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0konomiudvalget

Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforl0b:
M0dedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

0U -  ben sag
08.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Anja Sahan

1

MeddeSelser

Baggrund
Borgmester Morten Slotved (C) orienterede om status i forhold til administrationens
arbejde med IT-sikkerhed.

Kommunaldirekt0r Hugo Pedersen orienterede om status i forhold til forberedelse af salg af
Fritidshuset.

Vicekommunaldirekt0r Pernille Halberg Salamon og 0konomichef Thomas Rafn orienterede
om status i sagen om 0konomiske uregelmeessigheder i Lions B0rnehuse. Thorkild Gruelund
(C) var inhabil i forhold til sagen og forlod m0det under dette meddelelsespunkt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mpdet.
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0konomiudvalget

Punkt:
Acadre sagsnr.:

2
16/10603
00.32.00S00
0U - KB - Aben sag
08.06.2017

Journalnr.:
Sagsforl0b:
M0dedato:
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Annette Spliid

Revisionsberetning 2016

Baggrund
H0rsholm Kommunes revision, PwC har afgivet revisionsberetning af arsregnskabet 2016.
Revisionen har pategnet beretningen uden forbehold.

Forslag
Administrationen foreslar, at 0konomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

® At arsregnskab 2016 for Hprsholm Kommune endelig godkendes.
® At revisionsberetningen med tilhprende bilag 2-3 tages til

efterretning.
© At notatet til tilsynsmyndigheden om lanedeponering tages til

efterretning

Sagsfremstilling
PwC har revideret arsregnskabet 2016 for Hprsholm Kommune. I den forbindelse har
revisionen udarbejdet revisionsberetning vedrprende arsregnskabet 2016 som bestar af:

© Bilag 1. Hovedberetning
» Bilag 2-3. Redegprelse til ressortministerierne 2016

Ved revisionen af kommunens regnskab efterprpver PwC, om regnskabet er rigtigt og om
de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflaeggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens pvrige beslutninger, love og andre forskrifter
samt med indgaet aftaler og sasdvanlig praksis. Endvidere vurderer PwC, om udfprelsen af
Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den pvrige forvaltning af
kommunens anliggender er varetaget pa en pkonomisk hensigtsmasssig made.

Regnskabet 2016 er forsynet med en pategning uden forbehold.

Ho edberetning

Pa baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2016 er det revisionens opfattelse,
at arsregnskabet for regnskabsaret 1. januar til 31. december 2016 i alle vaesentlige
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henseender er rigtigt, dvs. uden vaesentlige fejl og mangier, i overensstemmelse med
kravene i bekendtgorelse om kommuners budget- og regnskabsvaesen, revision mv.

Fokus pa IT-kontroller har fort fra et acceptabelt niveau i 2015 til tilfredsstillende niveau i
2016 og 12 ud af 17 observationer er blevet lost,

Resultaterne af revisionsgennemgangen har givet anledning til 1 enkelt
revisionsbemasrkning. Det drejer sig om laneoptagelse som der er udarbejdet notat om til
tilsynsmyndigheden.

Administrationen indarbejder revisionens anbefalinger og indgaede aftaler respekteres
ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbagevendende problemer kan loses og nye
forebygges.

Redeg0relsen til ressortministerierne skal fremlaegges nedenstSende udvalg:

Social- og Seniorudvalget 19. juni 2017, B0rne- og Skoleudvalget 20. juni 2017,
Erhver s- og Beskaeftigelsesudvalget 20. juni 2017.

Pa Beskaaftigelsesministeriets ressortomrader er anbefalingerne rettet mod fokus pa
korrekt vejledning, rettidig indhentelse af borgernes CV samt sikre udarbejdelse af
uddannelsespalaeg ved forste samtale.

Pa Udlsendinge- og Integrationsministeriets ressortomrader er anbefalingerne rettet mod at
sikre rettidig henvisning til danskundervisning og virksomhedsrettet indsats.

Pa Borne- og Socialministeriets ressortomrader er der anbefalinger til de
tiltag/genopretninger, der er ivaerksat pa omrader for born, handicap og merudgiftsydelse
til born og unge.

Administrationen har ivaerksat tiltag til sikring af, at sagerne folges op.
Flerudover indarbejder administrationen revisionens anbefalinger og indgaede aftaler
respekteres ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbagevendende problemer kan loses og
nye forebygges.
Revisionen vil i forbindelse med revision af regnskab 2017 folge op pa omraderne.

Beretningen bestar af bilag 2-3:

o bilag 2: Redegorelse til ressortministerierne om revisionen
af de sociale, beskaeftigelses- og sundhedsmasssige
omrader, der er omfattet af ordninger om refusion eller
tilskud fra Staten vedrorende regnskabsaret 2016

o bilag 3: Oversigt over konstaterede fejl og mangier pa
Beskaaftigelsesministeriets, Borne- og Socialministeriets
samt Udlaendinge- og Integrationsministeriets omrader -
regnskabsaret 2016

Bilag
Revisionsberetning 2016
Bilag 2-3 til revisionsberetning 2016
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Notat vedr0rende revisionsbemaerkning ar 2016

Beslutniog 0konomniyd alget den 08-06-2017
0konomiudvalget indstiliede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i m0det.
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0konomiudvalget

Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforl0b:
M0dedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

3
16/9524
00.13.02A50
0U - Aben sag
08.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Charlotte Fossum

Bybrasi i g - ©plaeg til markedsforingsstrategi, 1

Baggrund
H0rsholm Kommune har netop besluttet den brandplatform som brandingen af kommunen
kommer til at tage sta pa - en branding, hvor malet med indsatsen er at tiltreekke og
fastholde borgere i Hprsholm Kommune. Nasste skridt er strategien for markedsf0ringen,
kampagnekoncept og kampagneidentitet.

Pa 0konomiudvalgets m0de praesenterer Branding- og idebureauet 2+1 det forel0bige
arbejde med netop markedsfpringsstrategien, kampagnekonceptet og
kampagneidentiteten.

Forslag
Administrationen foreslar, at 0konomiudvalget drpfter udkastet til markedsfpringsstrategi,
kampagnekoncept og kampagneidentitet.

Arbejdet er under udvikling og fremlaegges igen.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen traf i maj 2017 beslutning om fundamentet for Hprsholm Kommunes
branding idet brandplatformen blev besluttet. Naeste skridt er en markedsfpringsstrategi,
kampagnekoncept og kampagneidentitet - alt sammen tiltag, der hviler pa
brandplatformen.

Markedsfpringsstrategien handler om at fa de rette budskaber ud til de rette malgrupper
via de rette kanaler. Markedsfpringsstrategien indeholder saledes kommunikationsmal,
malgruppebeskrivelse, budskaber til malgruppen og kanaler. Markedsfpringsstrategien
tager udgangspunkt i brandplatformens vasrdier og kernefortaelling.

Kampagnekoncept  r konceptet for, hvordan Hprsholm Kommune gennem en kampagne
indfrier malet om at tiltrsekke den strategiske malgruppe. Med andre ord handler
kampagnekonceptet om hvilke FORM budskaberne far.

Kampagneidentiteten er den visuelle identitet, som flugter med Hprsholm-vaerdierne og pa
genkendelig vis udtrykker budskaberne overfor malgruppen.

Sagens tidligere behandling
0konomiudvalget 19. maj 2016
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0konomiudvalget 30. juni 2016

0konomiudvalget 18. august 2016

0konomiudvalget 15. September 2016

0konomiudvalget 17. november 2016

Kommunalbestyrelsen 28. november 2016

0konomiudvalget 15. marts 2017 (brandplatform)

0konomiudvalget 6. april 2017 (brandplatform)

0konomiudvalget 18. maj 2017 (brandplatform)

Kommunalbestyrelsen 29. maj (brandplatform)

BesButning 0konomiudvalget den 08-06-2017
0konomiudvalget drpftede udkastet til markedsfpringsstrategi, kampagnekoncept og
kampagneidentitet.

Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mpdet.
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0komomiudvalget

Punkt:
Acadre sagsnr.:
Joumalnr.:
Sagsforl0b:
M0dedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

4
17/5129
00.30.00000
0U - Aben sag
08.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Sultan Ozcetin

Pollitisk opf0lgning 3 p  budgetaftaie 2017 og
anlaegsprojekter i 2017

Baggrund
Administrationen har udarbejdet politisk opf0lgning 3 pa handlings- og
opfplgningskraevende aftaleemner i budgetaftaie 2017 og pa
anlaegsprojekter i 2017.

Forslag
Administrationen foreslar, at 0konomiudvalget tager politisk opfplgning 3 vedrprende de i
budgetaftaie 2017 bestilte handlings- og opfplgningskraevende aftaleemner og
anlaegsprojekter til efterretning.

Sagsf rer   stilling
Som led i budgetaftalen 2017 blev det besluttet at udarbejde en raekke oplaeg, analyser
mv.( der skal indga i budgetarbejdet vedr. budget 2017.

Pa baggrund heraf gennemfprer administrationen 4 politiske opfplgninger pa handlings- og
opfplgningskraevende aftaleemner i Ipbet af 2017. De politiske opfplgninger fplger den
ordinaere politiske budgetopfplgning, dvs. der fplges op pa pkonomiudvalgsmpderne i
januar, juni, September, december, samt pa Kommunalbestyrelsens aprilseminar. De
bestilte oplaeg og analyser fremlaegges Ipbende pa de relevante fagudvalg og/eller
0konomiudvalget.

Administrationen har gennemgaet budgetaftaie 2017 og udarbejdet en politisk opfplgning
pa handlings- og opfplgningskr vende emner. Se bilag 1. For naermere samlet oversigt
over igangvaerende anlaegsprojekter i 2017 henvises til bilag 2. Tillige er fremdrift pa de
enkelte anlaegsprojekter beskrevet, se bilag 3-5.

0konomi/personale
Indgar som en del af budgetopfplgningsarbejdet vedr. budget 2017-2020.

Bilag
Bilag 1 Samlet oversigt over bestilte oplaeg og analyser - budgetaftaie 2017
Bilag 2 Anlaegsoversigt budget 2017-2020.pdf
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Bilag 3 MPU fremdrift pa anlaegsprojekter i 2017.pdf
Bilag 4 SFKU fremdrift i anlaegsprojekter i 2017.pdf
Bilag 5 0U fremdrift pa anlaegsprojekter i 2017.pdf

Beslutning 0konomiudvalget den 08-06-2017
0konomiudvalget tog politisk opfplgning 3 til efterretning.

Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mpdet.
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0konomiudvalget

Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforl0b:
M0dedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

5
17/5666
00.32.00S00
0U->KB - Aben sag
08.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Christian Vaarby

Budgetopfolgning 2, 2017. 0U og KB

Baggrund
Administrationen har udarbejdet budgetopf0lgning 2 for H0rsholm Kommune.
Budgetopf0lgningen indeholder en orientering om pkonomisk status, herunder forventet
regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.
Den samlede budgetkorrektion pa driften i 2017 er -5,1 mio. kr. I 2018-2021 er
budgetkorrektion pa drift hhv. -5,5 mio. kr., -5,7 mio. kr., -5,7 mio. kr og -5,3 mio. kr.
Pa finansieringssiden reduceres budgettet 4,8 mio. kr. i forbindelse med at laneadgangen til
et anlaegsprojekt bliver budgetteret.
Pa anlaegssiden er den samlede budgetkorrektion -4,8 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. i
2018.

