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Budgetaftale 2016-2019
vedr. drift og aniasg

H0RSHOLM KOMMUNE

H0rsholm, den 28. September 2015

Indledning
Der er indgaet en budgetaftale for budget 2016-2019 i H0rsholm Kommune mellem f0l-

gende partier:

Konservative Folkeparti

- Socialdemokraterne

Radikale Venstre

Borgerlisten

Aftaleparterne er enige om:

•	Alle elementer i aftaien.

•	At hvis der opstar ukiarheder om fortolkning af (dele af) aftaien optages der for-

handlinger herom mellem samtllge aftalens parter.

•	At hvis forudsaetningerne for et punkt 1 aftaien aendrer sig, optages der forhand-

linger mellem samtllge aftaleparter om evt. justering af aftaien.

•	Alle parter der har indgaet n^rvasrende budgetforlig, tilslutter sig alle aftaler der

danner grundlag for dette. Parterne forpligter sig derfor til at arbejde positivt for

alle elementer, der danner grundlag for budgetforliget.

•	Denne budgetaftale omfatter aendringer i drifts0konomien og aniaegsbudgettet for

2016-2019 og aftaleparterne er enige om, at anleegsprojekter der er vedtaget i

tidligere ars budgetter gennemf0res pa baggrund af budgetvedtagelsen fra tidllge-

rear.

•	Parterne er enige om, at prioritering og anvendelse eventuelle ekstra midler/nye

puljebel0b, der bliver tilf0rt i forbindelse med den kommende finanslov for 2016,

tages op i forligskredsen.

•	Aftaleparterne er enige om, at ejendomsstrategien udvikles og implementeres pa

grundlag af den mellem alle partier I Kommunalbestyrelsen indgaede delaftale -

"Velfserd frem for mursten" - en aktiv udviklings- og investeringsstrategi. Aftale¬

parterne er enige om, at der, i takt med at effektiviseringsgevinsterne realiseres,

optages dr0ftelser mellem aftaleparterne med henblik pa at aftale, hvordan dlsse

gevinster skal indarbejdes i kommende budgetter. Aftaleparterne tilkendeglver at



gevinsterne ved strategien anvendes indenfor rammerne af kommunens vel-

faerdsopgaver med det formal, at velfaerdsydelserne prioriteres h0jest.

•	Ved eventuel uenighed om fortolkning af aftalen, eller behov for justering af afta-

len - efter aftalens indgaelse og underskrift - vil det blive betragtet som aftale-

brud, safremt et parti ensidigt overfor offentligheden undsiger dele af aftalen el¬

ler hele aftalen, inden de n0dvendige dr0ftelser er tilendebragt, og den n0dvendl-

ge enlghed om fortolkninger og justeringer er opnaet.

Baggrund
Aftaleparterne har 0nsket at videref0re de senere ars stramme 0konomiske styring med

en sund 0konoml praeget af balance mellem indt^gter og udgifter. Det har derfor vaeret

n0dvendigt I dette ars budgetaftale at gennemf0re en generel servicereduktion, lige som

der kun i meget begrasnset omfang har vaeret plads til budgetudvidelser.

Aftaleparterne er bevidste om den for0gede usikkerhed om de kommende ars kommu-

nal0konomiske rammer. Dels som f0lge af usikkerheden om hvorledes regeringens effek-

tiviseringskrav (omprioriteringsbldrag) handteres 1 de n^ste ars 0konomiaftaler mellem

KL og Regeringen. Og dels usikkerhed pa flygtningeomradet i forhold til indkvartering og

integration af kommunens nye borgere.

Aftaleparterne har 0nsket at udvise rettidig omhu og tilpasse kommunens 0konomi sa

der med den aktuelle viden er balance i 0konomien - vel vidende at de 0konomiske

rammer kan aendre sig vaesentligt i de kommende ar.

