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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  ØU - Åben sag  

Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Elisabeth Boelskifte 
 

Meddelelser 

 
Baggrund 
Der var ingen meddelelser. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   16/4029 
Journalnr.:   00.30.00Ø00 
Sagsforløb:  ØU - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lars Heinrichsen 
 

Budget 2017: Forslag til budgetreduktioner og 

budgetønsker på Økonomiudvalgets område 

 
Baggrund 
Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020 skal fagudvalgene på 

møderne i maj drøfte de af administrationen beskrevne udkast til budgetreduktioner og 

budgetønsker og beslutte eventuelle justeringer, samt nye forslag til budgetreduktioner.  

  

På Økonomiudvalgets område skal der udarbejdes forslag til budgetreduktioner for 

minimum 3,3 mio. kr. Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt 

i alt 3,3 mio. kr. i 2017. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget: 

  

·        drøfter de beskrevne forslag til budgetreduktioner 

·        beslutter eventuelle rettelser til udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner  

 

Sagsfremstilling 
På udvalgsmødet den 11. februar 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skal udarbejdes 

forslag til budgetreduktioner på 15 mio. kr. i hele kommunen. 

Økonomiudvalgets andel heraf udgør 3,3 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede på 

udvalgsmødet den 17. marts. 2016 hvilke forslag til budgetreduktioner, som 

administrationen skal udarbejde til præsentation på udvalgets møde i maj. 

  

Budgetreduktioner 

Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 3,3 mio. kr. i 

2017 på Økonomiudvalgets område. 

  

  

Budgetønsker 

Der indgår ingen budgetønsker.  

  

Se bilag A for en oversigt over forslag til budgetreduktioner. Se bilag B for en uddybende 

beskrivelse af budgetforslagene. 
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Den videre proces 

På udvalgsmødet drøfter Økonomiudvalget de beskrevne forslag til budgetreduktioner og 

beslutter eventuelle justeringer. Umiddelbart efter beslutningerne på fagudvalgsmødet 

udarbejder administrationen de endelige forslag vedr. øvrige budgetreduktioner og 

budgetønsker, som præsenteres på udvalgets møde i juni. De endelige forslag vil indgå i 

materialet til augustkonferencen d. 26.-27. august 2016. 

 

Økonomi/personale 
Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af 

arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2017-2020.  

 

Bilag 
-    Bilagt A Samlet oversigt ØU, majmøde, budget 2017-2020 

-    Bilag B Budgetforslag for ØU, majmøder, budget 2017-2020  

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2016 
Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   16/648 
Journalnr.:   00.01.00S00 
Sagsforløb:  ØU - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Christian Vaarby 
 

Orientering om KL-nøgletal "Kend din kommune" 

 
Baggrund 
KL udarbejder hvert år en række centrale nøgletal, som kan være nyttige at inddrage i 

styringsdebatten i den enkelte kommune. Nøgletallene præsenteres i KL-publikationen 

”kend din Kommune”. På økonomiudvalgsmødet gennemgår administrationen 

hovedindholdet i ”Kend din kommune”. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller at Økonomudvalget drøfter hvorledes nøgletal kan indgå i det 

fremadrettede styrings- og effektiviseringsarbejde i Hørsholm.  

 

Sagsfremstilling 
Effektiv styring af kommunen kræver, at man kender sin kommune. Hvordan har vi 

prioriteret ressourcerne? Og hvor ser der ud til at være et uudnyttet potentiale? 

  

For at kunne svare på disse spørgsmål er det nyttigt at inddrage en række centrale 

styringsnøgletal for Hørsholm og sammenholde dem med andre kommuner. Det kan være 

nøgletal der eksempelvis fokuserer på: 

  

 Udgiftsniveau per bruger 

 Tilbudssammensætning 

 Brugerandele og aktivitetsniveau 

 Special-/almenindsats 

 Personalesammensætning 

 Institutionsstørrelse 

 Administrationsniveau 

 Sygefravær 

  

Nøgletallene fortæller ikke hele historien – og de giver ikke alle svarene. Men de giver en 

pejling på, hvor der kunne være et uudnyttet potentiale for at forbedre eller omlægge 

indsatsen. 

  

Nøgletallene er bl.a. udarbejdet på baggrund af træk i det fælleskommunale 

ledelsesinformationssystem FLIS. Dette er med til at sikre at tallene i videst mulig grad er 
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aktuelle, sammenlignelige på tværs af kommuner og muliggør en yderligere nedbrydning af 

tallene. 

  

På mødet giver administrationen en mundtlig gennemgang af hovedindholdet i ”kend din 

kommune”, herunder et oplæg på de styringsmæssige overvejelser for Hørsholm. 

 

Økonomi/personale 
I forbindelse med budgetlægningen vedr. budget 2017-2020 vil nøgletallene fra KL-

publikationen ”kend din kommune” indgå som baggrunds- inspirationsmateriale for både 

politikere og administration. 

 

Bilag 
-    KL-publikation: Kend din kommune 2016 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2016 
Af tidsmæssige årsager blev sagen udsat til næste møde i Økonomiudvalget. 

Beslutning Økonomiudvalget den 13-04-2016 
Af tidsmæssige årsager blev sagen udsat til næste møde i Økonomiudvalget. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2016 
Økonomiudvalget besluttede, at kommunen skal anvende nøgletal i det fremadrettede 

styrings- og effektiviseringsarbejde i Hørsholm Kommune. Administrationen skal udarbejde 

forslag til brug af nøgletal, herunder forslag til relevante nøgletal og 

sammenligningskommuner, som skal forelægges til politisk behandling. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   16/4948 
Journalnr.:   00.13.02G00 
Sagsforløb:  ØU - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Maria Alsted Junget 
 

Indledende drøftelse vedrørende ekstern 

profilering af Hørsholm Kommune 

 
Baggrund 
Der er behov for en principiel diskussion om, hvorvidt kommunen ønsker at profilere sig 

eksternt, og i bekræftende fald, om den ønsker at åbne op for muligheden for at finansiere 

sit materiale ved hjælp af reklamer/annoncer. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager en principiel drøftelse af fordele og 

ulemper ved at lade Hørsholm Kommune profilere sig eksternt i forskellige kanaler – både 

med og uden brug af reklamefinansiering.  

  

Administrationen foreslår, at drøftelserne munder ud i konkrete, handlingsanvisende 

konklusioner, som administrationen kan arbejde videre med. 

 

Sagsfremstilling 
En del kommuner profilerer sig eksternt gennem brug af forskellige kanaler, som kan være 

målrettet alt fra borgere til investorer.  

  

Hørsholm Kommune bliver ofte kontaktet af annoncesalgsbureauer, der gerne udarbejder 

gratis profilmateriale for kommuner mod at det lokale erhvervsliv køber annonceplads. Der 

findes flere forskellige bureauer, men konceptet er det samme: Finansieringen sker 

gennem annoncesalg blandt byens erhvervsliv, og annoncen bliver så vist i de pågældende 

kanaler. Annoncekronerne tilfalder bureauerne som så til gengæld står for både indhold og 

opsætning. Indtil videre har Hørsholm Kommune ikke takket ja til konceptet. Det seneste 

kendte eksempel på reklamefinansiering i Hørsholm-regi er en turistbrochure fra 2007. 

  

Ekstern profilering er med til at fremhæve og støtte kommunens vision om at begejstre, og 

det hjælper med at opbygge kommunens image som en attraktiv bosætningskommune. Et 

image som fx er med til at holde på nuværende borgere og tiltrække besøgende, 

potentielle tilflyttere og mulige investorer. 

  

Der er flere anledninger, der gør det relevant at diskutere, om Hørsholm Kommune skal 

profilere sig eksternt. Her er nogle eksempler: 
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1. Når nye borgere flytter til, vil det give god mening at byde dem 

velkommen og give dem information om kommunens tilbud og 

muligheder 

2. Når kommunen søger investorer til at bakke op om strategiske 

indsatser, fx udviklingen af hospitalsgrunden 

3. Når nye medarbejdere i kommunen skal introduceres til byen 
4. Når besøgende kører til eller gennem Hørsholm 

  

Finansiering af ekstern profilering 

Finansieringen kan foregå på to måder. Enten kan kommunen selv løfte udgiften eller den 

kan benytte sig af reklamefinansiering. Ifølge lovgivningen er det overvejende muligt for os 

at benytte reklamefinansiering. 

  

Hørsholm Kommune bliver jævnligt tilbudt at få udarbejdet reklamefinansieret materiale. 

Denne løsning er billig for kommunen, idet erhvervslivet betaler udgifterne mod 

annonceplads i materialet, men samtidig kan det også lægge et vist pres på 

virksomhederne. Spørgsmålet er, om kommunen principielt ønsker at tillade denne løsning. 

  

Administrationen gør opmærksom på følgende fordele og ulemper ved at anvende 

profilerende materiale med reklamefinansiering. 

  

For reklamefinansiering Imod reklamefinansiering 

 Erhvervslivet får 

eksponering via 

nye 

markedsføringskan
aler 

 Erhvervslivet 

kan føle sig 

presset til at 

betale 

annoncekroner 

for at fremgå af 

kommunens 
materiale 

 Kommunens 

profilering favner 

bredt og afspejler 

kommunens 

mange facetter 

 Kommunen har 

ikke kontrol 

over kvaliteten 

af materialet, 

da 

annoncesælgern

e står for 

produktion af 

indhold og 
udtryk 

 Vi skaber et 

profileringsvindue 

for erhvervslivet i 

kommunen – til 

gavn for byens 

puls 

 Annoncerne kan 

være ”støjende” 

og risikere at 

svække 

budskabet og 

troværdigheden 
i materialet 
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 Kommunen har 

ingen reelle 

udgifter ved at 

profilere sig 

 Erhvervslivet 

betaler for 

kommunens 

profilering 

  

Yderligere baggrundsinfo 

  

Hvad har andre gjort? 

Flere kommuner har velkomst-/profil-/informationsfoldere, fx:  

  

 Brøndby Kommune: ”Oplev Brøndby – en by i bevægelse”  

http://www.brondby.dk/Kommune/Velkommen-til-Broendby/OplevBrondby.aspx 

  

 Glostrup Kommune: ”Velkommen til Glostrup Kommune” 

http://www.glostrup.dk/glostrup/Oplev%20Glostrup/velkommen 

  

 Kerteminde Kommune: ”Velkommen til Kerteminde Kommune” 

http://www.kerteminde.dk/Om-kommunen.aspx 

  

Priseksempel 

Baseret på en foreløbig og uforbindende undersøgelse anslår administrationen, at en folder 

kan fås hos f.eks. en grafiker for ca. kr. 40.000 + moms, hvis det drejer sig om 8 sider i 

A5-format (som et halvt A4-ark) og trykt i 2000 eksemplarer, og hvor kommunen selv 

skriver alle tekstafsnit. 

  

Eksempler på leverandører, der tilbyder ”gratis-konceptet”: 

 AD Media (som Hørsholm Seniorråd pt. samarbejder med), se fx:  

http://epaper.dk/ad-media/energi/fredensborg/ 

http://www.epaper.dk/ad-media/parkogvej/guldborgsund/ 

  

 JS Danmark, se fx: 

http://www.sebrochure.dk/horsenskommune//DemoView/ 

http://www.sebrochure.dk/thistedklima/DemoView/ 

Reglerne 

Som bilag vedhæftes kort juridisk notat om reklameloven samt dagsordenspunkter med 

beslutninger vedrørende Kommunalbestyrelsens tidligere generelle behandlinger af emnet 

den 21. maj 2007 og den 20. december 2010. 
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Økonomi/personale 
Ingen bemærkninger 

 

Kommunikation 
Principbeslutningen danner grundlag for administrationens videre arbejde med profilering af 

Hørsholm Kommune. 

 

Sagens tidligere behandling 

 Kommunalbestyrelsen d. 21. maj 2007 

 Kommunalbestyrelsen d. 20. december 2010 

 

Bilag 
-    KB 21. maj 2007 - Reklamering og sponsorering ved kommunale ejendomme og løsøre 

-    KB 20. december 2010 - Udnyttelse af reklamering og sponsering ved kommunens 

ejendomme og på løsøre 

-    Notat om reklameloven 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2016 
Økonomiudvalget drøftede sagen og besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag 

på grundlag heraf til politisk behandling.  
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   16/7285 
Journalnr.:   82.20.00G00 
Sagsforløb:  ØU, KB - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Bjerregaard Flindt 
 

Ombygning af Ådalsparkens Fritidscenter, 

frigivelse.  

 
Baggrund 
I forbindelse med ny organisering af klubområdet er det besluttet at Ådalsparkvej 65 skal 

ombygges, så bygningen fremover kan rumme pædagogisk talecenter, vuggestue og 

børnehave. 

 

Forslag 
Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen,  

  

 At der gives en tillægsbevilling på 2.500.000 kr. til ombygning af 

børnehuset Ådalsparkvej 65, finansieret af kommunekassen. 
Beløbet søges samtidig frigivet. 

 

Sagsfremstilling 
En sammenlægning af institutionerne vil medføre en del opbygning af den eksisterende 

bygningsmasse – såvel indvendig og udvendig. 

  

Indvendig skal en del vægge flyttes og nye skal etableres. Det er påkrævet, at bygningerne 

forsynes med nyt ventilationsanlæg samt et nyt brandvarsling-system. Derudover skal det 

eksisterende køkken nedlægges og erstattes med et nyt modtagerkøkken, med 

dertilhørende hvidevare. 

  

Den indvendig bygningsmasse fremstår nedslidt, og det er derfor påkrævet at gulve, 

vægge og træværk opfriskes. I enkelte rum skal de eksisterende lofter erstattes med 

lydlofter. Mange toiletter er oprindeligt beregnet til voksen og ikke børn. Disse toiletter 

udskiftes med børnetoiletter. 

  

Udvendig forsynes institutionen med en liggehal, og legearealer forsynes med nye hegn og 

inddelinger med tilhørende legeredskaber. 

 

Økonomi/personale 
Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt anlægsbevillinger for i alt 3.234.600 kr. til 

ombygning af Ådalsparkens fritidscenter. I forbindelse med BOF 2 er der søgt overført 
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533.700 kr. fra Modtagerkøkkener til etablering af modtagerkøkken m.v. i det nye 

børnehus. Der søges nu en tillægsbevilling på 2.500.000 kr. til færdiggørelse af 

børnehuset. Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 6.268.300 kr. 

  

Bevillingsskema 

 
Beløb 

Tillægsbevilling 
Drift/anlæ

g m.v 

Indeværend

e år 

Overslagså

r 1 

Overslagså

r 2 

Overslagså

r 3 

Politikområde: 80 
 

2.500.000 
   

Politikområde:  
     

      
I alt 

 
0 0 0 0 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladels

e)      

Politikområde: 80 

516110 Ombygning af 

ÅFC 

Anlæg 2.500.000 
   

Politikområde: 
     

      
I alt 

 
2.500.000 0 0 0 

  

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2016 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.  
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   16/6950 
Journalnr.:   00.17.20Ø60 
Sagsforløb:  ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Christian Buch Sørensen 
 

Norfors - supplerende samtykke til fornyelse af 

Helsingør Kraftvarmeværk 

 
Baggrund 
I/S Norfors har anmodet interessentkommunerne om samtykke til ved en 

friholdelseserklæring at afdække en tredjedel af Helsingør Kommunes supplerende 

lånegaranti på 189 mio. kr. i forbindelse med fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk, som 

Norfors ejer en tredjedel af.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår: 

-      At Kommunalbestyrelsen giver samtykke til, at I/S Norfors ved en 

friholdelseserklæring over for Helsingør Kommune afdækker 1/3, svarende til 63 

mio. kr., af den supplerende lånegaranti, som Helsingør Byråd den 29. marts 2016 

har besluttet at stille over for Helsingør Kraftvarmeværk A/S. 

-      At samtykket betinges af, at I/S Norfors opkræver løbende forholdsmæssig 

provision for den afdækkede del af sikkerhedsstillelsen. 

 

Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen gav den 26. januar 2015 samtykke til, at I/S Norfors (dengang I/S 

Nordforbrænding) stillede sikkerhed for låneoptagelse til finansiering af fornyelse af 

Helsingør Kraftvarmeværk i forhold til sin ejerandel på 1/3 af Helsingør Kraftvarmeværk 

A/S.  

  

Garantistillelsen foregik ved, at Norfors afgav en friholdelseserklæring til Helsingør 

Kommune til afdækning af 1/3 af den samlede lånegaranti på 520 mio. kr., som Helsingør 

Kommune stillede. Norfors’ sikkerhedsstillelse udgjorde derfor 173,3 mio. kr., hvilket efter 

det indbyrdes ejer- og hæftelsesforhold blandt Norfors’ 5 ejerkommuner (Allerød, 

Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal) medførte en andel for Hørsholm Kommune 

på knap 21 mio. kr. 

  

Norfors har den 8. marts 2016 anmodet ejerkommunerne om at give samtykke til 

supplerende sikkerhedsstillelse i forbindelse med fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk. 