Forslag
Administrationen foreslar, at 0konomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:
a) at driftsbudgettet reduceres med hhv. 5.063.100 kr. i 2017, 5.485.000 kr. i 2018,
5.678.500 kr. i 2019, 5.677.900 i 2020 samt 5.318.900 i 2021 og frem.
b) at laneadgangen vedrprende LAR-projekt pa Hasselvej udnyttes fuldt ud og
budgetlaegges med 4.830.000 kr.
c) at anlaagsbudgettet reduceres med 4.830.000 kr. i 2017 og 0ges med 2.400.500 kr. i
2018
d) at radighedsbel0b til omprioriterede anlasgsprojekter frigives, jf. bilag 1
e) at tage den pkonomiske status pa udvalgets omrade til efterretning

Sagsfremstilling
Forventet regnskab og budgetkorrektioner
Administrationen gennemfprer 4 budgetopfplgninger i Ipbet af 2017, heraf behandles
budgetopf lgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formalet er at orientere om den pkonomiske
status og foresla budgetkorrektioner. Budgetopfplgning 2 starter i fagudvalgene i
maj/august og sa  ies derefter i 0konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Afsnittet omfatter bade drift og anlaeg, hvor administrationen inden for hvert af
politikomraderne dels prsesenterer det forventede regnskab, dels foreslar eventuelle
budgetmasssige korrektioner, som fplge af det forventede regnskab.
Der forventes samlet set et mindreforbrug i 2017 pa driften pa ca. 27,9 mio. kr. inkl.
overfprsler fra 2016-2017. Pa anlaeg forventes et mindreforbrug pa ca. 7 mio. kr.. Se
tabeller nedenfor. I forlaengelse af det forventede mindreforbrug foreslar administrationen,
at driftsbudgettet i 2017 reduceres med 5,1 mio. kr. og at anlaagsbudgettet reduceres med
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4,8 mio. kr. i 2017. Administrationen foreslar, at laneadgang til LAR-projekt bliver
budgetlagt med 4,830 mio. kr.
Nogle af de foreslaede budgetkorrektioner vedrorer alene 2017, mens andre har permanent
karakter og vil blive indarbejdet i overslagsarene 2018-2021. Se bilag 1 for nasrmere
beskrivelse af foreslaede budgetkorrektioner til budget 2017 og overslagsar 2018-2021.
Tabel 1: De samlede skattefinansierede driftsudgifter 2017

Mio. kr.

(1)
Korrigeret

budget 2017
inkl.

overforsler

(2)
Forventet
regnskab

2017

(3)
Forventet
restbudget

Overforsler
2016-2017

Miljo- og Planlcegningsudvalget -
skattefinansieret 57,6 57,0 0,6 1,5
Borne- oq Skoleudvalqet 358,1 351,0 7,1 0,4
Social- oq Seniorudvalqet 402,7 399,5 3,2 6,7
Sundhedsudvalget 130,5 127,2 3,3 0,9
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 43,7 41,8 1 9 1,1
Erhvervs- og
Beskasftigelsesudvalget 135,1 132,3 2,7 -0,3

0konomiudvaiget 244,5 235,5 9,0 5,4
I alt 1.372,2 1.344,3 27,9 15,7

Tabel 2: De samlede brugerfinansierede driftsudgifter 2017

Mio. kr.

(1)
Korrigeret

budget
2017

(2)
Forventet
regnskab

2017

(3)
Forventet
restbudget

Miljo- og Planlaegningsudvalget -
bruqerfinansieret -1,0 -1,0 0,0
I alt -i,o -i,o 0,0
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Tabel 3: De samlede skattefinansierede anlsegsudgifter

Mio. kr.

(1)
Korrigeret

budget
2017 inkl.
overforsler

(2)
Forventet
regnskab

2017

(3)
Forventet
restbudget

Overforsler
2016-2017

Miljo- og Planlaegningsudvalget -
skattefinansieret 16,7 13,6 3,1 1,4
Borne- og Skoleudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0

Social- og Seniorudvalget 0,4 0,4 0,0 0,0

Sundhedsudvalget 0,2 0,3 -0,1 -o,i

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 4,6 4,5 0,1 0,0

0konomiudvalget 85,7 81,5 4,2 8,7
I alt 107,7 100,3 7,4 10,1

De vsesentligste opmaerksomhedspunkter vedrprende bade forventet regnskab og
eventuelle budgetkorrektioner pa drift og anlaeg er gennemgaet nedenfor:

Drift
Milt0- o  Planlaeaninqsudvalqet

12 Mili0
Udgifterne til redningsberedskab har de seneste ar vaeret stprre end budgetteret, idet der
arligt kommer en ekstraregning pa beredskabsrelaterede opgaver, som ikke har vaeret
budgetlagt. Der forventes et mindreforbrug pa vandlpb og miijobeskyttelse i 2017. Diverse
arbejder med klima og grundvandskortlaegning pagar, men afventer igangsaatning af
klimaprojekter. Pa baggrund heraf forventes i alt et mindreforbrug pa 0,2 mio. kr.
Der foreslas en budgetkorrektion pa 0,3 mio. kr. pa miljoomradet i forhold til ovennaevnte
ekstraberegning.

B0rne- o  Skoleudvalqet
30 Institutioner for born og unqe
Der forventes samlet et mindreforbrug pa 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Mindreforbruget skyldes hovedsageligt bevidst tilbageholdenhed i anvendelsen af centrale
midler afsat til tvaergaende og faslles aktiviteter. Modsat forventes der et merforbrug pa de
decentrale institutioner.
Der foretages ikke en budgetkorrektion pga. de relativt sma forventede afvigelser,
kombineret med den usikkerhed der er pa dette tidlige tidspunkt af regnskabsaret.
31 Undervisninq
Der forventes et samlet mindreforbrug pa 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Mindreforbruget skyldes hovedsageligt bevidst tilbageholdenhed i anvendelsen af positive
overfprsler vedr. tidligere ar. Modsat kan der forventes et decentralt merforbrug i
forbindelse med tilpasning af SFO-omradet og SSP aktiviteterne.
Der foretages ikke en budgetkorrektion pga. de relativt sma forventede afvigelser,
kombineret med den usikkerhed der er pa dette tidlige tidspunkt af regnskabsaret.
Der foretages en budgetneutral omplacering af midler vedr. det naere sundhedsvassen fra
Sundhedsudvalget til Undervisning pa 202.000 kr. i 2017.
34 Born oa unoe medsaerlioe behov
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Det forventes et mindreforbrug pa 3,3 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhaeng
med et forventet merforbrug pa politikomrade 42 Social og psykiatri da 2 bprn/unge med
saerlige behov, er blevet voksne.
Eventuelle budgetkorrektioner vil fprst indga i BOF 3 da der erfaringsmaessigt kan ske
aendringer i de aktuelle prognoser.
Der foretages en budgetneutral omplacering af midler vedr. det naere sundhedsvaesen fra
Sundhedsudvalget til Bprn og unge med saerlige behov pa 302.000 kr. i 2017.

Social- oq Seniorudvalqet
41 AEld re, sundhed
Det forventede mindreforbrug pa 5,8 mio. kr. daakker primaert over, at der er overfprt et
mindreforbrug pa 6,0 mio. kr. Grundet almindelig udsving fra ar til ar laegges der endvidere
op til, at der foretages en raekke budgetneutrale omplaceringer indenfor politikomradet.
Endelig laagges der op til, at budgettet til SOSU-uddannelserne nedskrives med 1,0 mio. kr.
grundet lavere optag, mens budgettet til afregning af private hjemmehjaelpsleverandprer
opskrives med 0,9 mio. kr. med henblik pa at skabe budgetmaessig balance.
I forhold til implementering af Det naere sundhedsvaesen forslas det, at man flytter 0,9 mio.
kr. fra politikomrade 51 Sundhed til politikomrade 41 /Eldre, sundhed.
42 Social oa Psvkiatri
Det forventede merforbrug pa -2,6 mio. kr. daekker primaert over, at udgifter, som tidligere
blev afholdt pa politikomrade 34 Bprn og Unge med saerlige behov, nu afholdes pa
politikomrade 42 Social og Psykiatri. Ifm. BOF 3 vurderes forbruget pa ny og det forventes
at der vil ske en budgetudligningen, saledes at politikomrade 42 Social og Psykiatri
balancerer.
I modseetning hertil er der tale om, at udgiften til kontanthja lp er fiyttet til politikomrade
70 Arbejdsmarked og Job, hvor der er budgetmaessig daekning. Som fplge heraf nedskrives
politikomrade 42 Social og Psykiatri med 1,3 mio. kr.

Sundhedsudvalget
51 Sundhed
Der forventes pa det foreliggende grundlag et mindreforbrug pa 3,3 mio. kr., hvoraf 0,4
mio. kr. kan henfpres til overfprslen fra 2016. Der er dog stadigvaek en vis usikkerhed
forbundet med estimatet, hvorfor der ikke foretages egentlig budgetkorrektion.
Dette skyldes, at der i 2016 kunne konstateres et mindreforbrug pa den kommunale
medfinansiering af sygehusvaesnet. Der synes tillige i 2017 at vaere indikationer pa, at der
ogsa kan vaere tale om et mindreforbrug i 2017. Endvidere synes der vaere indikation af, at
der i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse kan forventes et mindreforbrug, om end
det endnu er for tidligt at estimere mindreforbruget. Omradet fplges taet og der vil ifm.
BOF3 blive fremlagt egentligt estimat og eventuel budgettilpasning.

Sport-. Fritid- oq Kulturudval et
60 Biblioteket
Biblioteket har pa nuvaerende tidspunkt et stprre forbrug i forhold til sidste ar. Dette
skyldes nyt betalingskoncept for e-bpger med stprre kvartalsmaessige abonnements
afgifter.
61 Kultur o  Fritid
Forbrugsprocenten ligger generelt hpjere end samme tidspunkt sidste ar grundet en
hurtigere udbetaling af drifts- og aktivitetstilskud. Med udgangspunkt i tidligere ars forbrug
af ledige puljemidler samt lokale- og aktivitetstilskud forventes der et generelt
mindreforbrug svarende til ca. 2.7 mio. kr.
62 Musikskolen oq Trommen
Musikskolen forventer at bruge hele budgettet i regnskabsaret. Trommen udviser et
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merforbrug i forhold til sidste ar, hvilket skyldes igangsatte aktiviteter i forbindelse med det
nye kulturhus Trommen samt kommende musical og kulturdag. I BOF2 overgar budgettet
for kulturdagen til Trommen og totalbudgettet opskrives til ca. 5,7 mio. kr. Endvidere
forventer Trommen at bruge hele biografbudgettet.
63 Idraetsparken
Idraetsparken forventer et merforbrug af energi pa egen ramme i skpjtehallen.
Idraetsparken forventer et yderligere merforbrug i forhold til svpmmehallen, hvor
genopfyldning af bassin grundet renoveringsarbejder, betyder ekstraordinaert vandforbrug
svarende til 300.000 kr.

Erhvervs- o  Beskaeftiqelsesudvalqet
70 Arbeidsmarked o  Job
Der forventes samlet et mindreforbrug pa ca. 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede
budget. Der vil blive foretaget en budgetkorrektion pa mindreforbruget.
2,6 mio. kr. af mindreforbruget skyldes blandt andet, at der forventes et fald i antallet af
forsikrede ledige i forhold til det fremskrevne budget pa omradet, samt tilpasning af
budgettet pa pvrige omrader.
0konomiudvalqet

80 Administration o  planlaeonin 

Budgettet pa omradet forventes overholdt idet de budgetlagte administrative
effektiviseringer forventes realiseret.

82 Finansierinq

Laneadgangen til LAR-projekt foreslas budgetlagt med 4,83 mio. kr.
Budgettet pa omradet vedrprende Ion-, syge- og barselspuljer forventes at blive overholdt,
blandt andet som fplge af at kompensationer i forbindelse med langtidssygefravaer holder
sig indenfor det forventede niveau.

83 Eiendomme og Service

Effektiviseringer i forbindelse med etablering af Facility Management forventes at blive
realiseret og blandt andet som fplge deraf forventes budgettet pa omradet at blive
overholdt.

