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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   
 

Journalnr.:   
 

Sagsforløb:  ØU - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 

 

Meddelelser 

 
Baggrund 
Der var ingen meddelelser. 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiudvalget Torsdag den 18-08-2016   Side 4 

 

Økonomiudvalget 
 

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   16/1420 

Journalnr.:   81.38.04G01 

Sagsforløb:  ØU - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Sidsel Thomsen 

 

Økonomiudvalget afholder drøftelse med 

HovedMED 

 
Baggrund 
HovedMED har foretræde for Økonomiudvalget med henblik på en drøftelse før 

udarbejdelse af budget 2017-2020 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget og HovedMED afholdt en drøftelse forud for forhandlingerne om budget 

2017-2020. 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   16/288 

Journalnr.:   00.30.04P10 

Sagsforløb:  ØU - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Ida Andréa Stoltze Rasmussen 

 

Plejeboliganalyse (oplæg ved Implement) 

 
Baggrund 
I forbindelse med udarbejdelsen af befolkningsprognose og prognoser for kapacitetsbehov 

primo 2016 konstaterede administrationen, at plejeboligbehovet i 2015 var fortsat med at 

stige. Da stigningen i perioden 2011-2015 var højere end det, der umiddelbart kunne 

tilskrives den demografiske udvikling, blev det besluttet at igangsætte en supplerende 

analyse af plejeboligbehovet med henblik på at vurdere om der er tale om en blivende 

tendens. 

 

Forslag 
Det foreslås, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, og lader analysens 

konklusioner indgå som grundlag for prioriteringen i den videre budgetproces. 

 

Sagsfremstilling 
Implemt har udarbejdet supplerende plejeboliganalyse. Analysens konklusioner findes i 

bilag 1. 

  

På mødet vil Implement præsentere deres konklusioner. 

 

Sagens tidligere behandling 
Social og Seniorudvalget 20.juni 2016. 

 

Bilag 
-    20160811_Opsamling på plejeboliganalyse.pdf 

 

 

Noter til bilag 
Bilaget eftersendes inden dagsordenen skal sendes ud. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  4 

Acadre sagsnr.:   16/1173 

Journalnr.:   00.30.00Ø00 

Sagsforløb:  ØU - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Sultan Özcetin 

 

Program til Kommunalbestyrelsens 

Augustkonference 2016 

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

Kommunalbestyrelsen afholde Augustkonference den 26.-27. august. 

  

I den forbindelse skal Økonomiudvalget godkende program herfor. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller: 

  

 At Økonomiudvalget godkender program til 

Kommunalbestyrelsens Augustkonference 

 

Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen afholder Augustkonference den 26.-27. august vedrørende budget 

2017-2020. Administrationen har udarbejdet et program for begge dage. Se bilag. 

 

Økonomi/personale 
Afholdelse af Kommunalbestyrelsens Augustkonference 2016 indgår som en del af arbejdet 

med budgetlægningen vedrørende budget 2017-2020.  

 

Kommunikation 
Intet at tilføje. 

 

Bilag 
-    Program Augustkonference 2016 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag med nogle få redaktionelle rettelser, 

som administrationen indarbejder. 
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Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  5 

Acadre sagsnr.:   16/11145 

Journalnr.:   82.08.00P00 

Sagsforløb:  ØU - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Mette Hesselberg 

 

Hjemtagning af rengøringsopgaven på udvalgte 

ejendomme 

 
Baggrund 
Den 1.februar 2016 begyndte Alliance+ som ny rengøringsleverandør i Hørsholm 

Kommune.  

På grund af skuffende kvalitet i leverancen, foreslår Administrationen nu at afsøge nye veje 

og forsøge en anden mulighed på udvalgte ejendomme. 

Hele kontrakten med Alliance+ er opsagt til udløb 30.november 2016 og nyt udbud er 

under udarbejdelse. 

 

Forslag 

1. Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender en 

hjemtagelse af rengøringsopgaven på udvalgte ejendomme. 

Ansvaret placeres i Center for Ejendomme (Facility Management). 

De udvalgte ejendomme er:  

·         Rådhuset 

·         Vallerødskolen 

·         Ådalshallen 

·         Nye Børnehus -  Ådalsparkvej 65 

  

2. Administrationen anbefaler, at rengøringsopgaverne i øvrigt 

sendes i nyt udbud, med opstart 1, december 2016. Det 

anbefales, at et udbud indeholder option på rengøringsopgaven 

for de under 1) nævnte ejendomme. 

 

Sagsfremstilling 
  

Samarbejdet med den senest rengøringsleverandør, Alliance+, blev indgået den 1.februar 

2016 og Administrationen har valgt at bringe aftalen til ophør, før kontraktens udløb, på 

grund af skuffende kvalitet. 
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Administrationen er af den overbevisning, at Hørsholm Kommune kan få mere værdi og 

bedre kvalitet ved at udføre opgaven i eget regi.  

Ansvaret for opgaven placeres i Center for Ejendomme (Facility Management) som er 

ansvarlig for indvendig vedligeholdelse i kommunens ejendomme. 

  

Ved rengøring i eget regi, vil vi opnå en større fleksibilitet i arbejdets udførelse og der vil 

være mulighed for at oprette fuldtidsstillinger. Derved opnår vi, at servicemedarbejderne 

bliver mere synlige på stedet, kompetente og tilfredse. Der vil opstå større ansvarsfølelse 

og ejerskab blandt personalet. En hjemtagelse af opgaverne vil endvidere kunne løfte 

integrationsopgaven på grund af lettere og mere direkte adgang til at inddrage nye borgere 

i opgaveløsningen. 

  

Center for Ejendomme (Facility Management) har allerede på nuværende tidspunkt 

ekspertisen til at rådgive, instruere og kontrollere arbejdets udførelse. 

 

Økonomi/personale 
Hjemtagelse af rengøringsopgaven vil være omkostningsneutral i forhold til den nuværende 

aftale.  

 

Kommunikation 
Lederforum har en interesse i beslutningen i forhold til, om hjemtagelsen af opgaven vil 

skabe bedre kvalitet. 

Center for Ejendomme vil løbende holde lederforum orienterede om udviklingen, ved 

deltagelse på afdelingsmøder. 

Desuden vil lokalt MEDudvalg, Facility Management løbende blive inddraget i udviklingen, 

ligesom Hoved MED holdes orienteret. 

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen har ikke tidligere været behandlet. 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til et senere møde, idet administrationen 

arbejder videre med at belyse yderligere muligheder.  

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  6 

Acadre sagsnr.:   16/11145 

Journalnr.:   82.08.00P00 

Sagsforløb:  ØU - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Mette Hesselberg 

 

Tildelingskriterier ift. Udbud på rengøring 

 
Baggrund 
På grund af skuffende kvalitet i rengøringsleverancen, har Administrationen opsagt 

samarbejde med Alliance+ og kontrakten udløber 30.november 2016. 

Rengøringsopgaven udbydes igen, og der ønskes en stillingtagen i forhold til 

tildelingskriterierne for opgaven. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget godkender tildelingskriterierne til 

udbudsmaterialet.  

 

Sagsfremstilling 
Der opstilles 2 tildelingskriterier: 

  

          Kvalitet                                                          vægtning 60% 

Samlet pris, herunder tilkøbsydelser     vægtning 40% 

                                          

Det anbefales, at der indføres et minimum pointkrav for kvalitet, og at alene tilbudsgivere, 

som opfylder dette, vurderes på pris. 

  

For så vidt angår Kvalitet, indgår følgende delkriterier i bedømmelsen: 

  

 Implementeringsplan                                                              

        

 Det tilbudte kvalitetssikringssystem, 
herunder                        

afvigelsesprocedurer, dialog og kommunikationsplan 

 Personaleforhold                                                                     

        

o Ledelse 

o Uddannelse af medarbejdere 
o Forhold ved fravær 
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Implementeringsplan (vægtning 40%) 

Her beskrives hvilke foranstaltninger tilbudsgiver vil fortage, både internt og overfor 

ordregiver, fra kontraktunderskrift over opstart til normal driftssituation er opnået. 

Der skal angives et forventet tidspunkt for hvornår normal drift er opnået (instruktører 

afgået, medarbejdere instruerede og selvkørende, ingen overtallige medarbejdere, normale 

arbejdsrutiner iværksat) 

Leverandørens ønsker til ordregiveres involvering i implementeringsplanen ønskes angivet i 

konkrete punkter. 

  

Det tilbudte kvalitetssystem, herunder afvigelsesprocedurer, dialog og 

kommunikationsplan (vægtning 30%) 

Her beskrives hvordan tilbudsgiver i praksis vil sikre sig, at den aftalte kvalitet/ydelse bliver 

leveret, herunder hvorledes dette dokumenteres og synliggøres overfor ordregiver og 

ordregivers brugere. 

Det skal endvidere beskrives hvordan tilbudsgiver vil håndtere situationer hvor, enten 

tilbudsgiver selv eller ordregiver, konstaterer afvigelser i den leverede ydelse. 

Der ønskes redegjort for både aktiviteter/procedurer, responstider og rapportering. 

  

Personaleforhold (vægtning 30%) 

  

o Ledelse 

Der ønskes en beskrivelse af den til opgaven knyttede driftsledelse, med 

ansvarsfordeling, forventet normering og kompetenceafgrænsning. 

Der ønskes CV på de personer, der skal udgøre den forventede driftsledelse. 