Generel nedjustering af serviceniveauet
For at fastholde en sund 0konomi med en god sammenhasng mellem kommunens udgif¬

ter og indtffigter, er aftaleparterne enige om, at det er n0dvendigt med en generel ned¬

justering af serviceniveauet i hele kommunen, Aftaleparterne 0nsker at alle institutioner

og enheder skal bidrage og at alle skal bidrage relativt lige meget. Kommunens drlftsud-

gifter nedjusteres derfor med et nettobel0b pa 30 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,7 pro-

cent af kommunens samlede serviceudgifter. Nedjusteringen pa 30 mio. kr. fordeles pa

polltikomrader, sa alle bidrager med relativt lige meget af omradets netto serviceudgif¬

ter:

•	Byudvikllng (MRU): - 9.000 kr.

•	Veje og gr0nne omrader (MPU): - 1.609.000 kr.

. Milj0 (MRU): - 154.000 kr.

•	Bygningsvediigehoidelse (MPU): - 627.000 kr.

•	Institutioner for b0rn og unge (BSU): - 2.607.000 kr.

•	Undervisning (BSU): - 5.395.000 kr.

•	B0rn og unge med sserlige behov (BSU): - 2.474.000 kr.

. /Eldre (SSU): - 6.747.000 kr.

•	Social og Psykiatri (SSU): - 2.550.000 kr.

Side 2 af 14

Budgetaftale 2016-2019



•	Sundhed (SU): - 514.000 kr.

•	B0rn og unges sundhed (SU): - 329.000 kr.

•	Biblioteket (SFKU): - 407.000 kr.

•	Kultur og fritid (SFKU): - 306.000 kr.

•	Musikskoien og Trommen (SFKU): - 329.000 kr.

•	Idraetsparken (SFKU): - 371,000 kr.

•	Arbejdsmarked og Job (EBU): -557.000 kr.

•	Erhverv og Turisme (EBU): - 22.000 kr.

•	Administration og planlaagning (0U): - 4.433.000 kr.

•	Finansiering (0U): - 560.000 kr.

Administrationen skal foresta den konkrete udm0ntning fra politikomradeniveau til insti¬

tutions- og enhedsniveau. Det er et politisk krav, at ensartede institutioner (f.eks. skoler)

skal bidrage relativt lige meget, ligesom administrationen skal tilstraebe, at udm0ntnln-

gen nar bredt ud 1 hele organisationen.

Aftaleparterne er enige om at:

•	konkrete udm0ntningsforslag, som ikke krasver formel politisk godkendelse,

skal ikke godkendes i fagudvalg.

•	konkrete udm0ntningsforslag, som krasver formel politisk godkendelse (ek-

sempelvis servicestandarder) vil blive politisk godkendt.

Administrative lettelser
Aftaleparterne 0nsker, at der 1 de kommende ar gennemf0res en grundig vurdering af

hviike muligheder kommunen har for at reducere administrative opgaver savel i de cen-

trale administrative afdellnger som i kommunens institutioner. Safremt der ikke er egent-

lige lovgivningsfastsatte krav eller krav fastsat af kommunalbestyrelsen, skal administra¬

tive procedurer genvurderes med henblik pa mulighed for aendring/lettelse eller fjernelse.

Genvurderingen gaelder saledes alle af administrationen og kommunalbestyrelsen fast-

satte krav, men ikke lovgivningsfastsatte krav.

Plejeboliger
H0rsholm Kommune opiever aktuelt et pres pa antallet af plejeboliger. Plejeboligprogno-

sen forudslger et behov for at udvide plejeboligkapaciteten med 40 pladser i 2021 og

yderligere 30 pladser 1 2027. Det er isser demensboliger der er brug for. Med henblik pa

at vaere klar med denne kapacitetsudvidelse, skal der fremlaegges opl^g pa udbygning af

Sophielund med op til 40 demensboliger samt en om- og udbygning af Breelteparken

med ca. 30 pladser.