Det skyldes, at fornyelsen bliver dyrere end forventet.  

  

Bestyrelsen i Helsingør Kraftvarmeværk A/S har på baggrund af den igangværende 

licitation vedtaget et revideret budget på 709 mio. kr. (2018-priser), dvs. en forhøjelse på 
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189 mio. kr. i forhold til det oprindelige estimat på 520 mio. kr. (2013-priser). Stigningen 

er begrundet i almindelig prisfremskrivning fra 2013 til 2018 (1/3) samt markedsforhold og 

tekniske afklaringer (2/3). 

  

Bestyrelsen i Helsingør Kraftvarmeværk A/S vurderer, at projektet fortsat på det nye 

grundlag er særdeles attraktivt og bør gennemføres. Bestyrelsen har derfor anmodet de 2 

ejere Norfors og Forsyning Helsingør A/S om at godkende og anbefale ansøgning om 

supplerende lånegaranti på 189 mio. kr. i tillæg til den allerede afgivne lånegaranti på 520 

mio. kr. Begge bestyrelser i I/S Norfors og Forsyning Helsingør A/S har godkendt og 

anbefalet ansøgningen. Norfors ejer som nævnt 1/3 af Helsingør Kraftvarmeværk A/S, 

mens 2/3 ejes af Forsyning Helsingør A/S (der er er 100 % ejet af Helsingør Kommune). 

  

Som bilag 1 er vedlagt Norfors’ ansøgning med bilag, hvortil der henvises. 

  

Helsingør Byråd har den 29. marts 2016 besluttet at stille den ønskede supplerende garanti 

og har samtidig besluttet at opkræve en årlig garantiprovision på 0,25 %, jf. nedenfor. 

  

Sikkerhedsstillelsen foregår på samme måde som ved den første garantistillelse i 

forbindelse med fornyelsen, dvs. således at Helsingør Kommune stiller fuld lånegaranti for 

den yderligere låneoptagelse, idet Norfors samtidig anmodes om at afgive en 

friholdelseserklæring over for Helsingør Kommune for 1/3 af ethvert krav, som Helsingør 

Kommune måtte ende med at skulle betale i anledning af sikkerhedsstillelsen. 

  

Af I/S Norfors’ vedtægter (§ 7, stk. 3) fremgår: ”Optagelse af lån og garantistillelser m.v., 

der ikke er sædvanlige indenfor branchen, kræver samtykke fra samtlige interessenter. 

[…]”. 

  

Kommunalbestyrelsen skal derfor give samtykke til, at Norfors kan afgive den supplerende 

friholdelseserklæring. 

  

Provision: 

Helsingør Kommune opkræver i forbindelse med den supplerende lånegaranti på 189 mio. 

kr. en løbende årlig garantiprovision over for Helsingør Kraftvarmeværk A/S på 0,25 %, 

svarende til 472.500 kr. (i år 1 – og derefter faldende i takt med, at lånet afdrages). Det 

må formodes, at provisionen i overensstemmelse med gældende praksis er fastsat på 

grundlag af en konkret risikovurdering. 

  

Da Norfors afdækker 1/3 af denne garanti og dermed friholder Helsingør Kommune for 

risikoen i relation til 63 af de 189 mio. kr., bør Norfors for at undgå en forskydning af 

midler mellem ejerkommunerne tilsvarende opkræve provision over for Helsingør 

Kommune i forbindelse med afgivelse af friholdelseserklæringen. Herved videreføres en 

forholdsmæssig andel af den samlede provision, som knytter sig til den af Norfors 

afdækkede risiko, til Norfors.  

  

Det foreslås derfor, at det stilles som en betingelse for samtykket, at Norfors skal opkræve 

løbende forholdsmæssig provision for friholdelsen.  

 

Økonomi/personale 
Udgifterne ved fornyelsen af kraftvarmeværket finansieres ved, at Helsingør 

Kraftvarmeværk A/S optager lån i KommuneKredit. Det samlede supplerende 

finansieringsbehov udgør 189 mio. kr., og heraf vil Norfors’ andel udgøre 1/3, svarende til 

63 mio. kr. 
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Låneoptagelsen og sikkerhedsstillelsen vedrører investeringsudgifter til produktion og 

distribution af varme. Denne aktivitet vil for kommunen udløse automatisk låneadgang, jf. 

lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3 (bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om 

kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.). Det betyder, at kommunens 

samtykke ikke vil belaste den kommunale låneramme, ligesom der ikke skal deponeres. 

  

Ifølge vedtægterne for I/S Norfors hæfter interessenterne (de 5 ejerkommuner) indbyrdes 

for interessentskabets forpligtelser i forhold til indbyggertallet pr. 1. januar det pågældende 

år. 

  

Det medfører ifølge Danmarks Statistiks opgørelse over befolkningstal pr. 1. januar 2016 

følgende fordeling: 

  

  Indbyggere Ejerandel/hæftelse 

Allerød           24.732 11,91 % 

Fredensborg   40.112 19,32 % 

Helsingør        62.092 29,90 % 

Hørsholm       24.965 12,02 % 

Rudersdal       55.739 26,84 % 

  

Samtykket til I/S Norfors’ afgivelse af den supplerende indeståelseserklæring, 

som  indebærer en udvidelse af den solidariske forpligtelse på 63 mio. kr., svarer derfor i 

det indbyrdes forhold mellem kommunerne til en yderligere hæftelse for Hørsholm 

Kommune på 7,57 mio. kr.  

  

Med udgangen af 2015 hæfter de 5 ejerkommuner ifølge I/S Norfors’ årsrapport for 2015 

samlet og solidarisk for 1.405,6 mio. kr., hvoraf Hørsholms del i den indbyrdes fordeling 

udgør 168,96 mio. kr. 

  

Provision: 

Provisionen, som det foreslås, at Norfors som betingelse for samtykket skal opkræve i 

forbindelse med friholdelseserklæringen, jf. sagsfremstillingen, vil med den af Helsingør 

Kommune fastsatte provisionssats (0,25 % pr. år), give Norfors en indtægt på 157.500 kr. 

i år 1 – og derefter faldende i takt med, at lånet afdrages. Indtægten vil tilgå Norfors’ 

egenkapital og på den måde blive tilskrevet kommunernes ejerandele i interessentskabet. 

 

Sagens tidligere behandling 
Den oprindelige garantistillelse er behandlet af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2015. 

 

Bilag 
-    Anmodning fra Norfors om samtykke 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2016 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt. 

  

http://nemagenda.horsholm.dk/ShowAgendaDocument.aspx?agendaitem_id=9298&meeting_id=1164
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   16/5701 
Journalnr.:   00.01.00S49 
Sagsforløb:  EBU/17,4 - ØU - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Thomas Rafn 
 

Topartsaftalen mellem KL og regeringen 

vedrørende flygtningeopgaven 

 
Baggrund 
18. marts 2016 indgik regeringen og KL en topartsaftale vedr. flygtningeområdet. Aftalen 

indebærer, at kommunerne i 2016 får ca. 1 mia. kr. ekstra til forbedring af rammerne for 

at modtage og integrere flygtninge. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
18. marts 2016 indgik regeringen og KL en topartsaftale vedr. flygtningeområdet. Aftalen 

indebærer at kommunerne i 2016 får ca. 1 mia. kr. ekstra til forbedring af rammerne for at 

modtage og integrere flygtninge. 

  

Den ekstra finansiering skal ses i lyset af at kommunerne i 2016 forventes at modtage op 

mod 17.000 flygtninge samt ca. 8.000 familiesammenførte til flygtninge. 

  

Finansieringsløftet vedrører hovedsageligt 2016, men regeringen og KL er enige om, at 

økonomien forbundet med flygtninge indgår i de forestående forhandlinger om 

kommunernes økonomi for 2017. 

  

Set ud fra et kommunaløkonomisk perspektiv er de væsentligste elementer i aftalen: 

 Pulje på 640 millioner kroner til etablering af permanente 

boliger. Der ydes et er fast tilskud svarende til 75 procent af det 

kommunale grundkapitalindskud i en billig almen bolig på 40 

kvadratmeter. Hvis kommunen vurderer et behov for at opføre 

andre typer af almene boliger, vil kommunen skulle finansiere en 

eventuel merudgift. Samtidig er det en forudsætning for at få 

tilskud, at mindst halvdelen af de boliger, som kommunen ønsker 

at opføre, er under 55 kvadratmeter. Puljens størrelse indebærer, 

at der er mulighed for at opføre op til 10.000 nye små boliger.  
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 Pulje på 150 mio. kr. til etablering af midlertidige boliger. 

Denne pulje kan bruges af kommuner, hvor den eksisterende 

boligsituation er så presset, at der er akut behov for midlertidige 

boliger til flygtninge. Puljen forventes at kunne finansiere cirka 

2.000 midlertidige boliger i form af eksempelvis pavilloner eller 

om- og tilbygninger af eksisterende bygninger.  

  

 225 mio. kr. til forhøjet grundtilskud til flygtninge. Det i 

økonomiaftalen 2016 aftalte integrationstilskud på 200 mio. kr. i 

2016 forhøjes med yderligere 225 mio. kr. i 2016. For Hørsholm 

Kommune forventes det forhøjede integrationstilskud at udgøre 

ca. 1,1 mio. kr.  

  

 Styrket jobindsats for flygtninge. Kommunerne får tilført 25 

mio. kr. kr. i 2016 og 50 mio. kr. i 2017 til en hurtigere 

erhvervsrettet indsats i forhold til flygtninge. 

  

 Refusion af driftsudgifter til midlertidig indkvartering. 

Staten refunderer i 2016 og 2017 halvdelen af de udgifter, som 

kommunerne har til midlertidig indkvartering, der er dyrere, end 

flygtningene selv kan betale. Refusionen kan maksimalt udgøre 
1.000 kr. pr. måned pr. borger i midlertidig indkvartering. 

 

Økonomi/personale 
Topartsaftalen indebærer, at kommunerne samlet set får ekstra finansiering i 2016 på ca. 1 

mia. kr. til at løfte udfordringen med at modtage og integrere et ekstraordinært højt antal 

flygtninge. 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 13-04-2016 
Punktet blev taget af dagsordenen, idet punktet skal starte i Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26-04-2016 
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge den 28-04-
2016 
Mette Herbert orienterede om topartsaftalen mellem KL og regeringen om midlertidig 

boligplacering. 

§ 17, stk. 4-udvalget tog orienteringen til efterretning. 

  

Jan Klit deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

Fraværende: 
Troels Moe, John Larsen, Jørgen Jørgensen 

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2016 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  8 
Acadre sagsnr.:   16/8146 
Journalnr.:   03.25.00G00 
Sagsforløb:  ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Charlotte Tonie Westergaard 
 

Tilskudspuljer til etablering af flygtningeboliger 

 
Baggrund 
Aftalen af 18. marts 2016 mellem regeringen og KL om ”Bedre rammer for at modtage og 

integrere flygtninge” er nu delvist udmøntet i 2 tilskudsordninger vedrørende boliger til 

flygtninge – begge med ansøgningsfrist den 15. juni 2016. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår,  

  

1. at Hørsholm Kommune, på baggrund af kommunens boligbehov, 

ansøger om den tildelte tilskudsramme til etablering af almene 

familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge, og 

2. at Hørsholm Kommune i relevant omfang ansøger om 

tilskudsramme til etablering af midlertidige boliger og ombygning 
af egnede tomme bygninger til flygtninge. 

 

Sagsfremstilling 
Aftalen af 18. marts 2016 mellem regeringen og KL om ”Bedre rammer for at modtage og 

integrere flygtninge” er nu delvist udmøntet i 2 tilskudsordninger vedrørende boliger til 

flygtninge – begge med ansøgningsfrist den 15. juni 2016. 

  

Tilskud til almene familieboliger, der kan målrettes flygtninge 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 403 2016 

om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge: 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179894 

  

Ordningen kan kort beskrives således: 

  

Kommunalbestyrelsen vurderer behovet for nye almene familieboliger i kommunen og 

ansøger på den baggrund om andel i tilskudsordningen. Ifølge bilaget til bekendtgørelsen er 

Hørsholm Kommune tildelt en tilskudsramme på kr. 4.300.897, svarende til 60 boliger 

indenfor rammen (baseret på et tilskud pr. bolig på kr. 71.190).  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179894
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Der kan søges om en større eller mindre tilskudsramme end den tildelte ramme. En 

eventuel ikke-ansøgt ramme fordeles blandt de kommuner, som har ansøgt om mere end 

deres tildelte ramme. 

  

Ansøgning om tilskud skal indsendes til ministeriet senest den 15. juni 2016. 

  

Den endelige fordeling af tilskudsrammen udmeldes senest den 5. juli 2016 til de 

kommuner, som har ansøgt om tilskud. Det er en forudsætning for tilskuddet, at tilsagn om 

støtte (skema A) er givet efter den 5. juli 2016 og senest den 31. december 2017. 

  

Tilskuddet ydes til hel eller delvis dækning af den kommunale grundkapital ved etablering 

af boligerne. 

  

Mindst halvdelen af boligerne med tilskud skal være mindre end 55 m2. Kravet skal være 

opfyldt inden for det enkelte tilsagn. Kommunen udøver anvisningsretten til boligerne med 

tilskud. Som følge heraf betaler kommunen for tomgangslejen og garanterer for 

boligtagerens forpligtelser ved fraflytning. 

  

Administrationen foreslår, at Hørsholm Kommune, på baggrund af kommunens boligbehov, 

ansøger om den tildelte tilskudsramme til etablering af almene familieboliger, som kan 

forbeholdes flygtninge. 

  

Tilskud til midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge 

Kommunens ansøgning om tilskud fra puljen (på 75 mio. kr. i 2016) skal være ministeriet i 

hænde senest den 15. juni 2016. 

  

Ministeriet forventer at udmelde et tilskud til de kommuner, der har ansøgt, senest den 5. 

juli 2016. 

  

Formålet med puljen er at løse akut opståede behov for midlertidige boliger i kommuner, 

hvor flygtningestrømmen udgør et ekstraordinært pres i forhold til den eksisterende 

boligsituation. Puljen kan støtte etablering af nye midlertidige boliger og ombygning af 

egnede tomme bygninger til flygtninge. 

  

Tilskuddet fordeles blandt kommunerne, der har ansøgt om tilskud, med udgangspunkt i 

følgende kriterier:  

a) Kommunens boligpotentiale  

b) Kommunens tilgang af flygtninge  

c) Kommunens økonomiske vilkår  

 

Tilskuddet til hver kommune kan maksimalt svare til 50 % af de udgifter til etablering af 

nye midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge, som 

kommunen har ansøgt om tilskud til. 

  

Der kan kun ydes tilskud til nye projekter, dvs. projekter hvor kommunen endnu ikke har 

givet bevilling den 18. marts 2016, hvor aftalen mellem regeringen og KL blev indgået. 

  

Administrationen foreslår, at Hørsholm Kommune i relevant omfang ansøger om 

tilskudsramme til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme 

bygninger til flygtninge. 
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Bilag 
-    Brev af 4. maj 2016 fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2016 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  9 
Acadre sagsnr.:   15/11860 
Journalnr.:   03.10.04G00 
Sagsforløb:  ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Charlotte Tonie Westergaard 
 

Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal - 

Samarbejdsaftale, flygtninge 

 
Baggrund 
Udkast til ny samarbejdsaftale mellem Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal og 

Hørsholm Kommune forelægges til godkendelse. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller udkast til samarbejdsaftale mellem Andelsboligforeningen 

Hørsholm Kokkedal og Hørsholm Kommune, jf. bilag, godkendt 

 

Sagsfremstilling 
Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal har 5 afdelinger i Hørsholm Kommune med i alt 

353 familieboliger og 24 ungdomsboliger og er dermed den næststørste almene 

boligorganisation med hjemsted i Hørsholm Kommune. Andelsboligforeningen Hørsholm 

Kokkedal benytter Boligkontoret Danmark som forretningsfører. 

  

Hørsholm Kommune har lovbestemt anvisningsret til 25 % af de ledige familie- og 

ungdomsboliger i Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedals afdelinger i kommunen. På 

denne baggrund anviste kommunen lejere til 10 boliger i regnskabsåret 2014 i henhold til 

tal fra den seneste såkaldte styringsrapport fra 2015, som benyttes som grundlag for det 

årlige styringsdialogmøde mellem boligorganisationen og kommunen.   

  

Administrationen og Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal har drøftet muligheden for, 

at boligorganisationen kan stille yderligere boliger til rådighed for kommunen til brug for 

permanent boligplacering af kommunens flygtninge.  

  

Drøftelserne har nu resulteret i det som bilag fremlagte udkast til samarbejdsaftale mellem 

Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal og Hørsholm Kommune, hvorefter 

boligorganisationen, ud over de lovbestemte 25 %, stiller yderligere 4 boliger, heraf mindst 

2 større familieboliger, til rådighed for kommunens flygtninge, således at kommunen kan 

anvise flygtninge til boligerne. Af aftaleudkastet fremgår det, at aftalen skal træde i kraft 

den 1. juni 2016, og at aftalen skal evalueres en gang årligt på styringsdialogmødet, i 

hvilken forbindelse der kan tages stilling til eventuel fortsættelse og genforhandling af 

aftalen.  
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Ifølge delegationsplanen for Økonomiudvalget skal nye ”udlejningsaftaler” vedrørende 

almene boliger forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse, 

hvilket hermed sker.  

