
udgetaftale 2017-2020
H0rsholm, den 26. September 2016

H0RSHOLM KOMMUNE

Indledning
Der er indgaet en budgetaftale for budget 2017-2020 i Hprsholm Kommune mellem f0l-

gende partier:

Konservative Folkeparti

Venstre

Socialdemokraterne

Liberal Alliance

Radikale Venstre

Borgerlisten

Gitte Burchard

Aftaleparterne er enige om:

• Alle elementer i aftalen.

• At hvis der opstar uklarheder om fortolkning af (dele af) aftalen, optages der for-

handlinger herom mellem samtlige aftalens parter.

• At hvis forudsaetningerne for et punkt i aftalen aendrer sig, optages der forhand-

linger mellem samtlige aftaleparter om evt. justering af aftalen.

• At alle parter, der har Indgaet naervaerende 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 driftspkonomien og anlaegsbudgettet for

2017-2020 og aftaleparterne er enige om, at anlaegsprojekter, der er vedtaget i

tidligere ars budgetter, gennemfpres pa baggrund af budgetvedtagelsen fra tidli-

gere ar.

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

puljebelpb, der bliver tilf0rt i forbindelse med den kommende finanslov for 2017,

tages op i forligskredsen.

• 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 npdvendige dr ftelser er tilendebragt, og den npdven-

dige enighed om fortolkninger og justeringer er opnaet.



0konomisk baggrund
Aftaleparterne har pnsket at viderefpre de senere ars stramme pkonomiske udgiftssty-

ring. Skatteindtaegterne samt den kommunale udligning har imidlertid udviklet sig ugun-

stigt for Hprsholm Kommune. Aftaleparterne har pnsket at udvise rettidig omhu og til-

passe kommunens pkonomi derefter, sa der med den aktuelle viden er balance i pkono-

mien. For at sikre en sund pkonomi med balance mellem udgifter og indtaegter, har det

derfor vaeret npdvendigt i dette ars budgetaftale at reducere de samlede driftsudgifter.

Med det fortsatte arbejde med udviklings- og investeringsstrategien  Velfaerd frem for

mursten  investerer vi i fremtiden, men aftaleparterne er bevidste om, at den offensive

tilgang, pa kort sigt presser kommunens likviditet.

Det gaelder eksempelvis kommunens kpb af Hospitalsgrunden i 2015, hvor de forventede

fremtidige salgsindtaegter fprst indgar i budgettet, nar indtaegter fra grundsalget realise-

res.

Velfaerd frem for mursten

Aftaleparterne er enige om at arbejde videre med den tvaergaende effektiviseringsind-

sats, hvor arbejdet blev startet i 2014. Udviklings- og investeringsstrategien  Velfaerd

frem for mursten  viderebearbejdes i 2017 og arene frem, jf. delaftalen for budget 2016

- 2019.

Det er formalet med strategien at kunne prioritere kernevelfaerden frem for drift af byg-

ninger.

Som led i strategien er der i 2016 gennemfprt en samling af tandplejen og etablering af

Facility management, jf. delaftalen for budget 2016 - 2019. Da effektiviseringerne er im-

plementeret, indgar disse to elementer ikke laengere i strategien.

Det samlede program  Velfaerd frem for mursten  bestar derfor af tre projekter:

1. Sammenhaengende bpmeliv 0-18 ar

2. Faelles rammer for kultur- og fritidsliv

3. Fremtidens radhus.

Aftaleparterne laegger vaegt pa, at brugere, ledere og medarbejdere inddrages direkte i

udviklingsarbejdet og at arbejdet bygger pa viden om, hvad der virker.

Aftaleparterne er enige om, at der skal ske frasalg af bygninger, der ikke laengere har

brugsmaessig eller strategisk betydning for driften af kommunens kerneopgave.
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Aftaleparterne er enige om ogsa at underspge muligheden for salg af de pvrige bygnin-

ger, der ikke indgar i et af de tre projekter, og som ikke har strategisk betydning for Ips-

ning af kommunens kerneopgaver.

