
H0RSHOLM KOMMUNE

Budget 2016-2019
Delaftaie vedr. Ejendomsstrategien

Dato: 05.10.2015

Velfaerd frem for mursten  -

en aktiv udviklings- og investeringsstrategi

Indledning
Der er indgaet en delaftaie vedr. strategien  velfaerd frem for mursten   i

Hprsholm Kommune mellem f0lgende partier:

Det Konservative Folkeparti

Venstre

Socialdemokratiet

Liberal Alliance

Dansk Folkeparti

Radikale Venstre

Borgerlisten i Hprsholm

Aftaleparterne er enige om:

© Denne delaftaie omfatter alene strategien  Velfaerd frem for

mursten , herunder kvalitetsudvikling pa skole- og

dagtilbudsomradet

• Alie elementer i aftalen.

© At hvis der opstar uklarheder om fortolkning af (dele af) aftalen

optages der forhandlinger herom mellem samtlige aftalens parter.

At hvis forudsaetningerne for et punkt i aftalen aendrer sig, optages

der forhandlinger mellem samtlige aftaleparter om evt. justering

af aftalen.
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© Minimum 1 gang arligt ifm. budgetforhandlingerne tages
delaftalen op til genforhandling.

© Alle parter, der har indgaet naervaerende delaftale, tilslutter sig alle

aftaler der danner grundlag for dette. Parterne forpligter sig derfor

til at arbejde positivt for alle elementer, der danner grundlag for
delaftalen.

• Aftaleparterne er enige om, at der, i takt med at

effektiviseringsgevinsterne realiseres, optages drpftelser mellem

aftaleparterne med henblik pa at aftale, hvordan disse gevinster

skal indarbejdes i kommende budgetter.

© Ved eventuel uenighed om fortolkning af aftalen, eller behov for

justering af aftalen - efter aftalens indgaelse og underskrift - vil det

blive betragtet som aftalebrud, safremt en aftalepart ensidigt

overfor offentligheden undsiger dele af aftalen eller hele aftalen,

inden de npdvendige dr0ftelser er tilendebragt, og den

n0dvendige enighed om fortolkninger og justeringer er opnaet.

Velferd frem for mursten - en aktiv udviklings- og

investeringsstrategi

I sidste ars budgetaftale blev der igangsat et omfattende analysearbejde

med fokus pa at fa afdaekket kommunens effektiviseringspotentiale pa
forskellige udvalgte omrader. Analyserne er aflevereret i foraret og

sommeren 2015 og peger pa en raekke muligheder som forligsparterne
0nsker at forf0lge.

Det er aftaleparternes grundtanke at effektivisere bygningsdriften og

saledes frigpre ressourcer til kernevelfaerd.

De kommende ar skal der derfor ske en systematisk optimering af

kommunens ejendomsportef0lje for at opna omkostningseffektive

l0sninger.

Det vil medfpre forandringer, der kan maerkes i borgernes hverdag, med

det endemal at skabe intelligente l0sninger, der pa samme tid giver et
kvalitetsl0ft i kernevelfaerden og reducerer udgifterne til ejendomsdrift,

herunder mere energirigtige og milj0venlige Ipsninger.

Strategien vil indebaere, at der skal ske frasalg af bygninger, der ikke

laengere har brugsmaessig eller strategisk betydning for driften af

kommunens kerneopgaver.

Not at

Dato: 05.10.2015
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Dato: 05.10.2015

Der skal udarbejdes konkrete business-cases for de for de enkelte

aendringsprojekter.

Disse fremlaegges successivt til politisk behandling.

Aftaleparterne er enige om, at der i de kommende ar skal gennemfpres en

ambiti0s og aktiv udviklings- og investeringsstrategi inden for f0lgende

hovedtemaer:

Sammenhaengende b0rneliv 0-18 3r:

Aftaleparterne er enige om, at der i de kommende ar skal gennemf0res en

ambiti0s og aktiv udviklings- og investeringsstrategi pa 0 -18 ars omradet.