  

Aftalen skal tillige godkendes i selskabsbestyrelsen for Andelsboligforeningen Hørsholm 

Kokkedal. 

  

Aftalen harmonerer med § 17, stk. 4-udvalget vedrørende boligplacering af flygtninge, som 

anbefaler fremskaffelse af flere permanente boliger til flygtninge, og administrationen 

anbefaler, at aftalen godkendes.  

 

Bilag 
-    Udkast til samarbejdsaftale 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2016 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.  
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  10 
Acadre sagsnr.:   16/3509 
Journalnr.:   00.01.00K00 
Sagsforløb:  ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anne Holmegaard 
 

Kommunalbestyrelsens redegørelse til Tilsynet 

 
Baggrund 
Tilsynet har bedt om Kommunalbestyrelsens redegørelse med henblik på overvejelser om, 

hvorvidt der er grundlag for at rejse en sag i medfør af den kommunale styrelseslov. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender administrationens udkast til 

svar. 

 

Sagsfremstilling 
Statsforvaltningen har i brev af 19. februar 2016 anmodet Kommunalbestyrelsen om en 

udtalelse i anledning af en klage af 18. november 2015 og 28. januar 2016 fra Svend Erik 

Jensen og Jørgen Holck. 

  

Statsforvaltningen har i den anledning anmodet Hørsholm Kommune om en redegørelse 

med henblik på Statsforvaltningens overvejelse om, hvorvidt der er grundlag for at rejse en 

sag i medfør af den kommunale styrelseslov. 

  

Borgerne har i et åbent brev til Kommunalbestyrelsen foreslået, at kommunen helt opgiver 

at ombygge Kulturhus Trommen til biograf. Begrundelsen er den, at kommunen vil komme 

i en helt uoverskuelig og fortvivlet situation, hvis den efter at have ombygget Kulturhus 

Trommen til biograf af Tilsynet bliver gjort bekendt med at den ikke må beskæftige sig med 

biografdrift. 

  

Borgerens henvendelse af 18. november 2015 er blevet besvaret af borgmesteren ved brev 

af 22. december 2015. I dette brev oplyses, at det er vurderet samt efterprøvet af 

revisionsfirmaet PWC, at der er det økonomiske grundlag for inden for lovgivningens 

rammer for kommunalt tilskud at etablere biografvirksomhed. Det konkluderes i brevet, at 

kommunen ser frem til at kunne indvi de moderniserede sale og nye biograffunktion i 

efteråret 2016. 

  

Borgernes brev af 28. januar 2016 er en klage rettet til Tilsynet over den beslutning 

Kommunalbestyrelsen traf den 26. oktober 2015 om at etablere biografdrift i Trommen og 

Lilletrommen. 

I henvendelsen fra de to borgere anføres det i korte træk, at kommunen ikke må drive 

erhvervsvirksomhed, at der er kommet ny lov om biografdrift pr. 1. januar 2015, at 
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tilskuddet over en treårig periode er på 1,5 mio. kr. samt at det budget kommunen har 

udarbejdet ikke indeholder en husleje til markedsprisen. 

  

Administrationen har udarbejdet et udkast til svar til Statsforvaltningen. Det er her 

beskrevet, hvad Kulturhus Trommen igennem årene er blevet brugt til samt de forestående 

planer om at ombygge kulturhuset, således at det kan anvendes til såvel biografdrift som 

en række andre aktiviteter. Administrationen har så vidt muligt svaret på de klagepunkter, 

der er blevet rejst overfor Tilsynet. 

 

Sagens tidligere behandling 
Kommunalbestyrelsen drøftede sagen og besluttede, at administrationen på ny skal 

behandle sagen, hvorefter sagen snarest skal forelægges til politisk behandling igen. 

Administrationen skal søge Statsforvaltningen om fristudsættelse i forhold til kommunens 

redegørelse i sagen.  

  

Thorkild Gruelund (C) og Otto B. Christiansen (C) deltog ikke i mødet. 

 

Bilag 
-    30.05.2016 Redegørelse til Statsforvaltningen.pdf 

-    Notat vedrørende biograffunktion i Kulturhus Trommen.pdf 

-    Trommen og biograffunktion 9. maj 2016.docx 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2016 
Med stemmerne 6 for og 3 imod (Troels Moe (I), Annette Wiencken (V) og Gitte Burchard 

(UP)) indstillede Økonomiudvalget administrationens forslag godkendt med bemærkning 

om, at der skal tilføjes præcisering vedrørende overskudskapacitet og vedrørende 

lejebeløb, som er pr. m2 pr. år.  
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  11 
Acadre sagsnr.:   16/183 
Journalnr.:   14.00.05A00 
Sagsforløb:  ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Tine Gjelsted 
 

Opløsning af Nordsjællands Brandvæsen og 

bodeling 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25.01.2016, at Nordsjællands 

Brandvæsen opløses i henhold til § 18 i samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen 

(NSBV). 

  

Kommunalbestyrelsen godkendte tillige, at revisionsfirmaet BDO skulle forestå den 

økonomiske opgørelse – bodelingen – til brug for opløsningen af NSBV. 

  

Det bemærkes, at en opløsning af et § 60-fællesskab, som sker i enighed mellem 

deltagerne, ikke skal godkendes af Statsforvaltningen, men Statsforvaltningen skal dog 

godkende vilkårene for opløsningen. Retsgrundlaget er Beredskabsloven, styrelsesloven og 

samordningsaftalen. 

  

 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at: 

  

-     Kommunalbestyrelsen endeligt godkender opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen 

-     Kommunalbestyrelsen godkender vilkårene for opløsningen af Nordsjællands 

Brandvæsen, jf. bilag 1 ”Boopgørelsen Fase 2”. 

 

Sagsfremstilling 
Byrådet har i januar godkendt, at Nordsjællands Brandvæsen opløses i henhold til § 18 i 

samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) og at revisionsfirmaet BDO 

skulle forestå den økonomiske opgørelse – bodelingen – til brug for opløsningen af NSBV. 

  

BDO har derfor udarbejdet en økonomisk opgørelse med det udgangspunkt, at NSBV 

opløses således, at stifterne udtager de aktiver m.m., som de indskød i NSBV. 

  

Der sker dermed en tredeling af NSBV, idet NSBV ved stiftelsen var en samling af de tre 

oprindelige beredskaber: Rudersdal/Hørsholm Brandvæsen, Allerød Brandvæsen og det 

”gamle” Nordsjællands Brandvæsen i Fredensborg og Helsingør. 
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Overordnet viser opgørelsen – der er baseret på regnskab 2015 - at egenkapitalen i NSBV 

fordeles således mellem de tre indskydere: Rudersdal /Hørsholm 4.710.386 kr., Allerød -

384.995 kr., og ”gamle” NSBV 1.645.758 kr. 

  

Opløsningen indebærer, at de tre indskydere udtager indskudte aktiver med tilhørende 

gæld. 

  

Brandstationer tilbageføres til de tre beredskaber og det materiel, der forefindes på 

stationerne følger i udgangspunktet disse. 

  

Opløsningen har virkning fra 31. maj 2016. Afholdelse af udgifter i 2016, fx større 

anskaffelser som er af betydning for boopgørelsen medtages i en afsluttende 

refusionsopgørelse. 

  

Der henvises til vedhæftede bilag 1 ”Boopgørelsen fase 2”, som således udgør vilkårene for 

opløsningen af NSBV. 

  

Efter Byrådets godkendelse fremsendes de ovenstående vilkår for opløsningerne til 

Statsforvaltningens godkendelse. 

  

I forhold til medarbejderne i Nordsjællands Brandvæsen er processen for fordelingen af 

disse forløbet fint og ad frivillighedens vej. Det kan oplyses, at samlet set 7 fastansatte 

medarbejdere flytter til Helsingør Kommunes beredskab. Deltidsbrandmænd forbliver på de 

nuværende stationer. 

 

Sagens tidligere behandling 
Opløsning af Nordsjællands Brandvæsen er tidligere behandlet og godkendt på ØU d. 

13.01.2016 og i Kommunalbestyrelsen d. 25.01.2016. 

 

Bilag 
-    Bilag 1 - NSBV - Boopgørelsen Fase 2.PDF 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2016 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt betinget af, at opløsningen 

af det nuværende Nordsjællands Brandvæsen, bestående af 5 kommuner, kan 

gennemføres i overensstemmelse med samarbejdsaftalens § 18 og lovgivningen, herunder 

at der blandt alle 5 kommuner er enighed om grundlaget for opløsningen, herunder det 

økonomiske mellemværende for opløsningen. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  12 
Acadre sagsnr.:   16/2166 
Journalnr.:   14.00.05A00 
Sagsforløb:  ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Tine Gjelsted 
 

Reetablering af Nordsjællands Brandvæsen 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25.1.2016, at det nuværende 

Nordsjællands Brandvæsen – bestående af 5 kommuner – opløses. 

  

Kommunalbestyrelsen godkendte samtidigt, at der udarbejdes forslag til et nyt 

Nordsjællands Brandvæsen bestående af Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal 

kommuner. 

  

Det nye Nordsjællands Brandvæsen etableres med virkning fra 1. juni 2016, som et 

samordnet beredskab, jf. beredskabslovens § 10, som godkendes af Statsforvaltningen 

efter den kommunale styrelseslov § 60. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at 

  

1. et fælles brandvæsen mellem Fredensborg, Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner 

etableres med virkning fra 1. juni 2016, 

  

2. det fælles brandvæsen organiseres som et § 60-fællesskab under navnet ”Nordsjællands 

Brandvæsen”, 

  

3. udkast til samordningsaftale godkendes og sendes til Statsforvaltningen til dennes 

godkendelse efter styrelseslovens § 60, 

  

4. at ejerfordelingen opgøres efter budgetgrundlaget, 

  

5. at udpegningen til den fælles beredskabskommission fortsætter uændret, således at 

Hørsholm Kommune er repræsenteret ved borgmester Morten Slotved som født medlem, 

samt Peter Antonsen (T) og Anette Wiencken (V). 

 

Sagsfremstilling 
Grundlaget for det nye Nordsjællands Brandvæsen følger i det væsentligste grundlaget for 

det tidligere Nordsjællands Brandvæsen, idet der dog foretages justeringer som følge af, at 

der fremover vil være 4 deltagerkommuner og ikke 5. 

  

Følgende hovedpunkter kan fremhæves: 
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·         Der nedsættes en fælles beredskabskommission bestående af 15 medlemmer, 

heraf borgmesteren og 2 byrådsmedlemmer fra Rudersdal Kommune. Der vil 

tillige være 1 repræsentant for medarbejdere og 1 for frivillige i kommissionen, 

·         Samordningsaftalen omfatter de deltagende kommuners samlede 

opgavevaretagelse vedrørende beredskabsloven, herunder opgaverne i 

beredskabslovens §§ 34-37 samt de deltagende kommuners beføjelser efter 

beskyttelsesrumsloven og fyrværkeriloven, 

·         Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver for 

deltagerkommunerne som fx hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste m.m., 

·         Ejerfordelingen er fortsat baseret på deltagerkommunernes korrigerede 

regnskaber for 2013, 

·         Fast ejendom forbliver i deltagerkommunernes eje. 

  

Det nye Nordsjællands Brandvæsen vil fortsat have administration i Kokkedal Industripark 

14, 2980 Kokkedal. 

  

De fire deltagerkommuner indskyder materiel m.m. i Nordsjællands Brandvæsen. Det 

indskudte materiel m.m. svarer til det materiel, som bliver udtaget ved den kommende 

opløsning af Nordsjællands Brandvæsen bestående af 5 kommuner. 

  

Der arbejdes på, at der mellem det nye Nordsjællands Brandvæsen og Helsingør 

Kommunens beredskab, etableres en række samarbejder. Det gælder dækningsområdet og 

specialberedskab, herunder dykkerberedskab og højderedning etc. 

  

I vedlagte bilag 1 er forslag til samordningsaftale for det nye Nordsjællands Brandvæsen.  

  

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af etablering af det nye Nordsjællands 

Brandvæsen tiltrædes samordningsaftalen, som derefter fremsendes til godkendelse i 

Statsforvaltningen. 

  

Budgetgrundlag 

Etableringen af det nye Nordsjællands Brandvæsen indeholder fortsat forventninger til 

effektiviseringsgevinster, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og KL fra 2014 omkring 

samling af de kommunale beredskaber. Ved et kommende Nordsjællands Brandvæsen 

bestående af 4 kommuner udgør den forventede effektiviseringsgevinst ca. 4,4 mio. kr. 

Udfordringen med at realisere effektiviseringsgevinsten er nu – med fraværet af Helsingør 

Kommune – en anden, da der ikke er de samme umiddelbare stordriftsfordele. 

  

Budgetgrundlaget for det nye Nordsjællands Brandvæsen bygger – med enkelte 

korrektioner – på det grundlag som blev udarbejdet til det oprindelige samarbejde mellem 

de fem kommuner (Dagsorden den 29.10.2014, pkt 9). Budgetgrundlaget tog 

udgangspunkt i de tre tidligere beredskabers regnskab for 2013. Se bilag 2 - 

budgetgrundlag 

  

Som nævnt videreføres det nuværende fordelingsprincip baseret på Regnskab 2013, og det 

indstilles at ejerfordelingen i det nye Nordsjællands Brandvæsen bibeholdes efter 

budgetgrundlaget. Ejerfordelingen får bl.a. betydning for de deltagende kommuners 

hæftelse for Nordsjællands Brandvæsens forpligtigelser, den fremadrettede 

udgiftsfordeling, ekstraordinære indskud, låneforpligtigelser, eventuelle deponeringer samt 

deling ved ophør. 
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Indregning af effektiviseringsgevinster i 2015 og 2016 samt enkelte korrektioner resulterer 

i følgende budgetgrundlag for 2016 for det nye Nordsjællands Brandvæsen (se også bilag 

2): 

  

  

Beløb i kr. Allerød Rudersdal Hørsholm Fredensborg I alt 

Nyt 

budgetgrundlag 

2016 

4.929.027 7.969.868 3.567.246 8.679.464 25.145.605 

Ny fordelingsnøgle 19,6 % 31,7 % 14,2 % 34,5 % 100,0 % 

  

 

Bilag 
-    Bilag 2 - Budgetgrundlag-nyt-nordsjællands-brandvæsen.docx 

-    Bilag 1 Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 2016 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2016 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt betinget af, at opløsningen 

af det nuværende Nordsjællands Brandvæsen, bestående af 5 kommuner, kan 

gennemføres i overensstemmelse med samarbejdsaftalens § 18 og lovgivningen, herunder 

at der blandt alle 5 kommuner er enighed om grundlaget for opløsningen, herunder det 

økonomiske mellemværende for opløsningen. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  13 
Acadre sagsnr.:   16/8427 
Journalnr.:   14.00.08P19 
Sagsforløb:  ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Christian Buch Sørensen 
 

Nordsjællands Brandvæsen - Plan for risikobaseret 

redningsberedskab 2016 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen skal efter indstilling fra beredskabskommissionen godkende de 

indstillede servicemål og planen for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands 

Brandvæsen. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at beredskabskommissionens indstilling om servicemålene og 

planen for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 2016 godkendes. 

 

Sagsfremstilling 
Beslutning fra Beredskabskommissionen 

  

Beredskabskommissionen har på møde den 8. marts 2016 behandlet oplæg til 

grundlæggende servicemål samt modeller og samarbejder i forbindelse med ny 

risikobaseret dimensionering. 

  

Beredskabskommissionen besluttede at indstille oplæg til grundlæggende servicemål samt 

vedhæftede plan for risikobaseret dimensionering til beslutning i de 4 

kommunalbestyrelser/byråd. Det blev endvidere besluttet at sende oplæg til serviceniveau 

og plan for risikobaseret dimensionering til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. 

  

Baggrund 

  

I henhold til bekendtgørelse 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt 

redningsberedskab skal kommunalbestyrelsen fastsætte serviceniveauet for 

redningsberedskabet med udgangspunkt i lokale risikovurderinger.  

  

I praksis betyder det, at brandvæsenet skal identificere og analysere lokale risici, som skal 

lægges til grund for en dimensionering af redningsberedskabet. På baggrund af 

risikoprofilen skal kommunalbestyrelserne fastlægge serviceniveauet for 

redningsberedskabets opgavevaretagelse. Planen for det kommunale redningsberedskab 

skal vedtages af kommunalbestyrelserne og revideres i det omfang, udviklingen gør det 

nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Rapporten skal efter 

behandling i Beredskabskommissionen indsendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen med 
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henblik på en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig 

indsats. 