Aftaleparterne er enige om fem principper for faelles brug af kommunens bygninger, som

fremlagt pa budgetkonferencen i august 2016. Principperne saetter retning for, hvordan

borgere, brugere og medarbejdere i Hprsholm Kommune fremover skal vaere faelles om

at bruge bygningerne. Herved sikres, at bygningerne udnyttes optimalt og sa vidt muligt

er i brug hver time alle ugens dage hele aret rundt (24 timer/7 dage om ugen/365 dage

om aret). Det gaelder bade de eksisterende bygninger, og nar Hprsholm Kommune byg-

ger nyt.

l.Sammenhaenqende borneliv 0 - 18 ar

Aftaleparterne er enige om fortsat at sikre, at antallet af klasser i 0. klasse passer til det

faktiske antal af elever. Der oprettes 10 klasser i 0. klasse fra skolearet 2017/2018 og

arene frem, ligesom det var tilfaeldet for skolearet 2016/2017. Det skpnnes, at der i gen-

nemsnit vil vaere omkring 21,7 elever pr. klasse pa 0. argang i skolearet 2017/2018.

Bprne- og Skoleudvalget beslutter, om det er Hprsholm skole eller Usserpd skole,

der fortsat skal have henholdsvis 2 eller 3 spor fra 0. klasse.

Aftaleparterne er enige om, at det skal belyses naermere i Bprne- og Skoleudvalget om

de fire skoler skal have et eller fire indskrivningsdistrikter. Administrationen udarbejder

et beslutningsgrundlag til brug herfor. Bprne- og Skoleudvalget traeffer beslutning, der

skal gaelde fra skolearet 2017/2018.

Aftaleparterne er enige om, at der arbejdes videre med at reorganisere og sa  ie special-

tilbuddene. En ny model fremlaegges for Bprne- og Skoleudvalget, der beslutter, om

Hprsholm skole eller Usserpd skole skal have placeret specialtilbuddene.

Aftaleparterne er enige om, at der arbejdes videre med at udvikle udskolingen i skoler-

nes eget regi.

Aftaleparterne er enige om, at der arbejdes videre med at konkretisere modeller for at

skabe sammenhaengende bprnemiljper mellem dagtilbud og skoler samt at etablere

stprre dagtilbud. Der arbejdes med mangfoldighed i Ipsningerne, da matriklerog bygnin¬

ger er forskellige for kommunens skoler og dagtilbud. Arbejdet tager derfor afsaet i de

fire geografiske omrader: pst (Rungsted), vest (Usserpd), nord (Vallerpd) og syd (Hprs-

holm). Udgangspunktet for arbejdet er at reducere bygningsmassen og de afledte drifts-

omkostninger.

Aftaleparterne er enige om at begynde med at etablere et sammenhaengende bprnemiljp

i omrade pst (Rungsted), hvor der er behov for at pge dagtilbudskapaciteten. Det under-

spges, om det kan ske ved at placere et dagtilbud pa Rungsted skoles matrikel for at

styrke den peedagogiske kontinuitet. Rungsted Skole har fortsat 2 spor. Salg af Ulvemo-

sehuset og Jaegerhuset underspges i den forbindelse.
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Der udarbejdes konkrete modeller for de 0vrige tre geografiske omrader:

• I omrade vest bevares Solhuset og der etableres eventuelt dagtilbud pa Usserpd

skole.

• I omrade nord bevares Bprnehuset (tidligere benaevnt Det Nye Bprnehus), og der

etableres eventuelt dagtilbud naer Vallerpd skole eller nuvaerende dagtilbud udvi-

des i omradet.

• I omrade syd etableres eventuelt dagtilbud pa Hprsholm Skoles matrikel eller ek-

sisterende dagtilbud udvides i omradet.

Fremtidigt salg af bygninger med dagtilbud tilrettelaegges sadan, at bprnene sa vidt mu-

ligt kun skal flytte en gang.

Det fremtidige salg af daginstitutionen Gyngehesten skal ses som del af udviklings- og

investeringsstrategien  Velfaerd frem for mursten .

Aftaleparterne er enige om, at alle private dagtilbud og skoler fremover bliver omtalt pa

lige fod med de kommunale tilbud pa kommunens hjemmeside.

2. Faelles rammer for kultur- oa fritidsliv

Aftaleparterne er enige, om at Fritidshuset saelges, og at muligheden for samtidig at

saelge Ulvemosehuset underspges. Aftaleparterne laegger vaegt pa, at fritidshusets nuvae-

rende brugere far anvist et alternativt tilbud i andre velegnede lokaler.

Aftaleparterne er enige om, at Jagtforeningens hus saelges til jagtforeningen eller andre

foreninger.

Aftaleparterne er enige om, at Marineforeningens hus saelges, og at mulighederne for

samtidig at saelge Jaegerhuset underspges.

