 

Boldklub. 
 Hvis vi ser udelukkende på rideklubber, vil nedsættelse efter aktivitetstimer ikke give, så 

meget frirum, at en ny rideklub kan få tilskud, som overholder reglerne i 
Folkeoplysningsloven

 En mulighed kunne være, at der bliver overførselsadgang på lokaletilskudskontoen, så 
over/underskud overføres til det efterfølgende år. Således kan tilbagebetalt lokaletilskud 
være med til at dække udgiften til de nye rideklubber. 



46

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 3.318

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 180 180 180 180

Evt. nødvendige investeringer
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg
Netto 180 180 180 180
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Nr.: 4 Udvalg:
BIF

Rammenr.: Rammenavn:
Idræt

Overskrift: Lukning af idrætsværested i Ramløsehallen
Beskrivelse:
Tilskud til Ramløsehallen for at lave Idrætsværested for de største elever på Ramløse Skole.

Idrætsværestedet er en måde især at sikre aktivitet til de børn som ikke længere går i FO og 
tilbyde aktivitet i deres lokale område.

Ramløsehallen er den eneste hal, som får tilskud og tilbyder Idrætsværested. De øvrige haller er 
sparet væk ved tidligere besparelser. 

Evt. konsekvens på andre udvalg: 

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Mulighed for mindre fysisk aktivitet for de store børn på Ramløse Skole
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 128

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 128 128 128 128

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto 128 128 128 128
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Nr.: 5 Udvalg:
BIF

Rammenr.: Rammenavn:
Idræt

Overskrift: Elite
Beskrivelse:
Fjerne tilskud til elite både sponsoraftalen med Nordsjælland håndbold, tilskud til eliteudøvere og 
tilskud til Gribskov Elite og Talentudvikling.

Evt. konsekvens på andre udvalg: 

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Eliten kan blive nød til at flytte ud af Gribskov Kommune, hvis vi ikke lokalt understøtter elitesport.
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 500

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 500 500 500 500

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto 500 500 500 500
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Nr.: 6 Udvalg:
BIF

Rammenr.: Rammenavn:
Idræt

Overskrift: Fjernelse af idrætspulje
Beskrivelse:
Idrætspulje er udvalgets pulje, hvor de kan støtte idrætsinitiativer, som foreninger og andre 
organisationer ansøger om.

Evt. konsekvens på andre udvalg: 

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Færre idrætsinitiativer for borgerne 
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 149

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 149 149 149 149

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto 149 149 149 149
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Nr.: 7 Udvalg:
BIF

Rammenr.: Rammenavn:
Idræt

Overskrift: Nedlæggelse af halpulje
Beskrivelse:
Halpulje bliver brug til rekvisitter, der hvor skole og forening deler faciliteter. 

Evt. konsekvens på andre udvalg: 

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Mulighederne for at støtte foreningerne med materialer/rekvisitter som anvendes i fællesskab 
med skolen, vil ikke længere være til stede. Skole og forening skal finde pengene et andet sted. 
Halpuljen kommer i spil på foranledning af foreningerne. 
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 57

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 82 82 82 82

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto 82 82 82 82
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Nr.: 8 Udvalg:
BIF

Rammenr.: Rammenavn:
Idræt

Overskrift: Nedlæggelse af Idrætsrådspuljen
Beskrivelse:
Idrætsrådspuljen bliver brugt til materialetilskud til idrætsforeningerne og bliver altid opbrugt.

Materialerne er rekvisitter, som foreningerne bruger – f.eks. udendørs mål, romaskine, 

våbenskab, agilitybane, sandsække, vægttræningsudstyr, fodboldmål, gymnastikredskaber mv.

Der er ikke noget lovkrav om, at en kommune skal have en pulje som denne.

Evt. konsekvens på andre udvalg: 

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Foreningerne køber selv i stor udstrækning selv de nødvendige rekvisitter. Idrætsrådspuljen giver 
alene mulighed for tilskud i nogle tilfælde.

Hvis denne tilskudsmulighed forsvinder, kan det blive nødvendigt for foreningerne enten at 
undvære nogle af de ønskede materialer eller alternativt at sætte kontingentet op for 
medlemmerne. 

Der er ikke noget lovkrav om, at en kommune skal have en pulje som denne.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 315

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 321 321 321 321

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto 321 321 321 321
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Nr.: 9 Udvalg:
BIF

Rammenr.: Rammenavn:
Idræt

Overskrift: Prisuddeling
Beskrivelse:
Hvert år afholder Gribskov Kommune prisuddeling for mesterskabsvinderen i Gribskov Kommune. 

Arrangementet har de sidste mange år været afholdt i Gribskov Kultursal, hvor 
mesterskabsvinderene er inviteret til mad, underholdning og præmieoverrækkelse.

Evt. konsekvens på andre udvalg: 

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Mesterskabsvinderene vil ikke blive hyldet af Gribskov Kommune.
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 97

Tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Besparelse 97 97 97 97

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg

Netto 97 97 97 97