Serviceudgifter
Administrationen forventer, at serviceudgifterne i 2017 bliver indenfor rammen af det
aftalte serviceniveau mellem Regeringen og KL.

Anlaeg

Mili0- o  Planlaeqninqsudvalqet

11 Veie og oronne omrader
Der er aktivitet pa rigtig mange sma projekter. Af stprre projekter skal der laves kystsikring
pa den 0delagte straekning efter seneste storm. Kystbanestien skal renoveres og
Grpnnegade lukkes og der skal etableres midterheller pa Isterpdvejen ved Grpnnegade.
Arbejdet med plantning af nye traeer pa Usserpd Kongevej er igangsat. Projektering af
Usserpd Kongevej herunder ny signalregulering er igangsat. Projekteringen af den nye
gangbro over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station er igangsat, men det er usikkert,
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hvorvidt BaneDanmark vil foretage fornyet beregninger af konstruktionen. Projekterne
Badebroer og Trappebadebro forventes afsluttet f0rst i 2018.
Det foreslas derfor, at der sker en samlet forskydning pa 1,4 mio. kr. fra 2017 til 2018.

12 Mili0
Arbejdet med oprensning af sper er i fuld gang. Arbejderne fortsaetter de kommende ar.
Arbejdet med omklassificering af det rprlagte vandlpb ved Spvangskvarteret og arbejdet
med ny spildevandsplan forventes afsluttet i efteraret.
Det foreslas derfor, at der sker en samlet forskydning pa 0,9 mio. kr. fra 2017 til 2018.

Sundhedsudvalqet
52 B0rn oa unaes sundhed
Der er afsat 0,2 mio. kr. vedr. etablering af nye tandlaegeunits. I den forbindelse forventes
et merforbrug pa 0,1 mio. kr., som primaert kan henfores til en negativ overfprsel fra 2016
i relation til flytning af tandlaegeinventar til en samlet enhed.

Sport-. Fritid- og Kulturudvalqet

For Karen Blixen anlaegsprojektet er diverse renoveringsarbejder i gang og fortsaetter i
2017. Idraetspuljen er disponeret for 2017 til diverse udviklings tiltag i Idraetsparken.

0konomiudvalqet

Den forste rate pa 2,5 mio. kr. vedrprende indtaegter for salg af Hannebjerg tillaegges
kassebeholdningen.

Likviditet
Den opdaterede prognose viser fortsat, at kommunens likviditet i de kommende ar vil vaere
under pres, hvilket blandt andet haenger sammen med kommunens investering i
Hospitalsgrunden og sammenholdt med der ikke er budgetlagt med salgsindtaegter.

0konomi/personale
Belob

Tillsegsbevillin
g

Drift/anlae
g m.v 2017 2018 2019 2020 2021

Politikomrade:
11, Veje og
grpnne omrader Drift -21.900 -21.900 -21.900 -21.900 -21.900
Politikomrade:
12, Milj0 Drift 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Politikomrade:
11, Veje og
grpnne omrader Anlaag -1.423.000 1.423.000 0 0 0
Politikomrade:
12, Milj0 Anlaeg -860.700 860.700 0 0 0
Politikomrade:
31,
Undervisning Drift 202.000 128.000 128.000 128.000 128.000
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Politikomrade:
34, B0rn og
unge med
saerlige behov Drift 302.000 231.000 231.000 231.000 231.000
Politikomrade:
41,  Eldre og
sundhed Drift 837.000 972.600 972.600 972.600 67.400
Politikomrade:
42,
Borqerservice Drift -1.325.500 1.325.500 1.414.000 1.414.000 1.414.000

Politikomrade:
51, Sundhed Drift -1.412.200 1.264.200 1.264.200 1.264.200 0
Politikomrade:
60, Biblioteket Drift -82.000 -82.000 -82.000 -82.000 -82.000

Politikomrade:
61, Kultur og
Fritid Drift -641.600 -641.600 -641.600 -641.600 -641.600

Politikomrade:
62, Musikskolen
oq Trommen Drift 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000
Politikomrade:
63,
Idraetsparken Drift 245.700 -291.600 -291.600 -291.600 -291.600

Politikomrade:
61, Kultur og
Fritid Anlaeg -116.800 116.800 0 0 0
Politikomrade:
70,
Arbejdsmarked
oq Job Drift -2.665.200 2.688.400 2.793.400 2.792.800 2.792.800
Politikomrade:
80,
Administration
og planlaeqninq Drift -631.800 -731.800 -731.800 -731.800 -731.800

Politikomrade:
82, Finansierinq Drift -4.830.000

Politikomrade
83 Ejendomme
& Service Drift -684.600 -584.600 -584.600 -584.600 -584.600

Politikomrade:
80,
Administration
oq planlaeqninq Anlseq -2.429.500 0 0 0 0

I alt
14.723.10

O
3.084.50

0
5.678.50

O
5.677.90

0
5.318.90

O

Komvnunikation
Intet at tilf0je
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Sagens tidiigere be han   i tig
Budgetopf0lgning 2 er blevet behandlet i fagudvalgene i maj 2017 og sendt til videre
behandling i 0konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag
Bilag 2. Likviditetprognose ultimo april 2017
Bilag 1 Budgetaendringer, Budgetopfplgning 2 01) 2017.pdf

Beslutning 0konomiudvalget den 08-06-2017
0konomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mpdet.
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0konomiudvalget

Punkt:
Acadre sagsnr.:

6
17/6719
84.03.00A00
01) -  ben sag
08.06.2017

Journalnr.:
Sagsforl0b:
Mbdedato:
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Christian Buch S0rensen

KommumaSwalg 2017 - aktiviteter til fremme af
valgdeltagelsem

Baggrumd
KL har udsendt et inspirationskatalog med titlen  Kommunalvalg 2017 . I
inspirationskataloget lancerer KL kampagnen  Tasnk dig om, for du ikke stemmer".

KL havde en tilsvarende kampagne op til kommunalvalget i 2013, og Horsholm Kommune
benyttede sig til en vis grad af KL's kampagnemateriale.

Valgdeltagelsen i 2013 var vassentligt hojere end ved de to foregaende kommunalvalg.

Administrationen foreslar pa den baggrund en drpftelse af en raekke initiativer, der spiller
ind i kampagnen og understptter dens mal: En 0get valgdeltagelse.

Forslag
Administrationen foreslar at ivasrksaette fplgende tiltag for at understptte og styrke
valgdeltagelsen ved kommunalvalget 21. november 2017:

1. At benytte KL s kampagnepakke
2. At indga i samarbejde med TV2 Lorry, herunder medvirke til at arrangere live

valgdebat i Trommen den 2. november 2017
3. At anvende Hprsholm Kommunes facebookside op til og pa valgdagen
4. At gennemfpre en tegnekonkurrence i daginstitutioner/skoler

Administrationen foreslar endvidere, at fplgende yderligere tiltag drpftes:

5. Tilbud om korsel til gangbesvaarede aeldre
6. Gratis kaffe og kage pa valgdagen
7. Mobil brevafstemning

Sagsfremstilling
Stemmeprocent i 2013 i H0rsholm Kommune
Stemmeprocenten ved valg til kommunalbestyrelsen i Hprsholm Kommune har udviklet sig
hen over arene, og saerligt ved sidste kommunalvalg tog valgdeltagelsen en hop opad.
Stemmeprocenten i 2005 var 72,2: i 2009 var den pa 72,0 og i 2013 var den oppe pa 77,1.
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Overvejelseme omkring, hvilke malgrupper Hprsholm Kommune pnsker at understptte
yderligere, kan baseres pa tallene for Hprsholm Kommune i en videnskabelig underspgelse
udfprt af Institut for Statsvidenskab pa Kpbenhavns Universitet, som Hprsholm Kommune
deltog i i forbindelse med kommunalvalget i 2013. Hprsholm Kommune forventer ogsa at
deltage i den videnskabelige underspgelse om valgdeltagelsen i 2017.

Stemmeprocenten i 2013 i Hprsholm Kommune opdelt pa aldersgrupper sa saledes ud:

Alder Pet
18 79,3
19-21 62,6
22-29 49,3
30-39 68,6
40-49 77,0
50-59 79,6
60-69 86,1
70-79 86,9
80-89 72,8
90-99 51,3

Som bilag 1 vedlasgges et kort, der viser den procentvise valgdeltagelse i Hprsholm
Kommune i 2013 fordelt geografisk. Som det fremgar af farvemarkeringerne pa bilaget, var
stemmeprocenten generelt hpj og ganske jaevnt fordelt over kommunens boligarealer.

Uddrag af bilag 1
Hansen, Kasper M. (2015) Geografiske kort over valgdeltagelsen ved KV2013. Kpbenhavns
Universitet, Institut for Statskundskab. Kortet er inddelt i feltet a 100x100 meter. Kun
fetter med mindst 20 vaslgere er markeret p§ kortet. For farvesignatur, se bilaget.
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FokusomrSder op til kommunal alg 2017
Nar H0rsholm Kommune overvejer, hvilke tiltag der kan vaere relevante for at 0ge
valgdeltagelsen ved KV 2017, er det vigtigt, at tiltagene ikke blot 0ger
brevstemmeprocenten pa bekostning af valgdeltagelsen pa valgdagen. De tiltag, som
besluttes, b r derfor 0ge den samlede valgdeltagelse og dermed stemmeprocenten.

Ser man pa valgdeltagelsen fordelt pa aldersgrupper, ser det ud til at kunne vaere saerligt
relevant at overveje tiltag, der rettes mod gruppen mellem 22-29 ar (blandt andet unge
bpmefamilier) samt det aeldste segment 90-99 ar (markeret med rpdt ovenfor). Det
handler om at  nudge , dvs. give et Mile puf eller understptte en adfaerd.

1. KL s kampagnepakke
Kommunernes Landsforening vil igen i ar gpre en indsats for at fremhaeve den store
forskel, som kommunerne gpr for hver enkelt borger. De lancerer en kampagne, der skal
vaere med til at sikre en hpj valgdeltagelse ved kommunalvalget. KL kan levere indhold i
form af skitser til plakater, bannere, grafikker og korte film, som kan medvirke til at skabe
synlighed omkring det at stemme til kommunalvalget.

Som bilag 2 vedlaagges KL s "Inspirationskatalog - kommunalvalg 2017", hvor kampagnen
er beskrevet naermere.

Administrationen foreslar, at vi benytter os af KL's rammer og skitser i kommunikationen
op til kommunalvalget.

2. Samarbejde med TV2 Lorry
TV2 Lorry har mange og store ambitioner for kommunalvalget og har et pnske om, at
kommunens borgere skal maerke, at valget handler om deres hverdag, det sted de bor.

TV2 Lorry  saetter det store kavaleri ind  og opretter en valg-hjemmeside til alle regionens
34 kommuner under www.tv2lorry.dk. For hver kommune kan man fra og med den 15.
oktober finde:

» Din kommune pa 60 sekunder
© Hvem er opstillet, og hvad mener de?
® Videopraasentation af opstillede lister
© Nyheder om valget i din kommune
© De vigtigste emner og debatten
© Vilde radhushistorier

Live valgdebat og vselgermode
TV2 Lorry pnsker desuden at indga et samarbejde med Hprsholm Kommune om at
arrangere en 40 minutters live valgdebat med kommunens spidskandidater torsdag d. 2.
november 2017 fra kl. 15. TV2 Lorry kommer med rammerne og ingredienserne til en
paneldebat, og Hprsholm Kommune kan hjaelpe til med, at det bliver en valgfest ved fx at
involvere erhvervsliv og foreninger.