Raekkef0lgen af udbygningerne erSofielund f0rst og herefter Breelteparken, med henblik

pa at sikre fagligt faellesskab og robusthed i forhold til at kunne handtere savel demente

som somatiske borgeres plejebehov. Derudover skaber den raskkef0lge kapacitet til gen-

husning af beboerne, i den periode om- og udbygning af Breelteparken star pa. Fremtidi-

ge driftsomkostninger skal n0je indteenkes 1 fremtldige nybyggeri af plejeboliger.
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/Eldreboliger/Seniorkoilektiv
H0rsholm Kommune opiever udvikling i malgruppen af aeidre, som ikke kan kiare sig ale-

ne i deres nuvserende eget hjem, men som pa den anden side heller ikke opfylder kriteri

erne for at flytte ind i en plejebolig. Til den malgruppe 0nskes udviklet et seniorkollektiv

af h0jteknologiske aeldreboliger med fcellesfaciliteter. De h0jteknologiske indretninger

skal sikre borgerne frihed, vaerdighed og tryghed, saledes at visiteret hjemmehjaelp kan

holdes pa et minimum. Der skal fremlsegges et opiaeg pa etablering af op til 2x10 senior-

boliger 1 almennyttlgt boligregi.

Boligbyggeri - generelt
Den resterende bollgudbygningskapadtet pa kommunens arealer I H0rsholm Kommune

skal tilrettelaegges pa grundlag af en helhedsorienteret planlaegnlng og disponering. Heri

skal indga vurdering af behov for fordeling af boligtyper: ejer-, lejer(privat/alment) - an-

delsboliger) boligst0rrelser og geograflsk fordeling.

Aftaleparterne vil indga i et f^lles udviklingsarbejde, der tager sigte pa udvikling af en

tvaergaende, sammenhaengende planlaegnlng for bebyggelse af de kommunalt ejede are¬

aler. Udviklingsarbejdet pabegyndes i 2015/2016.
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Miljo- og Pfanlaegningsudvalget
Budaettilf0rsel drift
Aftaleparterne har valgt at tilf0re budgetmidler pa f0lgende omrader:

•	Klimaarbejdet - herunder initiativer for redul<tion af C02 udledningen fra boliger og
virl<somhGder: 200.000 kr. 1 2016.

•	Afledt drift i.f.m. etablering af cykelsti mellem rundk0rsel ved Ister0dvej og Sjael-

s0lund Efterskole: 175.000 kr. arligt fra 2018 og frem.

•	Afledt drift i.f.m. belysning af P-arealet ved Kokkedal Station: 10.000 kr. arligt fra

2017 og frem.

Budaetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa f0lgende omrader:

•	Oph0r af puljen til skimmelsvamp bekasmpelse: - 89.600 kr. arligt fra 2016 og

frem.

BudQettilf0rsel aniaeq

Aftaleparterne har valgt at prioritere f0lgende anlsegsprojekter:

•	Etablering af cykelsti mellem rundk0rsel ved Ister0dvej og Sjasls0lund Efterskole:

3.820.000 kr. i 2017.

•	Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station: 225.000 kr. i 2016.

•	Udlaeg af sti til stranden henover badpladsen - Rungsted fiskeleje: 668.000 kr. i

2016.

Budaetflvtninaer anlaea mellem ar

Aftaleparterne har valgt at flytte budgettet mellem ar pa f0lgende omrader:

•	Byggemodning Hannebjerg: -5.077.200 kr. i 2016, 5.077.200 kr. i 2017.

•	H0rsholm Bymidte: -950.000 kr. i 2015, -5.700.000 kr. i 2016, 6.000.000 kr. i

2017 og 650.000 kr. i 2018.

•	Usser0d Kongevej, etape 2: -1.400.000 kr. i 2016, 1.400.000 kr. i 2017.

•	Kystsikring: -1.500.000 kr. i 2016, 1.500.000 kr. i 2017.

•	Energirenovering: -3.387.000 kr. i 2016, 3.387.000 kr. i 2017.
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Det aode byliv

Aftaleparterne er enige om, at administrationen udarbejder et opiaeg til "Det gode byliv".