Strategien skal sikre udvikling af kvaliteten i dagtilbud og skole samtidig

med en optimering af bygningsanvendelsen og bedre ressourceudnyttelse.

Strategien skal saledes underst0tte arbejdet med Fremtidens dagtilbud og

Fremtidens skole, sa alle b0rn og unges leering og trivsel 0ges.

Det er vaesentligt at kvaliteten styrkes yderligere i dagtilbud og folkeskolen,

sa antallet af de unge i Fl0rsholm, der gennemf0rer en

ungdomsuddannelse, stigertil 95 procent.

Malet for Fremtidens dagtilbud -  Det gode B0rneliv  er:

® At videreudvikle kvaliteten i dagtilbud for at sikre de bedst mulige

betingelser for b0rns udvikling, leering og trivsel - at seette det

gode b0rneliv i fokus.

Malene for Fremtidens skole i H0rsho!m er:

® Folkeskolen skal udfordre alle elever, sa de bliver sa dygtige, de

kan.

® Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

til faglige resultater.

® Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet

gennem respekt for professionel viden og praksis.

© Eleverne bliver forberedt til fremtidens samfund

Det er ambitionen i folkeskolereformen, at alle elever skal l0ftes fagligt

svarende til et helt klassetrin. Hvis det skal lykkes i Fl0rsholm Kommune

kraever det, at l0ftet starter allerede, nar b0rnene gar i dagtilbud, og
at b0rn og unge oplever en sammenhaeng i deres bprneliv fra de bliver

f0dt til de bliver 18 ar.
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For at skabe et grundlag for at kunne traeffe politiske beslutninger om det

konkrete indhold af investerings- og udviklingsstrategien for 0 -18 ars

omradet opstiller administrationen en raekke scenarier inden for de tre

hovedtemaer i Br0ndum og Fliess rapport:

e Optimering af klassedannelsen

o Etablering af b0rneuniverser med fokus pa en r0d trad mellem

dagtilbud og skole

® Etablering af st0rre dagtilbud og fornyelse af de fysiske rammer

Udover rapporten fra Br0ndum og Fliess opstilles scenarierne pa baggrund

af viden og data lokalt og pa landsplan samt malene for kvaliteten i

dagtilbud og skolen. Der vil saledes ske en videre udvikling og modulering

af anbefalingerne i rapporten fra Brpndum og Fliess.

Aftaleparterne laegger vaegt pa, at skole- og institutionsbestyrelser, ledere

og medarbejdere inddrages direkte i udviklingsarbejdet. Lederne og

medarbejdernes viden samt foraeldrenes engagement skal vaere en vigtig

drivkraft i udformning af de fremtidige fysiske rammer for dagtilbud og

skole. Administrationen skal tilrettelaegge inddragende processer, hvor de

mange interessenter inddrages sa tidligt som muligt og i sa stort omfang,

hvor deltagelse i det hele er relevant.

Forlpbet igangsaettes i 4 trin:

1. Scenarier for, hvordan klassedannelsen kan optimeres fremover.

Hvilken fremtidig struktur skal der vaere pa de fire skoler?

Optimering af klassedannelse indebaerer h0jere klassekvotienter

og eventuelt andre mader at arbejde pa.

2. Scenarier for hvordan der skabes sammenhaeng mellem dagtilbud

og skole. Skal dagtilbud og indskolingen sa  ies pa faelles

matrikler?
3. Med udgangspunkt i den fremtidige struktur for skolerne (trin 1),

muligheden for at skabe sammenhaeng pa tvaers af dagtilbud og

skole (trin 2) og muligheden for at investere i nye og st0rre

dagtilbud opstilles scenarier for hvert af de fire lokalomrader:

Rungsted, Usser0d, Vallerpd og Flprsholm. Flvordan skal det

fremtidige Iaeringsmilj0 med dagtilbud og skole se ud, sa de lokale
behov tilgodeses og Iaeringsmilj0eme kan underst0tte kvaliteten i

dagtilbud og skoler?
4. Pa baggrund af beslutninger i B0rne- og Skoleudvalget (trin 1-3)

opstilles en samlet investerings- og udviklingsstrategi for 0-18

arsomradet

Not at

Dato: 05.10.2015
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Det er ambitionen, at scenariebearbejdningen skal munde ud i konkrete

budgetforslag, der 0konomisk kan indarbejdes i budgetprocessen vedr.

budget 2017. Nar strategien er fuldt implementeret sk0nnes det at

medf0re vaesentlige arlige udgiftsreduktioner.