Som bilag 3 vedlaagges brev fra TV2 Lorry om valgdaakningen og valgdebatten.
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Administrationen foreslar at indga i det foreslaede samarbejde med TV2 om valgdebatten,
og at debatten finder sted i Trommen. Samtidig laegger administrationen op til, at de lokale
partiers vaalgermpde, som har tradition for at finde sted op til kommunalvalg, planlaegges
omkring samme begivenhed. Ved at kombinere de to arrangementer opnar vi
stordriftsfordele, ved at borgere allerede er samlet, samt stprre opmaerksomhed og
festligholdelse i forhold til begge arrangementer.

3. Indsats p& soci le medier
Stemmekulturen i Danmark er staerk, og 93% af alle stemmeberettigede borgere f0ler sig
forpligtet til at stemme. Yderligere viser underspgelser, at det at stemme er en social
aktivitet, og i den anledning pnsker administrationen at gpre borgere opmaerksom pa at
melde ud pa de sociale medier, nar de har brugt deres stemmeret pa et af de lokale
valgsteder. Omtalen kan v ere med til at  nudge  andre borgere til at komme ud af dpren
og huske at stemme.

Administrationen foreslar, at Hprsholm Kommunes facebookside anvendes op til og under
valgdagen bade til ovenstaende opfordring og til generel oplysning om valget og
valgrelaterede tiltag.

4. Tegnekonkurrence i daginstitutioner/skoler
For at understptte en hpjere stemmeprocent blandt bpmefamilierne, foreslar
administrationen, at der afvikles en tegnekonkurrence i daginstitutionerne samt evt. de
fprste skoleklasser med relation til valget. Tanken er, at bprnene opfordres til at
tegne/farvelasgge en tegning i deres daginstitution/skole, der sa kan afleveres pa
foraeldrenes afstemningssted pa valgdagen i en saerlig stemmeboks. Ved valgdagens
afslutning skal der sa vaere udvaelgelse af den bedste tegning (evt. opdelt i nogle
aldersgrupper) og praemier.

Pa den made far foraeldrene et incitament til at tage ned til valgstedet og stemme, og
bprnene far forhabentlig en sjov oplevelse, og familierne far anledning til at tale om, hvad
der sker ved et valg, og hvad det betyder.

Administrationen foreslar, at der arbejdes videre med initiativet.

0vrige muligheder til drpftelse

5. Tilbud om kprsel til gangbesvaerede seldre
Der gpres i forvejen styrket indsats over for aeldre borgere, herunder borgere i alderen 90-
99 ar, for at gpre dem opmasrksom pa, at de kan anmode om at stemme i eget hjem, nar
de er forhindrede i at mpde frem pa afstemningsstedet pa valgdagen pa grund af deres
helbred. Nar sadan anmodning indgives rettidigt, kommer Borgerservice ud sammen med
en tilforordnet og modtager brevstemmerne fra de aaldre, der har anmodet herom.

En raekke kommuner har som supplement til denne mulighed indfprt tilbud om kprsel til og
fra valgstederne til gangbesvaarede aeldre og andre, som pa grund af sygdom eller
manglende fprlighed ikke selv har mulighed for at komme til afstemningsstedet.

6. Mobil brevafstemning
Det fremgar af § 59 i den kommunale og regionale valglov, at enhver borger kan
brevstemme i enhver kommune her i landet, ligesom det kan ske ethvert sted i kommunen
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(herunder ved mobile brevstemmesteder som eksempelvis en valgbus) og ikke kun pa
folkeregisteret, som det har vasret tilfasldet efter de tidligere regler (fpr 2013),

Hprsholm Kommune kan overveje at rette en saerlig indsats mod malgruppen af isser de
yngre bpmefamilier, som har svaert ved at na at fa stemt pa valgdagen, i form af mobil
brevafstemning i fx Hprsholm Midtpunkt. Forud for et sadant arrangement, bpr der mindst
en dag fpr gennemfpres et politisk arrangement, der fortaaller om vigtigheden af at stemme
og dermed fa indflydelse gennem den demokratiske valgproces.

Ved den tidsmsessige forskydning opfylder kommunen kravene til, at der ikke ma ske
agitation i umiddelbar tilknytning til en brevafstemning. En mobil brevafstemning skal
afskasrmes og forega i et neutralt omrade, saledes at der ikke foregar valgagitation i
umiddelbar nasrhed af stedet, hvor der brevstemmes.

Arrangementet bpr fremsta som et ekstra tilbud i tillaeg til den sasdvanlige ekstraordinasre
Iprdagsabning i Borgerservice de seneste 2 eller 3 Iprdage fpr valgdagen (i valgloven er der
kun krav om lordagsabent den sidste Iprdag fpr valgdagen).

Tiltaget bpr afvikles i sidste halvdel af oktober maned, da kandidatlisterne bpr vaere
godkendte.

I forbindelse med kommunalvalget i 2013 besluttede kommunalbestyrelsen, at der ikke
skulle etableres mulighed for brevafstemning pa Rungsted Gymnasium, men at der i stedet
skulle arbejdes videre med kampagner, der understpttede alles stemmeafgivning pa
valgdagen.

7. Gratis kaffe og kage p3 valgdagen
For at lokke borgere ned til valgstederne pa valgdagen, kan administrationen foranledige,
at der serveres kaffe og kage valgdagen igennem, og at der oplyses herom i en
pressemeddelelse og pa sociale medier. Chokolade til fprstegangsvaelgere er ogsa en
mulighed, selv om statistikken dog viser, at fprstegangsvaalgernes valgdeltagelse er relativt
hpj, jf. ovenfor.

Bilag
Bilag 1 - valgdeltagelse KV2013 fordelt geografisk.pdf
Bilag 2 - KL - Inspirationskatalog - Kommunalvalg 2017.pdf
Bilag 3 - Brev fra TV2 Lorry om valgdaekning og valgdebat.pdf

Beslutning 0konomiudvalget den 08-06-2017
0konomiudvalget principgodkendte administrationens forslag 1-7 og besluttede, at
administrationen skal fremlasgge beslutningsoplasg til endelig godkendelse med belysning
af de pkonomiske konsekvenser af forslagene.

Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i m0det.
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0konomiiudlvalget

Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforl0b:
Mpdedato:
Sagsansvariig enhed:
Sagsbehandler:

7
16/21085
82.02.00G10
0U-KB -  ben sag
08.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Anne Holmegaard

Forlaengelse af aftale om benyttelse af arealer mv.
for Kokkedal Golfklub

Baggrund
Kokkedal Golfklub 0nsker en forlaengelse af aftale om brug af arealer samt leje af
bygninger.

Forslag
Administrationen foreslar, at 0konomiudvalget og Kommunalbestyreisen dr0fter og
beslutter, om man 0nsker at forlaenge kontrakten med 19 ar frem til 1. januar 2047 og
ans0ger NaturErhvervstyrelsen om tilladelse til forlaengelsen, hvorefter kontrakten l0ber i
tilsammen knapt 30 ar.

Sagsfremstilling
Den gseldende aftale med Kokkedal Golfklub om brug af arealer til 18 hullers golfbane
udl0ber i princippet den 1. januar 2028 idet tilladelsen fra Jordbrugskommissionen for
Frederiksborg Amt af 8. november 1996 er givet frem til 1. januar 2028, hvor arealet skal
geninddrages til jordbrugsmaessig drift.

Kokkedal Golfklub har ifplge aftalen pligt til for egen regning at drive en 18 -hullers
golfbane pa arealerne. Den almindelige vedligeholdelse og drift af arealerne, bortset fra
offentlige stier, pahviler golfklubben, der skal overholde den til enhver tid geeldende
driftsplan og plejeplan.

Herudover lejer Kokkedal Golfklub del af Avlsbygningen og Stakladen. Disse lejemal er
uopsigelige fra kommunens side frem til 01.01.2028, hvor lejeforholdene udlpber.

Kokkedal Golfklub pnsker en forlaengelse med 19 ar til den maksimale aftaleperiode, der er
lovlig nemlig 30 ar frem til 1. januar 2047. Det muliggpr at Kokkedal Golfklub kan foretage
investeringer pa rimelige vilkar.

Administrationen har derfor gennemgaet sagen og vilkarene og udfeerdiget udkast til en
allonge til gaeldende aftale.

Allongen indeholder en forlaengelse af aftalen om brug af arealerne til golfformal i
yderligere 19 ar frem til 1. januar 2047.
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Det er en betingelse for en forlsengelse af aftalen i yderligere 19 ar, at
NaturErhvervstyrelsen giver den forn0dne tilladelse til anvendelse af jorden til golfformal
frem til 1. januar 2047.

Samtidig forlaenges lejekontrakten vedr0rende Stakladen og samt brugsaftale vedr.
grundareal, matr. nr. 3 be, hvorpa Kokkedal Golfklub har opf0rt klubhus, tilsvarende.

Den hidtil gaeldende aftale om leje af del af avlsbygningen frem til 1. januar 2028 udgar af
hovedkontrakten, idet der indgas saerskilt lejeaftale herom pa samme vilkar som hidtil.
Baggrunden herfor er, at der gaelder saerlige vilkar for avlsbygningen, hvor ogsa Kokkedal
Rideklub har lokaler.

Beslutning 0konomiudvalget den 08=06-2017
0konomiudvalget indstillede administrationens forslag om forlasngelse af kontrakten
godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mpdet.
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Sagsforl0b:
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Sagsansvarlig enhed:
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8
17/7798
25.45.00S00
0U - Lukket sag
08.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Sune Johansson

Inddrivelse af fortrinsberettigede krav

Beslutning 0koimomiudvalget den 08-06-2017
0konomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Troeis Moe (I) deltog ikke i m0det.
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0konomiudvalget

Punkt:
Acadre sagsnr.:
Joumalnr.:
Sagsforl0b:
M0dedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

9
17/746
00.16.00A00
0U - Aben sag
08.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Didde Wrang Riis

Fremti ens R dhus - det videre arbejde med
placeringsmuiigheder

Baggru d
Som en del af budgetplanlaegning i 2016 har Kommunalbestyrelsen i regi af Velfaerd
fremfor Mursten dr0ftet Fremtidens Radhus. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens
aprilseminar 2017 fremlagde administrationen notatet Fremtidens R§dhus -
Kommunalbestyrelses aprilseminar 2017 med overordnede beskrivelser af fire
placeringsmuiigheder for Fremtidens Radhus (se bilag). Pa selve aprilseminariet dr0ftede
Kommunalbestyrelsen de fire placeringsmuiigheder.

Pa baggrund af Kommunalbestyrelsens tilkendegivelser pa aprilseminariet den 21. april
fremlaegges i denne sag forslag til administrationens videre arbejde med beskrivelser af
mulige placeringer for Fremtidens Radhus.

Forslag
Administrationen anbefaler, at udvalget godkender forslaget:

Som led i at sikre et kvalificeret og oplyst beslutningsgrundlag, der indeholder flere
scenarier for placering af Fremtidens Radhus, arbejder administrationen videre med de fire
placeringsmuiigheder som beskrevet i notatet med saerlig vaegt pa at belyse muligheder for
at placere radhuset i Flprsholms bymidte (naevnes i ikke-prioriteret raekkefplge):

© Placering 1: Lagegyde 1 (barmark)
® Placering 2: Adalsparksvej 2 (barmark)
« Placering 3: Bibliotekstorvet 1 (Kulturhus Trommen og Codan

Flus) samt matrikel 171
© Placering 4: Flprsholm Alle 6 (barmark) - del af bymidten

(jf. bilag: Fremtidens RSdhus - Kommunalbestyrelsens aprilseminar 2017).

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen tilkendegav ved aprilseminariet 2017 en stor interesse for at se
naermere pa mulighederne for at placere et radhus i Flprsholm Bymidte - herunder saerligt
muligheden for at placere radhuset i/omkring Kulturhus Trommen. Radhuset vil her ligge
centralt for byens borgere og sammen med Kulturhuset kunne udg0re et  Byens hus  for
kommunens borgere.
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Der blev pa aprilseminariet endvidere udtrykt pnske om, at holde organisationen samlet,
men ogsa interesse for at hpre om muligheder for at organisere i sakaldt front office og
back office. I forlsengelse af begge synspunkter, er det relevant at arbejde videre med de
resterende placeringsmuligheder samt kombinere med andre muligheder, f.eks. den
tidligere politistation.