  

o Uddannelse af medarbejdere 

Her beskrives hvorledes, og i hvilket omfang, tilbudsgiver vil uddanne 

servicemedarbejderne, og den direkte ledelse. Det gælder både før opstart, i 

forbindelse med opstart samt efterfølgende. 

Der ønskes redegjort for i hvilket omgang der er tale om obligatorisk uddannelse 

samt indhold og omfang af dette. 

  

o Forhold ved fravær 

Her beskrives hvordan tilbudsgiver vil håndtere både planlagt og ikke planlagt 

fravær blandt rengøringsassistenter og stedlig ledelse. 

Der ønskes beskrevet hvem (uddannelse, kendskab til kunden) der foretager 

afløsning, samt den ledelsesmæssige indsats i forbindelse med afløsning. 

  

  

Beskrivelserne af tilbudskriterierne er forsøgt beskrevet så tilbudsgiver tvinges til at afgive 

konkrete besvarelser, der med rimelighed er målbare og dermed mulige at bodsbelægge.  
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Med henblik på at forbedre mulighederne for at tilbudsgiverne under det fremtidige udbud 

sikres en forståelse af hvilket kvalitetsniveau, kommunen ønsker, har der været afholdt 

markedsdialog. Fire selskaber har deltaget i en debat om formuleringen af 

tildelingskriterierne.  

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen har ikke tidligere været til behandling. 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til et senere møde, idet administrationen 

arbejder videre med at belyse yderligere muligheder.  

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  7 

Acadre sagsnr.:   16/9524 

Journalnr.:   00.13.02A50 

Sagsforløb:  ØU - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Charlotte Fossum 

 

Bybranding i Hørsholm perspektiv - 2 

 
Baggrund 
Økonomiudvalget ønsker at arbejde med, hvordan Hørsholm Kommune kan brande byen 

mere aktivt blandt borgere, potentielle borgere og kommunens øvrige interne og eksterne 

interessenter. Udvalget ønsker inspiration og viden om, hvilket udbyttet og hvilke 

potentialer, der kan knytte sig til en strategisk brandingindsats – en indsats, hvor 

Hospitalsgrunden også er et væsentligt omdrejningspunkt.  

  

Kort sagt: Virker branding? Hvorfor? Hvordan? 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget inviterer et brandingbureau til mødet den 

15. september for at fortælle om perspektiverne ved at brande sin by.  

  

Bureauet kan give inspiration til en evt. kommende brandingindsats i Hørsholm Kommune 

og bidrage med erfaringer og udbytte fra sammenlignelige by- og kommunebranding-

projekter, hvor branding og fysisk områdeudvikling er gået hånd i hånd. 

  

Administrationen foreslår, at oplægget på ca. 20 min er startskuddet til en drøftelse i 

Økonomiudvalget om perspektiverne ved en aktiv Hørsholm-brandingindsats. I oplægget 

foreslås følgende emner berørt: 

  

-      Eksempler fra andre brandingprojekter af byer, kommuner og byområder.  

-      Hvordan har branding virket andre steder – anledning, effekt og udbytte. 

-      Hvorfor og hvornår skal man brande sin by – hvilke overvejelser skal man som 

kommune gøre sig. 

-      Et kort af rids af Hørsholms unikke position, afsæt og muligheder nu og i fremtiden. 

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Kommune har siden oktober 2015 været ejer af Hospitalsgrunden. En grund som 

kommunen har store forventninger til, i forhold til at være et fyrtårn og vartegn for 

kommunens udvikling de næste mange år. Det skal være et område af høj kvalitet og det 

skal tiltrække nuværende og nye borgere, herunder børnefamilier. 

I den forbindelse er der politisk interesse for at kæde udviklingen og brandingen af 

hospitalsgrunden sammen med brandingen af hele byen og arbejde for en endnu skarpere 
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Hørsholmprofil. Det skal være klart for vores målgrupper, hvorfor både Hospitalsgrunden 
og Hørsholm Kommune er et attraktivt sted og et oplagt valg for bosætning. 

Oplægget den 15. september foreslås at fokusere på eksempler fra andre 
[by]brandingtiltag, anledninger til at bybrande og effekt. 

Oplægget kommer også til at rette blikket mod Hørsholms særlige afsæt og potentialer i 

relation til en brandingindsats. På nuværende tidspunkt i processen er det ikke muligt at 

give færdige svar på, hvilket brand Hørsholm Kommune skal arbejde for at styrke. Det er 

naturligvis et arbejde og en beslutning, der skal tages fat på, og som kræver involvering fra 
flere sider, herunder det politiske niveau i særdeleshed. 

Der vil i oplægget kunne være fingerpeg om byens nuværende omdømme og de 

muligheder og udfordringer, det giver, samt hvilken proces og metodik, der med fordel kan 
inddrages med inspiration fra andre byer. 

Oplægget holdes af 2+1 Idébureau, som er specialister i branding af byer, byggerier, 

kommuner og byområder. 2+1 har udover det bl.a. også stået for kommunikationen af 
visionen for Greater Copenhagen samt brandet Danmark ved EXPO 2010 i Shanghai.  

 

Sagens tidligere behandling 
Kommunalbestyrelsen 21. maj 2007 

Kommunalbestyrelsen 20. december 2010 

Økonomiudvalget 19. maj 2016 

Økonomiudvalget 30. juni 2016 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag. 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  8 

Acadre sagsnr.:   16/2135 

Journalnr.:   03.25.00A00 

Sagsforløb:  ØU - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  John Larsen 

 

Orientering efter borgermøde Bel Colle d. 9. august  

 
Baggrund 
Hørsholm Kommune oplever, ligesom resten af landet, et stort pres for at skaffe boliger til 

flygtninge. I 2015 kom der 103 flygtninge og familiesammenførte til Hørsholm Kommune. I 

2016 har Udlændingestyrelsen meldt ud, at Hørsholm Kommune kan forvente 103 

flygtninge, hertil kommer familiesammenføringer. 

Hørsholm Kommune har fået en henvendelse fra ejeren af Bel Colle, Bel Colles Alle 8D, 

2960 Rungsted Kyst, der ønsker at leje ejendommen ud til flygtninge. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager nedenstående forhold til efterretning, 

hvorefter sagen genoptages.  

 

Sagsfremstilling 
Det er oprindeligt vurderet, at boligen kan rumme 25-27 voksne personer, og at enkelte af 

værelserne eventuelt kan bruges som familieværelser. 

  

I forbindelse med afholdelse af borgermøde om sagen den 9. august, kom der flere klager 

omkring den forventede placering af 27 enlige mænd i ejendommen, hvilket vil skabe stor 

utryghed hos naboerne.  

  

Der blev på mødet givet udtryk for, at indkvartering af familier vil være mere 

hensigtsmæssig og eventuelt kunne løse disse problemer. 

  

Med udgangspunkt i dialogen omkring de trafikale forhold i området, skal disse afklares i 

forhold til den fremtidige beboersammensætning. 

  

De planmæssige og økonomiske forhold, som den ændrede anvendelse vil medføre, skal 

ligeledes undersøges. 

 

Sagens tidligere behandling 
§ 17, stk. 4 udvalget den 25. februar 2016 

ØU den 17. marts 2016 

KB den 29. marts 2016 
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Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at der skal ikke arbejdes 

videre med sagen om indkvartering af flygtninge på Bel Colle, idet udvalget ønsker at 

fastholde det besluttede princip om at fordele flygtningene i kommunen i mindre enheder, 

og idet økonomien ikke hænger sammen ved et ændret antal beboere.  

Administrationen skal afsøge mulighederne i relation til: 

-        Private lejeboliger 

-        Politistationen 

-        Gyngehesten 

-        Kokkedal Vest  

-        Kokkedal Nordvest 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  9 

Acadre sagsnr.:   16/7891 

Journalnr.:   18.15.12S00 

Sagsforløb:  ØU - KB - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Gitte Søby 

 

Hørsholm 79ers ønsker at indgå aftale med 

Hørsholm Kommune om navnereklame på 

Hørsholmhallen 

 
Baggrund 
Hørsholm 79ers ønsker at indgå en aftale med en sponsor og få en kommende sponsors 

navn på Hørsholmhallen.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller over for Kommunalbestyrelsen, 

at administrationen bemyndiges til at gå i videre dialog med Hørsholm 79ers om 

udarbejdelse af en kontrakt med Hørsholm 79ers om salg af navnerettigheder på 

Hørsholmhallen.  

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm 79ers er i dialog med en mulig sponsor, og Hørsholm 79ers ønsker at sælge 

navnerettighederne på Hørsholmhallen videre til denne mulige sponsor.  

  

I Hørsholmhallen er der for øjeblikket følgende brugere:  

 Hørsholm 79ers / Hørsholm Basketball Klub 

 Hørsholm Senioridræt 

 HUI / HUK 

 Rungsted Hørsholm Floorball Klub 
 Skoler  

Administrationen har spurgt brugerne om salg af navnerettigheder på Hørsholmhallen får 

indflydelse på klubbernes aktiviteter, og HUI/HUK og Hørsholm Senioridræt har svaret, at 

klubberne kan acceptere følgende: 

 Hørsholm 79ers sælger navnet på Hørsholmhallen for en 2-årig 

periode, hvorefter der vil være en genforhandling efter en høring 

af de øvrige brugere. Genforhandlingen kan betyde, at Hørsholm 

79ers eller andre klubber får mulighed for at sælge navnet på 

Hørsholmhallen for en kommende periode 
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 Skiltning med nyt navn skal placeres på gavlen mod 

Vallerødskolen 

 Navnet ’Hørsholmhallen’ skal beholdes over indgangen til hallen 

 Der skal ikke være krav om, at andre brugere skal anvende det 
nye navn på hallen   

  

Kommunalbestyrelsen har den 27. januar 2014 godkendt en tilsvarende forespørgsel fra 

Rungsted Ishockey Elite ApS angående navnerettigheder på Hørsholm Skøjtehal og 

kommunen har efterfølgende indgået en kontrakt med Rungsted Ishockey Elite ApS, hvor 

de nærmere forhold er beskrevet.  