  

Det aktuelle beredskab er baseret på planerne for risikobaseret dimensionering for de 3 

tidligere enheder Allerød Brandvæsen, Nordsjællands Brandvæsen og Rudersdal Hørsholm 

Brandvæsen. Ved etablering af det fælles Nordsjællands Brandvæsen blev udarbejdet og af 

et flertal godkendt et Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i 

Nordsjællands Brandvæsen. Principperne i dette oplæg er udgangspunktet for en ny 

risikobaseret dimensionering, som favner det nye Nordsjællands Brandvæsen bestående af 

fire kommuner. 

  

Grundlæggende præmisser 

  

Ved etableringen af det nye fælles Nordsjællands Brandvæsen forventes opstillet 2 

grundlæggende præmisser: 

  

1.    Det er forventningen, at der med etableringen af Nordsjællands Brandvæsen kan 

indfries det i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL anviste 

effektiviseringspotentiale på 4,4 mio. kr. i 2016 og frem for de fire kommuner. 

  

2.    Det er forventningen, at det nuværende serviceniveau kan fastholdes. 

  

I relation til den økonomiske forventning er det med udgangspunkt i den tidligere 

udarbejdede økonomiske analyse fortsat forventningen, at der kan opnås en 

effektiviseringsgevinst som følge af ensretning og stordrift på det operative område. 

  

Nordsjællands Brandvæsen har gennem en periode arbejdet med grundlaget for et oplæg 

til en plan for et nyt fælles redningsberedskab. En proces, som indledningsvis har 

indbefattet en opdeling og analyse af data fra det tidligere arbejde i 2015 med en 

grundlæggende risikoidentifikation, hvor risici i Nordsjællands Brandvæsens område er 

kortlagt, dokumenteret og kategoriseret. Herefter er gennemført en risikoanalyse, hvor de 

afdækkede risici er vurderet med hensyn til hyppighed og konsekvens for herefter at danne 

grundlag for fastlæggelse af indsatskapacitet og relevante forebyggelsestiltag. Endelig er 

det supplerede beredskab beskrevet. Samlet danner de 3 rapporter grundlaget for den 

indstillede plan for fremtidig organisering af Nordsjællands Brandvæsen, jf. bilag ”Plan for 

risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 2016”. 

  

Grundlæggende servicemål 

  

Med henblik på at samskrive og harmonisere serviceniveauet er der opstillet følgende 

grundlæggende servicemål: 

•              Alle dele af slukningsområdet skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne 

nås af det primære pumpekøretøj indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmen. 

•              De dele af slukningsområdet, der rummer særlige risikoobjekter, større 

industriområder og/eller tættere, sammenhængende bebyggelse skal, når alle 

køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af et pumpekøretøj indenfor 10 minutter 

fra modtagelse af alarmen. 

•              Alle dele af slukningsområdet skal i alle tilfælde kunne nås af et pumpekøretøj, eller 

et andet for opgaven relevant specialkøretøj indenfor 15 minutter fra modtagelse af 

alarmen i mindst 98 % af alle tilfælde. 

•              Alle dele af slukningsområdet skal kunne nås af en indsatsleder indenfor 17 

minutter i mindst 98 % af alle tilfælde. 
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Fremtidig plan for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen 

  

Med udgangspunkt i den gennemførte risikoanalyse og de grundlæggende servicemål er der 

i beredskabskommissionen den 8. marts 2016 truffet beslutning om at indstille vedlagte 

plan for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen, jf. bilag ”Plan for 

risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 2016”. 

I planen arbejdes overordnet med sammensætning af udrykninger fra flere brandstationer. 

Der vil blive foretaget justeringer i relation til indsatslederfunktion, vandforsyning og 

vandtankvogne, drejestiger og specialberedskaber m.v. 99 % af alle udrykninger vil kunne 

håndteres med førsteudrykningen. 

Hertil kommer særlige forhold vedr. samarbejder med naboberedskaber, som overordnet 

handler om: 

•              Aftale med Helsingør Kommunes Beredskab om samarbejde i Station Espergærde 

og Station Fredensborgs dækningsområder. 

•              Aftale med Helsingør Kommunes Beredskab om specielberedskaber, herunder båd- 

og dykkerberedskab, pionerberedskab bestående af materiel til håndtering af tung 

redning og kemikalieuheld, samt højderedning. 

•              Aftale med Beredskab Øst om tilkald af drejestige fra Station Lyngby til dækning i 

den sydlige del af Rudersdal Kommune. 

•              Aftale med Frederiksborg Brand og Redning om grænseområde i forhold til 

sekundære styrker. 

  

En nærmere uddybning af den indstillede plan for risikobaseret dimensionering af 

Nordsjællands Brandvæsen fremgår af vedlagte bilag. 

  

Beredskabsstyrelsens kommentarer 

  

Beredskabsstyrelsen har udtalt følgende; ”Beredskabsstyrelsen vurderer, at Nordsjællands 

Brandvæsen med den planlagte dimensionering som udgangspunkt vil kunne iværksætte 

og gennemføre en forsvarlig indsats. Styrelsen har endvidere noteret sig, at planforslaget 

indeholder en nøje beskrivelse af baggrunden for de planlagte ændringer af 

dimensioneringen.” Beredskabsstyrelsens udtalelse af 11. maj 2016 vedlægges som bilag. 

  

Høring af medarbejderne 

  

I forbindelse med udarbejdelse af oplæg til serviceniveau blev det besluttet at sende 

oplægget i høring i organisationen. Forud for behandling i beredskabskommissionen har 

oplægget derfor været offentliggjort og særskilt præsenteret for tillidsrepræsentanterne på 

det operative område. Alle har derved haft mulighed for via deres tillidsrepræsentant at 

kommentere på oplægget. Der er modtaget høringssvar fra alle brandstationer samt en 

repræsentant for indsatsledergruppen. Høringssvar og kommentering af disse er 

sammenfattet i det vedlagte bilag, Høringssvar 2016. 

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i planen, men har relevans 

for og vil blive inddraget i det videre arbejde med implementeringen af den planlagte 

dimensionering. 

  

Sammenfatning 

  

Til trods for, at planen for risikobaseret dimensionering for Nordsjællands Brandvæsen 

omfatter reduktion i bemanding, er det vurderingen, at det samlede serviceniveau bevares, 
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og omplaceringen af ressourcer ovenikøbet skaber rum til målrettet at styrke det samlede 

beredskab på de svage punkter, som er afdækket i forbindelse med risikoanalysen.  

  

Det vil med den indstillede plan endvidere være muligt at forbedre kvaliteten på flere 

punkter: 

•              Udskiftning af ældre køretøjer med nye køretøjer målrettet det aktuelle behov og 

med en gevinst for effektivitet, arbejdsmiljø, driftsøkonomien og miljøet. 

•              Færre, men mere rutinerede brandfolk, da de kommer til at deltage i flere 

udrykninger. 

  

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af risikobaseret dimensionering for Nordsjællands 

Brandvæsen været kontakt med de nye naboberedskaber. Der foreligger et udkast til 

samarbejdsaftale med Helsingør Kommunes beredskab, mens der fortsat udestår nærmere 

afdækning af mulighederne for fremtidig samarbejde med Beredskab Øst og Frederiksborg 

Brand og Redning. 

 

Bilag 
-    Plan for risikobaseret redningsberedskab 2016.pdf 

-    Udtalelse over forslag til dimensioneringsplan for Nordsjællands Brandvæsen.pdf 

-    Høringssvar.pdf 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2016 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  14 
Acadre sagsnr.:   16/6895 
Journalnr.:   82.00.00P20 
Sagsforløb:  ØU, KB - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Jane Thomsen 
 

Frigivelse af anlægsmidler - Kulturhus Trommen, 

renovering af toiletter 

 
Baggrund 
Kulturhus Trommens toiletforhold skal renoveres, da disse fremstår nedslidte og 

utidssvarende, så der er afsat midler til denne opgave i år 2016. 

 

Forslag 
Økonomiudvalget anbefaler overfor kommunalbestyrelsen, at 

  

·       der frigives 600.000 kr. til renovering af toiletter finansieret af det afsatte 

rådighedsbeløb. 

 

Sagsfremstilling 
Kulturhus Trommens toiletforhold skal renoveres, da disse fremstår nedslidte og 

utidssvarende. Herunder herre-/dame-toiletter i underetagen samt personaletoiletter på 1 

sal.  

Opgaven omfatter dels rådgivning samt selve udførelsen som vurderes på nuværende at 

indeholde overfladebehandling (vægge / lofter / gulve) samt delvis udskiftning af saniteten 

(vaske /vandarmaturer /pissoir /toiletkummer). 

 

Økonomi/personale 
Bevillingsskema 

 
Beløb 

Tillægsbevilling 
Drift/anlæ

g m.v 

Indeværend

e år 

Overslagså

r 1 

Overslagså

r 2 

Overslagså

r 3 

Politikområde:82 

direkionen 
Anlæg -600.000 

   
Politikområde:80 

xxxxxx toiletrenovering 

Kulturhus Trommen  
600.000 

   

      
I alt 

 
0 0 0 0 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladels      
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e) 

Politikområde: 80 

xxxxxx toiletrenovering 

Kulturhus Trommen  
600.000 

   

Politikområde: 
     

      
I alt 

 
600.000 0 0 0 

  

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2016 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  15 
Acadre sagsnr.:   15/12187 
Journalnr.:   01.02.05P16 
Sagsforløb:  MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Susanne Koch 
 

Offentlig fremlæggelse af Forslag til Lokalplan 157 

med tilhørende Miljørapport 

 
Baggrund 
Hørsholm Kommune har modtaget en anmodning om at etablere en støjvold langs 

Isterødvejen til dæmpning af trafikstøjen på Hørsholm Golfbane. Etablering af en støjvold 

er i strid med gældende landzonelokalplan og vurderes i sig selv at være lokalplanpligtig. 

Realisering af det ansøgte kræver derfor, at der vedtages en ny lokalplan for området. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og 

kommunalbestyrelsen anbefaler, at Forslag til Lokalplan 157 og Miljørapport fremlægges i 

offentlig høring i perioden 1. juni 2016 til 24 august 2016. 

  

Samtidig meddeles det ansøger, at endelig vedtagelse vil ske på vilkår, at der tinglyses en 

offentlig færdsel ret langs Isterødvejen på matr. nr 13c Isterød Overdrev langs 

Isterødvejen frem til Damsholtevejen.   

 

Sagsfremstilling 
Formålet med lokalplanen 

Lokalplanforslaget dækker et område, der i dag er omfattet af lokalplan 93, der udlægger 

arealet til golfbane. Hovedindholdet i det nye lokalplanforslag er at give mulighed for at 

etablere støjvold på golfbanen på henholdsvis nord og sydsiden af Isterødvejen, en jordvold 

omkring driving grange og etablere en sti på/langs støjvolden.  

  

Lokalplanforslaget indeholder ikke ændringer, hvad angår anvendelse til golfbane.  

Støjvoldene opbygges af ren jord og udformes med en relativ stejl hældning ud mod 

Isterødvejen og en blødere og mere varieret landskabeligt udtryk ind mod 

golfbanen.  Volden tænkes beplantet med mindre trægrupper af hjemmehørende 

løvfældende arter. Foruden mulighed for at etablere støjvolde langs Isterødvejen gives 

mulighed for at etablere mindre jordvolde langs driving grange mod syd.  

  

Den planlagte sti ligger i forlængelse af den eksisterende offentlige sti over golfbanen fra 

Agiltevej og til Stasevangsvej. Stien fortsætter mod nord langs/på støjvolden til det 

nordvestlige hjørne af lokalplanområdet. Herfra er der ca. 325 m langs Isterødvejen, før 

man rammer den offentlige vej Damsholtevejen. Herfra er der adgang til et forgrenet net af 

minde biveje i det åbne land, som er velegnet til at cykle eller gå på. Offentligheden skal 
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sikres adgang på de ca. 325 m mellem lokalplanområdet og Damsholtevejen. Det drejer sig 

om matr. nr. 13c  Isterød Overdrev, Blovstrød. Ejendommen har samme ejer som 

golfklubben. Offentlighedens adgang kan sikres gennem en deklaration, som kan være et 

vilkår for lokalplanens endelige vedtagelse. 

  

Støjgrænser og Kommuneplan 

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025, hvor det er 

fastlagt, at støjgrænsen for rekreative områder i eller nær byområder må være 58 

dB(Lden) og 53 dB (Lden) i for rekreative områder i det åbne land. Støjgrænsen er fastlagt 

til 58 dB(Lden) i nærværende lokalplan, idet den rekreative udnyttelse er til sportsanlæg 

(golfbane), som ikke er speciel støjfølsom. 

  

Miljørapport 

Det er vurderet, at der skulle udarbejdes miljøvurdering med henblik på at få følgende 

forhold undersøgt i forbindelse med anlægsfasen: 

•        Trafiksikkerhed ved den øgede mængde lastbilkørsler i anlægsfasen 

•        Fremkommelighed på vejnettet ved den øgede mængde lastbilkørsler i anlægsfasen 

•        Hvorledes det kontrolleres, at jorden er ren 

•        Om mertrafikken vil give støjgener, der påvirker beboelse 

•        Afklaring af om vandhullet mellem matr. 1 b og 1 c Isterød Overdrev, Bloustrød er 

beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3I 

  

Hovedkonklusionerne i miljørapporten er, at der gennem Jordflytningsbekendtgørelsen, 

Bekendtgørelse om miljøvurdering af visse aktiviteter, Vejlovens § 49 og 

Naturbeskyttelseslovens § 3 kan tages højde for og afbøde de gener, der måtte komme 

under anlægsfasen, der forventes at strække sig over 1-1,5 år. 

  

Vurdering 

Det er administrationens vurdering, at placering af ren overskudsjord – der er stor 

efterspørgsel efter placeringsmuligheder – er planlægningsmæssigt begrundet med, at 

støjafskærmningen øger kvaliteten af det rekreative område, som golfbanen udgør. 

Samtidig er der ingen særlige landskabelige eller biologiske interesser, der taler imod en 

placering af støjvolden her. Desuden skabes øget offentlig tilgængelighed til det åbne land 

med den planlagte sti langs støjvolden til den nordlige ende af lokalplanområdet. Herfra og 

ca. 325 m mod nord-nordvest skal der sikres en offentlig færdselsret langs Isterødvejen. 

Så vil der være god adgang til et forgrenet net af mindre biveje. 

  

Det kritiske punkt er anlægsfasen, problemstillinger, trafik, støj, kontrol af jord og 

beskyttet natur er beskrevet i miljørapporten sammen med regelsæt, der kan tages i 

anvendelse for at mindske generne i anlægsfasen. På denne baggrund anbefaler 

administrationen, at lokalplanforslag og miljørapport fremlægges offentlig i 8 uger. 

 

Bilag 
-    Lokalplan 157 Hørsholm Golf - Forslag - 14. april 2016 

-     Miljøvurdering Hørsholm Golf, 14. april 2016.pdf 

 

 

Noter til bilag 
Forslag til lokalplan 157 
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Miljørapport 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 28-04-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og 

kommunalbestyrelsen, at Forslag til Lokalplan 157 og Miljørapport fremlægges i offentlig 

høring i perioden 1. juni 2016 til 24 august 2016. 

  

Samtidig meddeles det ansøger, at endelig vedtagelse vil ske på vilkår, at der tinglyses en 

offentlig færdsel ret langs Isterødvejen på matr. nr 13c Isterød Overdrev langs 

Isterødvejen frem til Damsholtevejen.  

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2016 
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  16 
Acadre sagsnr.:   15/16886 
Journalnr.:   05.01.13A00 
Sagsforløb:  MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Søren Rønn Ryby 
 

Klimatilpasning - LAR på vej - Hasselvej mfl. 

 
Baggrund 
Hørsholm Vand ApS ønsker i samarbejde med Hørsholm Kommune at etablere LAR anlæg 

til forsinkelse eller nedsivning af overfladevand fra vejarealerne på Hasselvej, Gyvelvej og 

sidevejene. 

LAR står for Lokal Afledning af Regnvand, og skal medvirke til at reducerer belastningen af 

kloaknettet bl.a. under skybrud. 

Hasselvej er medtaget i Hørsholm kommunes klimatilpasningsplan som et risikoområde. 

Projektet bliver finansieret af Hørsholm Vand ApS via medfinansieringsbekendtgørelsen og 

forventet gennemført primo 2017. 

Hørsholm Vand ApS skal ansøge forsyningssekretariatet  om at få indarbejdet 

finansieringen i deres takster senest d. 15 april 2016. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller overfor 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende: 

 At LAR anlæg på de nærmere angivne veje i Sagsfremstillingen 

gennemføres. 

 At der søges midler til projektet i forbindelse med videre 
budgetlægning 2017 – 2020. 

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Vand´s kloaksystem i området bag ved Kongevejscenteret er et fællessystem, 

hvis kapacitet ikke er stor nok til at overholde servicekravet om maksimalt vand på terræn 

hvert tiende år. 