Aftaleparterne er enige om, at der udarbejdes en plan for Kokkedal avlsgard, der belyser

hvilke muligheder der er for, at rideklubben kan relokaliseres, og at arbejdet med mulig-

hederne for afhaendelse af ejendommen tilrettelaegges i overensstemmelse hermed.

Aftaleparterne er enige om ikke at saelge Fuglsanghus, da bygningen har stor lokalhisto-

risk betydning. Det tilstraebes, at bygningen skal huse flere foreninger og aktiviteter end i

dag.

For alle lokaliteterne afdaekker administrationen, hvor og hvornar brugerne skal genpla-

ceres i andre velegnede lokaler. Arbejdet gennemfpres med inddragelse af brugerne.
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3.Fremtidens radhus

Aftaleparterne er enige om, at der arbejdes videre med etablering af et nyt rad¬

hus. Fremtidens radhus er en del af kommunens effektiviseringsprogram, og det forven-

tes, at der gennem en konkret businesscase opstilles en pkonomisk plan, hvor salget af

det nuvaerende radhus indgar.

Det nuvaerende radhus er for stort i forhold til behovet og er uhensigtsmasssigt indrettet.

Desuden er der et betydeligt vedligeholdelsesefterslaeb. Det forventes, at der vil kunne

vaere en bygningsmaessig driftsbesparelse pa knap 5 mio. kr. arligt ved at flytte til nye,

effektive rammer.

I arbejdet indgar forskellige placeringsmuligheder i byen. Aftaleparterne peger pa, at det

som led i arbejdet med Fremtidens radhus afdaekkes, hvordan der kan ske en pget akti-

vitet og en bedre bygningsudnyttelse i Kulturhus Trommen. Aftaleparterne er enige om,

at alle borgerservicefunktioner holdes samlet. 0vrige administrative funktioner holdes sa

vidt muligt samlet hvorved der vil kunne opnas den mest effektive anvendelse af res-

sourcerne.

0vrige ikke administrative funktioner, der i dag har til huse pa radhuset, placeres i andre

lokaliteter.
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Miljo- og Planlaegriingsudvalget
Budaettilf0rsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilfore budgetmidler pa folgende omrader:

• Undersoge mulighederne for etablering af en eldrevet og forerlos shuttlelbus:

100.000 kr. i 2017.

• Usserod A - permanent organisering: 300.000 kr. arligt fra 2017 og frem.

• Ivaerksaettelse af initiativer, sa malsaetningen om 20% reduktion af C02 inden

2020 kan indfries: 200.000 kr. i 2017.

• Afledt drift i.f.m. signalregulering eller rundkorsel v/ Birkevej/Usserod Kongevej:

100.000 kr. arligt fra 2018 og frem.

• Afledt drift i.f.m. etablering af helleanlaeg ved Breelte Skoven: 10.000 kr. arligt

fra 2018 og frem.

• Afledt drift i.f.m. forbedret krydsningshelle pa Rungstedvej v. Vallerod Banevej:

30.000 kr. arligt fra 2018 og frem.

• Afledt drift i.f.m. to krydsningsmuligheder pa Sjaslsmarkvej: 20.000 kr. arligt fra

2020 og frem.

• Afledt drift i.f.m. rorlagt vandlob i Sovangskvarteret: 35.000 kr. arligt fra 2018 og

frem.

• Afledt drift i.f.m. fodgaengerovergang v.  dalsvej ved Kokkedal Station: 10.000

kr. arligt fra 2018 og frem.

• Afledt drift i.f.m. sikring af gang- og stikrydsombygning Alsvej/0rbaeksvej: 10.000

kr. arligt fra 2018 og frem.

Budaetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa folgende omrader:

• Optimering af busdriften i.f.m. aftale mellem Fredensborg og Horsholm Kommune

om samfinansiering af linje 383: - 1.000.000 kr. arligt fra 2017 og frem.

• Reducere abonnementsbetaling ved at tilbagekobe og genudbyde belysningsan-

laegget fra DONG: - 1.730.000 kr. arligt fra 2017 og frem.

• Reduceret vedligehold veje og gronne omrader: -245.000 kr. arligt fra 2017 og

frem.

• Reduktion i ekstern radgivning pa miljoomradet: - 55.000 kr. arligt fra 2017 og

frem.