  

Administrationen anbefaler, at kontrakten der udarbejdes med Hørsholm 79ers vedr. salg 

af navnerettigheder på Hørsholmhallen, i lighed med kommunens kontrakt med Rungsted 

Ishockey Elite ApS, blandt andet opstiller betingelser for: 

 Varighed 

 Opsigelighed 

 Afgrænsning af område(r) for placering af reklame(r) 
 Pris 

Hørsholm 79ers er ansvarlig for, at markedsføringsloven samt anden gældende lovgivning 

overholdes og at relevante tilladelser bliver indhentet.  

  

Kommunalbestyrelsen har den 21. maj 2007 godkendt retningslinjer for reklamering på 

kommunale bygninger herunder idrætshaller. Disse retningslinjer lægger administrationen 

til grund ved udarbejdelse af den konkrete kontrakt blandt andet hvad angår karakteren af 

det, der reklameres for.  

  

Hørsholm Kommune kan jævnfør Eliteidrætsloven (§7) yde støtte til eliteidræt med mindre 

der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed. Hørsholm 79ers er en del af Hørsholm 

Basketball Klub, som er en frivillig folkeoplysende forening, og der er derved ikke tale om 

erhvervsvirksomhed.    

 

Sagens tidligere behandling 
Lignende sag har været behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014. 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at 

ingen andre end Hørsholm 79’ers skal være forpligtet til at anvende det nye navn på hallen. 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  10 

Acadre sagsnr.:   16/1630 

Journalnr.:   00.32.12Ø00 

Sagsforløb:  ØU, KB - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Sultan Özcetin 

 

Halvårsregnskab 2016  

 
Baggrund 
Alle kommuner skal udarbejde et halvårsregnskab, som skal drøftes og godkendes i 

Kommunalbestyrelsen inden 1. behandlingen af det kommende års budget. 

  

På baggrund af forbrug opgjort per 30. juni 2016 er det samlede billede, at Hørsholm 

Kommune for 2016 forventer et årsregnskab på driftsvirksomheden, der afspejler det 

vedtagne budget. En stor del af anlægsbudgettet er i løbet af 2016 blevet omplaceret fra 

2017 til 2016, hvilket påvirker forventningerne på de berørte områder. 

  

Halvårsregnskabet udgør et overordnet, foreløbigt overblik over den økonomiske status. 

Den egentlige gennemgang af økonomien vil blive fremlagt på Budgetopfølgning 3 den 15. 

september i Økonomiudvalget og 26. september i Kommunalbestyrelsen. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen,  

  

At halvårsregnskabet godkendes og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.  

 

Sagsfremstilling 
Nedenfor gennemgås halvårsregnskabet på drifts- og anlægssiden, hvor den overordnede 

regnskabsopgørelse kan ses i bilag 1. 

  

Drift 

Det forventede resultat af den ordinære driftsvirksomhed er per 30. juni 2016 opgjort til -

55,9 mio. kr. For året som helhed forventes nettodriftsudgifter på 1.367,0 mio. kr., hvilket 

afspejler det vedtagne budget. 

  

Administrationen forventede ved Budgetopfølgning 2 i juni 2016, at Hørsholm overholder 

budgettet på servicerammen. Dette er fortsat administrationens vurdering. 

  

Den økonomiske status gennemgås yderligere i Budgetopfølgning 3, der behandles af 

Økonomiudvalget den 15. september og Kommunalbestyrelsen den 26. september. 

  

Anlæg  

På anlægssiden er der per 30. juni 2016 opgjort anlægsudgifter for netto 17,8 mio. kr. Der 

forventes anlægsudgifter i 2016 for netto 123,2 mio. kr.  
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Økonomi/personale 
Det godkendte halvårsregnskab i form af det vedlagte bilag indsendes til Økonomi- og 

Indenrigsministeriet. 

 

Kommunikation 
Det godkendte halvårsregnskab i form af det vedlagte bilag indsendes til Økonomi- og 

Indenrigsministeriet. 

 

Bilag 
-    Bilag 1 Regnskabsopgørelse - Halvårsregnskab 2016 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt. 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  11 

Acadre sagsnr.:   16/11943 

Journalnr.:   84.08.00S00 

Sagsforløb:  ØU-KB - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Christian Buch Sørensen 

 

Budget 2016-2019: Oplæg til nedlæggelse af 

valgsteder 

 
Baggrund 
I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning af 25. januar 2016 fremlægges oplæg 

om mulige scenarier for nedlæggelse af valgsteder til udmøntning af servicereduktionen på 

Økonomiudvalgets område i Budget 2016-2019. 

 

Forslag 
Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen vælger ét af følgende scenarier for et reduceret antal 

valgsteder, som administrationen skal implementere ved næste valg:  

1)    Ét samlet valgsted 

2)    To valgsteder 

3)    Tre valgsteder 

4)    Fire valgsteder 

 

Sagsfremstilling 
Som led i budgetaftalen 2016-2019 besluttede aftaleparterne, at der skal ske en generel 

servicereduktion i hele kommunen. Kommunens driftsudgifter skal nedjusteres med et 

nettobeløb på 30,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,7 procent af kommunens samlede 

serviceudgifter. Nedjusteringen på 30 mio. kr. er fordelt på politikområder, så alle bidrager 

med relativt lige meget.  

  

Som en del af udmøntningsoplægget på Økonomiudvalgets område foreslog 

administrationen at nedlægge valgstederne Grønnegade og Rungsted, hvilket vil reducere 

valgbudgettet med 70.000 kr.  

  

I henhold til delegationsplanen på Økonomiudvalgets område kræver udvælgelse af 

valgdistrikter/afstemningssteder politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen. 

  

Økonomiudvalget indstillede den 13. januar 2016, at administrationen skulle udarbejde et 

nyt forslag til politisk behandling, som indeholdt flere mulige scenarier for reduktion af 

antal valgsteder. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 

25. januar 2016. 

  

På den baggrund fremlægger administrationen hermed oplæg vedrørende mulige scenarier 

for reduktion. 
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Det bemærkes til orientering, at andre kommuner i området også har taget initiativ til at 

reducere antallet af valgsteder.  

  

Fredensborg har således ved folkeafstemningen den 3. december 2015 for første gang 

gennemført forsøg med sammenlægning af de to valgsteder i Kokkedal til et samlet 

valgsted i Egedalshallen med 6.599 vælgere. Evalueringen af forsøget efter 

folkeafstemningen var positiv, og reduktionen er på den baggrund gjort permanent. 

Besparelsen ved sammenlægningen af de to valgsteder skønnes at være minimum 30.000 

kr. pr. valghandling. 

  

I Rudersdal lægges der op til med virkning fra 2017 at nedlægge to valgsteder, hvilket 

skønnes at give en besparelse pr. valgsted på 65.000 kr. pr. valghandling. 

  

Oversigt over nuværende valgsteder 

Hørsholm Kommune har p.t. 5 afstemningsområder med tilhørende valgsted.  

  

Alle valgstederne bemandes på valgdagen med valgstyrere, tilforordnede og et begrænset 

antal administrative medarbejdere, og der ydes bistand fra servicemedarbejdere, 

materielgård og it-medarbejdere. Disse – bortset fra de tilforordnede – bidrager også i 

forberedelserne til valget.  

  

Afstemningsområderne/valgstederne og antal vælgere pr. sted (som senest opgjort ved 

folkeafstemningen den 3. december 2015) er fordelt således:  

  

1)   Hørsholm – Hørsholm Skole:                 4.696 stemmeberettigede 

2)   Usserød – Usserød Skole:                    4.816 stemmeberettigede 

3)   Rungsted – Rungsted Skole:                 3.295 stemmeberettigede 

4)   Grønnegade – Restaurant Skovhus:          316 stemmeberettigede 

5)   Vallerød – Vallerødskolen:                    5.019 stemmeberettigede 
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Kort over kommunen med valgstederne indtegnet. 

  

  

Scenarie 1: Ét samlet valgsted 

Hvis alle vælgere samles på ét valgsted, vil det medføre en stor administrativ lettelse under 

forberedelsen og afviklingen af valget. Den økonomiske besparelse for reduktion af 

valgsteder vil generelt være 50-60.000 kr. pr. nedlagt valgsted (dog kun ca. 20.000 kr. for 

Grønnegade), jf. nedenfor, hvilket svarer til, at budgetreduktionen i dette scenarie udgør i 

alt 190.000 kr. Den samlede reelle besparelse/økonomiske effekt kan dog meget vel blive 

større end summen af de enkelte besparelser på grund af den nævnte administrative 

lettelse ved kun at skulle håndtere ét valgsted.  

  

Denne mulighed forudsætter dog, at der kan findes et valgsted i kommunen, som kan 

håndtere stemmeafgivningen for alle ca. 18.000 stemmeberettigede vælgere på valgdagen, 

herunder i forhold til tilkørselsveje og parkeringsforhold, også i spidsbelastningsperioderne.  