Regnvand fra Birkevej og Gyvelvej med sidevejene Falkevej, Uglevej, Tranevej og Havevej 

strømmer til fælleskloakken opstrøms og løber derefter ned til brøndende på Hasselvej, 

som er laveste punkt i området. 

Således er der et ønske fra Hørsholm Vand at øge kapaciteten til håndtering af regnvand i 

området. Endvidere vil det være en fordel, hvis regnvandet i området håndteres lokalt og 

uden om renseanlægget. 

Hørsholm Kommune bidrager til en stor del kapacitetsproblemerne, da næsten alt vejvand 

bliver ledt til kloakken. I dette projekt kan Hørsholm Kommune i samarbejde med 

Hørsholm Vand afprøve andre metoder til afledning af vejvandet.  
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Projektets udformning    

Der arbejdes med to forskellige metoder til håndtering af regnvand. Ved den ene metode 

sker nedsivning igennem en vandgennemtrængelig asfalt og ved den anden metode sker 

nedsivning igennem et beplantet regnbed. Anlæggende bliver dimensioneret efter en 10 års 

regnhændelse jf. serviceniveauet i Klimatilpasningsplanen.  

  

Forhold til Klimatilpasningsplanen 

Klimatilpasningsplanen fokuserer på nye muligheder for at forebygge og mindske risikoen 

for skader efter skybrud. Hasselvej er udpeget som risikoområde, hvor der skal ske en 

indsats.   

 

Økonomi/personale 
Projektet finansieres af Hørsholm Vand ApS over taksterne i henhold til 

medfinansieringsbekendtgørelsen. For en familie på to voksne og to børn betyder det en 

årlig takstforøgelse på ca. 41 kr. 

Hørsholm Vand kan i henhold til gældende regler ikke selv afholde udgifterne til etablering 

af de klimamæssige tiltag på kommunal jord. For at Hørsholm Vand kan finansiere 

anlægget som en del af spildevandssystemet, forudsætter det enten, at Hørsholm Vand 

ejer jorden eller at udgiften først afholdes af Hørsholm Kommune og efterfølgende, over en 

afskrivningsperiode, betales af Hørsholm Vand. Det betyder at Hørsholm Kommune kan 

optage et 25 årig lån, som finansieres af Hørsholm Vand i lige store rater. Forretningen 

kendes først ved låneoptagelsen.  

Projektet budget 

Aktivitet Pris 

Udbud og projektering 500.000 

Udførelse 3.700.000 

Samlet pris   

Total 4.200.000 

Uforudsigelige udgifter   15% 630.000 

Samlet anlægsomkostninger 4.830.000 

  

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 28-04-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen at godkende: 

·               At LAR anlæg på de nærmere angivne veje i Sagsfremstillingen gennemføres. 

·               At der søges midler til projektet i forbindelse med videre budgetlægning 2017 – 

2020. 

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2016 
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  17 
Acadre sagsnr.:   15/13925 
Journalnr.:   06.00.05G00 
Sagsforløb:  MPU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Jens Anders Johnsen 
 

Forslag til tillæg 3 til spildevandsplan 2012-2016, 

separatkloakering i oplandet til Blårenden 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 28.04.2014 Masterplan for Blårenden.  

  

Administrationen har nu i samarbejde med Hørsholm Vand ApS udarbejdet forslag til tillæg 

3 til spildevandsplan 2012-2016, kloakseparering i Blårendens opland, der skal være med 

til at opfylde målene i Masterplanen. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget 

og Kommunalbestyrelsen,  

  

at forslag til tillæg 3 til spildevandsplan 2012-2016, kloakseparering i oplandet til 

Blårenden, godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i perioden den 1. juni 2016 til den 

24. august 2016. 

  

at der i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020 afsættes 200.000 kr./år fra 2017 

til overvågning af de søer der indgår projekt regnvand i oplandet til Blårenden. 

 

Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 28.04.2014 Masterplan for Blårenden.  

  

Masterplan for Blårenden havde følgende mål: 

  

-      Reduktion af sandsynligheden for oversvømmelse i alle deloplande samt i lokaliteter 

nedstrøms Blårendens udløb i Usserød Å.  

-      Forbedring af naturværdien i engområdet ved Blårendens udløb til Usserød Å.  

-      Bedre vandstandsregulering af de større søer og vandløb  

-      Forbedring af søer og vandløbs miljøtilstand  

-      Reduktion af stofbelastning til de enkelte søer og Usserød Å  

·         God økologisk vandkvalitet i områdets søer 

·         Bedre æstetiske forhold  

·         Reduktion af uønsket algevækst 
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I forhold til Masterplanen er etableringen af vådeng ændret som godkendt af 

Kommunalbestyrelsen den 23.03.2015. Vådengen etableres i 2016 og er ikke omfattet af 

tillæg 3. 

  

Administrationen har nu i samarbejde med Hørsholm Vand ApS udarbejdet tillæg 3 til 

spildevandsplan 2012-2016, kloakseparering i Blårendens opland. 

  

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. juni 2014 i forbindelse med vedtagelse af tillæg 1 

til Hørsholm Kommunes spildevandsplan 2012-2016, at afkobling af regnvand på de 

enkelte ejendomme i oplandet skal ske på frivillig basis. Dette princip er også gældende for 

tillæg 3 til Hørsholm Kommunes spildevandsplan 2012-2016. 

  

  

Forslag til tillægget er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 og 

spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3, og skal offentlig fremlægges i minimum 8 uger. 

  

Forslaget har været i forhøring hos Grønt Råd i perioden fra den 4. marts til den 18. marts 

og på møde den 14. april drøftede kommunen og Grønt Råd deres kommentarer. En række 

af Grønt Råds kommentarer er indarbejdet i forslag til tillæg 3 og andre er drøftet på 

mødet. Grønt Råd blev på mødet opfordret til at indsende deres yderligere kommentarer i 

forbindelse med den offentlige høring.  

  

Tillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, og det skal derfor 

vurderes om, der er behov for en egentlig miljøvurdering af tillægget. Der er til brug herfor 

foretaget en miljøscreening af tillægget, som viser, at der vil være en række gavnlige 

miljømæssige virkninger af realiseringen af tillægget, og ingen væsentlige negative 

miljømæssige virkninger. På denne baggrund konkluderes det, at der ikke er behov for en 

egentlig miljøvurdering af tillægget. 

  

I forbindelse med etablering af det nye regnvandssystem i oplandet til Blårenden vurderer 

administrationen, at det er nødvendigt at følge miljøtilstanden i de berørte søer, og der er 

derfor stillet forslag om, at der afsættes 200.000 kr./år på driftsbudgettet fra 2017. 

Overvågningen skal sikre, at Hørsholm Kommune har mulighed for at stille yderligere krav 

til de nye udledninger, hvis det, mod forventning, skulle vise sig, at vandkvaliteten i de 

berørte søer forringes.  

  

Administrationen er i forbindelse med arbejdet med forslag til tillæg 3 til Hørsholm 

Kommunes spildevandsplan 2012-2016 blevet opmærksom på, kommunens praksis som 

anført på side 44 i spildevandsplanen: ”Kommunens praksis: Kommunen stiller krav om, at 

alle afledninger fra offentlige veje og parkeringspladser over 20 biler skal ledes gennem 

sandfang og olieudskiller inden de tilsluttes offentlig kloak eller anden udledning.” 

Administrationen vurderer, at den hidtidige praksis ikke rummer mulighed for den konkrete 

vurdering, der skal foretages af hver enkelt ansøgning om tilladelse til udledning af 

spildevand og bærer præg af ”skøn under regel”, hvilket ikke er tilladt efter 

forvaltningsloven. 

Praksis vil fremover blive administreret, så der foretages en konkret individuel vurdering af 

hver udledning. 

 

Økonomi/personale 
Forslaget vil medføre at der fra 2017 afsættes 200.000 kr. på driftsbudgettet til 

overvågning af de søer, der vil udledes til i forbindelse med gennemførelsen af tillæg 3 til 

Hørsholm Kommunes spildevandplan 2012-2016 
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Gennemførelse af separatkloakering i oplandet til Blårenden vil ikke medføre en stigning i 

taksten for afledning af spildevand, da det allerede er indregnet i Hørsholm Vands takst.  

 

Kommunikation 
Forslag tillæg 3 til Hørsholm Kommunes spildevandsplan 2012-2016 vil blive lagt ud i 

offentlig høring i perioden den 1. juni 2016 til den 24. august 2016. Forslaget lægges på 

kommunens hjemmeside. 

 

Sagens tidligere behandling 
Tillægget til spildevandsplan er ikke tidligere behandlet, men tillægget er en udmøntning af 

Masterplan for Blårenden, der har været behandlet: 

  

MPU    02.04.2014 

ØU      10.04.2014 

KB      28.04.2014 

 

Bilag 
-    Forslag til tillæg 3 ver 2.pdf 

-    Bilag 1 Oplandskort til tillæg 3.pdf 

-    Bilag 2 Gældenden lokalplaner og byplanvedtæger.pdf 

-    Bilag 3 Adresseliste.pdf 

-    Bilag 4 U-skema tillæg 3 ver. 2.0.pdf 

-    Bilag 5 Screening tillæg 3.pdf 

-    Bilag 6 eksisterende forhold.pdf 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 28-04-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

  

·         at forslag til tillæg 3 til spildevandsplan 2012-2016, kloakseparering i oplandet til 

Blårenden, godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i perioden den 1. juni 2016 til den 

24. august 2016. 

·         at der i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020 afsættes 200.000 kr./år fra 

2017 til overvågning af de søer der indgår projekt regnvand i oplandet til Blårenden. 

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2016 
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  18 
Acadre sagsnr.:   16/5504 
Journalnr.:   06.02.03K08 
Sagsforløb:  MPU - ØK - KB - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Susanne Stegenborg 
 

Beslutning om strømpeforing af Blårenden samt om 

finansiering af projektet  

 
Baggrund 
Blårenden, som er et meget vandførende, rørlagt vandløb beliggende under bygninger og 

veje, trænger til renovering, da der er risiko for sammenstyrtning. Vandløbet er offentligt, 

så vandløbsmyndigheden står for planlægning og iværksættelse af renoveringen, men ikke 

nødvendigvis for betalingen.  

Renoveringen skal udføres som en reguleringssag. Dette er en afgørelse efter 

vandløbsloven. Afgørelsen kan påklages.  

Renoveringen koster 2.5 mio. kr. som finansieres af dem, der har gavn af renoveringen, 

d.v.s. dem, der ejer vandløbet og benytter det. Kommunen lægger imidlertid ud i første 

omgang. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Miljø-og planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget 

og Kommunalbestyrelsen at godkende: 

-          at arbejdet gennemføres som en reguleringssag efter § 32 i Vandløbsloven 

-          at udgiften pålægges de relevante grundejere og Hørsholm Vand 

-          at anlægsudgiften på anslået 2,5 mio. kr. finansieres i 2016 af Kommunen af et mindre 

forbrug på ”Kollektiv trafik” på 2,2 mio. kr. samt 300.000 kr. fra ”Oprensning af søer”. 

Beløbet søges samtidig frigivet. 

-          at der forventes en indtægt fra de eksterne parter i 2017  

-          at arbejdet igangsættes efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af finansieringen den 

30. maj 2016 og inden de formelle tilladelser er meddelt 

 

Sagsfremstilling 
Blårenden trænger til renovering på knapt halvdelen af vandløbsstrækningen, som er 

rørlagt. Administrationen har med TV-inspektioner fulgt rørenes tilstand igennem de sidste 

5 år, og nu er der behov for renovering af rørene, så der ikke sker sammenfald. 

  

Administrationen har indhentet tilbud på renoveringen, der udføres som strømpeforing. Den 

samlede billigste pris er 2.5 mio. kr.  

  

Renoveringen er omfattet af vandløbsloven og udføres som en reguleringssag, hvilket er en 

afgørelse jf. §32 i vandløbsloven. Afgørelsen kan påklages af dels de berørte parter og dels 

af relevante foreninger og andre, som på anden måde er part i sagen. Administrationen har 
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undersøgt, om renoveringen er en almindelig vedligeholdelse eller en reguleringssag. Der 

foreligger flere domme om, at så store projekter skal udføre som reguleringssager.  

  

Udgiften til reguleringssagen betales af dem, der har gavn af renoveringen. Det vil her sige 

de berørte grundejere samt Hørsholm Vand. Fordeling af udgifterne er en del af 

reguleringsprojektet, idet forslag til en sådan skal indgå i høringen af projektet.   

Forslag til udgiftsfordeling er vedlagt i notat i bilag. 

Hvis der er rigtig gode grunde til det, så kan Kommunen vælge at betale for renoveringen. 

Administrationen mener ikke, der her er særlige grunde til kommunal betaling for de 

private virksomheder og borgere, der har nytte af rørlægningen/vandløbet. 

  

Administrationen sender derfor breve ud til berørte parter med orientering om, at man 

agter at udføre renoveringen som en reguleringssag og ikke som en almindelig 

vedligeholdelse, samt at renoveringen skal betales af dem, der har gavn af reguleringen.  

Der er mulighed for, at afgørelsen påklages. Ud fra de domme, der ligger i lignende sager, 

mener administrationen imidlertid, at Kommunens afgørelse, ved påklage, stadfæstes af 

Natur- og Miljøklagenævnet. 

Hvis der ikke kommer klager over § 32- afgørelsen, så udsendes opkrævninger når 

projektet igangsættes.  

  

Påklage af Kommunens § 32 - beslutning forlænger sagsbehandlingstiden med den tid, 

klagenævnet bruger på at afgøre klagesagen. Da Blårenden skal renoveres snarest- der er 

risiko for sammenfald - påtænker Administrationen imidlertid renoveringen gennemført i år 

og helst inden sommerferien uanset evt. påklage. 

Finansieringen forventes derfor at ske således, at Kommunen ”lægger ud” og betaler for 

renoveringen i 2016. Når klagesagen er afgjort - hvis der bliver en klagesag, og den falder 

ud til Kommunens fordel – så sendes opkrævning til parterne. Såfremt klagenævnet 

underkender §32 afgørelsen, skal Kommunen afholde samtlige omkostninger.  

Med den udgiftsfordeling administrationen foreslår ligger Kommunens andel på omkring 

500.000 kr. 

  

Pengene til projektet kan ikke betales af vandløbsmyndigheden, da det er de private parter, 

der betaler renoveringen. Ud fra administrationens forlag forventes således, at kommunen i 

2017 vil modtage en indtægt fra de eksterne parter på omkring 2. mio. kr 

Den omtrentlige udgift for de enkelte private grundejere ligger på imellem 625 kr. og 

10.000 kr.   

  

Pengene til renoveringen, kan findes i Center for Teknik, da forbruget på projektet til 

Kollektiv trafik i 2015 har været 2,2 mio. kr. mindre end forventet. Herudover findes 

300.000 kr. ved en udskydelse af arbejder under projektet ”Renovering af søer”. Når 

indtægten kommer fra de eksterne parter tilbageføres de 300.000 kr. til projektet. 

  

Den udgiftsfordeling, administrationen foreslår, er foreløbig, da den kan påklages hvorved 

beløbsstørrelserne kan ændres afhængig af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sagen.  

  

Tidsplanen for projektet ser således : 

-      Beboerne, Hørsholm Vand, Kommunen som ejer og VEJ orienteres om §32 - beslutningen 

og projektet i øvrigt efter behandlingen af sagen i MPU den 28. april 

-      Efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 30. maj sendes §32- beslutningen ud 

til de berørte parter og interessenter. Der er 4 ugers klagefrist. Samtidig sendes projektet i 

høring hos myndigheder og i offentlig høring. Høringsfristen udløber samtidig med 

klagefristen 
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-      Tilladelsen til strømpeforingen - indeholdende udgiftsfordelingen - meddeles straks efter 

høringen af projektet. Der er 4 ugers klagefrist.   

-      Såfremt, det ikke modtages klager kan den endelige tilladelse til strømpeforingen foreligge 

i august/september 

-      Såfremt der indkommer klager vil dette væsentligt forlænge tidspunktet for meddelelse af 

tilladelsen 

-      Administrationen vurderer imidlertid, at det er vigtigt, at iværksætte renoveringen snarest. 

Derfor igangsættes den praktiske udførelse umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens 

godkendelse af finansieringen den 30. maj og inden de formelle tilladelser er meddelt. 