Budaettilforsel anlaeq

Aftaleparterne har valgt at prioritere folgende anlasgsprojekter:

• Ekstraordinaer pulje til byfornyelse og forskonnelse af Usserod Kongevej mv.:

2.000.000 kr. i 2017 og 5.000.000 kr. arligt i 2018, 2019 og 2020. Aftaleparterne

er enige om, at Usserod Kongevej i forbindelse med bebyggelsen af hospitalsgrun-

den skal fornyes og forskonnes, som en videreforelse af det tidligere udforte an-

laegsarbejde i den sydlige del, frem mod Horsholm Alle. I byfornyelsesarbejdet
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kan indga andre byrum, og parterne enige om at igangsaette udviklingsarbejdet i

budgetperioden.

• LAR Hasselvej: 4.830.000 kr. i 2017. Projektet forudseettes lanefinansieret

• Tilbagekpb og genudbud af belysningsanlaegget fra DONG. 9.800.000 kr. i 2020.

Aftaleparterne har desuden valgt at prioritere fplgende anlaegsprojekter, som finansieres

af MPU-anlasgspuljen:

e Signalregulering eller rundkprsel v/ Birkevej/Usserpd Kongevej: 2.200.000 kr. i

2017.

• Etablering af helleanlaeg ved Breelte Skoven: 586.000 kr. i 2017.

• Forbedret krydsningshelle pa Rungstedvej: 503.000 kr. i 2017.

• To krydsningsmuligheder pa Sjaelsmarkvej: 550.000 kr. i 2019.

• Rprlagt vandldb i Spvangskvarteret: 200.000 kr. i 2017.

• Fodgaengerovergang v. Adalsvej ved Kokkedal Station: 300.000 kr. i 2017.

• Sikring af gang- og stikrydsombygning Alsvej/0rbaeksvej: 400.000 kr. i 2017.

• Istandsaettelse af flisefortorve pa Sophienberg Vaenge og Strandvaenget:

1.900.000 kr. i 2018.

• Lange-Mullers Alle og Mortenstrupvej. Traefaeldning og genopretning af fortov:

500.000 kr. i 2018.

• Ny spildevandsplan: 425.000 kr. i 2017.

• Forbedring af cykelstier: 244.000 kr. arligt i 2018, 2019 og 2020.

Budaetflvtninqer anlaea mellem ar

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

• Naturlegeplads: - 1.274.000 kr. i 2017, 1.274.000 kr. i 2018. Etablering af natur-

legeplads pa Nattergaleengen fdlger Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets beslutning

af 24. august 2016 om at spge dispensation om anden placering af legepladsen i

omradet.

• Sjaelsplund cykelsti: - 3.884.000 kr. i 2017, 3.884.000 kr. i 2019.
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Borne- og Skoleudvalget

Budaettilf0rsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilfore budgetmidler pa folgende omrade:

• Der er enighed om at fortsaette den saerlige indsats, der er igangsat for en gruppe

af udsatte unge fra Adalsparken for at hjaelpe de unge videre i uddannelse eller

arbejde. Den tvaerfaglige indsats er fysisk forankret i lokaier i Adalsparken, hvor

der vil vaere arbejdsmarkeds- og uddannelsesrettede aktiviteter, fritidsaktiviteter

om aftenen mv. Der afsaattes 1.260.000 kr. i 2017 og 1.060.000 kr. i 2018, hvor-

efter aftaleparterne vurderer om initiativet skal fortsastte pa baggrund af en op-

samling af erfaringerne.

Budaetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa folgende omrader:

• Optimering af klassedannelse: - 635.000 kr. i 2017, - 1.688.000 kr. i 2018,

- 2.547.000 kr. i 2019 og - 3.360.000 kr. i 2020. Se ogsa indledende afsnit vedr.

Velfaerd frem for mursten.

• Centrale puljemidler til paedagogisk udvikling pa dagtilbudsomradet: - 350.000 kr.

arligt fra 2017 og frem.

• Stottemidler til born med saerlige behov pa dagtilbudsomradet: - 250.000 kr. ar¬

ligt fra 2017 og frem.

• Tilskud til privat pasning alene til 0-3 arige: - 493.000 kr. i 2017 og - 737.000 kr.

arligt fra 2018 og frem.

• Tilskud til pasning af egne born ophorer: - 427.000 kr. i 2017 og - 669.000 kr. ar¬

ligt fra 2018 og frem.

• Omlaegning af skolefritidsordning med SFO for 0.-5. klasse og et faelles kommu-

nalt tilbud i ungdomsskole/ungdomsklub for 6.-9. klasse: - 1.413.000 kr. arligt fra

2017 og frem.