Jf. tidsplan fremvist pa aprilseminariet 2017 forventes det, at business cases for Fremtidens
Radhus kan fremlasgges foraret 2018.

0komomi/personale
Det forventes, at ekstern konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af businesscases
- saerligt pa placering pa bibliotekstorvet 1 (Kulturhus Trommen), vil belpbe sig pa 1,5-2
mio.kr. Bevillingssag vil blive fremlagt senere. Omkostninger vil indga i den samlede
businesscase for Fremtidens Radhus.

Kommunikatioini
Der vil l0bende blive givet information til medarbejdere pa radhuset om projektet. I kraft af
det pagaende arbejde inddrages relevante medarbejdere og ledere Ipbende i projektet. Den
brede inddragelse af medarbejdere afventer beslutning om endelig placering af Fremtidens
Radhus. Desuden udarbejdes en samlet kommunikationsplan inklusiv fokus pa
kommunikation til kommunens borgere.

Sagens tidligere hehandling
Ingen bemasrkninger.

Bnlag
Fremtidens Radhus - Kommunalbestyrelsens aprilseminar 2017

Beslutning 0konomiudvalget den 08-06-2017
0konomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Nadja Maria Flageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mpdet.
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0konormiidvalget

Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforl0b:
M0dedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

10
17/7475
82.20.00S00
0U - KB - Aben sag
08.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Jane Thomsen

Frigivelse af anlaegsmtdler til NaturffagsSokale
Usser0d Skole

Baggrurad
I forbindelse med Budgetaftale 2015-2018 blev der afsat midler til ombygning af
Naturfagslokale Usser0d Skole.

Forslag
Administrationen foreslar, at 0konomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler

At frigive det afsatte radighedsbelob pa 2.123.000 kr. til Naturfagslokale pa
Usser d Skole

Sagsfremstilliing
Team Ejendom er i gang med at planlaagge projektet i samarbejde med Usserpd Skole

0konomi/personale
Bevillingsskema 

Bel0b hele kr.

Tillaegsbevilling Indevserend
e 3r

Overslagsd
r xxxx

OverslagsS
r xxxx

OverslagsS
r xxxx

Overslagsd
r xxxx

Drift

Politikomrade:

Anlaeg

Politikomrade:

I alt 0 0 0 0 0

Anlaegsbevilling:
(igangsaetningstilladels
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e)

Politikomrade: 301201
Naturfagslokale
Usser0d Skoie

2.123.000

Politikomrade:

I alt 2.123.0000 0 0 0 0

Beslutning 0komiomiudvalget den 08-06-2017
0konomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mddet.
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0konomiudvallget

Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforl0b:
M0dedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

11
17/7799
13.02.00060
0U-KB - Aben sag
08.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Christian Buch S0rensen

Horsholm Vand ApS - ansogning om kommunal
Icinegaranti for investeringsudgifter 5 2017

Baggrund
0konomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal behandle en ans0gning fra H0rsholm Vand
ApS om kommunal lanegaranti til byggekredit og Ian inden for en maksimal kreditramme
pa 34.716.000 kr. Belpbet vedrprer finansiering af investeringsudgifterne til vandselskabets
anlasgsudgifter i 2017.

Forslag
Administrationen foreslar,

® at godkende en kommunal garantistillelse for maksimalt 34.716.000 kr. for
Hprsholm Vand ApS  investeringsudgifter i 2017 samt viderefprte projekter fra
tidligere ar

® at kommunen skal opkraave en engangsprovision pa 0,5 % af kreditrammen,
svarende til 173.580 kr.

Sagsfremstilling
Hprsholm Vand ApS har ved brev af 10. april 2017 anspgt om kommunal garantistillelse for
selskabets investeringsudgifter til anlasgsarbejder inden for drikke- og spildevandsomradet
i 2017. Garantien skal daekke en maksimal kreditramme for 2017 pa 34.716.000 kr.,
inklusive viderefprte projekter fra tidligere ar pa 18.461.000 kr. Anspgningen med bilag
fremgar af bilagene til dagsordenspunktet.

Belpbet omfatter:

Drikkevand 2.175.000 kr.
Spildevand 32.541.000 kr.
I alt 34.716.000 kr.

Med en kommunal garanti vil Hprsholm Vand ApS kunne opna et Ian hos KommuneKredit
pa mere fordelagtige vilkar, hvorved de renteomkostninger, der skal indregnes i
vandpriserne, belaster vandprisen mindst muligt, hvilket vil vaere til gavn for forbrugerne.

Der spges om samtidige garantistillelser til byggekredit og Ian. Byggekreditten optages i
KommuneKredit medio 2017 og omlaagges til endelig finansiering (Ian) med en Ipbetid pa
25 ar senest den 31. marts 2018, men dog med mulighed for 1 ars forlaangelse af
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byggekredit for omkostningerne til de anlaag, der ikke er ibrugtaget/faardige pr. 31.
december 2017 (hvilket tilsvarende vil forlsenge den samlede garantistillelse med et ar).

Hjemlen til at yde garantien findes i § 16 i vandsektorloven. Formalet bag bestemmelsen er
at sikre, at vandselskaberne kan finansiere deres anlaagsudgifter pa fordelagtige vilkar.

Kommunen er i forbindelse med garantistillelsen forpligtet til at opkraave en
markedsmaassig garantiprovision.

Kommunalbestyrelsen har ved tidligere beslutninger om garantistillelse for Horsholm Vand
ApS  investeringsudgifter besluttet at opkraave garantiprovision med et engangsbelpb pa
0,5 % af kreditmaksimum (garantisummen) ud fra en vurdering af, at kommunen ved
garantistillelsen alene patog sig en meget Mile risiko, da selskabet forventes altid at kunne
forrente og afdrage de optagne Ian. Niveauet for garantiprovision har vaaret i trad med
andre tilsvarende sager, herunder i relation til Norfors (davaarende Nordforbraanding), hvor
sporgsmalet har vaaret drpftet mellem de deltagende kommuner.

Pa den baggrund foreslar administrationen, at der ogsa denne gang opkrseves en
engangsprovision pa 0,5 % af garantistillelsen (kreditmaksimum), svarende til 173.580 kr.

Horsholm Vand har anmodet om, at der ikke opkraeves garantiprovision af den del af
garantien, som vedrorer viderefprte projekter fra tidligere ar, da denne del ogsa har vaaret
omfattet af kommunens tidligere garantistillelse, som der er opkrasvet garantiprovision for.
Eventuel forholdsmaessig refusion af tidligere betalt garantiprovision bor dog handteres
administrativt som et separat sporgsmal, sa det sikres, at der foretages en korrekt
opgprelse, og sa det ikke giver anledning til tvivl om, at kommunen opkraaver
markedsmaessig provision for den fulde garantistillelse i overensstemmelse med de
gaeldende regler.

De kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer i bestyrelsen for Hprsholm Vand
ApS - Morten Slotved (C), Jan H. Klit (C), Henrik Peulicke (C) og Anne Ehrenreich (V) - ma
betragtes som inhabile og kan derfor ikke deltage i sagens behandling i okonomiudvalget
og i kommunalbestyrelsen.

0konomi/personale
Efter lanebekendtgorelsen (bekendtgprelse om kommunernes lantagning og meddelelse af
garantier mv.) § 3, stk. 3 henregnes garanti for Ian optaget af forsyningsselskaber til
investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgifter ved
kloakering og rensningsanlaeg ikke til kommunernes lantagning.

Betaling af provision for garantistillelsen vil indga som en indtsegt i kommunen, og
kommunen vil derfor opna en indtsegt pa 173.580 kr., hvis administrationens indstilling
godkendes.

Bevillingsskema

Bel0b

Tillsegsbevilling Drift/anlae
g m.v

Indevaerend
e3r

Overslags3
r 1

OverslagsS
r 2

Overslags3
r 3

Politikomrade: 82 Drift -173.580

Politikomrade:
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I alt -173.580 0 0

Anlaegsbevilling:
(igangsastningstilladels
e) 
Politikomrade:

Politikomrade:

I alt 0 0 0 0

Bniag
Ans0gning om kommunal garantistillelse 2017.pdf
Bilag 10.1 4 ars Budget 2017-2020 Drikkevand.pdf
Bilag 10.2 4 ars Budget 2017-2020 Spildevand.pdf

Beslutning 0konomiudvalget de  08-06-2017
0konomiudvalget indstiliede administrationens forslag godkendt.

Borgmester Morten Slotved (C) var inhabil i forhold til sagen og deltog ikke i punktet.

Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deitog ikke i mpdet.
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0konomiudvalget

Punkt:
Acadre sagsnr.:

12
17/7827
03.02.00G00
0U-KB - Lukket sag
08.06.2017

Journalnr.:
Sagsforl0b:
M0dedato:
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Cigdem Koyuncu

Sa!g af Gyngehestem til  oligformdl

Besluining 0lkonoiniiudvalget den 08-06-2017
0konomiudvalget indstillede administrationens forslag 1, 2, 3c og 4 godkendt med de
praeciseringer, der fremgar af sagens bilag 3.

Annette Wiencken (V) stemte imod.

Nadja Maria Hageskov (C) og Troels  oe (I) deltog ikke i m0det.
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0konomiudvaIget

Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforl0b:
M0dedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

13
15/22724
03.01.00A00
§17.4, 0U - Aben sag
08.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
John Larsen

Anwendelse af So  ies hus til flygtni gebolsg

Baggr oci
Muligheden for at bruge Sophies hus, Sophielund 82A til midlertidig boligplacering af
flygtninge er primo 2016 blevet behandlet i bade §17,4, 0U og KB. Her blev det besluttet,
at administrationen skulle forhandle med HAB om erhvervelse af ejendommen.

Administrationen har vaeret i dialog med HAB, som ikke pnsker at erhverve ejendommen,
hvorfor administrationen igen har forelagt muligheden for at anvende ejendommen til
boligplacering af flygtninge. § 17, stk. 4-udvalget bad pa mpdet den 23. februar om at
administrationen fremlaegger ny sag om mulighederne.

Forslag
Administrationen indstiller overfor §17, stk. 4 forslag om at istandsaette og indrette Sophies
hus til midlertidig boligplacering af flygtninge med fokus pa beboelse for en familie.

Sagsfremstill ng
Administrationen har vaeret i dialog med HAB om erhvervelse af ejendommen. Det pnsker
HAB ikke.

Huset er egnet til indretning til en familie, evt. med plejekraevende familiemedlem.

Det er tidligere blevet oplyst, at det vil koste 300.000 at istandsaatte ejendommen, men
administrationen har indhentet et underhandstilbud pa 200.000 kr.

0konomi/personaIe
Udgiften pa 200.000 kr. finansieres af anlaegsbudgettet til erhvervelse og indretning af
ejendomme til flygtningeformal.

Sagens tidligere behandling
§17.4 - 26. november 2015

0U - 11. februar 2016

KB - 29. marts 2016
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Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Boligplacer ng flygtninge  en 18-05-=
2017
§ 17, stk. 4-udvalget godkendte administrationens indstilling.

Fravasrende:
Troels Moe, Allan Ludvigsen, J0rgen J0rgensen

Beslutning 0ko omiu vaIget den 08-06 2017
Sagen blev taget af dagsordenen.

Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i m0det.
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0konomiudvalget

Punkt:
Acadre sagsnr.:

14
17/4194
01.02.05P16
MPU - 0U - KB - Aben sag
08.06.2017

Journalnr.:
Sagsforl0b:
M0dedato:
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anne Ulrik Westergaard

Forslag til Lokalplan 166   Taet-lav boligbebyggelse
wad Louis Petersensvej

Baggrund
H0rsholm Kommune offentliggjorde i midten af april 2017 vinderprojektet for det offentlige
udbud af Hannebjerg - Louis Petersensvej 11. Projektet er i strid med gseldende
Byplanvedtaagt nr. 19, som udlaegger omradet til offentlige formal i form af plejehjem, og
kraever derfor udarbejdelse af en ny lokalplan. Forslag til Lokalplan 166 - Taet-lav
boligbebyggelse ved Louis Petersensvej fremlaegges til politisk behandling med henblik pa
beslutning om offentlig fremlasggelse i perioden fra d. 26. juni 2017 til d. 20. august 2017.

Forslag
Administrationen indstiller, at Miljp- og Planlaegningsudvalget anbefaler overfor
0konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1) Forslag til Lokalplan 166 - Taat-lav boligbebyggelse ved Louis Petersensvej sendes i
offentlig h0ring i perioden fra den 26. juni 2017 til den 20. august 2017.

Sagsfremstilling
Proces
Punktet forelaagges 0konomiudvalget pa mpde d. 8. juni 2017, samme dag som Milj - og
Planlaegningsudvalgets ekstraordinaere mpde d. 8. juni 2017. Da mpderne ligger sa tset,
ledsages punktet ikke af en udvalgserklaaring fra Miljp- og Planlaegningsudvalget i
0konomiudvalgets dagsorden.

Mpdeforlpbet er begrundet i sagens karakter, der muliggpr et optimeret tidsforlpb for
lokalplanprocessen.

Savel MPU  s og 0U s udvalgserklaeringer forventes indeholdt i KB-dagsordenen i
overensstemmelse med kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4 og 5.

Lokalplanomrddets beliggenhed
Lokalplanomradet ligger centralt i det bebyggede miljp i den pstlige del af Hprsholm
Kommune. Lokalplanomradet er 10.565 m2 stort og afgraenses mod pst af Louis
Petersensvej, mod syd og nord af boliger i form af aben-lav villabebyggelse, og mod vest af
et stprre grpnt omrade, Nattergaleengen.
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Lokalplanens form l
Lokalplanen har til formal at muliggpre ny anvendelse af omradet til boligformal i form af
taat-lav boligbebyggelse i op til 2 etager.

Lokalplanen skal ligeledes sikre opfyldelse af kommunens kvalitetskrav til nye boligomrader
ved at fastlaegge regulerende bestemmelser for omradets udformning.

Lokalplan 166 aflyser ved endelig vedtagelse den gseldende Byplanvedtaegt 19.

Eksisterende forhold
Omradet indeholder en eksisterende plejehjemsbebyggelse opfprt i 1968.
Plejehjemsfunktionen blev nedlagt i 2012, da boligerne blev vurderet utidssvarende. Pa den
baggrund er det sidenhen besluttet, at bygningerne kan nedrives med henblik pa at
udnytte omradets attraktive beliggenhed til en ny anvendelse til boligformal.

Omradets oprindelige terraen har skranet forholdsvist jaevnt fra Louis Petersensvej ned mod
det grpnne omrade - et terraenfald pa i alt ca. 10 meter. I forbindelse med det tidligere
plejehjemsbyggeri blev det naturlige terraen reguleret saledes, at plejehjemsbyggeriet
ligger pa et plateau, to meter lavere end Louis Petersensvej, efterladende en stejl skraent
mod det grpnne omrade, Nattergaleengen.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for anvendelse til boligformal i form af taet-lave boliger.

Ny bebyggelse ma opfpres i maks. 2 etager, med en bygningsh0jde pa maks. 8,5 m.
Der ma maksimalt opfpres ny bebyggelse svarende til en bebyggelsesprocent pa 35 for
omradet under et.

Lokalplanen fastlaegger bestemmelser om bl.a. placering og udformning af ny bebyggelse,
materialevalg, opholdsarealer, terraenregulering samt parkerings- og adgangsforhold.

Projektet der ligger til grund for lokalplanen er udarbejdet af Dorte Mandrup Arkitekter for
den private bygherre.

Arkitektur
Den foreslaede bebyggelse bestar af op til 30 sammenbyggede boliger i 1-2 plan. Boligerne
er fordelt i mindre grupper - 3 grupper omkring hver sit faelles haveareal samt en
kantbebyggelse mod det grpnne omrade, Nattergaleengen.

Boligernes tage er en kombination af tage med ensidig taghaeldning og flade tage, hvis
udformning varierer fra bolig til bolig. Dette medvirker til, at den samlede bebyggelse far et
skulpturelt og varieret udtryk.

Det gennemgaende materiale i bebyggelsen vil vaere enten teglspan eller naturskifer pa
bade facader og tage med ensidig taghaeldning. Som kontrast hertil skal indgangspartier,
vinduer mm. udfpres med olieret hardttrae og glas. Dvs. materialer, der patinerer smukt,
og som skal medvirke til at give bebyggelsen en saeregen karakter.

Vandrette tagflader skal anvendes til tagterrasser eller beplantes med sedum.
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Terr sen
Lokalplanen fastlaegger, at det eksisterende terraen skal udjaevnes, saledes at der opstar et
mere jaevnt fald fra Louis Petersensvej mod Nattergaleengen, i form af terrasseringer - et
niveau for hver af de fire boligenklaver.

Adgangsforhold og parkering
Den eksisterede vejadgang til omradet fra Louis Petersensvej fastholdes, og herfra
etableres en stamvej langs omradets nordlige afgraensning.

Fra stamvejen udgar 4 stikveje til betjening af de enkelte boliger.

Parkering skal etableres dels i forbindelse med stamvejen, dels som laangdeparkering ved
stikvejene og/eller garager integreret i boligbebyggelsen.

Fri- og opholdsarealer
Til hver enkelt bolig skal der etableres privat udendprs opholdsareal i form af have/terrasse
pa terraan og tagterrasser.

For 3 af boliggrupperne skal der desuden etableres faalles haverum og faalles frugthaver
imellem boligerne.

I lokalplanomradets nordvestlige hjprne skal der desuden etableres et faalles opholdsareal
for den samlede bebyggelse med indretning af et faalles legeomrade.

Stiforbindelser
I forlaangelse af stamvejen etableres en stiforbindelse videre til Nattergaleengen, med
offentlig adgang, saledes at man til fods kan bevaege sig fra Nattergaleengen via stamvejen
videre til Flannebjerg.

Langs omradets sydlige afgraasning etableres en gangsti til intern forbindelse mellem
boliggrupperne.

Justering af projektet i forhold til konkurrenceforslaget
Stiforbindelse
I konkurrenceforslaget er en stiforbindelse med offentlig adgang placeres langs grundens
sydlige afgraensning. I forbindelse med Dorte Mandrups videre bearbejdning af
konkurrenceforslaget, har det vist sig at denne placering ikke giver de bedste betingelser
for offentlig adgang, da stien kommer til at forlpbe langs facaden pa de fire boliger som
ligger laengst mod syd. I lokalplanomradets sydpstlige hjprne bliver stien tilmed ledt
igennem en meget snaever passage afgraenset af en boligfacade mod nord og en hpj
skraent mod syd. Det er derfor tvivlsomt hvor mange, der ikke har ejerskab til omrade, som
vil benytte denne forbindelse til Nattergaleengen.

Det forslas derfor, at der etableres en alternativ stiforbindelse med offentlig adgang i
forlaengelse af stamvejen til Nattergaleengen, saledes at man til fods kan bevaege sig fra
Flannebjerg og Louis Petersensvej via stamvejen og stien til Nattergaleengen.

Stiforbindelsen, med den oprindelige placering langs lokalplanomradets sydlige
afgrasnsning, bevares, men som en intern sti til boligbebyggelsen.

Forhold til anden plartlaegning
Na turbeskyttelseslo ven
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St0rstedelen af lokalplanomradet er omfattet af to beskyttelseslinjer afledt af to
naerliggende gravhoje, bl.a. bronzealderhojen Hannebjerg beliggende umiddelbart over for
lokalplanomradet pa den anden side af Louis Petersensvej.

Idet lokalplanomradet ligger inden for det allerede bebyggede miljo og byudviklingen
muliggjort i naarvasrende lokalplan i anvendelse og omfang ikke vil adskille sig fra den
pvrige bebyggelse i omradet, vurderes udviklingen, der muligg0res ved lokalplanen ikke at
have betydning for oplevelsen af fortidsminderne.

Boligbebyggelsen, som muliggores i lokalplanen, vil fortsat sikre uhindret udsyn fra
Hannebjerg, 0st for Louis Petersensvej, hen over boligbebyggelsen mod Nattergaleengen.

Der er spgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18, der foreskriver en
beskyttelseszone pa 100 m omkring synlige fortidsminder. Fristen for at indgive
bemaerkninger i forbindelse med hpring er d. 1. juni 2017.

Kommuneplan 2013 - 2025
Lokalplanomradet ligger inden for rammeomrade 1.05, Hannebjerg i Kommuneplan 2013-
2025. Rammens anvendelse er boliger og offentlige form l.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, men i forbindelse med
kommuneplanrevisionen 2017 aendres anvendelsen til at vsere rent boligform3l og fra O-
ramme omrade til B-ramme omrade.

Byplanvedtaegt 19
Lokalplanomradet er i dag omfattet af Byplanvedtaegt 19, hvori omradet er udlagt til
offentlige formal i form af plejehjem. Byplanvedtaegten vil blive aflyst i sin helhed i
forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen, da lokalplanomradet er det eneste
tilbagevaerende omrade Byplanvedtaagt 19 er gaeldende for.

Miljovurdering
Lokalplan 166 er screenet i henhold til Lov om Miljpvurderinger af planer og programmer.
Der er vurderet, at lokalplanen ikke kraever udarbejdelse af miljovurdering.

Kommunikation
Forslag til Lokalplan 166 - Taet-lav boligbebyggelse ved Louis Petersensvej sendes i
offentlig hpring i perioden fra den 26. juni 2017 til den 20. august 2017.

I forbindelse med hpringsperioden inviterer bygherre naboerne til et orienteringsm de om
projektet.

Bilag
FORSLAG - Lokalplan 166 Taet-lav boligbebyggelse ved Louis Petersensvej.pdf

Beslutning Miljo- og Planlaegningsudvalget den 08-06-2017
Miljp- og Planlaegningsudvalget godkendte administrationens indstilling, idet den offentlige
hpringsperiode starter d. 21. juni 2017 og slutter d. 20. august 2017. Der inviteres til
orienteringsmpde torsdag d. 22. juni kl. 16.00 - 18.00 pa stedet.
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Fravaerende:
Ove Petersen (V), Troels Moe (I)

Besllutning 0kor omiudvalget den 0B-06-2017
0konomiudvalget indstillede Milj0- og Planlaegningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i modet.
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0konomiudvalget

Punkt:
Acadre sagsnr.:

15
17/6451
06.02.02K08
MPU, 01), KB - Aben sag
08.06.2017

Journalnr.:
Sagsforl0b:
M0dedato:
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Susanne Stegenborg

S0vamg - Igangsaetning af arbejdet mecl
omklassificeringen af vandlobet

Baggruod
Der er i budgettet afsat 200.000 kr. i 2017 til renovering af den darlige del af
rprstraskningen pa de r0rlagte vandl0b pa Spvangssystemet
Arbejdet gar i gang snarest. Derfor anmodes udvalget om at frigive bevillingen.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Miljp - og Planlaegningsudvalget indstiller til
0konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at frigive den afsatte bevilling pa 200.000 kr. til
renovering af rprstraekning pa Spvangssystemet

Sagsfremstilling
Ved udvalgets mpde den 16. marts 2016 besluttede udvalget at optage Spvangssystemet
som et kommunalt vandlpb. Der blev ved denne lejlighed afsat 200.000 kr. til bevilling i
2017 til renovering af de rprstraekninger pa vandlpbet, der er i darlig forfatning.
Beslutningen blev endelig vedtaget ved Kommunalbestyrelsens mpde den 25. april 2016,
og efterfplgende er der i budgettet afsat de npdvendige midler.
Da arbejdet med renovering af vandlpbssystemet pnskes i gangsat snarest, pnskes
bevillingen pa de 200.000 kr. frigivet.