  

  

  

Bilag: 

Kortudsnit med Blårendens forløb og renoveringsbehov 

Notat om udgiftsfordelingen 

Kort med angivelse af matrikler omfattet af udgiftsfordelingen 

 

Økonomi/personale 
  

Bevillingsskema 

 
Beløb 

Tillægsbevilling 
Drift/anlæ

g m.v 

Indeværend

e år 

Overslagså

r 1 

Overslagså

r 2 

Overslagså

r 3 

Politikområde: 11 

Kollektiv trafik 
Drift -2.200.000 

   
Politikområde: 12 

Strømpeforing 

Blårenden 

Anlæg 2.500.000 
   

Politikområde: 12 

071030 Oprensning af 

søer 

Anlæg -300.000 
   

I alt 
 

0 0 0 0 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladels

e)      

Politikområde: 12 

Strømpeforing 

Blårenden 

Anlæg 2.500.000 
   

Politikområde: 
     

      
I alt 

 
2.500.000 0 0 0 

  

 

Sagens tidligere behandling 
Der er orienteret om sagen ved MPU-mødet den 16. marts 2016 

 

Bilag 
-    Kortudsnit med Blårendens fprløb og renoveringsbehov 
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-    Kortbilag - Blårenden. Matrikler omfattet af udgiftsfordelingen.pdf 

-    Notat om udgiftsfordeling.docx 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 28-04-2016 
Miljø-og planlægningsudvalget anbefaler at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

godkende: 

  

 at arbejdet gennemføres som en reguleringssag efter § 32 i 

Vandløbsloven 

 at udgiften pålægges de relevante grundejere og Hørsholm Vand 

 at anlægsudgiften på anslået 2,5 mio. kr. finansieres i 2016 af 

Kommunen af et mindre forbrug på ”Kollektiv trafik” på 2,2 mio. 

kr. samt 300.000 kr. fra ”Oprensning af søer”. Beløbet søges 

samtidig frigivet. 

 at der forventes en indtægt fra de eksterne parter i 2017  

 at arbejdet igangsættes efter Kommunalbestyrelsens 

godkendelse af finansieringen den 30. maj 2016 og inden de 
formelle tilladelser er meddelt 

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2016 
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  19 
Acadre sagsnr.:   16/6845 
Journalnr.:   05.01.00G01 
Sagsforløb:  MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Ömer Özüpek 
 

Frigivelse af anlægsmidler til Kokkedal Station 

 
Baggrund 
I forbindelse med udmøntning af anlægsrammen for 2016 – 2019, blev der afsat midler af 

til belysning af p – pladser på Kokkedal Station.  

 

Forslag 
Administration foreslår at Miljø og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen anbefaler, 

  

 At frigive anlægsmidlerne der er afsat til anlægsprojektet på 

Kokkedal Station. 

 

Sagsfremstilling 
Både Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune har modtaget flere henvendelser om 

utrygheden på Kokkedal Station, og har derved valgt at indgå et samarbejde for at 

forbedre trygheden på Kokkedal Station. 

  

Til budgetforhandlingerne 2016 – 2019 blev der afsat midler af til projektet. 

  

Administrationer i de ovenstående kommuner har i samarbejde igangsat en analyse for at 

få defineret årsagen/årsagerne til utrygheden på Kokkedal Station. 

  

Analysen forventes færdiggjort før budgetforhandlingerne i år.   

 

Økonomi/personale 
I budgetaftalen 2016 – 2019 er der både afsat anlægs - og afledte driftsmidler af til 

projektet. 

  

Bevillingsskema 

 
Beløb 

Tillægsbevilling 
Drift/anlæ

g m.v 

Indeværend

e år 

Overslagså

r 1 

Overslagså

r 2 

Overslagså

r 3 

Politikområde:      
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Politikområde: 
     

      
I alt 

 
0 0 0 0 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladels

e)      

Politikområde: 11 

211 081 
Anlæg 225.000 

   
Politikområde: 

     

      
I alt 

 
225.000 0 0 0 

  

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 28-04-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen, at anlægsmidlerne der er afsat til anlægsprojektet på Kokkedal 

Station frigives, idet analysens anbefalinger forelægges Miljø- og Planlægningsudvalget, 

inden der sættes konkrete anlægsaktiviteter i gang. 

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2016 
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  20 
Acadre sagsnr.:   15/20072 
Journalnr.:   01.00.00P00 
Sagsforløb:  §17, stk 4 udvalg, øu - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Morten Lind 
 

Placering af flygtningeboliger - Ådalsvejens 

forlængelse 

 
Baggrund 
§17 stk. 4 udvalget har ønsket, at administrationen undersøger, det maksimale antal 

flygtningeboliger, der kan etableres på området.  

 

Forslag 

1. Administrationen indstiller til §17 stk. 4 udvalget, at drøfte og 

foreslå det ønskede antal boligenheder vedrørende, planerne om 
anvendelse af området til etablering af:  

  

a)    77 units af midlertidige boliger til flygtninge, med plads til maksimalt 154 enlige 

eller op til 385 personer ved familier med to voksne og 3 børn.  42 

parkeringspladser og to fælleshuse. 

  

b)    66 units af midlertidige boliger til flygtninge, med plads til maksimalt 132 enlige 

eller op til 330 personer ved familier med to voksne og 3 børn. 42 

parkeringspladser og to fælleshuse.  

  

c)    66 units af midlertidige boliger til flygtninge, med plads til maksimalt 132 enlige 

eller op til 330 personer ved familier med to voksne og 3 børn. 80 

parkeringspladser og to fælleshuse.  

  

d)    60 units af midlertidige boliger til flygtninge, med plads til maksimalt 120 enlige 

eller op til 300 personer ved familier med to voksne og 3 børn. 42 

parkeringspladser og to fælleshuse.  

  

e)    64 units af midlertidige boliger til flygtninge, med plads til maksimalt 128 enlige 

eller op til 320 personer ved familier med to voksne og 3 børn. 42 

parkeringspladser og to fælleshuse 

  

f)    50 units af midlertidige boliger til flygtninge, med plads til maksimalt 100 enlige 

eller op til 250 personer ved familier med to voksne og 3 børn. 80 

parkeringspladser og to fælleshuse 4 
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g)    Et alternativt antal units af midlertidige boliger til flygtninge, antal 

parkeringspladser og to fælleshuse  

  

h)    Dele projektet i to selvstændige etaper,  hvor der i etape I, Etableres 33 units 

og i etape II kan etableres yderligere 33 units, når og hvis der bliver behov 

herfor og selvstændigt besluttes.  

  

  

2      Administrationen indstiller til §17 stk. 4 udvalget, at projektet skal opføres som 

midlertidige boliger 

  

3      Administrationen indstiller til §17 stk. 4 udvalget, at drøfte og foreslå om byggeriet 

fra starten skal erhverves Hørsholm Kommune eller om man ønsker at leje 

byggeriet.  

  

4      Administrationen anbefaler at §17 stk. 4 udvalget, indstiller til økonomiudvalget og 

kommunalbestyrelsen at godkende §17 stk. 4 udvalgets forslag.  

 

Sagsfremstilling 
Businesscase og yderligere planlægning for Ådalsvejens forlængelse 

  

  

  

Grunden er på ca. 14.000m² og der kan etableres op til 77 boligenheder der giver plads til, 

op til 385 flygtninge, lidt afhængig af om beboerne er enlige eller familier.  

  

Boligerne tænkes opført som typen modulbyggeri tegnet af arkitektfirmaet ”Een til Een”.  

  

De har udviklet et bæredygtigt koncept, hvor bygningerne kan moduleres efter behov og i 

givet fald, vil kunne demonteres og opsættes et andet sted.  
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Hver unit består af et til to soveværelser, toilet og badeværelse samt en til to sovehemse.  

  

En boligenhed på 100 m2 består af to units på hver 50 m 2, en rektangulær og en 

kvadratisk. Modulerne er fleksible og kan indrettes både til enlige og til familier med op til 3 

børn.  

  

Et fælleshus består af to moduler. 

  

Materialerne til boligerne er bygget af bæredygtige og genanvendelige materialer. Boligerne 

er monteret på skruepæle, som gør det muligt, nemt at fjerne byggeriet eller tilpasse det 

efter fremtidige behov på grunden. 

  

Byggeriet kommer til at fremstå i med træfacader, Der er i stand til at klare det danske 

klima, som tilvalg kan man, evt. senere, vælge en yderligere facadebeklædning. Prisen 

herfor afspejles i valget af beklædning.  

  

 
  

For at kunne realisere dette projekt dette sted, er det nødvendigt at fjerne bevoksning på 

en stor del af grunden samt i nogen grad, at fortage en planering af grunden 

  

Prisen for byggeriet ved køb er ca. kr. 7.000 pr.m² plus levering, opsætning og indretning. 

  

Alternativ til egenbetaling ved opførelse:   

  

Arkitektfirmaet tilbyder en finansieringsmodel, hvor kommunen kan vælge, at lade en 

investor(pensionskasse) købe, opsætte og nedtage boligerne igen efter endt brug til en 

estimeret leje på kr. 5.000 pr. unit pr. måned.  

  

Ved begge alternativer skal kommunen betale udgifterne til byggemodning, maling og 

installationer. Boligerne skal tilsluttes kloak, el, gas (varme), bredbånd og tv. Desuden skal 

der etableres P-pladser, cykelparkering, vaskeri og støj afskærmning mod Helsingør 

motorvejen. 
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Til orientering kan det tilføjes, at beboernes børn, vil været tilknyttet Usserød Skoles, 

Skoledistrikt.  

  

Der er allerede opført to mindre byggerier af den omhandlende type, et i Asserbo og et i 

Jyllinge. Der kan arrangeres en studietur for § 17.4 udvalget, såfremt der er stemning 

herfor.  

  

Det bemærkes at byggeriet på grund af størrelsen skal i offentligt udbud iht. reglerne 

herfor, udbudsprocessen forventes at kunne løbe sideløbende med byggemodningen og 

skulle således ikke sinke processen.  

 

Økonomi/personale 
  

Se bilag 3. Økonomimodel over kommunens udgifter til flygtningeboliger. 

  

De estimerede udgifter både som leje og som køb er medtaget bilag 3, idet det bemærkes, 

at der i skemaerne ikke tages hensyn til de tilskudsordninger, der netop er aftalt, mellem 

regeringen og Kommunernes Landsforening.  

 

Sagens tidligere behandling 
§17 stk.4 Udvalget den 02.01.2016 

 

Bilag 
-    Bilag I, Situationsplan.pdf 

-    Økonomimodel - søjediagram over udgifter til flygtningeboliger version 3..pdf 

 

 

Noter til bilag 
Bilag 1. Tegninger af bebyggelsesplaner 

  

Bilag 2. Økonomimodel, søjlediagram over udgifter til flygtningeboliger 

 

Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge den 28-04-

2016 
Morten Lind deltog i mødet og orienterede om muligt projekt om midlertidige boliger. 

  

§ 17, stk. 4-udvalget drøftede de forskellige muligheder og anbefaler over for 

Økonomiudvalget, at der etableres midlertidige boliger på grunden ved Ådalsvejens 

forlængelse. 

  

Udvalget anbefaler at der etableres 33 units og lægger op til, at Økonomiudvalget tager 

stilling til, om der på grunden skal byggemodnes til 33 eller 66 units. 

Udvalget anbefaler endvidere, at Hørsholm Kommune køber boligerne frem for at leje dem. 

  

Til brug for Økonomiudvalgets behandling af sagen, udarbejder administrationen yderligere 

økonomiske beregninger. 

  

Udvalget ønsker, at administrationen planlægger en tur for at besigtige et lign. projekt. 
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Jan Klit deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

Fraværende: 
Troels Moe, John Larsen, Jørgen Jørgensen 

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2016 
Økonomiudvalget indstillede § 17, stk. 4 udvalgets indstilling godkendt med bemærkning 

om, at der alene skal byggemodnes til 33 boliger, og at de 33 boliger (units) skal købes. 

Ved sagens forelæggelse for Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2016 vil administrationen 

fremlægge forslag til finansiering. Økonomiudvalget besluttede endvidere, at 

administrationen skal undersøge alternativer til endelig placering på området.  

 

Forinden blev et forslag fra borgmesteren om at udsætte sagen forkastet med 3 stemmer 

for (Morten Slotved (C), Nadja Maria Hageskov (C) og Thorkild Gruelund (C) og 6 stemmer 

imod.  
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  21 
Acadre sagsnr.:   16/5493 
Journalnr.:   00.32.00S00 
Sagsforløb:  EBU - ØU - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Regnskabsredegørelse for Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget 

 
Baggrund 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har i regnskabet for 2015 et merforbrug på 9,8 mio. 

kr. (indenfor politikområde 70 ”Arbejdsmarked og Job”)i forhold til det korrigerede budget. 

Administrationen redegør i det efterfølgende for dette merforbrug. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er der i regnskab 2015 et merforbrug på 

9,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget kan primært henføres til 

følgende områder: 

  

 Introduktionsprogram og introduktionsydelse for flygtninge (3,2 

mio. kr.) 

 Sygedagpenge (3,4 mio.kr.) 

 Kontant-og uddannelseshjælp (1,1 mio. kr.) 

 Dagpenge forsikrede ledige (2,7 mio. kr.) 

 Uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelser (- 0,7 
mio. kr.) 

  

I det følgende gives en redegørelse for merforbruget. 

  

Oprindelig nedjustering af det vedtagne budget 2015  

I forbindelse med det budgetvedtagelsen blev det vedtagne 2015 budget nedskrevet med 

11 mio. kr. i forhold til budgettet for 2014. Dette skete på baggrund af: 

1.  Regeringens vækstskøn, hvor budgetforudsætningerne vedr. antal 

ydelsesmodtagere/helårspersoner på de konjunkturfølsomme områder blev 

reduceret med ca. 6 %. 

2.  Nedskrivning af bufferpulje vedrørende beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige. 

3.  DUT-nedjusteringer på baggrund af ændret lovgivning på sygedagpengeområdet. 
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Flere ydelsesmodtagere end budgetlagt 

I forbindelse med budgetopfølgning 2 i maj 2015 blev Erhvervs- og 

beskæftigelsesudvalgets budget korrigeret og opjusteret med 8 mio. kr., som en 

konsekvens af forventet flere ydelsesmodtagere end forudsat ved budgetvedtagelsen 

oktober 2014. 

  

Budgetkorrektionen i budgetopfølgning 2 har dog efterfølgende vist sig at være 

utilstrækkelig, idet 2015-tallene viser at der samlet set var 94 flere 

ydelsesmodtagere/helårspersoner end forventet og budgetlagt i.f.m. budgetopfølgning 2 i 

maj 2015. Stigningen i antallet af helårspersoner vedrører primært følgende målgrupper 

(disse redegøres der efterfølgende for i detaljer): 

a. Antal flygtninge 

b. Antal kontanthjælpsmodtagere 

c. Antal sygedagpengemodtagere 
d. Antal forsikrede ledige 

Antallet af helårspersoner lå i 2015 over det budgetterede antal, men på nogenlunde 

samme niveau som i 2014. nedenstående tabel viser for de enkelte ydelsestyper 

udviklingen i antal helårspersoner fra 2014 til 2015.  

  

  

Tabel: Budgetforudsætningerne (antal helårspersoner) i 2015 

  2014 2015   

Ydelse  Faktiske antal 

helårspersoner 

2014  

Forventede antal 

helårspersoner 

Budgetopfølgning 2 

Faktiske antal 

helårspersoner 

2015 

Kontanthjælp til 

udlændinge 

35 70 76 

Sygedagpenge 205 164 203 

Kontanthjælp 

fratrukket 

”kontanthjælp til 

udlændinge” 

180 131 174 

Uddannelseshjælp 70 65 62 

Forsikrede ledige 241 226 234 

Uddannelsesordning 26 24 0 

Revalidering 36 36 33 

Forrevalidering 30 30 32 

Fleksjob 113 113 130 

Ledighedsydelse 35 35 34 

Ressourceforløb og 

jobafklaringsforløb 

6 26 28 

Samlet 977 920 1.014 
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ad a) Stigning i antallet af flygtninge 

Lige som i resten af landet har Hørsholm Kommune oplevet en stigning i antallet af 

flygtninge. Dette skyldes at der kommer flere til Danmark primært på baggrund af 

konflikten i Syrien. 

  

Det stigende antal flygtninge har øget presset på udgifterne til blandt andet 

integrationsprogrammer samt kontanthjælp til flygtninge. 

  

Hørsholm Kommune har ingen indflydelse på antallet af flygtninge og familiesammenførte, 

da det er Udlændingestyrelsen der bestemmer dette. 

  

Udgifterne til flygtninge bliver for kommunernes vedkommende helt eller delvist 

kompenseret over bloktilskuddet, der udbetales i op til 2 år efter, som en del af den 

samlede regulering af bloktilskuddet. 

  

Ad b) Stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere (fratrukket ”kontanthjælp til 

udlændinge”) 

Antallet af kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) endte på 43 personer over det 

budgetterede antal i det korrigerede budget. 

  

I forhold til klyngekommunerne (det vil sige kommuner med samme rammevilkår som 

Hørsholm Kommune) har størstedelen af kommunerne i klyngen oplevet en stigning i 

antallet af kontanthjælpsmodtagere ligesom Hørsholm Kommune. 

  

Ad c) Stigning i antallet af personer på sygedagpenge: 

Antallet af sygedagpengemodtagere (helårspersoner), ligger på 39 helårspersoner over det 

forventede antal i det korrigerede budget. 