• Reducere antal puljetimer afsat til born med saerlige forudseetninger: - 84.000 kr.

i 2017 og -199.000 kr. arligt fra 2018 og frem.

• Tilskud til drift af projekt  haver til maver  bortfalder: - 72.000 kr. i 2017 og

-172.000 kr. arligt fra 2018 og frem.

• Haeve den manedlige foraeldrebetaling i SFO fra 1.672 kr. til 1.772 kr.:

- 1.559.000 kr. arligt fra 2017 og frem.

• Opsigelse af plejehjemsforeninger til tilsyn med plejefamilier: - 260.000 kr. i 2017

og - 405.000 kr. arligt fra 2018 og frem.

• Strategisk arbejde med forebyggelse af anbringelser: -70.000 kr. arligt fra 2017

og frem.
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En tidlia oa faelles indsats for udsatte born oa unae i H0rsholm Kommune

Aftaleparterne er enige, om at kvaliteten i arbejdet med udsatte born og unge i Horsholm

Kommune skal styrkes, sa:

• Alle born og unge trives og laerer.

• Der skabes bedre livskvalitet for udsatte born, unge og deres familier.

• Udgifterne pa det specialiserede omrade for born og unge reduceres over tid, her-

under at antallet af anbringelser nedbringes.

Som led i budgetarbejdet i foraret 2017 skal administrationen udarbejde en udviklings-

og investeringsstrategi for den fremtidige indsats for udsatte born og unge i Horsholm

Kommune.

Strategien skal indeholde en business case og have fokus pa at styrke den tidlige fore-

byggelse, styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og oge brugen af evidensbaserede indsat-

ser.

Unadommens uddannelsesveiledninq

Aftaleparterne er enige om, at administrationen kortlaegger Ungdommens Uddannelses-

vejledning og fremlaegger forslag til en fremtidig organisering af arbejdet, der kan sikre

en effektiv ressourceudnyttelse, og at flest muligt gennemforer en ungdomsuddannelse

og kommer i beskaeftigelse.
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Social- og Seniorudvalget

Budaettilf0rsel drift
Aftaleparterne har valgt at tilfore budgetmidler pa folgende omrade:

• Der har det seneste ar vaeret stor sogning pa §18-midler til stotte af frivilligt soci-

alt arbejde. Budgettet opjusteres derfor med 150.000 kr. arligt fra 2017 og frem.

• Sikre fortsat drift af aktivitets- og vasrestedet  stedet: 500.000 kr. arligt fra 2017

og frem.

• 1 ekstra aflastningsplads for borgere med demens. Opnormeringen finansieres

dels ved at konvertere 1 plejeboligplads og dels ved et reduceret behov for hjem-

mepleje.

Budaetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa folgende omrader:

• Rehabilitering og visitation hjemmeplejen: - 550.000 kr. i 2017, - 1.500.000 kr. i

2018 og - 2.000.000 kr. arligt fra 2019 og frem.

• Sammenlaegning af hjaelpemiddeldepot med andre kommuner: - 500.000 kr. i

2018 og - 700.000 kr. arligt fra 2019 og frem.

• 0get anvendelse af velfaerdsteknologi i hjemmeplejen: - 750.000 kr. arligt fra

2017 og frem. Nar vi loser pleje- og omsorgsopgaver anvender vi en bred vifte af

velfaerdsteknologiske losninger lige fra nodkald, over vaske/torretoiletter til loft-

lifte og elektroniske dorlase. Formalet er altid at give borgeren mulighed for at

vaere sa selvhjulpen i eget liv som muligt og at sikre et godt arbejdsmiljo for vo-

res medarbejdere. Vi skal fortsat have fokus pa at anvende og introducere vel¬

faerdsteknologiske losninger, som led i en kompetent og effektivt opgavevareta-

gelse - herunder planlaegningsmaessige systemer.

• Justering af lonmidler pa Selmersbo: - 100.000 kr. arligt fra 2017 og frem.

• Nednormering i akutteam og pa de midlertidige pladser: - 700.000 kr. arligt fra

2017 og frem.

• Bortfald af mulighed for korsel i henhold til servicelovens §117: - 100.000 kr. ar¬

ligt fra 2017 og frem.

• Rehabilitering og forhandling af kontrakter pa voksenhandicapomradet:

- 1.350.000 kr. arligt fra 2017 og frem.

« Brugerbetalte aktiviteter pa plejecentrene: - 340.000 kr. arligt fra 2017 og frem.

• Harmonisering af pladspris pa plejecenter Margrethelund: - 200.000 kr. arligt fra

2017 og frem.