Opiaegget skal via aktiv inddragelse af kommunens borgere komme med bud pa en raek-

ke konkrete initiativer, der forsk0nner og "stramme byrummet op" sa det fremtraeder

indbydende og prassentabelt. Arbejdet igangsaettes i Milj0- og Planlaegningsudvalget med

henblik pa, at konkrete aktiviteter kan indga i budgetprocessen vedr. budget 2017.

Parkerinashus ved Runqsted Kvst station Vest

Aftaleparterne er enige om, at administrationen skal udarbejde et opiasg om muligheder-

ne for at etablere et betalingsparkeringshus ved Rungsted Kyst station Vest i samarbejde

med en privat akt0r. Arbejdet igangsaettes i regi af Milj0- og Planlaegningsudvalget.
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Borne- og Skoleudvalget

Budqetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa f0lgende omrader:

•	Omstrukturering af ledelse pa dagtilbudsomradet: - 1.000.000 kr. arligt fra 2017

og frem.

Budqettl]f0rsel anlsea

Aftaleparterne har valgt at tilf0re budgetmidler pa f0lgende omrade:

•	Forbedring af skolevej ved H0rsholm Skole: 50.000 kr. i 2016.

Budqetreduktioner anl^a

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa f0lgende omrade:

•	Reducere bel0b til ombygning af faglokale Usser0d Skole: - 450.000 kr. i 2016.

Skolefritidsordninq

Aftaleparterne er enig om at unders0ge, hvordan det nuvaerende SFO-tilbud til elever i 4.

- 9. klasse (SF02) kan omiaegges, sa der kan opnas udgiftsreduktioner. Forslag om om-

laegning af SF02 skal indga i budgetprocessen vedr0rende budget 2017.
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Social- og Seniorudvalget
BudQettilf0rsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilf0re budgetmidler pa f0lgende omrade:

•	Der har det seneste ar vaeret et ekstraordinasrt pres pa voksenhandicapomradet.

For at skabe sammenhaeng mellem budget og budgetbehov opjusteres budgettet

pa voksenhandicapomradet: 4.000.000 kr. arligt fra 2016 og frem.

•	For fortsat at kunne tilbyde skift af sengelinned hver 2. uge tilf0res 100.000 kr.

arligt fra 2016 og frem.

BudQettilf0rsel aniaeq

Aftaleparterne har valgt at tilf0re budgetmidler pa f0lgende omrade:

•	Nyt gulv i Selmersbo Aktivhus: 200.000 kr. i 2016.

Praktisk hiemmehicelp

H0rsholm Kommune har haft succes med at tilbyde borgerne hverdagsrehabilitering i

indsatser omkring personlig pleje (bad, toiletbes0g o. lign.). Aftaleparterne er enige om,

at hverdagsrehabilitering ogsa skal vaere et bserende element i en nedjustering 1 behovet

for praktiske hjemmehjaelp. Administrationen skal derfor arbejde videre med f0lgende tre

initiativer:

•	Analyse af potentiale ved indf0re et fremskudt rehabiliteringsteam

•	Analyse af visitationskriterier og visitationspraksis

•	Udbud af en rsekke hjemmeplejeindsatser

Arbejdet igangssettes i Social- og Seniorudvalgets regi med henblik pa at effekten af ind-

satsen kan indga i budgetprocessen vedr. budget 2017.

Seniorskovtur og musikalsk potpourri i 2016

I 2016 arrangeres seniorskovtur samt musikalsk potpourri. Aftaleparterne er enige om

poiitisk senest i december 2015 at anvise den konkrete finansiering.
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Sundhedsudvalget
Det naere sundhedsvaesen

St0rre afstande til sygehusene og flere komplekse sundhedsopgaver betyder, at der er

behov for et egentligt gearskifte i udviklingen af de kommunale sundhedstilbud. KL og

Regeringen er i forbindelse med 0konomiaftaien 2016 enige om at der er brug for et ud-

viklingsarbejde omkring det nasre sundhedsvsesen. KL kommer i den naermeste fremtid

med et udspil til strategier herfor. Administrationen skal med udgangspunkt i disse stra-

tegier freml^gge en udviklingsplan, der fortsat sikrer H0rsholm Kommunes borgere evi-

densbaserede sundhedstilbud af h0j kvalltet. Udviklingsplanen skal indeholde oplseg til

konkrete initiativer og handlinger, som kan indga i budgetarbejdet for 2017-2020. Afta¬

leparterne er enige om, at afsaette 350.000 kr. i 2016 til dette arbejde.

Budqetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa f0lgende omrader:

• Hjemtagelse af dele af den palliative fysioterapeutiske indsats: - 150.000 kr. arligt

fra 2016 og frem.

Samlinq af skoietandoleien

Skoletandplejen samles i 2016 pa Valler0dskolen, med det formal at sikre faglighed og

samtidig skabe rum til driftsreduktioner. Der afsaettes i 2016 2.300.000 mio. kr. i etable-

ringsomkostninger inkl. 4 nye tandl^geunits. Fra 2017 og frem budgetlaegges der med

driftsreduktioner pa 500.000 mio. kr. arligt.
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sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Budaettilf0rsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilf0re budgetmidler pa f0lgende omrader:

•	Museum Nordsjaelland - medfinansiering af lokalisering I Hiller0d: 182.000 kr.

arligt fra 2016 og frem.

•	Udvidet offentlig abningstid I sv0mmehallen i ferier/helligdage. Arbejdet med

den konkrete udformning sker i regi af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget:

200.000 kr. arligt fra 2016 og frem.

•	Kommunal overtagelse af badebro fra Rungsted Roklub og Rungsted Kajak-

klub: 70.000 kr. arligt fra 2016 og frem.

•	Medarrang0r af motionscykell0bet Sjaels0 Rundt 2016-2019: 130.000 kr. arligt

fra 2016 til 2019. Bel0bet skal anvendes til daskning af ekstra kommunale ar-

bejdstimer.

Budaetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa f0lgende omrade:

•	Tilpasning af biblioteksservice og udvikling i kulturhus Trommen: - 400.000 kr.

arligt fra 2016 og frem.

Budqettilf0rsel anl^a

Aftaleparterne har valgt at tilf0re budgetmidler pa f0lgende omrade:

•	Etablering af str0mforsyning i.f.m. Ridebanen og Kirkehalv0en: 120.000 kr. i

2016.

•	Tilskud til H0rsholm Ridehus til renovering af udestald: 800.000 kr. i 2016.

Budaetflytninaer anleea mellem ar

Aftaleparterne har valgt at flytte budgettet mellem 2016 og 2017 pa f0lgende omrader:

•	Karen Blixen Museet: -6.228.000 kr. i 2016, 6.228.000 kr. i 2017.

•	Idreetsparken Tr5eningssk0jtehal: -21.991.300 kr. 1 2016, 21.991.300 kr. i 2017.
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Erhvervs- og Beskaeftigelsesudvalget

Budqettilf0rsel drift
Aftaleparterne har valgt at tilf0re budgetmidler pa f0lgende omrader;

•	Integration af flygtninge iH0rstiolm Kommune skal i de kommende ar modtage et

antal flygtninge og deres famiiler. Aftaleparterne er enige om, at H0rshoim Kom¬

mune skal lykkes med integrationen af kommunens nye borgere - b0rn som voks

ne. Vi skal sikre de bedst mulige vlikar for, at de kan skabe sig en fremtid som

aktive og ansvarlige medborgere i H0rsholm. Det skai ske ved at sikre hurtig og

biivende tiiknytning til savel arbejdsmarked samt lokalomradet. Her spiller dagin-

stitutionerne, skolerne, erhvervslivet, naboer, frivillige samt fritids- og foreningsli

vet en vassentlig roiie. H0rsholm Kommune opiever et stort engagement fra alle

disse i forhold til opgaven. Det har dog vist sig af afg0rende betydning for at lyk¬

kes, at alle akt0rerne og de nye borgere kan g0re sig forstaelig overfor hinanden.