  

Antallet af sygedagpengemodtagere har været stigende i løbet af året, hvilket der har 

været fulgt op på løbende. Fra oktober og resten af året sker der imidlertid en markant 

forøgelse af antallet af helårspersoner på sygedagpenge. Denne forøgelse har ikke kunnet 

forudsiges og der har derfor heller ikke kunnet tages højde for dette til BOF 4, da antallet 

af sygedagpengemodtagere ikke var offentliggjorte på jobindsats.dk 

  

I forhold til udviklingen i klyngekommunerne, har halvdelen af kommunerne i klyngen 

tilsvarende oplevet en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere.  

  

Ad d) Stigning i antallet af forsikrede ledige: 

Antallet af forsikrede ledige har været faldende i forhold til 2014, men har alligevel ligget 

over det budgetterede antal for 2015. Antal forsikrede ledige (fuldtidspersoner) endte i 

2015 på 234 personer, mens der var budgetteret med 226 personer. 

  

På landsplan har der været et fald i antallet af forsikrede ledige, og i forhold til udviklingen i 

klyngekommunerne har så har Hørsholm Kommune oplevet det tredje største fald i antallet 

af forsikrede ledige i klyngen.  

  

I marts 2016 har KL meldt ud at beskæftigelsestilskuddet for 2015 reguleres. På landsplan 

er der tale om en negativ efterregulering, mens for Hørsholms landsdel derimod er tale om 

en positiv efterregulering. For Hørsholm Kommune betyder det at der på grundlag af det 

stigende antal forsikrede ledige forventes en efterregulering på 1,4 mio. kr. i 2015. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiudvalget Torsdag den 19-05-2016   Side 60 

 

  

Budgetopfølgning: afrapporteringer i 2015 til de politiske udvalg 

Både Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget er løbende blevet 

orienteret om, at der i 2015 blev forventet et merforbrug på Erhvervs- og 

beskæftigelsesudvalgets område.  

  

a. Budgetopfølgning 2: 

Til Budgetopfølgning 2 (BOF 2) blev der søgt om og bevilget en tillægsbevilling på 8,2 mio. 

kr. primært grundet en stigning i antallet af flygtninge samt øgede udgifter til mentorer til 

kontanthjælpsmodtagere grundet en lovændring. 

  

I administrationens justering af budgetbehovet i BOF 2 indgik der et forventet fald i 

ledigheden for resten af året. 

  

b. Budgetopfølgning 3: 

I forbindelse med budgetopfølgning 3 (BOF 3) var der fra administrationens side et 

forventet merforbrug i 2015 på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Erhvervs- 

og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget blev orienteret om følgende: 

”I forbindelse med udarbejdelse af budget 2015-2018 blev det besluttet at nedskrive 

budgettet på arbejdsmarkedsområdet, som følge af bl.a. Økonomiministeriets vækstskøn 

for 2015 og DUT justeringer på baggrund af ændret lovgivning. Disse justeringer medførte, 

at budgetforudsætningerne på de konjunkturfølsomme områder blev reduceret med ca. 6 

% i 2015 i.f.t 2014. Imidlertid har Økonomiministeriets vækstskøn ikke slået igennem i 

forhold il udviklingen på Jobcentrets målgrupper samlet set, og det er derfor for nuværende 

vanskeligt at indfri målene for budgettet” og dernæst ”Administrationen anbefaler, at 

afvente med en yderligere korrektion af budgettet, idet der i årets sidste halvår kan ske 

ændringer i forhold til antallet af ydelsesmodtagere, som følge af konjunkturudviklingen” 

  

c. Budgetopfølgning 4: 

I forbindelse med budgetopfølgning 4 (BOF 4) blev Økonomiudvalget orienteret om, at 

administrationen forventede et merforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede 

budget. 

  

Forskellen mellem BOF 4 budgetvurderingen, og det endelige regnskab for 2015 skyldes 

blandt andet: 

 Stigning i antallet af sygedagpengemodtagere i 4. kvartal 2015. 

Det har ikke været muligt at hente tallene inden BOF 4 fra de 

eksterne databaser. 

 Stigning i antallet af flygtninge og familiesammenførte. 

Budgetlægningen er forbundet med stor usikkerhed, da 

kommunerne ikke ved hvornår flygtningene kommer samt hvor 

mange der familiesammenføres, før kort tid inden kommunen 

skal modtage flygtningene og de familiesammenførte. 
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 Færre refusionsindtægter end forventet blandt andet på 

baggrund af justerede refusionslofter. Dette er gældende for 

integrationsområdet (Introduktionsprogram og 

introduktionsydelse for flygtninge). 

 I forbindelse med budgetopfølgning blev der ikke taget højde for 

at arbejdsmarkedsydelsen, på baggrund af ændringer i den 

autoriserede kontoplan, skulle konteres og budgetopfølges 

særskilt på en anden gruppering end medfinansieringen for 
forsikrede ledige. 

  

Fremadrettet handlingsplan 

Administrationen er på nuværende tidspunkt i gang med at drøfte de fremtidige indsatser. 

På nuværende tidspunkt er der overvejelser om eksempelvis: 

 endnu større fokus på den virksomhedsrettede indsats, så 

jobparate borgere skal i virksomhedspraktik senest efter 8 uger 

såfremt de ikke har fundet et ordinært job. 

 Etablering af jobcafeer og jobklubber med fokus på ordinære job 

og virksomhedspraktikker. 

 Flere familiekonsulenter til integrationsområdet 

 En håndholdt indsats i f.t. at få integrationsborgere på 

arbejdsmarkedet. 

 Etablering af en fast-track ordning på sygedagpengeområdet for 
kommunens egne borgere. 

  

Før en eventuel igangsættelse af ovenstående indsatser skal de kvalificeres etc, hvilket 

administrationen er i gang med på nuværende tidspunkt.  

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 13-04-2016 
Punktet blev taget af dagsordenen, idet punktet skal starte i Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26-04-2016 
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2016 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiudvalget Torsdag den 19-05-2016   Side 62 

 

Økonomiudvalget 
 

Punkt:  22 
Acadre sagsnr.:   16/5754 
Journalnr.:   27.66.08P00 
Sagsforløb:  SSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Helle Skude 
 

Orientering vedr. sager om magtanvendelse 2015 

 
Baggrund 
I henhold til lov om social service § 136 skal Kommunalbestyrelsen orienteres vedrørende 

sager om magtanvendelse. 

I dagsordenspunktet beskriver Center for Sundhed og Omsorg sager omkring alarm og 

pejlesystemet, ansøgninger om fastholdelse i hygiejnesituationer, tilbageholdelse i boligen 

og ansøgninger om værgemål. Flere af opgørelserne sammenlignes med tal fra foregående 

år. 

Center for Børn og voksne har ikke anvendt magt på voksenområdet ved udførelse af de 

pædagogiske og sociale opgaver i kommunens tilbud i 2015. 

 

Forslag 
Administrationen orienterer om sager vedrørende magtanvendelse i 2015. 

 

Sagsfremstilling 
  

I henhold til lov om social service § 136, skal optagelse i særlige botilbud efter § 129 og 

enhver form for magtanvendelse, herunder magtanvendelse i forbindelse med 

foranstaltninger efter §§ 125-128, registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen. 

  

Center for Børn og voksne har ikke haft anvendt magt på voksenområdet ved udførelse af 

de pædagogiske og sociale opgaver i kommunens tilbud i 2015. 

  

Center for Sundhed og Omsorgs visitationsudvalg har i 2015 behandlet følgende sager. 

  

Sager om Alarm og pejlesystemer (§ 125) 

Visitationsudvalget har modtaget 3 ansøgninger om alarm- og pejlesystemer (sensoralarm, 

døralarm og GPS). Ansøgningerne er blevet godkendt. 

Ansøgningerne skulle ikke forelægges Det Sociale Nævn, da pågældende borgere selv 

ønskede foranstaltningerne af sikkerhedsmæssige årsager.  

Til sammenligning behandlede visitationsudvalget i 2013 2 lignende sager og i 2014 3 

lignende sager. Se nedenstående skema over udviklingen i antallet af ansøgninger.  

Se nedenstående skema over udviklingen i antallet af ansøgninger. 

  

  

Sager om fastholdelse i hygiejnesituationer uden forudgående tilladelse (§ 126 

stk. 1) 
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Der var i 2015 4 ansøgninger om fastholdelse i hygiejnesituationer, der er foretaget uden 

forudgående tilladelse. 

Dette er en nedgang i forhold til 2013 og 2014, hvor der blev behandlet henholdsvis 7 og 8 

lignende sager. Se nedenstående skema over udviklingen i antallet af ansøgninger. 

  

  

Sager om fastholdelse i hygiejnesituationer (§ 126 stk. 2) 

4 sager om fastholdelse i hygiejnesituationer er godkendt i en 3 måneders periode. 3 sager 

er revurderinger og således forlænget i yderligere 3 måneder.  

Til sammenligning blev i 2013 behandlet 7 lignende sager, hvoraf 6 sager blev forlænget. I 

2014 blev 5 lignende sager behandlet, hvoraf 3 blev forlænger.  

  

Sager om tilbageholdelse i boligen (§127) 

Der er i 2015 ikke behandlet sager omkring tilbageholdelse i boligen. I 2013 blev behandlet 

en sag og i 2014 blev heller ikke behandlet lignende sager. 

  

  

Sager om anvendelse af stofseler (§ 128) 

I 2015 har visitationsudvalget behandlet 2 sager om fastholdelse med stofsele.  

I 2014 blev ligeledes behandlet 2 sager om brug af stofseler.  

  

Sager om værgemål i 2015 

Der er i 2015 ansøgt om 1 økonomisk værgemål. Dette er tidsbegrænset til et halvt år. Til 

sammenligning blev i 2014 ansøgt om 3 økonomiske værgemål og 1 personligt værgemål i 

forhold til flytning.  

Se nedenstående skema over udviklingen i antallet af ansøgninger. 

  

Udvikling i sager fra 2011 til 2015 

Sager  2011 2012 2013 2014 2015 

Alarm- og pejlesystemer hos hjemmeboende 

demente 

3 3 2 3 3 

Indberetninger om sager om fastholdelse i 

hygiejnesituationer uden forudgående tilladelse 

 -  - 7 8 4 

Nye ansøgninger om fastholdelse i 

hygiejnesituationer 

3 7 7 5 4 

Revurderinger om fastholdelse i hygiejnesituationer 3 7 6 3 3 

Tilbageholdelse i boligen - 1 1 0 0 

Anvendelse af stofseler - - - 2 2 

Ansøgning om økonomisk værgemål - 9 3 3 1 

Ansøgning om personligt værgemål - 2 2 1 0 

   

  

Udviklingen i antal sager både omkring brug af alarm og pejlesystemer og ansøgninger om 

fastholdelse i hygiejnesituationer i 2015 er på niveau med brugen de foregående år. 

  

Antallet af sager omkring fastholdelse i hygiejnesituationer uden forudgående ansøgning er 

halveret siden 2014, mens sager omkring fastholdelse i hygiejnesituationer med 

forudgående ansøgning er på niveau med 2014. 

Fastholdelse i hygiejnesituationer kan være nødvendigt i plejesituationer – især hos 

borgere med en demensdiagnose i plejebolig, da sygdommen kan udmønte sig i, at man i 

højere grad modsætter sig at samarbejde i plejesituationer. 
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De ansvarlige ressourcepersoner omkring magtanvendelse er opmærksomme på de 

muligheder, der er på området i forhold til svære plejesituationer og omkring lovgivningen 

vedrørende ansøgning og indberetning. Sagerne skal derfor ses i lyset af, at 

plejepersonalet er oplyst omkring handlemulighederne i svære plejesituationer og at de får 

rådgivning og støtte i forhold til at klare svære situationen bedst muligt for borgeren. 

  

  

  

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-04-2016 
Social- og Seniorudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at 

orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2016 
Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  23 
Acadre sagsnr.:   16/1597 
Journalnr.:   27.00.00P00 
Sagsforløb:  SSU-ØU - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Helle Skude 
 

Udbud af hjemmeplejeydelser 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen 2016-2019 besluttet, at administrationen 

skal undersøge mulighederne for at udbyde en række hjemmeplejeydelser. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget: 

·         Drøfter de opstillede muligheder for udbud inden for hjemmeplejen. 

·         Indstiller overfor økonomiudvalget om og i givet fald hvilke hjemmeplejeydelser, der 

skal sendes i udbud 

 

Sagsfremstilling 
På baggrund af budgetaftale 2016, har administrationen undersøgt mulighederne for udbud 

af hjemmeplejeopgaverne: 

  

1.   Tøjvask  

2.   Rengøring  

3.   Personlig pleje og praktisk bistand: 

a.    Udbud af alle ydelser under personlig pleje og praktisk bistand udelukkende til 

private leverandører. (Udlicitering af hjemmeplejen) 

b.    Udbud af alle ydelser under personlig pleje og praktisk bistand, hvor kommunen 

byder på opgaven parallelt med private leverandører. (udbud og kontrolbud) 

c.    Udbud af alle ydelser under personlig pleje og praktisk bistand, hvor hjemmeplejen 

forbliver leverandør under samme vilkår som i dag. (Udbud ud fra lov om frit valg) 

4.   Mad samt levering  

  

De mulige udbud gennemgås nedenstående med en kort beskrivelse af fordele og ulemper 

for borgerne samt administrationens overvejelser. 

  

  

1.   Udbud af ydelsen tøjvask 

334 borgere er visiteret til ydelsen tøjvask. 168 borgere modtager tøjvask på 

beboervaskeri og 166 borgere modtager tøjvask i egen maskine[1]. Frekvensen på tøjvask 

er hver 2. uge. Ydelsen udføres i dag af kommunens hjemmepleje eller af en af 

kommunens frit valgs leverandører. Hvis hele ydelsen udbydes, overgår opgaven til 

minimum to private leverandører (jf. lov om frit valg). 

file://///FILSRV1/HKNTNET/DSS/SUNDHED/Helle%20Skude/Helle/udbud/Udbud%20af%20hjemmeplejeydelser/Punkt_Udbud%20af%20%20hjemmeplejeydelser%20redigering%20den%206.april.docx%23_ftn1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiudvalget Torsdag den 19-05-2016   Side 66 

 

Hørsholm Kommune har pt. mulighed for at gå med i et udbud omkring tøjvask med flere 

kommuner fra Indkøbsfællesskab Nord.  

  

Konsekvenser for borgerne:  

·         Ved udbud af ydelsen tøjvask, vil samtlige borgere, der er visiteret 

til tøjvask, få sendt deres tøj på vaskeri hver 2. uge. 

·         Ydelsen vil gælde samtlige visiterede borgere, og borgere med 

egen vaskemaskine, vil ikke kunne benytte denne. 

·         Der bliver mulighed for at tilkøbe ydelser som eksempelvis 

strygning, reparation af tøj, tøj til rens, vask af gardiner eller anden 

vask. 

·         Der vil blive en månedlig brugerbetaling svarende til udgift for el, 

vand, strøm og vaskepulver hos borgeren, (jf. lovgivning) 

·          Der vil komme endnu en medarbejder i borgerens hjem. 

·         Ydelsen udføres af minimum to private leverandører, så der fortsat 

vil være valgmulighed for borgerne. 

  

Administrationens plejefaglige overvejelser:  

·         Ydelsen tøjvask vil ikke længere skulle udføres af hjemmeplejen. 

·         Hjemmeplejen kan ikke længere benytte besøget i forbindelse med 

tøjvask som tilsynsbesøg som et led i arbejdet med tidlig opsporing 

og forebyggelse.  

·         Et udbud af tøjvask vil flytte opgaver fra hjemmeplejen og de 

nuværende frit valgs leverandører og dermed ”udhule” 

opgaveporteføljen og stordriftsfordelene. 

·         Tøjvask hos borgeren er i dag planlagt således, at medarbejderne 

kommer flere gange hos borgeren for at ordne vasketøjet, hvilket 

medfører køretid.  

·         Arbejdsmæssigt kan ydelsen tøjvask være en tung opgave med løft 

af vasketøj, der i nogle tilfælde transporteres til og fra vaskeri.     

·         Ved indgåelse i et bredere samarbejde med private leverandøre er 

det nødvendigt at kommunen har udarbejdet en plan og har et 

beredskab i forbindelse med en eventuel konkurs.   

  

  

2.   Udbud af rengøringsydelsen  

760 borgere er visiteret til ydelsen rengøring. Frekvensen på rengøring er 45 minutter hver 

3. uge. 

Ydelsen udføres i dag af kommunens hjemmepleje eller af en af kommunens frit valgs 

leverandører. Hvis hele rengøringsydelsen udbydes, overgår opgaven til to eller flere 

private leverandører (jf. lov om frit valg). 

  

Konsekvenser for borgerne:  

·         Ved udbud af ydelsen rengøring vil samtlige borgere, der er 

visiteret til rengøring overgå til en af de to eller flere valgte 

privatleverandører. 

·         Størstedelen eller alle borgere vil skulle skifte leverandør på 

rengøringsydelsen. 

·         Borgere vil kunne tilkøbe ekstra ydelser som eksempelvis 

vinduespudsning hos den eller de valgte leverandører. 