« Reduceret brug af beskyttede boliger i andre kommuner: - 450.000 kr. arligt fra

2017 og frem.

• Psykologfunktion malrettet demente borgere og parorende: - 408.000 kr. arligt

fra 2017 og frem. Indsatsen malrettes til alene at daekke demente borgere og pa¬

rorende og samtidig kobes ydelserne eksternt. Omlasgningen evalueres senest i

sommeren 2017 og forelaegges SSU med henblik pa, at erfaringerne kan indga i

budgetmaterialet vedr. budget 2018 - 2021.
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• Generel reduktion pa udvalgets omrade i personale- og aktivitetsrelaterede udgif-

ter samt udgifter til varekpb. Eksempelvis personalekurser, tekniske og personlige

hjeelpemidler, indkpb af inventar mm. Som udgangspunkt friholdes Ipnbudgetter

samt budgetposter, hvor de faktiske udgifter pa kort sigt er fastlast (eksempelvis

kontrakter). Budgetreduktionen indebaerer ikke aendrede kvalitetsstandarder pa

udvalgets omrade: - 1.900.000 kr. arligt fra 2017 og frem.

Budaettilfprsel anlaea

Aftaleparterne har valgt at tilfpre budgetmidler pa fplgende omrade:

• Ny disk til buffet i kantinen pa Aktivitetscentret Sophielund: 405.000 kr. i 2017.

Vaerdiahedspulien

Hprsholm Kommunes andel af Vaerdighedspuljen er primaert anvendt pa mere personale

pa plejecentrene og i den direkte kontakt med borgerne i hjemmeplejen. Vaerdighedspul-

jen udligner saledes til en vis grad effekten af den generelle serviceniveaureduktion, som

fulgte af Budget 2016 pa dette omrade. Vaerdighedspuljen er endvidere anvendt til at

sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer til at Ipse de stadigt mere komplekse

plejeopgaver, der fplger med udviklingen, hvor faerdigbehandlede patienter udskrives tid-

ligere fra sygehusene. Kommunalbestyrelsen har lagt denne anvendelse af Vaerdigheds-

puljen fast for perioden 2016-2019. Endelig er en mindre andel af Vaerdighedspuljen af-

sat til forebyggende tiltag, der disponeres i dialog med interessenterne. Det foregar pa

den made, at interessenterne inddrages i udarbejdelse af et oplaeg til disponering af det

efterfplgende budgetars frie midler. Oplaegget fremlaegges til Kommunalbestyrelsens en-

delige beslutning inden indsendelse til godkendelse i Sundheds- og /Eldreministeriet.
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Sundhedsudvalget

Pet naare sundhedsvaesen
Aftaleparterne er enige om, at  Udviklingsplan for det naere sundhedsvaesen i H0rsholm
Kommune  danner rammen for den videre prioritering af midlerne. Udviklingsplanen fokuse-

rer pa forebyggende indsatser i forhold til b0rn, unge og familier. I H0rsholm Kommune har
det somatiske omrade vasret i fokus igennem en arraekke og vi er rigtig godt med pa det felt.

Derfor er aftaleparterne enige om, at det er psykiatrien og den mentale sundhed der skal i

fokus fremadrettet. Den videre proces forankres i Sundhedsudvalget.

Aftaleparterne har pa den baggrund valgt at afsastte: 1.753.000 kr. i 2017 og 1.579.000 kr.

ariigt i 2018, 2019 og 2020.

Budaetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa fplgende omrader:

• Reduktion i Sundhedsudvalgets pulje til opstart af nye projekter og indsatser:

- 200.000 kr. ariigt fra 2017 og frem.
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Budqetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa fplgende omrader:

• Nedjustering af onlinetilbud og halvering af digitale fysiske materialer:

- 130.000 kr. arligt fra 2017 og frem.

• Reduktion af idraetsordningen: - 120.000 kr. arligt fra 2017 og frem.

• Reduktion af pulje for nyskabende aktiviteter. - 111.000 kr. arligt fra 2017 og

frem.

• Reduktion i energitilskud tii ketcherklubber i selvejende halier: - 111.000 kr.

arligt fra 2017 og frem
« Reduktion af Kultur- og Fritidspuljen: - 150.000 kr. arligt fra 2017 og frem.

• Tilbagefprsel af overkompenseret indtaegtstab for Kulturhus Trommen:

- 437.000 kr. arligt fra 2017 og frem.