  

Ved folketingsvalget i 2015 var der samlet ca. 4100 vælgere, der afgav deres stemme i det 

travleste tidsrum kl. 17-19, svarende til gennemsnitligt ca. 34 vælgere i minuttet fordelt på 

alle fem valgsteder. Hvis disse i stedet skulle afgive stemme på et samlet valgsted, ville det 

stille særdeles store krav til logistikken omkring og på valgstedet.  

  

Det er administrationens vurdering, at der ikke umiddelbart kan peges på en lokalitet i 

kommunen, som vil kunne leve tilfredsstillende op til disse krav. Hørsholm Skole ville 

eventuelt kunne være en mulighed, hvis skolen lukkes på valgdagen, og skolegården 

anvendes til parkering, men selve adgangsvejen ind og ud af valglokalet ville være en 

flaskehals, og tilkørselsforholdene skønnes ikke at være tilstrækkeligt gode. Hørsholm 

Hallen er ikke velegnet i forhold til handicapadgang, og Trommen er ikke velegnet i forhold 

til parkering, da de omkringliggende parkeringspladser også skal servicere Hørsholm 
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Midtpunkt og gågaden m.v., som må skønnes i vist omfang at have sammenfaldende 

spidsbelastningstidsrum i forhold til valget. 

  

Administrationen kan derfor ikke på det foreliggende grundlag anbefale denne løsning. 

  

Scenarie 2: To valgsteder 

Ved nedlæggelse af tre valgsteder, så der kun er to tilbage, vil der fortsat kunne opnås en 

betydelig administrativ lettelse og økonomisk besparelse. I givet fald anbefaler 

administrationen, at Grønnegade, Rungsted og Usserød valgsteder nedlægges, og disses 

vælgere overflyttes til Hørsholm og Vallerød. Det vil medføre et antal stemmeberettigede 

på ca. 9.000 pr. valgsted, hvilket knap svarer til en fordobling i forhold til de nuværende 

vælgertal. Dette vurderes at være en realistisk mulighed. Det øgede pres på de to 

valgsteder skønnes at kunne løses ved at fordoble antallet af valgborde og stemmebokse 

samt øge (men ikke fordoble) bemandingen. Det kan samtidig overvejes, om skolerne bør 

lukkes på valgdagen, og hvilke ekstra arealer som skolegårde m.v. der eventuelt bør 

inddrages som yderligere parkeringszoner. 

  

Administrationen anbefaler denne løsning, som vil medføre en budgetreduktion på 130.000 

kr. 

  

Scenarie 3: Tre valgsteder 

Hvis der ønskes tre valgsteder, anbefaler administrationen at nedlægge Grønnegade og 

Rungsted, så de ca. 3.600 vælgere herfra fordeles på Hørsholm, Usserød og Vallerød 

valgsteder. Det svarer til oplægget, som blev politisk forelagt i januar. 

  

Scenarie 3 vil medføre en budgetreduktion på 70.000 kr.  

  

Scenarie 4: Fire valgsteder 

Ved bibeholdelse af fire valgsteder vil det efter administrationens opfattelse være naturligt 

at nedlægge Grønnegade (Skovhus) valgsted, hvorved de 316 vælgere herfra kan 

overføres til de resterende valgsteder. Det vil medføre en budgetreduktion på 20.000 kr. 

  

En anden mulighed, hvis Grønnegade ønskes bibeholdt, kunne være at nedlægge Rungsted 

og flytte de 3.295 vælgere herfra til de øvrige 3 valgsteder i byen. Nedlæggelse af 

Rungsted vil medføre en budgetreduktion på 50.000 kr. 

  

Forsøgsordning 

Det bemærkes afslutningsvist, at den reduktion af antal valgsteder, som 

Kommunalbestyrelsen måtte beslutte, i første omgang vil blive implementeret som en 

forsøgsordning, således at der i forbindelse med den evaluering, som foretages efter hvert 

valg vil blive samlet op på erfaringerne med reduktionen og taget stilling til, om ordningen 

skal fortsætte i samme eller revideret form.  

 

Økonomi/personale 
Udmøntningen af de generelle servicereduktioner sker i forlængelse af det vedtagne budget 

2016-2019. 

  

De forskellige scenarier for reduktion af antal valgsteder vil have den økonomiske 

konsekvens for reduktion af valgbudgettet og dermed det samlede budget, som er anført i 

sagsfremstillingen under de respektive scenarier. Disse servicereduktioner vedrører 

politikområde 80, Administration og Planlægning. 
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Sagens tidligere behandling 
Det tidligere oplæg til reduktion af valgsteder har været behandlet: 

13. januar 2016 i Økonomiudvalget og 

25. januar 2016 i Kommunalbestyrelsen 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget forkastede administrationens forslag og besluttede at stoppe sagen på 

dette grundlag. 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 

  

http://nemagenda.horsholm.dk/ShowAgendaDocument.aspx?agendaitem_id=10406&meeting_id=1278
http://nemagenda.horsholm.dk/ShowAgendaDocument.aspx?agendaitem_id=10472&meeting_id=1279
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  12 

Acadre sagsnr.:   16/10812 

Journalnr.:   82.00.00P20 

Sagsforløb:  ØU - KB - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Jane Thomsen 

 

Daginstitutionen Æblegården - Frigivelse af midler 

til modtagerkøkken 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen har i budget 2015-18 afsat 1,5 mio.kr. til etablering af 

modtagerkøkkener i daginstitutionerne. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen godkender 

at der frigives 500.000 kr. til etablering af modtagerkøkken finansieret af det afsatte 

rådighedsbeløb. 

 

Sagsfremstilling 
Ifølge dagtilbudsloven (LBK nr. 167 af 20.02. 2015) §16b skal forældrene hvert andet år 

tage stilling til, om de ønsker forældrebetalt frokostordning i daginstitutionerne. Der blev 

senest afholdt valg i 2014, og der har derfor i år 2016 været afholdt valg om forældrebetalt 

frokost i de kommunale og selvejede daginstitutioner. Valget om frokostordning har været 

afholdt i perioden fra den 25.februar til den 8. marts 2016. Resultatet er gældende i en 

toårig periode fra den 1. oktober 2016 til udgangen af september 2018.  

  

Valget om frokostordning har været afholdt i perioden fra den 25. februar til den 8. marts 

2016. Resultatet er gældende i en toårig periode fra den 1. oktober 2016 til udgangen af 

september 2018. Æblegården stemte ja til afstemningen, hvorfor der skal etableres et 

modtagerkøkken snarest. 

 

Økonomi/personale 
Der er oprindeligt afsat 1,5 mio. kr. til etablering af modtagerkøkkener. Her af er der 

tidligere overført 450.000 kr. til modtagerkøkken i Ådalsparkens Børnehus. Der søger nu 

om 500.000 kr. til etablering af modtagerkøkken i Æblegården. 

  

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: 80 
510101 

modtagerkøkken 

anlæg 500.000 
   

Politikområde: 
     

      

I alt 
 

500.000 0 0 0 

  

 

Sagens tidligere behandling 
BSU den 26.04.2016 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt. 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  13 

Acadre sagsnr.:   16/10806 

Journalnr.:   82.00.00P20 

Sagsforløb:  ØU - KB - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Jane Thomsen 

 

Selmersbo Dagcenter - frigivelse af midler til nyt 

gulv 

 
Baggrund 
I forbindelse med budgetaftale 2016-2019 blev der afsat 200.000 kr. til nyt gulv i 

Selmersbo. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen godkender 

at der frigives 200.000 kr. til udskiftning af gulv i Selmersbo Dagcenter finansieret af det 

afsatte rådighedsbeløb. 

 

Sagsfremstilling 
Gulvbelægningen i hele Dagcenteret fremstår nedslidt og linoleums-fliserne er ikke 

rengøringsvenlige. Flere af linoleums-fliserne er åbne i fugerne, hvorfor der kan trænge 

vand ind under gulvbelægningen og give fugtproblemer i gulvkonstruktionen samt dårligt 

indeklima hvorfor gulvbelægningen ønskes udskiftes. 

 

Økonomi/personale 
Bevillingsskema 

 
Beløb 

Tillægsbevilling 
Drift/anlæ

g m.v 

Indeværend

e år 

Overslagså

r 1 

Overslagså

r 2 

Overslagså

r 3 

Politikområde: 
     

Politikområde: 
     

      

I alt 
 

0 0 0 0 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladels

e) 
     

Politikområde: 80 
532121 nyt gulv 

Selmerbo 

anlæg 200.000 
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Politikområde: 
     

      

I alt 
 

200.000 0 0 0 

  

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  14 

Acadre sagsnr.:   16/5973 

Journalnr.:   82.02.00A00 

Sagsforløb:  ØU - KB - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Morten Lind 

 

Salg af Møllehuset 

 
Baggrund 
I forbindelse med budgetaftale 2016-2019 blev det besluttet at optimere kommunens 

ejendomsportefølje, bl.a. ved frasalg af bygninger. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at der frigives 

1.400.000 kr. til salg af Møllehuset, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. 

 

Sagsfremstilling 
I forbindelse med at salgsarbejdet opstartens, efter optionsmodellen, får vi brug for de til 

opgaven allokerede midler til betaling af udgifterne til salget.  