Nyt radhus/administrationsbygning

Det nuvaerende radhus saelges, og der bygges et nyt

radhus/administrationsbygning med fserre kvadratmeter og med lavere

driftsomkostninger.

Den nuvaerende radhusbygning, ca. 11.000 m2, er naesten dobbeit sa stor

som der er behov for. Bygningen er desuden dyr i drift, ligesom klima-,

energi og vedligeholdelsestilstanden ikke er tidssvarende. Energiforbruget

er for h0jt. En ny administrationsbygning/radhus skal i henhold til det

overordnede plangrundlag for hovedstadsregionen ligge stationsnaert. En

placering af byggeri vil derfor alene kunne ske pa ledige arealer, der ligger
max 1200 m fra enten Kokkedal eller Rungsted Kyst Station.

Udgangspunktet for denne omlaegning er raekken af scenarier, beskrevet i

Br0ndum og Fliess rapport  med mulighed for videre udvikling og

modulering. Der skal udarbejdes konkrete handlingsmuligheder for
lokalisering, timing og funktionalitet - herunder eventuel kobling til 0vrige

borgerrettede aktiviteter, der 0konomisk kan indarbejdes i

budgetprocessen vedr. budget 2017. Det indgar i overvejelserne om f.eks.

Borgerservice kan placeres i Kulturhus Trommen, hvorved hovedparten af

personlige borgerhenvendelser forventes at kunne ske i forbindelse med

borgernes indk0b i bymidten, bes0g pa Biblioteket mm.

Der udarbejdes en konkret business case, hvor de nuvaerende

driftsomkostninger for radhuset pa Adalsparkvej sammenlignes med

forventede driftsomkostninger for ny administrationsbygning/radhus. Det

indgar i businesscasen, at det nuv erende radhus saelges til andre formal,

sa som undervisning, beboelse el.iign. En vurdering af

tilbagebetalingstiden er en afg0rende faktor i business casen, ligesom det

forudsaettes, at en ny radhusbygning opfpres som en fleksibel enhed der

evt. kan finde alternat  anvendelse.

Driftsomkostningerne for en ny administrationsbygning forventes at vaere

4 mio. kr. lavere pr ar.

Salg af ejendomme og matrikler
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Det n0dvendige forarbejde med at g0re en raekke forskellige

ejendomme/matrikler salgsklare, igangsaettes.

De forel0bigt udpegede ejendomme er alle ejendomme, der ikke

forventes, at have strategisk betydning for kommunen og/eller ikke

laengere beh0ver at indga i kommunens ejendomsportef0lje, for at kunne

se de kommunale kerneopgaver.

Salg af de enkelte ejendomme kan ske i takt med, at ejendommene

frig0res fra deres nuvaerende brug eller at ejerskabet kan overga til anden

ejer, hvor kommunen sa er fremtidig lejer. Salgsprocessen for den enkelte

ejendom tilrettelaegges i overensstemmelse hermed. De enkelte

salgsprojekter fremlasgges til politisk behandling.

Af analysen fremgar det, at et forel0bigt pkonomisk overslag over vaerdien

af ejendommene ved salg efter de almindelige udbudsregler viser, at der

sk0nsmaessigt vil kunne opnas et provenu pa mellem 240 - 265 mio. kr.

Provenuet forventes i fuldt omfang investeret i nye drifts- og

energi0konomiske bygninger.

Salgsprovenuer indregnes f0rst i budgetterne, nar salget for den enkelte

ejendom er endeligt pa plads.