• Reducerede Ipnmidler pa biblioteket svarende til 1 arsvaark: - 500.000 kr. ar¬

ligt fra 2017 og frem.

• Bedre udnyttelse af musiklasrernes arbejdstid: - 60.000 kr. arligt fra 2017 og

frem.

Budaettilforsel anlaea

Aftaleparterne har valgt at tilfpre budgetmidler pa fplgende omrade:

• Idraetspulje er afsat til generelle investeringer i Idraetsparken og pa idraetsom-

radet i pvrigt: 3.000.000 kr. i 2017, 5.000.000 kr. i 2018 og 15.000.000 kr.

arligt i 2019 og 2020. Aftaleparterne er enige om, at der afsaettes midler, hvor

kommunalbestyrelsen i samarbejde med Idraatsradet udvikler nye rammer og

klubhusfaciliteter til brug for HUI og de pvrige udendprsidraetter. Faciliteterne

skal integreres i den samlede udvikling for Idraetsparken.

Budaetflvtninqer anlaea mellem ar

Aftaleparterne har valgt at flytte budgettet mellem 2017 og 2018 pa fplgende omrade:

• Karen Blixen Museet: - 900.000 kr. i 2017, 900.000 kr. i 2018.

Billetstruktur i svpmmehallen
Aftaleparterne er enige om, at administrationen udarbejder oplaeg til Sport-, Fritid- og Kul¬

turudvalget pa modeller for fremtidig billetstruktur i svpmmehallen, herunder priskategorier
for de forskellige gaester.
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Fremtidens bibliotek
Aftaleparterne er enige om, at administrationen skal fremlaegge en udviklingsplan for fremti

dens bibliotek, der tager afsaet i brugernes behov og bibliotekernes aendrede profil og rolle

som kulturinstitution. Udviklingsplanen skal ses i sammenheeng med investerings- og udvik-

lingsstrategien  Velfaerd frem for mursten  og arbejdet med fremtidens brug af kulturhuset.

Brua af fremtidens kulturhus

Aftaleparterne er enige om, at administrationen igangsaetter en involverende proces med le

dere, medarbejdere, de eksisterende brugere af Kulturhus Trommen og fremtidige samar-

bejdspartnere om, hvordan de nye muligheder for brug af Kulturhus Trommen kan komme i

spil. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget beslutter rammerne for den fremtidige brug af kultur¬

huset. Arbejdet skal ses i sammenhaeng med udviklingsplanen for fremtidens bibliotek.

Kulturdaqen
Aftaleparterne er enige om at tilfpre 165.000 kr. arligt fra 2017 og frem til det eksisterende

budget til Kulturdagen. Aftaleparterne pnsker, at Hprsholm Kommune i samarbejde med fri-

villige, erhvervsliv, sponsorer, Karen Blixen Museet, foreninger og lokale ildsjaele skaber en

kulturdag, der favner bredt og involverer hele byens liv.
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Erhvervs- og Beskaeftigelsesudvalget

Budaetreduktion drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa fplgende omrade:

• Forebyggelse af langvarige sygedagpengeforlpb: - 136.000 kr. arligt fra 2017 og

frem.

• Handholdt og intensiv indsats over for ikke-vestlige kvinder: - 230.000 kr. i 2019

og - 700.000 kr. i 2020.

• I forlaengelse af Udlaendingestyrelsens nedjustering af flygtningekvoten for 2016

og 2017 reduceres udgifterne til integrationsydelse til flygtninge: - 1.000.000 kr.

arligt fra 2017 og frem.

Koblinq mellem den erhvervs- oa virksomhedsrettede indsats

Erhvervslivet er en vaesentlig samarbejdspartner ikke mindst i forhold til opgaverne pa

beskasftigelsesomradet. Aftaleparterne vil derfor fortsaette den gode dialog med er¬

hvervslivet om det faelles mal - vaskst og udvikling i vores erhvervsliv.

Vi vil sikre, at erhvervsservicefunktionen fortsat har et klart fokus pa at skabe kontakt

mellem virksomhederne og de relevante interne fagcentre og enheder - herunder Job-

centrets virksomhedskonsulenter. Vi skal udnytte synergien i indsatserne og fortsat give

erhvervslivet oplevelsen af, at der er en indgang til Hprsholm Kommune.