 

Økonomi/personale 
Bevillingsskema 

 
Beløb 

Tillægsbevilling 
Drift/anlæ

g m.v 

Indeværend

e år 

Overslagså

r 1 

Overslagså

r 2 

Overslagså

r 3 

Politikområde: 
     

Politikområde: 
     

      

I alt 
 

0 0 0 0 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladels

e) 
     

Politikområde: 83 
005005 Salg af 

Møllehuset 

Anlæg 1.400.000 
   

Politikområde: 
     

      

I alt 
 

1.400.000 0 0 0 
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Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  15 

Acadre sagsnr.:   16/5746 

Journalnr.:   00.30.08Ø00 

Sagsforløb:  ØU, KB - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Nils Kaas 

 

Orientering vedr. Hospitalsgrunden - Nedrivning - 

Indstilling af entreprenør efter genudbud 

 
Baggrund 
Hørsholm kommune har overtaget Hospitalsgrunden med henblik på at udvikle området til 

forskellige formål. 

I forbindelse med køb af Hospitalsgrunden blev der afsat budget til nedrivning af 

bygningerne på grunden. 

Nedrivningsopgaven blev udbudt i indbudt licitation og Hørsholm kommune modtog 6 tilbud 

på nedrivningsopgaven. 

Efter tilbuddene blev modtaget, kunne det dog konstateres, at der var uklarheder i COWI’s 

udbudsmateriale, samt at der var en påsat brand i en af bygningerne, derfor blev det 

besluttet at genudbyde opgaven til de samme 6 bydende. 

Alle seks entreprenører bød også på opgaven ved genudbuddet. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager til efterretning, at der indledes 

forhandlinger med P. Olesen & Sønner A/S i henhold til COWI´s indstilling i bilag 1. 

 

Sagsfremstilling 
Grundet uklarhed i COWI’s oprindelige materiale, samt en brand i en af de omfattede 

bygninger, blev det vurderet hensigtsmæssigt at foretage et genudbud af 

nedrivningsopgaven for at eliminere misfortolkninger af hvilke ydelser, der var omfattet af 

udbuddet. 

  

Nedrivningsudbuddet var i genudbuddet opdelt i en fase 1 samt 2 optioner. 

  

Fase 1: Nedrivning af bygningerne 3,6,7,9,10,21,13,14,15 og 17, hvor der er opnået 

nedrivningstilladelse samt jord og rydning. (nedrivningstilladelse af bygning 3 afventer). 

  

Option 2: Nedrivning af bygningerne 1 og 8, som skal afvente ”Tillæg 1 til Lokalplan 143 

(den bevarende lokalplan)” og ”Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-25”, der udtager disse 

bygninger som bevaringsværdige. Sagen forventes behandlet i efteråret 2016. Derefter kan 

der søges nedrivningstilladelse, såfremt det besluttes at ændre bygningernes status fra 

bevaringsværdige til ikke bevaringsværdige.  
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Option 3: Nedrivning af bygningerne 2,5,11 og 18, som afventer parallelopdragets bud på 

en evt. udnyttelse. 

  

Licitationsresultat 

Tildelingskriteriet var "Laveste pris". I udbudsbetingelserne fremgår det, at:  

  

”Ordregiver lægger ved evalueringen vægt på laveste pris for den samlede udførelse af 

opgaven inkl. optionerne”.  

  

Der er indkommet bud fra følgende 6 tilbudsgivere: 

  

•        Barslund A/S 

•        J. Jensen A/S 

•        Kingo Karlsen A/S 

•        Preben Hockerup A/S 

•        Søndergaard Nedrivning A/S 

•        P. Olesen & Sønner A/S 

  

P. Olesen & Sønner har afgivet den laveste pris på i alt kr. 12.000.500,- eks. moms. 

  

  

  

Den videre proces 

Medio august: Hørsholm Kommune indgår kontrakt med entreprenør, derefter udarbejder 

entreprenøren en detaljeret arbejdsplan i dialog med Hørsholm Kommune. 

  

Denne arbejdsplan danner baggrund for det videre arbejde. 

  

Nedrivningsarbejder vedr. fase 1 forventes igangsat ultimo august 

  

Når der opnås nedrivningstilladelse til bygning 1 og 8, indgås kontrakt med entreprenøren 

om option 2 og hvis bygning 2, 5 og 11 ikke skal anvendes fremadrettet, kan der indgås 

kontrakt om option 3. 

 

Økonomi/personale 
I tillæg til det afgivne tilbud tillægges: 

 Rådgiverhonorar 

 Uforudsete udgifter 

 Interne omkostninger 

 Jordbehandling 

Ovenstående tillægsarbejder kan afholdes indenfor rammen af den tidligere afgivede 

bevilling, frigivet på KB mødet den 27. juni 2016. 

 

Kommunikation 
Der udsendes information til naboer og presse inden arbejdet igangsættes. Ligeledes 

opdateres kommunens hjemmeside om hospitalsgrunden. 

 

Sagens tidligere behandling 
KB 26.10.2015 
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KB 25.01.2016 

KB 11.02.2016 

KB 25.04.2016 

KB 27.06.2016 

 

Bilag 
-    Indstillingsnotat fra COWI vedr Nedrivningaf 29-07-2016 

-    Oversigtskort Hospitalsgrunden 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  16 

Acadre sagsnr.:   16/9455 

Journalnr.:   02.00.00A00 

Sagsforløb:  MPU-ØU-KB - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Rune Munch Christensen 

 

Resultat af konsulentundersøgelse af 

byggesagsområdet 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skulle foretages en ekstern konsulentanalyse af 

byggesagsområdet.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget tager sagen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Direktionen har bedt Ascendi A-2 foretage en analyse af byggesagsområdet. Analysen 

skulle indeholde: 

 En undersøgelse af effektiviteten på byggesagsområdet i 

Hørsholm Kommune 

 Forslag til hvordan sagsbehandlingstiderne kan nedbringes 

 Et benchmark af Hørsholms effektivitet i forhold til 

sammenlignelige kommuner 

 En vurdering af potentialet i at indgå i et tværkommunalt 

samarbejde 
 En vurdering af potentialet i at udlicitere byggesagsbehandlingen 

  

På Miljø- og Planlægningsudvalgets møde vil konsulenter fra Ascendi A-2 fremlægge 

resultaterne af undersøgelsen.  

 

Bilag 
-    Endelige rapport fra A-2 om byggesagsbehandlingen i Hørsholm Kommune - Analyse af 

byggesagsbehandlingen i Hørsholm Kommune.pdf 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Kenneth Flex og Ulrik Rosenberg fra A2 gennemgik undersøgelsen. 

Miljø- og Planlægningsudvalget tog sagen til efterretning. 
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Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  17 

Acadre sagsnr.:   16/1409 

Journalnr.:   04.01.10P20 

Sagsforløb:  MPU - ØU - KB - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Kirsten Haugaard 

 

Legeplads på Nattergaleengen - frigivelse af midler 

 
Baggrund 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har i maj 2013 afsat kvalitetsfondsmidler til etablering af 

en legeplads i naturmaterialer. Fra januar 2016 er midlerne og anlæggelsen af legepladsen 

overført til Center for Teknik og de afsatte midler skal nu frigives. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget over for Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen anbefaler: 

  

 At det afsatte rådighedsbeløb på i alt 1.374.300 kr. frigives 

 At der fra budget 2017 og frem indarbejdes 43.000 kr. til afledt 
drift til vedligeholdelse og inspektion 

 

Sagsfremstilling 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har i maj 2013 afsat kvalitetsfondsmidler til etablering af 

en legeplads i naturmaterialer. Fra januar 2016 er midlerne og anlæggelsen af legepladsen 

overført til Center for Teknik. 

  

Der er vedtaget en lokalplan for området ved Nattergaleengen, hvor legepladsen skal 

placeres.  Administrationen har udarbejdet udbudsmateriale til legepladsen og Sport-, 

Kultur- og Fritidsudvalget skal på junimødet beslutte, hvilke tildelingskriterier, der skal 

benyttes ved udvælgelsen af det vindende legepladsfirma.  

  

Der er afsat 1.374.300 kr. til anlæg af legepladsen og beløbet skal nu frigives.  

  

Da kvalitetsfondsmidlerne blev afsat blev der ikke afsat penge til drift. Da der endnu ikke er 

udvalgt et færdigt projekt kendes de nøjagtige driftsudgifter ikke. Det anbefales, at der 

indgås en vedligeholdelsesaftale svarende til 3 % af anlægssummen og en årlig inspektion 

af en autoriseret legepladsinspektør. Driftsudgiften vurderes til at være 43.000 kr. i alt.     

 

Økonomi/personale 
Bevillingsskema 

 
Beløb 
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Tillægsbevilling 
Drift/anlæ

g m.v 

Indeværend

e år 

Overslagså

r 1 

Overslagså

r 2 

Overslagså

r 3 

Politikområde: 11 Drift 
 

43.000 43.000 43.000 

Politikområde: 
     

      

I alt 
 

0 43.000 43.000 43.000 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladels

e) 
     

Politikområde: 11 
318120 Naturlegeplads 

Anlæg  1.374.300 
   

Politikområde: 
     

      

I alt 
 

1.374.300 0 0 0 

  

 

Sagens tidligere behandling 
SFKU: 24. april 2013 

SFKU: 29. maj 2013 

MPU: 18. december 2014 

 

Bilag 
-    Kortbilag nr. 001 - Placering af legeplads.pdf 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen   

-          at det afsatte rådighedsbeløb på i alt 1.374.300 kr. 

frigives 

-          at der fra budget 2017 og frem indarbejdes 43.000 kr. 

til afledt drift til vedligeholdelse og inspektion 

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Punktet blev udskudt til næste møde i Økonomiudvalget, da sagen først skal behandles i 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget.  