Aftaleparterne afsaetter derfor 1.000.000 kr. i bade 2016 og 2017 til en seerlig

indsats i forhold til blandt andet sprogundervisning, tolkning og anden aktivitet

der fjerner eventuelle barrierer for den gode integration. Initiativet evalueres pri¬

me 2017.

•	Der ydes et tilskud til H0rsholm Erhvervsnetvaerk med henblik pa at etablere et

iveerkseetterhus. Tilskuddet er to ahgt og skal opfattes som et etableringstilskud.

Ivaerksastterhuset skal drives af H0rsholm Erhvervsnetvaerk og skal underst0tte

en god ivaerkssetterkultur i H0rsholm: 200.000 kr. i 2016 og 2017.

Budaetreduktion drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa f0lgende omrade:

•	Brug af anden akt0r samt brug af uddannelse og opkvalificering til forsikrede ledi

ge: - 800.000 kr. arligt fra 2016 og frem.
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Okonomiudvalget

Budqetreduktion drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa f0lgende omrader:

•	Reduktion af sygefravaeret blandt kommunens medarbejdere svarende til niveauet

i 2012: - 3.800.000 kr. i 2016 og -7.600.000 arligt fra 2017 og frem. Direktionen

star for den konkrete udm0ntning.

•	Administrative lettelser pa bade centralt og decentralt niveau: -3.000.000 kr. ar¬

ligt fra 2016 og frem. Direktionen star for den konkrete udm0ntning.

•	Den centrale kompensationspulje, nar tjenestemandsstillinger genbesaettes med

overenskomstansatte, bortfalder: - 500.000 kr. arligt fra 2016 og frem.

•	Mulighed for pa teknik- og ejendomsomradet at l0fte opgaverne pa en mindre

omkostningstung made: - 100.000 kr. arligt fra 2016 og frem.

•	Afledt drift i.f.m. pilotprojekt om fornyelse af piangrundlaget i Partiel byplan 6: -

50.000 kr. arligt fra 2017 og frem.

BudaettHf0rsel anicea

Aftaleparterne har valgt at tilf0re budgetmidler pa f0lgende omrader:

•	Pilotprojekt om fornyelse af piangrundlaget i Partiel byplan 6: 500.000 kr. i 2016.

•	Opjustere 0U-anl0sgspuljen: 600.000 kr. i 2016.

Facilitv management pa teknisk service

Med det formal at sikre en helhedsorienteret og omkostningseffektiv drift har administra¬

tionen igangsat en nyorganisering af teknisk service pa tv^rs af kommunen. Malet er sa¬

ledes at al teknisk service samles organisatorisk under en faslles ledelse, hvor planlaeg¬

nlng og ressourceanvendelse koordineres. Det vil omfatte bygningsvediigehoidelse og 0v-

rig teknisk drift.

Effektivisering af driften indebaerer omkostningsreduktioner, som indarbejdes i dette ars

budget:

2016	: - 2.000.000 kr.

2017	: - 3.000.000 kr.

Fra 2018 : - 4.000.000 kr. arligt
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Lanoptaaelse

Aftaleparterne er enige om i overensstemmelse med kommunens 0konomiske politik at

budgetlsegge med at mulighederne for lanoptagelse til energlinvesteringer udnyttes fuldt

ud. Der budgetteres derfor med lanoptagelse:

2016: 20.800.000 kr.

2017: 13.400.000 kr.
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Underskriftsark
Denne budgetaftale for perioden 2016-2019 er tiltradt af f0lgende partier i H0rshoi

Kommunalbestyrelse, som bel<rasftet ved nedenstaende undersl<rifter.

Morten Slotved

Konservative Folkeparti Socialdemokraterne

Henrik Klitgaard

Radikale Venstre

Peter Antonsen

Borgerlisten i Horsholm
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