Kulturhus Trommen, Fritidshuset og andre foreningshuse

Aftaleparterne 0nsker, at der skal ske en 0get aktivitet og en bedre

bygningsudnyttelse i Kulturhus Trommen.

Det skal ske samtidig med, at Kulturhus Trommen fastholdes og udvikles

som samlingspunkt for kultur og liv i Hprsholm.

Der opstilles scenarier for hvilke ekstra funktioner, der kan etableres i

Kulturhus Trommen. En af overvejelserne er, at Borgerservice flyttes fra

radhuset til Kulturhus Trommen, som naevnt ovenfor. Flere borgere i

kulturhuset vil kunne underst0tte et samlet h0jere aktivitetsniveau og flere

gaester og bes0gende i alle husets funktioner. Kulturhusets m0defaciliteter

vil kunne udnyttes endnu bedre og af flere grupper af brugere, borgere og

f.eks. frivillige foreninger og andre borgerrettede funktioner.

ulturhusets fremtidige anvendelse udvikles i taet samarbejde med

nuvaerende brugere.

Notat

Dato: 05.10.2015

Aftaleparterne 0nsker at unders0ge muligheden for salg af Fritidshuset.

Det nuvaerende bygningsbrug kortlaegges, og der stilles forslag til

alternative placeringer af den nuvasrende aktivitet, sa der senest i
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forbindelse med budgetlaegningen af budget 2017 kan traeffes politisk

beslutning m.h.t. Fritidshuset. Det nuvaerende omkostningsniveau

beskrives, herunder omfanget af den manglende vedligeholdelse.

Aftaleparterne er enige om, at de nuvasrende brugere af Fritidshuset skal

inddrages i det fremadrettede arbejde med udvikling af andre attraktive

lokalemuligheder inden for kommunens bygningsmasse. Flerunder ikke

mindst samspillet med skolerne, hvor mange fritidsbrugere i forvejen

kommer til daglig.

0vrige ejendomme, deranvendes til foreningsformal, indgar desuden i den

samlede ejendomsanalyse og vil derfor ogsa blive vurderet mht.

optimering af bygningsanvendelse.

Aftaleparterne laegger vaegt pa, at der udarbejdes en samlet

kommunikations- og udviklingsplan, dertilpasses oplysningsforbundenes

og foreningernes saesonplaner og aktivitetsplaner.

Samling af tandplejen
Skoletandplejen sa  ies i 2016 pa Valler0dskolen med det formal at sikre
faglighed og samtidig skabe rum til driftsreduktioner. Der afsaettes i 2016

2,3 mio. kr. i etableringsomkostninger. Fra 2017 ogfrem budgetlaagges der

med driftsreduktioner pa 0,5 mio. kr. arligt.

Facility management pa teknisk service - samlet ejendomsdrift

Med det formal at sikre en helhedsorienteret og omkostningseffektiv drift

har administrationen igangsat en nyorganisering af teknisk service pa

tvaars af kommunen. Malet er saledes at al teknisk service sa  ies

organisatorisk under en faelles ledelse, hvor planlaegning og

arbejdstilrettelasggelse sker efter en samlet plan. Det omfatter al

bygningsvedligeholdelse og teknisk drift af alle kommunens ejendomme.

Effektivisering af driften indebasrer omkostningsreduktioner, som
indarbejdes i budgettet for 2016-19:

2016: - 2,0 mio. kr.

2017: - 3,0 mio. kr.

Fra 2018: - 4,0 mio. kr. arligt

Notat

Dato: 05.10.2015
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H0rsholm; den 5. oktober 2015

Borgmester

24 59 66 77

Gruppeformand

24 75 70 71

Gitte Burchard (0)
Gruppeformand
2144 55 13

Gruppeformand
6166 37 88

Annette Wienckan (V)

Gruppeforma 
36

TrdelsdVIoe (I)
Gruppeformand

53 56 11 23

Henrik Klitgaard (B)
Gruppeformand
28 87 17 70

Notat

Dato: 05.10.2015
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