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  18 

Acadre sagsnr.:   15/14502 

Journalnr.:   05.13.00G01 

Sagsforløb:  MPU - ØU - KB - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Charlotte Skov 

 

Godkendelse af trafiksaneringsprojekt på 

Grønnegade, Agiltevej og Stampevej 

 
Baggrund 
Miljø og Planlægningsudvalget godkendte den 16.03.2016, at frigive midler til 

Trafiksaneringsprojekt for Boligområdet Usserød, Agiltevej, Grønnegade og Stampevej. 

Området ses på bilag 1. 

  

Skitseprojekt for området præsenteres her for Miljø og Planlægningsudvalget. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Miljø og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen anbefaler   

  

 at godkende det skitserede projektforslag 

 at det afsatte rådighedsbeløb på 1.606.000 kr. frigives 

 

Sagsfremstilling 
Efter Miljø og Planlægningsudvalgets beslutning om at sætte projektering i gang, har der 

været afholdt 2 informationsmøder, og der er på baggrund heraf udarbejdet et 

projektforslag. 

  

Der har været et stort engagement blandt borgere og interessenter. Begge møder har 

været meget velbesøgte, og administrationen har fået input både på møderne, men også 

ved mails m.m.  

Alle input, bemærkninger og kommentarer er samlet i skema, se bilag 2. 

  

Administrationen forslår, at følgende tiltag indarbejdes i trafiksaneringsprojektet: 

  

Grønnegade: 

 Vejen lukkes ved Isterødvejen, da stedet ses som trafikfarligt, 

idet bilister fra Grønnegade i spidsbelastningstiden skal ”tvinge” 

sig adgang til Isterødvejen. Der skal fortsat være adgang for 

cyklister. 
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 Der etableres pudebump ved de 2 eksisterende forsætninger 

(indsnævringer), for at sikre en lav hastighed. 

 Sti-Krydsningspunkt ved golfbanen markeres ved afmærkning 

samt en mindre udvidelse af vejen. 

 Det etableres en brostensbelagt midtervulst ved svinget 
Agiltevej, som sikrer at bilister holder sig i egen vognbane.  

  

Agiltevej: 

 Den sydligste, eksisterende forsætning fjernes, og der etableres i 

stedet 2-3 nye asfaltbump (i vejens fuld bredde)fra svinget og 

frem til eksisterende forsætning ved Overdamsvej. 

 Der etableres pudebump i eksisterende forsætning ved 

Overdamsvej 

 Den nordligste, eksisterende forsætning flyttes, så der opnås 

bedre oversigtsforhold – og der etableres pudebump i 

forsætningen. 

 På strækningen mellem by-zone-tavler til hhv. Hørsholm og 
Stampedammen nedsættes hastigheden fra 80 til 60 km/t. 

  

Stampevej: 

 Det anlægges en hævet flade ved Bakkehusene, som også 

tilgodeser stikrydsningen. 

 Der etableres 2-1-vej på hele strækningen  

 Forsætning øst for Stenhavegård flyttes evt. 

 Ved Stenhavevej fjernes eksisterende forsætning, og erstattes af 

en hævet flade, som også tilgodeser den krydsende skoletrafik. 

 Hastigheden nedsættes til 40 km/t 

  

Projektforslag ses på bilag 3. 

  

Administrationen mener, at ovennævnte tiltag tilgodeser flest mulige ønsker og 

kommentarer, og kan realiseres inden for det afsatte budget og i overensstemmelse med 

gældende vejledende regler inden for vejområdet.  

  

Det er væsentligt at busser fortsat kan køre igennem Grønnegade, Agiltevej og Stampevej, 

og dette er den væsentlige årsag til administrationens anbefaling af pudebump. Mange 

ekstra forsætninger kan betyde, at bussen bruger længere tid på strækningen, som betyder 

øget driftsøkonomi for kommunen. 

  

Tidsplan: 

Så snart der forelægger en godkendelse af projektforslaget, vil administrationen påbegynde 

udarbejdelse af et detailprojekt, som kan udbydes til september, med udførelse i oktober 

og november 2016. 

 

Økonomi/personale 
Der er i alt afsat midler 1.606.000 kr. projektet.  
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Beløbet er anbefalet frigivet ved Miljø- og Planlægningsudvalgsmødet den 16.03.2016, men 

punktet er ved en fejl ikke efterfølgende blevet behandlet på Økonomiudvalgsmøde og 

Kommunalbestyrelsesmøde. 

  

  

Bevillingsskema 

 
Beløb 

Tillægsbevilling 
Drift/anlæ

g m.v 

Indeværend

e år 

Overslagså

r 1 

Overslagså

r 2 

Overslagså

r 3 

Politikområde: 
     

Politikområde: 
     

      

I alt 
 

0 0 0 0 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladels

e) 
     

Politikområde: 11 
223165 Pulje til 

gennemførelse af tiltag  

Anlæg 1.606.000 
   

Politikområde: 
     

      

I alt 
 

1.606.000 0 0 0 

  

  

De afsatte midler forventes at kunne dække omkostninger til opmåling, detailprojektering, 

udbud, anlæggelse og tilsyn. 

 

Kommunikation 
På kommunens hjemmeside, har borgere og interessenter kunne følge projektet, og de 

afholdte informationsmøder har været annonceret i Lokalavisen. 

Dertil lægges referater, præsentationer m.m. på kommunens hjemmeside, så borgere og 

interessenter kan følge proces og udvikling. 

 

Sagens tidligere behandling 
MPU den 27.08.2015 

  

MPU den 16.03.2016 

 

Bilag 
-    Områdekort for Trafiksaneringsområder 

-    Trafiksanering af område A - opsamling fra informationsmøde_2.docx 

-    Trafiksanering_OmrådeA_v2.pdf - Projektforslag 
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Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø og Planlægningsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen    

·         at godkende det skitserede projektforslag, idet lukningen 

af Grønnegade ved Isterød vej i første omgang etableres som 

forsøg. Forsøget evalueres efter 1 år 

·         at det afsatte rådighedsbeløb på 1.606.000 kr. frigives 

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  19 

Acadre sagsnr.:   15/23276 

Journalnr.:   01.02.05P16 

Sagsforløb:  MPU - ØU - KB - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Susanne Koch 

 

Endelig vedtagelse af forslag til tillæg til lokalplan 

143 og forslag til tillæg 4 til kommuneplan 2013-

2025 

 
Baggrund 
Forslag til tillæg 1 til lokalplan 143 og forslag til tillæg 5 til kommuneplan 2013-2015 har 

været fremlagt offentligt i perioden 24. februar 2016 til 22. april 2016. Der er under den 

offentlige høring fremkommet et høringssvar fra Nordsjællands Museum. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Miljø-og Planlægningsudvalget anbefaler overfor 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at: 

  

Forslag til tillæg 1 til lokalplan 143 og forslag til tillæg 5 til kommuneplan 2013-2015 

vedtages endeligt uden ændringer. 

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Kommune har i høringsperioden modtaget et høringssvar fra Nordsjællands 

Museum. Høringssvaret vedlægges. 

  

Hovedsynspunktet er, at de bygninger der udpeget som bevaringsværdige, fortsat bør 

være omfattet af lokalplan 143 og ikke kunne nedrives.  

  

Museet skriver således: 

  

Bygningerne er bevaringsværdige 

Hospitalet er en velfærdsinstitution, som de fleste har været i kontakt med. Mange har haft 

deres gang på sygehuset ved sygdom og fødsler eller som arbejdsplads. For byen har 

sygehuset betydet prestige og arbejdspladser, ligesom det har været en del af dannelsen af 

det moderne bysamfund. 

De ældste af sygehusets bygninger er et vidnesbyrd om det sygehus, der har dannet 

ramme om mange borgeres liv og virke og et symbol på byens opblomstring. Og for de 

kommende generationer vidner bygningerne om opbygningen og udviklingen af 

velfærdssamfundet. Det giver en helt anden forståelse byens udvikling, at bygningerne 

stadig står der. Bygningerne er vigtige for Hørsholms historie og for den lokale forankring 

og identitet. Netop på grund af deres kulturhistoriske betydning er bygningerne 

bevaringsværdige uanset deres arkitektoniske kvalitet.  
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Det er derfor Museum Nordsjællands indstilling, at bygningerne 1, 2 og 3 bør være 

omfattet af lokalplan 143. 

  

Administrationens bemærkninger: 

I forbindelse med lokalplantillægget blev SAVE-vurderingerne fra 2000 og 2010 revurderet. 

Det førte til at bygningerne 2 og 3 blev nedklassificeret, mens bevaringsværdien for 

bygningskompleks 1 blev opretholdt. Det er administrationens vurdering, at disse tre 

ældste bygninger, både med hensyn til arkitektur, beliggenhed og rumdybde- og højde 

meningsfuldt kan genanvendes og samtidig være et kvalificeret vidnesbyrd om hospitalet i 

Usserød/Hørsholm. Det er samtidig administrationens vurdering, at bygning 2 og 3 med de 

store volumener, og sammenbygninger fra flere perioder, udgør et usammenhængende 

bygningskompleks uden nogen særlig arkitektonisk værdi, som det vil være vanskeligt at 

genanvende. Bygningerne 2 og 3 er ikke værd at bevare og bevaring vil vanskeliggøre en 

hensigtsmæssig udnyttelse af hospitalsgrunden. 