·         Der vil komme endnu en medarbejder i borgerens hjem. 
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Administrationens plejefaglige overvejelser:  

·         Ydelsen rengøring vil ikke længere skulle udføres af hjemmeplejen. 

·         Hjemmeplejen kan ikke længere benytte besøget i forbindelse med 

rengøring som tilsynsbesøg som et led i arbejdet med tidlig 

opsporing og forebyggelse. 

·         Krav til den private leverandør vedrørende tidlig opsporing, 

rehabilitering, status på borgrens sundhedstilstand og forebyggelse 

vil være de samme som i dag. Kravene skal indskrives som en 

præmis i udbuddet. 

·         Det vil være en udfordring at finde en incitamentsmodel, der skal 

sikre, at de private leverandører lever op til og kan løfte opgaven 

omkring ny lovgivning vedr. rehabilitering (§ 83A), da guidning af 

borgeren til selvhjulpenhed, dels kræver den rigtige faglighed, dels 

kan betyde, at borgeren på sigt skal have færre ydelser. 

·         Et udbud af rengøring vil flytte opgaver fra hjemmeplejen og de 

nuværende frit valgs leverandører og dermed ”udhule” 

opgaveporteføljen og stordriftsfordelene. 

·          Ved indgåelse i et bredere samarbejde med private leverandøre er 

det nødvendigt at kommunen har udarbejdet en plan og har et 

beredskab i forbindelse med en eventuel konkurs.   

  

3.   Udbud af personlig pleje og praktisk bistand (alle hjemmeplejeydelser) 

(frit valg) 

Hjemmeplejen og frit valgs leverandører leverer i dag ydelser inden for personlig pleje og 

praktisk bistand til ca. 860 borgere. 

  

I forhold til denne politiske drøftelse af mulighederne for udbud af hjemmeplejeydelser, 

skal det nævnes, at der lovgivningsmæssigt er tre muligheder for at udbyde personlig pleje 

og praktisk bistand:  

  

3A)    Udbud af alle ydelser under personlig pleje og praktisk bistand udelukkende til 

private leverandører. (Udlicitering af hjemmeplejen) 

3B)    Udbud af alle ydelser under personlig pleje og praktisk bistand, hvor kommunen 

byder på opgaven parallelt med private leverandører. (udbud og kontrolbud) 

3C)    Udbud af alle ydelser under personlig pleje og praktisk bistand, hvor hjemmeplejen 

forbliver leverandør under samme vilkår som i dag. (Udbud ud fra lov om frit valg) 

  

For alle tre muligheder gælder, at borgerne bevarer det frie valg, og der skal derfor være 

minimum to leverandører på alle opgaver.  

  

3A)   Udbud af alle ydelser under personlig pleje og praktisk bistand udelukkende 

til private leverandører. (Udlicitering af hjemmeplejen) 

Lovgivningsmæssigt er det muligt at udlicitere hele hjemmeplejen, således, at alle opgaver 

under personlig pleje og praktisk bistand udbydes til to eller flere private leverandører, og 

hvor kommunen ikke byder ind på opgaven. Modellen vil betyde, at hjemmeplejen 

nedlægges. Det vil stadig være kommunen, der har myndighedsopgaven, og visitere 

ydelserne.  

  

Konsekvenser for borgerne:  
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·         Ved udlicitering af hjemmeplejen, vil samtlige borgere, der er 

visiteret til en hjemmeplejeydelse, skulle benytte en af de valgte 

private leverandører. 

·          Langt de fleste borgere skal skifte leverandør 

·         Opgaven skal udføres af minimum to leverandører, der kan levere 

både personlig pleje og praktisk bistand, for at sikre borgerens frie 

valg.  

·          Det skal overvejes, hvorvidt hjemmesygeplejen også skal udbydes, 

da hjemmesygeplejen og hjemmeplejen i dag hænger tæt sammen 

både organisatorisk og opgavemæssigt. Modellen kan derfor også 

betyde et skift af leverandør på hjemmesygeplejen. 

·         Borgerne vil have mulighed for at tilkøbe ydelser. 

·         Borgerne vil opleve samme antal medarbejdere som i dag i deres 

hjem. 

·         Der vil ikke være leveringssikkerhed ved eventulle konkurser, da 

hjemmeplejen opløses og dermed ikke kan være nødberedskab. 

  

  

Administrationens plejefaglige overvejelser:  

·         Den nuværende hjemmepleje nedlægges. Mulighed for virksomhedsoverdragelse kan 

indskrives i udbuddet. 

·          Krav til den private leverandør vedrørende tidlig opsporing, rehabilitering, status på 

borgrens sundhedstilstand og forebyggelse vil være de samme for de private 

leverandører og skal indskrives som en præmis i udbuddet. 

·          Det vil være en udfordring at finde en incitamentsmodel, der skal sikre, at de private 

leverandører lever op til og kan løfte opgaven omkring ny lovgivning vedr. rehabilitering 

(§ 83A), da guidning af borgeren til selvhjulpenhed, dels kræver den rigtige faglighed, 

dels kan betyde, at borgeren på sigt skal have færre ydelser, (jævnfør erfaring fra 

andre kommuner). 

·         I udbuddet kan stilles faglige krav til leverandøren, således at sammenhængen 

mellem indsatserne for den enkelte borger øges– også når behovet for indsatser stiger. 

·         Der kan stilles krav om opfølgning, hvilket kan give borgeren en tryghed for tæt 

opfølgning ved ændret sundhedstilstand og funktionsniveau. Dette kan medføre et øget 

ressourcetræk på visitationen. 

·         Det vil være nødvendigt at opbygge en stærkere tilsynsorganisering i forhold til 

samarbejde og kontrol med de private udbydere. 

  

  

3B)    Udbud af alle ydelser under personlig pleje og praktisk bistand, hvor 

kommunen byder på opgaven parallelt med private leverandører. (udbud og 

kontrolbud) 

Lovgivningsmæssigt er det muligt at udbyde alle ydelser under personlig pleje og praktisk 

bistand til private leverandører, hvor kommunen også selv byder på opgaven parallelt med 

de private leverandører. Udbuddet vil ligne det netop gennemførte udbud af plejedriften på 

Plejecentret Margrethelund, hvor kommunen selv afgav et kontrolbud. Modellen benyttes i 

Gribskov, hvor det er private leverandører og den kommunale hjemmepleje, der levere 

hjemmepleje. 

  

Konsekvenser for borgerne:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiudvalget Torsdag den 19-05-2016   Side 69 

 

·         Alt efter udfaldet af udbuddet skal samtlige borgerne enten vælge 

mellem de valgte private leverandører, eller vælge mellem den/de 

valgte private leverandører og den kommunale hjemmepleje. 

·         Alt efter udfaldet af udbuddet kan udbud af hjemmesygeplejen 

blive en præmis, og dermed skift af leverandør på hjemmesygepleje. 

·         Alt efter udfaldet af udbuddet, kan den nuværende 

leveringssikkerhed ved eventulle konkurser bortfalde, (hvis 

hjemmeplejen opløses og dermed ikke kan være nødberedskab). 

·         Borgere kan skulle skifte leverandør. 

·         Opgaven skal udføres af minimum to leverandører, for at sikre 

borgerens frie valg.  

·          Borgerne, der vælger en privat leverandør, vil have mulighed for 

at tilkøbe ydelser. 

  

  

Administrationens plejefaglige overvejelser:  

·         Den nuværende kommunale hjemmepleje skal - alt efter udfaldet af udbuddet skulle 

nedlægges. Alternativt skal mulighed for virksomhedsoverdragelse indskrives i 

udbuddet. 

·         Den administrative opgave med at udarbejde udbuddet, vil være størst i  denne 

model, da der både skal udarbejdes udbudsmateriale og et kontrolbud. 

·         Krav til den private leverandør vedrørende tidlig opsporing, rehabilitering, status på 

borgrens sundhedstilstand og forebyggelse vil være de samme for de private 

leverandører og skal indskrives som en præmis i udbuddet. 

·         Det vil være en udfordring at finde en incitamentsmodel, der skal sikre, at de private 

leverandører lever op til og kan løfte opgaven omkring ny lovgivning vedr. rehabilitering 

(§ 83A), da guidning af borgeren til selvhjulpenhed, dels kræver den rigtige faglighed, 

dels kan betyde, at borgeren på sigt skal have færre ydelser. 

·         I udbuddet kan stilles faglige krav til leverandøren, således at sammenhængen 

mellem indsatserne for den enkelte borger øges– også når behovet for indsatser stiger. 

·         Der kan stilles krav om opfølgning, hvilket kan give borgeren en tryghed for tæt 

opfølgning ved ændret sundhedstilstand og funktionsniveau. Dette kan betyde øget 

ressourcetræk hos visitationen. 

·          Det vil være nødvendigt at opbygge en stærkere tilsynsorganisering i forhold til 

samarbejde og kontrol med de private udbydere. 

  

3C)    Udbud af alle ydelser under personlig pleje og praktisk bistand, hvor 

hjemmeplejen forbliver leverandør under samme vilkår som i dag. (Udbud 

ud fra lov om frit valg) 

Jævnfør lov om frit valg kan alle ydelser under personlig pleje og praktisk bistand også 

udbydes med den præmis, at hjemmeplejen forbliver leveranfør under samme vilkår som i 

dag. Ydelserne udbydes til en eller flere private leverandører, der udfører parallelt med 

kommunen. Alle borgere, der modtager hjemmepleje kan vælge at benytte hjemmeplejen 

eller en privat leverandør. 

  

Konsekvenser for borgerne:  

·         Den kommunale hjemmepleje kan forblive leverandør og borgerens 

leverandørsikkerhed vil kunne sikres ved at indskrive i udbuddet, at hjemmeplejen er 

leverandør. 

·         Borgeren vil som i dag kunne vælge mellem hjemmeplejen eller en privat leverandør. 
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·         Ydelserne udføres af minimum to leverandører, hvor den kommunale hjemmepleje 

altid vil være den ene, for at sikre borgerens frie valg. 

·         Et udbud af alle ydelser under personlig pleje og praktisk bistand, vil betyde, at 

samtlige borgere, skal have besked om nye valgmuligheder mellem hjemmeplejen og 

de valgte private leverandører.  

·         Borgerne vil have mulighed for at tilkøbe ydelser, hvis de vælger en privat leverandør. 

·         Ved indgåelse i et bredere samarbejde med private leverandøre er det nødvendigt at 

kommunen har udarbejdet en plan og har et beredskab i forbindelse med en konkurs. 

·         Borgeren vil opleve samme antal medarbejder i deres hjem som i dag. 

  

Administrationens plejefaglige overvejelser:  

·         Den kommunale hjemmepleje og private leverandør skal leve op til de samme 

kvalitetsstandarder.  

·         Krav til den private leverandør vedrørende tidlig opsporing, rehabilitering, status på 

borgrens sundhedstilstand og forebyggelse vil være de samme som i dag. Kravene skal 

indskrives som en præmis i udbuddet. 

·         I udbuddet kan stilles faglige krav til leverandøren, således at sammenhængen 

mellem indsatserne for den enkelte borger øges– også når behovet for indsatser stiger. 

·         Der kan stilles krav om opfølgning, hvilket kan give borgeren en tryghed for tæt 

opfølgning ved ændret sundhedstilstand og funktionsniveau.  

·         Det vil være en udfordring at finde en incitamentsmodel, der skal sikre, at de private 

leverandører lever op til og kan løfte opgaven omkring ny lovgivning vedr. rehabilitering 

(§ 83A), da guidning af borgeren til selvhjulpenhed, dels kræver den rigtige faglighed, 

dels kan betyde, at borgeren på sigt skal have færre ydelser. 

  

  

4.   Udbud af mad samt levering til hjemmeboende borgere og beboere på 

plejecentrene 

Opgaven omfatter produktion af hovedret og biret samt levering til hjemmeboende borgere 

og til plejecentrene. Maden leveres i dag hver dag, som varm mad eller afkølet mad. I 

januar 2016 var i alt 178 borgere visiteret til madlevering i hjemmeplejen. Derudover 

leveres mad til kommunens plejecentre og aktivitetscentre. 

  

Konsekvenser for borgerne:  

 Udbuddet vil omfatte mad samt levering. 

 Udbuddet kan indeholde, varm mad, kølemad, frysemad eller 

vakuumpakket mad. 

 Borgerne vil, alt efter den valgte løsning, få leveret mad færre 

gange om ugen, hvilket kan nedbringe den kommunale udgift. 

 Borgerens brugerbetaling vil stadig følge lov om loft over 

egenbetaling for madservice for hjemmeboende borgere og loft 

over egenbetaling for beboere i plejebolig (Lov om Social 

Service). 

 Alt efter den valgte løsning kan der blive større valgfrihed i 

maden for de hjemmeboende borgere, da der kan leveres mad til 
flere dage ad gangen. 

  

Administrationens driftsmæssige og økonomiske overvejelser:  
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 Da den nuværende kommunale pris for en portion mad er en 

udbudspris, er det administrationens vurdering, at der ikke er et 

stort besparelsespotentiale på maden. 

  Administrationen vurderer dog, at der ligger et 

besparelsespotentiale i kørslen af maden, alt efter hvilken type 

mad, der vælges. 

 Breelteparkens centralkøkken kan byde på opgaven på lige fod 

med andre tilbudsgivere.  

  Hvis madlevering udbydes og vindes af en privat leverandør, er 

det nødvendigt, at kommunen har udarbejdet en plan og har et 

beredskab i forbindelse med en eventuel konkurs.   

 

Økonomi/personale 
For alle udbud gælder, at der skal afsættes budget til at gennemføre de respektive 

udbudsprocesser. 

  

Det er ikke for nuværende muligt, at give præcise bud på besparelsespotentialet i de 

foreslåede udbud. Det skyldes, at det i hvert enkelt tilfælde afhænger af  vægtning af pris i 

forhold til kvalitet, volumen i udbuddet samt parametre som demografi, geografi, 

serviceniveau med videre. Nedenstående beskrives hvilke fakta, der vil spille ind i forhold til 

besparelsespotentialet i hvert foreslået udbud. 

  

1     Udbud af ydelsen tøjvask: På baggrund af erfaringstal fra sammenligningskommune 

er det administrationens vurdering, at der ikke er et besparelsespotentiale ved at 

udbyde tøjvask. Derimod viser tallene, at der kan blive tale om en merudgift. 

  

2     Udbud af rengøringsydelsen: Et udbud af hele rengøringsydelsen er ikke set i nogle 

af sammenligningskommunerne med undtagelse af Gribskov Kommune, hvor hele 

hjemmeplejen er udliciteret. Administrationen kan derfor ikke komme med en vurdering 

af det økonomiske potentiale på baggrund af erfaringer fra andre kommuner.  

  

3     Udbud af personlig pleje og praktisk bistand: 

3A) Udbud af alle ydelser under personlig pleje og praktisk bistand 

udelukkende til private leverandører: Udlicitering af hjemmeplejen vil  

være en attraktiv opgave for private leverandører på grund af den store  

volumen. Da hjemmeplejen har effektiviseret de seneste år, og da  

kommunen har formået at have lave timepriser, er det dog  

administrationens vurdering, at besparelsespotentialet er begrænset. I  

budgettet skal indregnes midler til opstart og drift af tilsynsvirksomhed, som skal 

samarbejde og kontrollere de private leverandører. 

  

3B) Udbud af alle ydelser under personlig pleje og praktisk bistand, hvor 

kommunen byder på opgaven parallelt med private leverandører: Her er 

overvejelserne omkring besparelsespotentiale som i ovenstående. I budgettet skal 

indregnes en større administrativ post til udbud på grund af kontrolbuddet. Her skal 

ligeledes indregnes midler til opstart og drift af tilsynsvirksomhed.  

  

3C) Udbud af alle ydelser under personlig pleje og praktisk bistand, 

hvor hjemmeplejen forbliver leverandør under samme vilkår som i dag.  
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Et udbud af praktisk bistand og personlig pleje, hvor hjemmeplejen er leverandør, vil være 

svær at prissætte, da opgavens omfang vil afhænge af, hvor mange borgere, der stadig 

ønsker at benytte den kommunale hjemmepleje. Det er administrationens vurdering, at de 

borgere, der i dag benytter en frit valgs leverandør, vil vælge en privat leverandør til 

praktisk bistand og personlig pleje. Derudover vil overvejelser omkring volumen, antallet af 

leverandører og den nuværende relativt lave frit valgs pris spille ind på størrelsen af et 

eventuelt besparelsespotentiale.  

  

4     Udbud af madlevering: Administrationen vurderer, at der vil være et 

besparelsespotentiale på det samlede udbud af mad samt levering, hvis løsningen bliver 

en madordning, hvor maden udbringes færre gange om ugen. Potentialet relaterer sig 

således primært til levering af maden.  

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-04-2016 
Social- og Seniorudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget, at ingen af de foreslåede 

hjemmeplejeydelser sendes i udbud. 

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2016 
Økonomiudvalget godkendte Social- og Seniorudvalgets indstilling. 
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