Spvangssystemet er vist pa kortudsnittet herunder. De straekninger, der er i darlig
forfatning, er vist med pink og grpn. Det er straakningerne imellem dels Kohavedammen og
Kodammen og dels straekningen fra Kohavedammen og til rprledningen fra Kodam til
Dronningedammen.
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0konomi/personale
Bevillingsskema 

Belob hele kr.

Tillsegsbevilling
Indevserend

e Sr
OverslagsS

r xxxx
OverslagsS

r xxxx
OverslagsS

r xxxx
OverslagsS

r xxxx

Drift

Politikomrade:

Anleag

0konomiudvalget Torsdag den 08-06-2017 Side 42



0RSHOLM KOMMUNE

Politikomrade:

I alt 0 0 0 0 0

Anlaegsbevilling:
(igangsaetningstilladels
e)
Politikomrade: 071053 200.000

Politikomrade:

I alt 200.000 0 0 0 0

BCommuiniikatioini
I forbindelse med gennemf0relsen af arbejdet vil ber0rte parter blive informeret.

Sagens tidligere behandling
S0vangssystemet er flere gange behandlet i udvalget dels for klarlaegning af, om
vedligeholdelsen af vandl0bet er en kommunal opgave og dels for vurdering af, om
vandlpbet skulle optages som et kommunalt vandlpb.

Den seneste behandling, hvor udvalget besluttede at optage vandlpbet som et kommunalt
vandlpb, og hvor der blev afsat 200.000 kr. til renovering af rprstraekninger i darlig stand,
var:
Miljp- og Planlaegningsudvalget den 16. marts 2016
0konomiudvalget den 13. april 2016
Kommunalbestyrelsen den 25. april 2016

Bilag
Dagsordenspunkt fra KB beslutning den 25.04.16 fra sag 16/1590

Beslutning Milj0- og Planlaegningsudvalget den 17-05-2017
Miljp- og Planlaegningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt

Fravaerende:
Thorkild Gruelund (C), Ove Petersen (V)

Beslutning 0ko omiudvalget den 08-06-2017
0konomiudvalget indstillede Miljp- og Planlaegningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mpdet.
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0konomiudv lget

Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforl0b:
M0dedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

16
15/6725
01.02.03P15
MPU - 0U ¦ KB - Aben sag
08.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Rikke Krogsgaard Jakobsen

Forsiag til Kommuneplan 2017-2029

Baggrund

Kommuneplanen beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mal for de nasste 12 ar.

Forsiag til Kommuneplan 2017-2029 konkretiserer de temaer, som Kommunalbestyrelsen
prassenterede i plan- og baeredygtighedsstrategien »Strategi 2015«, og ersamtidig
kommunens strategiske arbejdsredskab, der koordinerer og prioriterer arealanvendelsen i
kommunen. Kommuneplanen revideres hvert fjerde ar.

I henhold til planlovens § 11 prsesenteres i dette dagsordenspunkt forsiag til Kommuneplan
2017-2029, med henblik pa offentlig fremlasggelse. Forslaget er udarbejdet som en
temarevision af Kommuneplan 2017- 2029, og kan ses pa hjemmesiden
www.forslaa.kommuneDlan.horsholm.dk

Forsiag
Administrationen indstiller, at Miljp- og Planlaegningsudvalget overfor 0konomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen anbefaler:

at godkende forsiag til Kommuneplan 2017-2029 til offentlig fremlasggelse i
perioden fra den 23.6 til den 1.9 2017.

at der i perioden afholdes et borgerarrangement, fx en byvandring med fokus
pa kommunens planlaegningsmaessige interesser. Eventuelt i uge 26 eller i uge 32.

Sagsfremstilling
Forsiag til Kommuneplan 2017-2029 udgpr et element i arbejdet med at konkretisere
kommunens vision. Hprsholm vil begejstre. Vi vil skabe inspirerende og grpnne rammer,
abne og inddragende faellesskaber og intelligente, effektive og baaredygtige Ipsninger.

Med Strategi 2015 blev det besluttet kommuneplanen skulle revideres delvist i form af en
temarevision. De fe   temaer, der danner grundlaget for revisionen af forsiag til
Kommuneplan 2017-2029, er:

® Boliger og byliv
® Kultur- og fritidsliv
® Handels- og erhvervsliv
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® Kysten
© Naturen

Pa baggrund af denne beslutning er kommuneplanen revideret. Der er i forbindelse med
revisionen desuden foretaget en omstrukturering af indholdet i den resterende del af
kommuneplanen. Denne omstrukturering har ikke medfprt vaesentlige aendringer i de dele
af kommuneplanen, der ikke var omfattet af tema-revisionen.

Struktur i forslag til Kommuneplan 2017
Kommuneplanen skal pa grundlag af en samlet vurdering af udviklingen i kommunen
fastlaegge:

hovedstruktur, som angiver de overordnede mal for udviklingen og arealanvendelsen i
kommunen,

retningslinjer for arealanvendelsen
rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen
kortbilag, hvor de afgraensede omrader, der knytter sig til kommuneplanens retningslinjer

og rammer vises
Kommuneplan 2017-29 er opbygget i 3 afsnit; vision, mal og retningslinjer og rammer for
lokalplanlaegning:

Vision
Den fprste del af kommuneplanen bestar af en vision, der i kort form beskriver de
malsaetninger for udviklingen, der er grundlag for kommuneplanen. Denne del beskriver
desuden Hprsholm Kommunes rolle i storre sammenhaenge, ligesom forholdet til vaesentlige
politikker og samarbejder beskrives.

Mal oq retnin slin er
I dette afsnit er kommunens hovedstruktur sammenholdt med retningslinjer for
arealanvendelse. Saledes er de overordnede mal for udviklingen og retningslinjer for
arealanvendelsen lagt sammen.

Mal og retningslinjeafsnittet bestar fplgende temaer:
Bosaetning og byudvikling
Erhverv og Turisme
Detailhandel
Kulturarv
Offentlig Service
Landskab og natur
Den grpnne struktur og friluftsliv
Den bla struktur og klima
Infrastruktur og tekniske anlaeg
St0j

Hvert tema indeholder en raekke undertemaer, der hver isaer indeholder malsaetninger,
redegprelse, kortbilag over arealanvendelsen samt retningslinjer for denne
arealanvendelse. Pa denne made er der en klar forbindelse fra malsaetningerne for de
enkelte omrader til deres udmpntning pa kortbilag og retningslinjer.

Rammer for lokalolanlaegningen
Kommuneplanen skal indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de
enkelte dele af kommunen. Rammerne skal udgore et fyldestgprende grundlag for
vurderingen af, om indholdet i en lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen.
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Rammerne skal derfor vaere sa pr cise med hensyn til angivelse af anvendelse,
bebyggelsens art og omfang mv. samt den geografiske afgraensning, at det umiddelbart
fremgar, hvilke lokalplanbestemmelser, der kan fastssettes.

Vaasemtlige sendringer
Kommuneplan 2017-29 bygger i stort omfang pa en viderefprelse af Kommuneplan 2013-
25. Enkelte temaer er justeret og tilpasset nye love, overordnet planlaegning med mere, og
der er oprettet enkelte helt nye temaer.

1. Fol ende vaesentli e tilfoielser er foretaoet:
Tilvejebringelse af en fortastningsstrategi, der skal danne grundlag for at byudvikling i
Hprsholm Kommune skal ske med fokus pa styrker i det byggede miljo, herunder saerligt:
arkitektur, kulturarv, byrum, bevaegelse og natur.

2. Folqende Vcesentli e iusterinqer er foretaoet i detailhandelsstrukturen:
Der er foretaget sendringer i detailhandelsstrukturens fysiske afgrasnsning og rammer.
Samlede detailhandelsrammer og bestemmelser om butiksstorrelser er uaendrede.

For bydelscentrene Kokkedal og Rungsted er der foretaget udvidelse af centrenes fysiske
udstrsekning. Dette skyldes, at det ikke inden for den tidligere afgrsesning af
bydelscentrene har vseret muligt at realisere hverken tildelte butiksstprrelser eller samlet
detailhandelsramme. Samtidig betyder den udvidede afgraesning, at bydelscentrenes
rammebestemmelser nu i hojere grad kan understptte realisering af potentialerne i kraft af
begge centres stationsnaere beliggenhed. Der gives ikke mulighed for mere detailhandel.

For lokalcentrene er antallet af centrene nedbragt fra 6 til 5 centre. Baggrunden herfor er,
at det tidligere lokalcenter Alsvej'/0rbaekvej er overgaet til status som enkeltstaende butik
til omradets lokale forsyning efter en konkret vurdering. For de pvrige lokalcentre er disse
nu udskilt i sserskilte centerrammer - 1.C5, 1.C6, 1. C7, 1.C8 samt 2.C2 - med henblik pa
opna en administrativ forenkling, der afspejler de faktiske forhold.

3. Foloende vassentliae tilfoielser er foretaoet iht. til statens interesser i planlseoningen
2017:

® Tilvejebringelse af retningslinjer vedr. digital infrastruktur,
herunder antennemaster.

® Tilvejebringelse af retningslinjer og retningslinjekort vedr. Det
Grpnne Danmarkskort. (kort bestar af eksisterende udpegninger)

• Tilvejebringelse af retningslinjer og retningslinjekort vedr.
Grundvand og drikkevand. (kort bestar af eksisterende
udpegninger)

• Tilvejebringelse af retningslinjer og retningslinjekort vedr.
Vandlpb og soer. (kort bestar af eksisterende udpegninger)

4. Foloende veesentliae iusterinqer er foretaoet i rammestrukturen:

® I afsnittet om de generelle rammer er der foretaget asndringer og
justeringer med henblik pa at opna en administrativ forenkling.

© For rammeomraderne 1.B2 - Johannevej, Selmersvej m.fl. samt
2.B4 - Gogevangskvarteret der er uplanlagte omrader, foreslas
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det maksimale antal etager aendret fra 1 etage 4- udnyttet
tagetage til 2 etager. Saledes at der er en overensstemmelse
med bygningsreglementets bestemmelser vedr. hpjder i aben-lav
boligomrader, samt st0rre arkitektonisk raderum. Der vil fortsat
vasre servitutter der indskrsenker mulighederne.

© For Hdrsholm Bymidte er rammestrukturen administrativt
forenklet saledes, at bymidten nu bestar af 3 rammeomrader
mod tidligere 7. Herudover er afgrsensningen tilpasset saledes, at
den retvisende afspejler bymidtens udstraakning ved indlemning
af omrader ved Usserpd Kongevej.

Alle aandringer fremgar detaljeret af bilag 1.

MiIj0screening
Efter lov om miljpvurdering af planer og programmer skal kommuneplanen miljpvurderes.
Miljpvurderingen er begraenset til de dele, som indeholder aandringer i forhold til den
gaaldende planlaegning.

Planaendringerne er gennemgaet og vaesentlige aandringer milj0screenet. Herunder
tilfdjelse af fortaatningsstrategi, justeringer i detailhandelsstrukturen, tilf0jelse af afsnit
vedr. digital infrastruktur og justeringer i rammestrukturen.

Pa baggrund heraf konkluderes det, at det ikke er npdvendigt at gennemf0re en egentlig
milj0vurdering i henhold til lov om milj0vurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (LBK nr. 425 af 18/05/2016), da aendringerne ikke medfprer vaesentlig
indvirkning pa miljpet.