  

På den baggrund er det i parallelopdraget beskrevet, at de 3 ældste bygninger, 

bygningskompleks 1, kan bevares og indgå i en ny plan for bebyggelse af hospitalsgrunden. 

Det er derfor resultatet af parallelopdraget der afgør om bygningskompleks 1 skal forblive. 

Ønsket har været at give de indbudte størst mulig frihed til at disponere hospitalsgrunden. 

  

På den baggrund indstiller administrationen til udvalget at anbefale forslagene endelig 

vedtaget. 

 

Sagens tidligere behandling 

MPU den 17-12-2015 
ØU den 13-01-2016 
  

KB den 25-01-2016 

 

Bilag 
-    Tillæg 1 til lokalplan 143 - Indsigelse mod tillæg 1 til lokalplan 143.docx 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø-og Planlægningsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget 

og  Kommunalbestyrelsen, at forslag til tillæg 1 til lokalplan 143 og forslag til tillæg 5 til 

kommuneplan 2013-2015 vedtages endeligt uden ændringer. 

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  20 

Acadre sagsnr.:   16/7523 

Journalnr.:   01.05.13G01 

Sagsforløb:  MPU - ØU - KB - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Tina Weile 

 

Oprensning af søer i Hørsholm Kommune 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen ønsker at styrke indsatsen for en bedre vandkvalitet i kommunens 

søer. Derfor valgte man i budget 2014-17 at afsætte 1 mio. kr. i budgettet hvert år til 

oprensning af kommunens søer. Formålet er, at der skal opnås en god økologisk tilstand i 

kommunens søer. 

På kommunalbestyrelsens møde den 29/9 2014 blev det besluttet at undersøge 9 søer i 

bymidten i en årscyklus, samt at lave en status undersøgelse for de to kommunale søer ved 

Kokkedal Slot/Rideklub. 

Med baggrund i afrapporteringen ønskes frigivet midler til at iværksætte de foreslåede 

tiltag, samt i samarbejde med Hørsholm Sølaug og Danmarks Naturfredningsforening at 

udarbejde forslag til strategiplaner for søerne i midtbyen. 

 

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

og Kommunalbestyrelsen at godkende,  

  

at der frigives 900.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til at iværksætte og 

gennemføre de foreslåede tiltag. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har afholdt møder med følgegruppen, som består af medlemmer fra 

Hørsholm Sølaug og Danmarks Naturfredningsforening. 

  

Et antal rapporter giver et godt overblik over søerne i bymidten både biologisk og 

spildevandsteknisk.  

Det er diskuteret hvilke tiltag og prioriteter, der skal iværksættes i år samtidig med at der 

laves en strategiplan for hver enkelt sø. 

Der iværksættes to slags restaureringstiltag:  

-      Fjerne grøde i søerne, hvorved der fjernes de næringsstoffer som bindes til 

vandplanterne 

-      Regulere på fredfiske bestanden (ikke rovfisk), hvorved den nuværende økologiske 

ubalance i søerne forbedres. 

  

I afrapporteringen fremgår det, at søerne i bymidten påvirkes meget af den vejsalt, der 

bruges i glatførebekæmpelsen. For at kunne løse og udrede problemet ønskes der opsat 

målestationer i søerne, som kontinuertligt måler salt og temperatur og opholdstid i 
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søsystemerne. Målingerne kan bl.a. bruges til at beregne en omtrentlig opholdstid i søerne. 

Opholdstiden er af afgørende betydning i forbindelse med meddelelsen af 

udledningstilladelser bl.a. i forbindelse med separering af oplandet til Blårenden. 

Målingerne vil også kunne bruges i forbindelse med dialog med grundejere og 

vejmyndighed om glatførebekæmpelse. 

Det ønskes også at lave en søfolder, med gode råd om hvad man som borger skal være 

opmærksom på når man bor i nærheden af en sø. I forbindelse med den øgede separering 

af spildevandet i Hørsholm Kommune er det vigtigt med information om hvordan de nye 

kloaksystemer fungerer og hvilke forholdsregler borgerne kan tage for at mindske risikoen 

for forurening af søer og vandløb f.eks. i forbindelse med bilvask.   

  

I 2014 blev der frigivet 1 mio. kr., hvoraf der er brugt 620.000 kr. til undersøgelser for at 

skabe et overblik over hvilke problemer der er i søerne og hvilke initiativer der skal udføres 

fremadrettet. 

Det resterende beløb forventes anvendt til oprensning af søerne ved Kokkedal Slot. 

Undervandsvegetationen udtyndes i august i år og det forventes at blive gentaget igen i de 

næste 2-3 år. 

  

Der er indhentet tilbud på følgende projekter: 

Restaureringstiltag i 8 søer                                         250.000 kr. 

Måling af salt, temperatur og opholdstid i søsystemet      500.000 kr. 

Strategiplaner og søfolder                                          150.000 kr. 

I alt                                                                        900.000 kr. 

 

Økonomi/personale 
I alt blev der i budgettet for 2014-17 afsat 1 mio. kr. hvert år. I 2014 blev der frigivet 1 

mio. kr., hvoraf der er brugt 620.000 kr. Det resterende beløb forventes anvendt til 

oprensning af søerne ved Kokkedal Slot. 

  

Budgettet i 2016 udgør 2.438.900 kr. (inkl. overførsler fra forrige år) hvoraf de 300.000 kr. 

er søgt overført til strømpeforing af Blårenden. Beløbet forventes tilbageført projektet i 

2017. I budgettet for 2017 er afsat 1.024.100 kr.  

  

Der ønskes frigivet 900.000 kr. til de foreslåede tiltag, hvorefter den samlede 

anlægsbevilling vil udgøre 1.900.000 kr. Det samlede resterende rådighedsbeløb udgør 

herefter 1.238.900 kr. i 2016 og 1.024.100 i 2017 – I alt 2.263.000 kr. 

  

Bevillingsskema 

 
Beløb 

Tillægsbevilling 
Drift/anlæ

g m.v 

Indeværend

e år 

Overslagså

r 1 

Overslagså

r 2 

Overslagså

r 3 

Politikområde: 
     

Politikområde: 
     

      

I alt 
 

0 0 0 0 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladels

e) 
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Politikområde: 
     

Politikområde: 071030 

oprensning af søer 
anlæg 900.000 

   

      

I alt 
 

900.000 0 0 0 

  

 

Sagens tidligere behandling 
MPU møde 18.12.2013 

  

MPU møde 28.08.2014 

  

ØU møde 25.09.2014 

  

KB møde 29.09.2014 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at 

godkende, at der frigives 900.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til at 

iværksætte og gennemføre de foreslåede tiltag. 

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  21 

Acadre sagsnr.:   16/9117 

Journalnr.:   06.02.03P20 

Sagsforløb:  MPU - ØU - KB - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Frank Steen 

 

Usserød Å samarbejdet - Blivende organisation 

 
Baggrund 
EU Life projektet er ved at være afsluttet. Der skal tages stilling til den blivende 

organisation af samarbejdet mellem de tre kommuner og de tre forsynigsselskaber 

 

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

Kommunalbestyrelsen, 

  

- at Usserød Å samarbejdet gøres permanent 

- at den Politiske Komité nedlægges med afslutning af EU Life projektet, og at det blivende 

samarbejde styres af en styregruppe forankret i kommunernes og forsyningernes 

administrative ledelser med reference til de respektive fagudvalg og bestyrelser 

- at samarbejdet i øvrigt organiseres og finansieres efter forslag og principper som 

beskrevet i bilaget ”Usserød Å Samarbejde – Rammer, organisering og processer” 

- at der i Budget 2017 og frem afsættes 300.000 kr. til drift af Usserød Å samarbejdet 

 

Sagsfremstilling 
Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner har siden 2011, i samarbejde med 

kommunernes respektive forsyningsselskaber, arbejdet på at opbygge et samarbejde om 

en fælles administration og overvågning af Usserød Å. 

Arbejde har været understøttet af midler fra EU’s life program, fordi det blev vurderet som 

nyskabende med en potentiel demonstrationseffekt for andre kommuner og administrative 

enheder i hele EU om, hvordan selvstændige myndigheder og administrative enheder kan 

løse opgaver og udfordringer, der går på tværs af administrative og forvaltningsmæssige 

grænser. 

Projektet og det tværkommunale samarbejde er primært igangsat for at få en fælles 

koordineret indsats i forhold til: 

·         Klimatilpasning i form af indsatser til håndtering af de forøgede regnmængder  

·         Vandmiljø i form af indsatser til beskyttelse af åen imod forurening 

EU-life projektet har bl.a. sikret:  

·         Opbygning af et fælles måle- og registreringssystem inkl. hjemmesideformidling  

·         Etablering af en fælles hydraulisk beregningsmodel for åen 

·         Etablering af slusestyring  

·         Etablering af en fælles beredskabsplan for hele åen 
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·         En vådeng med sluseregulering ved Mortenstrupvej, der etableres i sommeren 2016 for at 

kunne tilbageholde vand 

·         Fælles formidling omkring åen  

  

Derudover har EU-projektet støttet arbejdet med at etablere et fællessekretariat for 

Usserød Å Samarbejdet. Det har kørt som pilotprojekt siden marts 2015, med henblik på 

gøre det til en permanent samarbejdsenhed mellem de tre kommuner og med deltagelse af 

Kommunernes spildevandsforsyningsselskaber. 