Nvtteiob
Hprsholm Kommune har i dag en nyttejobordning, som ertilknyttet Materielgarden. Ord-

ningen er lovpligtig og har til formal at anvise nyttejob til unge abenlyst uddannelsespa-

rate, der modtager uddannelseshjaelp. Derudover anvender Hprsholm Kommune ordnin-

gen til at vurdere andre ledige borgere i forhold til, om de star reelt til radighed for ar-

bejdsmarkedet. Ordningen skal have dget fokus pa at udfpre opgaver, som ikke bliver

Ipst i andet regi og som gpr byen lidt mere attraktiv at opholde sig i.

Udviklin  af malina af effekter af iobcentrenes arbeide

I forlaengelse af den nationale debat om effekten af Jobcentrenes arbejde, er aftalepar¬

terne blevet enige om at afsaette 100.000 kr. i 2017 til ekstern konsulentbistand med

henblik pa at afspge mulighederne for udvikling af nye metoder til maling af effekten af

jobcentrenes arbejde. Der er tale om et forspg pa at afspge mulighederne for at give et

bud pa en national problemstilling.
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Okonomiudvalget

Budaetreduktion drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa fplgende omrader:

• Administrative effektiviseringer: - 3.804.000 kr. arligt fra 2017 og frem (svarende

til 8-9 arsvaerk). Direktionen star for den konkrete udmpntning.

• Effektivisering af kommunens bilflade: - 1.100.000 kr. i 2017 og - 1.300.000 kr.

arligt fra 2018 og frem.

Aftaleparterne er enige om, at der fortsat skal vaere fokus pa effektivisering af IT - ind-

kpb og drift. Administrationen fremlaegger successivt analyser og beregninger, der viser

effektiviseringsmulighederne.

Budaettilforsel anlaea

Aftaleparterne har valgt at tilfpre budgetmidler pa fplgende omrader:

• Foranalyse vedr. eventuel etablering af daginstitution v. Rungsted Skole:

1.100.000 kr. i 2017. Se ogsa indledende afsnit vedr.  Velfaerd frem for mursten 

• Foranalyse vedr. etablering af aeldre-/plejeboliger ved Sophienlund: 500.000 kr. i

2017.

• Foranalyse vedr. aktiviteterne i Kulturhus Trommen: 500.000 kr. i 2017. Forana-

lysen skal ses i sammenhaeng med arbejdet med fremtidens brug af Kulturhus

Trommen samt udviklingsplanen for fremtidens bibliotek.

Budaetreduktion anlaea

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa fplgende omrader:

• Byggemodning Hannebjerg, idet omkostninger fratraekkes salgsprovenuet:

- 6.216.000 kr. i 2017.

• Nedrivning Hospitalsgrunden: - 400.000 kr. i 2016 og - 700.000 kr. i 2017.

• Skolernes fysiske rammer: - 4.091.000 kr. i 2017. Midlerne blev afsat i forbin-

delse med skolereformen til udvikling af lokaler og arbejdspladser pa de enkelte

skoler. Lokaler pa skolerne er fortsat i fokus, og behov for aendringer og forbed-

ringer indarbejdes i forbindelse med den samlede udvikling af skoler og dagtilbud

- sammenhaengende bprneliv 0-18 ar.

Budaetflvtninaer anlaea mellem ar

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

• Energiinvesteringer: - 19.128.000 kr. i 2017, 9.000.000 kr. i 2018 og 10.000.000

kr. i 2020.

• Idraetsparken, Skpjtehal: - 15.000.000 kr. i 2017, 15.000.000 kr. i 2018.
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0U-anl35aspulie

0U-anlaegspuljen fordeles fuldt ud i 2019 og 2020, idet puljen finansierer anlaegsprojek-

terne:

Idraetspulje til udendprsidraetter

Ekstraordinaer byfornyelse og forskpnnelse

- Tilbagekpb af belysningsanlaegget fra DONG

Lanopta else

Aftaleparterne er enige om i overensstemmelse med kommunens pkonomiske politik at

budgetlaegge med at mulighederne for lanoptagelse til energiinvesteringer udnyttes fuldt

ud. Der budgetteres derfor med lanoptagelse:

2017: 5.080.000 kr.

2018: 9.000.000 kr.

2019: 0 kr.

2020: 10.000.000 kr.
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Underskriftsark

Denne budgetaftale for perioden 2017-2020 er tiltradt af fplgende partier i Hprsholm

Kommunalbestyrelse, som bekraeftet ved nedenstaende underskrifter.

Socialdemokraterne Liberal Alliance

Henrik Klitgaard

Radikale Venstre

Peter Antonsen

Borgerlisten i Horsholm

Gitte Burchard
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