Screeningen har vaeret sendt til udtalelse ved de berprte myndigheder. Miljpscreeningen
fremgar af bilag 2, der er ingen bemaerkninger fra de berprte myndigheder.

Forslag til den videre tidsplan
Juni- Aug 2017: Offentlig hpring, evt. med borgerarrangement.
Okt - Nov 2017: Behandling af hpringssvar i kommunalbestyrelsen med henblik pa

godkendelse
Dec 2017: Offentlig bekendtgprelse

Bilag
Bilag 1 - Oversigt over rettelser
Bilag 2 - Milj0screening_KP17

Beslutning Milj0- og Planlsegningsudvalget den 17-05-2017
Milj0- og Planlaegningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt.

Fravaerende:
Thorkild Gruelund (C), Ove Petersen (V)

Beslutning 0konomiudvalget den 08-06-2017
0konomiudvalget indstillede Miljp- og Planlasgningsudvalgets indstilling godkendt.
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Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i m0det.
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0konomiudvalget

Punkt:
Acadre sagsnr.:

17
17/4290
17.13.00A00
BSU-0U-KB -  ben sag
08.06.2017

Journalnr.:
Sagsforl0b:
Mddedato:
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandier: Line Rovelt

Muloghe  for skolefritidsordning og andre tilbud

Baggrun 
B0rne- og Skoleudvalget besluttede 21. marts 2017, at administrationen skulle udarbejde
nye forslag til muligheder for skolefritidsordning (SFO).

Med dette dagsordenpunkt fremlaegges muligheder med henblik pa politisk beslutning.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Bprne- og Skoleudvalget indstiller til 0konomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen:

® at beslutte et af scenarierne for en ny struktur for
skolefritidsordning fra 1. august 2017.

a at beslutte hvor eventuelle merudgifter til skolefritidsordning skal
finansieres.

® at beslutte, om det skal vasre muligt at oprette private
fritidstilbud i Hprshoim Kommune pa baggrund af udarbejdet
businesscase.

Sagsfremstilling
I forbindelse med Budget 2017-2020 besluttede forligspartierne at omlaegge
skolefritidsordningen for 4., 5. og 6. klasse med henblik pa at opna en besparelse fra 1.
januar 2017.

Som en del af omlaegningen er oprettet et samlet klubtilbud i regi af Ungdomsskolen for 6.
klasserne, mens 4. og 5. klasser fortsat er pa de fire folkeskoler med en 0get manedlig
takst. For 4. og 5. klasse er antallet af bprn pr. voksen desuden saenket fra 25,75 til 14,75,
sadan at der i det nuvaerende er samme normering for 4. og 5. klasse som for 0.-3. klasse.

I de efterfplgende maneder har mange foraeldre valgt at melde deres bprn i 4. og saerligt 5.
klasse ud af skolefritidsordningen, mens nogle b0rn fra 6. klasserne mpdes pa
Ungdomsskolen, og andre sa  ies i grupper rundt omkring i kommunen.
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Pa den baggrund er udarbejdet nogle nye forslag til scenarier for mulige mader at have
skolefritidsordning i Hdrsholm Kommune. De overordnede formal er at ssenke taksten for 4.
og 5. klasse samt at have flere tilbud til 6. klasserne.

Mulige scenarier

Scenarie Klassetrin dnediig
takst i kr.

Antal born pr.
voksen

Merudgift
i kr.

1 4.-6. kl. 1.097 25,75 0
2 4.-6. kl. 980 25,75 564.100
3 4.-6. kl. 980 27,00 351.200
4 4.-6. kl. 980 29,35 0
5 4.-6. kl. 980 30,00 -87.500

Faelles for scenarierne er at have skolefritidsordningstilbud for 4., 5. og 6. klasse pa hver
skole. I scenarierne er beregnet forskellig manedlig takst (hertil kommer mulighed for
pkonomisk fripladstilskud og spskendetilskud) og forskellig normering, hvor antallet af bprn
pr. voksen foreslas haevet, sadan at normeringen igen er forskellig mellem 0.-3. klasse og
4.-6. klasse. Samtidig er angivet, hvorvidt scenariet vil medfpre en merudgift henholdsvis
merindtaegt i forhold til det nuvaerende.

Overordnet set giver SFO-lederne udtryk for, at det giver mening at etablere
skolefritidsordning for 4.-6. klassetrin. De har dog ogsa nogle forbehold i forhold til at have
pget antal born pr. voksen, nar det samlede antal born indmeidte er faldet. Dette vil i en
indkoringsperiode, indtil der er flere born indmeidte, betyde en aendret struktur i hverdagen
pga. fasrre born og derfor faerre medarbejdere.

Som opfplgning pa den faktiske brug af skolefritidsordning er i pvrigt igangsat registrering
af fremmode for alle alderstrin i SFO. Fremadrettet vil der saledes kunne sa  ies op pa,
hvor stort fremmodet er i forhold til antallet af indmeidte born.

Private fritidstilbud
Administrationen har modtaget henvendelser fra borgere, der onsker at oprette private
fritidstilbud. Der har ikke tidligere vaeret private fritidstilbud i Fiorsholm Kommune, og
administrationen har derfor undersogt, hvad der skal til for at oprette private fritidstilbud.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om den vil tillade private fritidstilbud, derudover skal
Kommunalbestyrelsen beslutte de godkendelseskriterier, som skal gaelde i Fiorsholm
Kommune, hvis der skal vaere private fritidstilbud.

Det er forskelligt kommuner i mellem, om de tillader private fritidstilbud.

Administrationen lasgger op til, at borgere og andre interessenter, der onsker at oprette
private fritidstilbud udarbejder en businesscase. Pa den baggrund kan
Kommunalbestyrelsen i det konkrete tilfaelde tage stilling til og traeffe eventuel beslutning
om det skal vaere muligt at etablere private fritidstilbud i Fiorsholm Kommune.

0konomi/personale
Afhaengig af hvilket scenarie der vaelges, kan der vaere en merudgift. Det skal politisk
besluttes, hvor en eventuel merudgift skal finansieres.
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Sagans tidligere behandling
B0rne- og Skoeudvalget 21. marts 2017.

Bi ag
Antal indmeldte i SFOJndevaerende og sidste skolear

Beslutimi g B0rne- og Skoleudvalget den 16-05-2017
Bprne- og Skoleudvalget besluttede, at indstille overfor 0konomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, at der fra 1. august 2017 etableres SFO for 4.-6. klasse pa alle
skoler til en manedlig takst pa 980 kr. svarende til en merudgift pa 564.100 kr. (scenarie
2)

Bprne- og Skoleudvalget indstiller til 0konomiudvalget, at finansieringen sker udenfor
Bprne- og Skoleudvalgets ramme i forbindelse med budgetrevision 3.

Bprne- og Skoleudvalget besluttede, at muligheden for at oprette private fritidstilbud i
Hprsholm Kommune vurderes i hver enkelt sag ud fra en konkret business case.

Fravcerende:
Alexander Jonsbak (V)

Beslutni g 0konomiudvalget den 08-06-2017
0konomiudvalget indstillede Bprne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt, idet
finansieringen dog besluttes i forbindelse med budgetrevision 3, herunderom
finansieringen sker inden for eller uden for Bprne- og Skoleudvalgets ramme.

Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mpdet.
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Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforl0b:
M0dedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

18
17/6386
27.51.00S00
SU-0U-KB - Aben sag
08.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Lars Christensen

Frigivelse af anlaeg tell tandpSeje 

Baggrund
Administrationen indstiller til frigivelse af anlasgsbevilling til ny tandlaegeunit til
tandklinikken pa Valler0d Skole.

Forslag
Administrationen foreslar, at Sundhedsudvalget overfor 0konomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen indstiller til frigivelse af anlasgsbevilling pa 300.000 kr, afsat i
budget 2017 til en ny tandl egeunit pa tandklinikken pa Vallerpd Skole.

Sagsfremstillmg
Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2017 300.000 kr. til ny tandlaegeunit til
tandklinikken pa Vallerpd Skole.

Med frigivelse af midlerne kan administrationen pabegynde arbejdet omkring indkob af ny
tandlaegeunit.

0konomi/personale
Bevillingsskema 

Belob hele kr.

Tillaegsbevilling
Xndeveerend

e Sr
OverslagsS

r xxxx
OverslagsS

r xxxx
OverslagsS

r xxxx
OverslagsS

r xxxx

Drift

Politikomrade:

Anlseg

Politikomrade:

I alt O 0 0 0 0
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Anlsegsbevilling:
(igangssetningstilladels
e)

300.000
kr.

Politikomrade:

Politikomrade:

I alt 300.000 kr. 0 0 0 0

Beslutning Sundhedsudvalget den 18-05-2017
Sundhedsudvalget indstiller overfor 0konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen frigivelse af
anlsegsbevilling pa 300.000 kr. afsat i budget 2017 til en ny tandlaegeunit pa tandklinikken
pa Vallerpd Skole.

Fravaarende:
Jan Klit (C)

BesButning 0konomiudvalget den 08-06-2017
0konomiudvalget indstillede Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mpdet.
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Bilagsowersigt

Pkt.
nr.

2
2
2

4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
9
11
11
11

14

15
16
16
17

Tilgang Titel

Aben
ben

Aben

Aben

Aben
Aben
Aben
Aben
Aben
Aben
Aben
Aben
Aben
Aben
Aben
Aben
Aben

Aben

Aben

Aben
Aben
Aben

Revisionsberetning 2016
Bilag 2-3 til revisionsberetning 2016
Notat vedr0rende revisionsbemeerkning ar 2016
Bilag 1 Samlet oversigt over bestilte oplaeg og analyser -
budgetaftale 2017
Bilag 2 Anlaegsoversigt budget 2017-2020.pdf
Bilag 3 MPU fremdrift pa anlaegsprojekter i 2017.pdf
Bilag 4 SFKU fremdrift i anlaegsprojekter i 2017.pdf
Bilag 5 0U fremdrift pa anlaegsprojekter i 2017.pdf
Bilag 2. Likviditetprognose ultimo april 2017
Bilag 1 Budgetaandringer, Budgetopfplgning 2 0U 2017.pdf
Bilag 1 - valgdeltagelse KV2013 fordelt geografisk.pdf
Bilag 2 - KL - Inspirationskatalog - Kommunalvalg 2017.pdf
Bilag 3 - Brev fra TV2 Lorry om valgdaekning og valgdebat.pdf
Fremtidens Radhus - Kommunalbestyrelsens aprilseminar 2017
Anspgning om kommunal garantistillelse 2017.pdf
Bilag 10.1 4 ars Budget 2017-2020 Drikkevand.pdf
Bilag 10.2 4 ars Budget 2017-2020 Spildevand.pdf
FORSLAG - Lokalplan 166 Taat-lav boligbebyggelse ved Louis
Petersensvej.pdf
Dagsordenspunkt fra KB beslutning den 25.04.16 fra sag
16/1590
Bilag 1 - Oversigt over rettelser
Bilag 2 - Milj0screening_KP17
Antal indmeldte i SFO_indevaerende og sidste skolear

Ref nr.

2323934
2323931
2322662

2320309

2320306
2320307
2320302
2320304
2322003
2323251
2322534
2322536
2322537
2298101
2322603
2322605
2322607

2323876

2309705

2314841
2303093
2314396
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0konomiydlvalgets m0de 08-06-2017

Morten Slotved (C)
Formand
Thorkild Gruelund (C)
Medlem
Nadja Maria Hageskov (C)
Medlem
Annette Wiencken (V)
Medlem
Henrik Klitgaard (B)
Naastformand
Gitte Burchard (UP)
Medlem
Troels Moe (I)
Medlem
Peter Antonsen (T)
Medlem
Niels Lundshoj (A)
Medlem
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