Der er blevet afleveret ”Midterm report” til EU i november 2015 og projektet er ved at blive 

afrundet med færdiggørelse af vådengen ved Mortenstrupvej samt med diverse 

afrapporteringer således, at der kan afsendes slutrapport og slutregnskab til EU-

programkontor i september 2016. 

  

Der har i hele projektforløbet været nedsat en ”Politisk Komité”, som har fulgt projektet. I 

Komiteen har siddet udvalgsformænd fra kommunerne og repræsentanter for bestyrelserne 

i forsyningerne.  

  

Den politiske komite har den 18.4 besluttet at indstille til kommunernes respektive 

fagudvalg, at Usserød Å samarbejdet gøres permanent som et fast fælles forpligtende 

samarbejde mellem Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner med deltagelse af 

kommunernes spildevandsforsyningsselskaber. 

  

Det anbefales desuden, at samarbejdet etableres på basis af oplægget ”Usserød Å 

Samarbejde - Rammer, organisering og processer”, herunder: 

1.       At arbejdet organiseres om primært, at arbejde med Klimatilpasning og indsatser til 

håndtering af de forøgede regnmængder og omkring indsatser for vandmiljøet til sikring af 

naturtilstanden og beskyttelse af åen imod forurening. Koordinerende indsatser omkring 

rekreativ anvendelse kan desuden indgå. 

2.       At arbejdet organiseres med en fælles styregruppe, bestående af ledere fra kommunen 

og forsyningerne samt med fast fælles sekretariat, som placeres hos en af kommunerne 

efter aftale 

3.       At den politiske forankring sker gennem styregruppen til kommunernes respektive 

fagudvalg, henholdsvis forsyningernes bestyrelser 

4.       At arbejdet finansieres gennem et fælles allokeret budget, suppleret med faglig 

ressourceindsats fra kommunerne og, fra forsyningerne i overensstemmelse med løbende 

miljømålsaftale. 

5.       At arbejdsindsatsens budgetramme og prioritering skal ske i en årlig rapporterings- og 

planlægningscyklus tilpasset de kommunale budgetlægningsprocesser.    

  

Med afslutningen af EU-life projektet skal Usserød Å samarbejdet fremover udelukkende 

finansieres over kommunernes løbende driftsbidrag.  

Med hensyn til drift og finansiering af samarbejdet lægges der op til at de direkte udgifter 

(Løn til sekretariatsleder + løbende driftsudgifter + omkostninger til udviklingsaktiviteter) 

fordeles mellem Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner i forholdet 20%, 40%, 

40%. 

I forhold til budgettet for samarbejdet er der vedlagt budget for 2017. 

Der er i den sammenhæng lagt op til et samlet fællesbudget på 1.020.000 kr. Der gøres i 

den forbindelse opmærksom på: 

·         At rammen til fælles sekretariatsleder er reduceret fra 1 årsværk pr. år i opstartsperioden 

2015 – 2016 til ½ årsværk fremover 
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·         At ca. 400.000,- kr. af den foreslåede budgetramme skal bruges til drift af det fælles nye 

målesystem og hydrauliske model, som er etableret gennem EU-life projektet som grundlag 

for løbende overvågning og varsling af mod oversvømmelse. 

·         At der kun er sat ca. 130.000,- kr. af til investeringer og nyetableringer, og at dette beløb 

vil kunne variere i årene fremover.  

 

Økonomi/personale 
De forventede normale driftsudgifter til den blivende Usserød Å organisation forventes for 

Hørsholm Kommune at blive 40 % af 1.020.600 kr. = ca. 400.000 kr. 

Det vurderes, at 100.000 kr. kan findes indenfor det eksisterende budget, hvorfor der 

søges om, at der i budget 2017 og frem afsættes 300.000 kr. til den permanente Usserød Å 

organisation. 

 

Kommunikation 
Det kan oplyses, at det sidste element af EU Life projektet, vådeng og sluse ved 

Mortenstrupvej vil blive indviet søndag d. 18. september kl. 10.30. 

  

Mortenstrupvej-anlægget er et anlæg udført af Hørsholm Kommune i samarbejde med 

Hørsholm vand, men da det samtidig er det sidste element i Life-projektet bliver det 

samtidig arrangeret som en markering af afslutningen på et godt og succesfuld, EU-støttet 

tværkommunalt samarbejdsprojekt. 

  

Tidspunktet er valgt således at det sker i forbindelse med, at samarbejdet og en række 

grønne organisationer (bl.a. DOF, DN, Dansk vandrelag og dansk Cyklistforbund) inviterer 

til en vandretur (eller cykeltur) langs åen. 

  

Alle vil være velkommen og der vil komme et egentligt program, når dagen nærmer sig. 

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen er tidligere behandlet på  

MPU den 4.5.2011 

MPU den 30.11.2011 

MPU 28.11.2012 

ØU 6.12.2012 

KB 17.12.2012 

 

Bilag 
-    Usserød Å samarbejdet -Rammer, organisaering, processer 

-    Usserød Å samarbejdet - Budgetforslag 2017 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø-og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

  

·         at Usserød Å samarbejdet gøres permanent 

·         at den Politiske Komité nedlægges med afslutning af EU Life projektet, og at 

det blivende samarbejde styres af en styregruppe forankret i kommunernes og 

forsyningernes administrative ledelser med reference til de respektive fagudvalg og 

bestyrelser           
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·         at samarbejdet i øvrigt organiseres og finansieres efter forslag og principper 

som beskrevet i bilaget ”Usserød Å Samarbejde – Rammer, organisering og 

processer” 

·         at der i Budget 2017 og frem afsættes 300.000 kr. til drift af Usserød Å 

samarbejdet 

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  22 

Acadre sagsnr.:   16/7520 

Journalnr.:   28.03.04P27 

Sagsforløb:  BSU-ØU-KB - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Anne Mærkedahl 

 

Lions Børnehuse - Rønnebærhuset 

 
Baggrund 
Rønnebærhuset er en del af det selvejende område Lions Børnehuse. Siden 2015 er der set 

et fald i forældre, der ønsker deres barn indskrevet i Rønnebærhuset, og derfor oparbejdes 

hver måned et merforbrug, samtidig viser dagtilbudsprognosen et fortsat fald i tilgangen af 

børn til Rønnebærhuset, og det økonomiske pres vokser proportionelt.  

  

  

Med dette dagsordenspunkt fremlægges et forslag om, at Rønnebærhuset ophører på sin 

nuværende adresse og overflyttes til ”Det ny selvejende Børnehus”, Ådalsparkvej 65.  

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget, i forlængelse af Lions Børnehuses 

bestyrelses beslutning, beslutter en overflytning indenfor det selvejende område, hvor 

Rønnebærhuset overflyttes til ”Det Ny Børnehus” med virkning fra efteråret 2016. 

 

Sagsfremstilling 
Lions Børnehuses bestyrelse afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 17. maj 2016 

om den økonomiske situation i Rønnebærhuset og det selvejende område. Centerchefen for 

Dagtilbud orienterede på mødet bestyrelsen om det aktuelt faldende børnetal i 

Rønnebærhuset, og om prognoser der peger på et fortsat fald i tilgangen af børn. Set i 

lyset af Rønnebærhusets usikre fremtid, og dermed det økonomiske pres på den samlede 

økonomi for Lions Børnehuse, finder Lions Børnehuses bestyrelse det nødvendigt at 

overflytte Rønnebærhuset til” Det ny Børnehus” Ådalsparkvej 65.  

  

Bestyrelsen i Lions Børnehuse har i samarbejde med områdeleder for Lions Børnehuse 

orienteret forældreråd og personale samt afholdt møder for forældre og medarbejdere i 

Rønnebærhuset. Som bilag er vedlagt høringssvar fra Rønnebærhusets forældreråd, Lions 

Børnehuses bestyrelse og medarbejdere i Rønnebærhuset. 

  

Efter der er truffet endelige politiske beslutninger vil høringssvarene indgå som en del af 

den videre proces.   

  

Frokostordning 

I ”Det ny Børnehus” har forældrene tilvalg frokostordning for en to årig periode fra 1. 

oktober 2016. Rønnebærhuset vil ved overflytningen være omfattet af denne 

frokostordning.  
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Økonomi/personale 
Administrationen vurderer, at en overflytning af Rønnebærhuset til ”Det ny Børnehus” giver 

stordriftsfordele i form af reducerede lejeudgifter, reducerede lønudgifter på ledelsesniveau 

samt bedre udnyttelse af personaleresurser. 

 

Kommunikation 
I forbindelse med offentliggørelsen af dagsordenpunktet vil der være en orientering om den 

videre proces til pressen, direkte til de involverede forældre og på kommunens 

hjemmeside. 

 

Bilag 
-    Bilag 1 - Høringssvar fra Rønnebærhusets personale.pdf 

-    Bilag 2 - Høringssvar fra Lions Børnehuses Bestyrelse 30 maj 2016.pdf 

-    Bilag 3 - Høringssvar fra Rønnebærhusets forældreråd.pdf 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-06-2016 
Børne- og Skoleudvalget besluttede, i forlængelse af Lions Børnehuses bestyrelses 

beslutning, at overflytte Rønnebærhuset til ”Det Ny Børnehus” inden for det selvejende 

område med virkning fra efteråret 2016. 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  23 

Acadre sagsnr.:   16/381 

Journalnr.:   27.00.00P00 

Sagsforløb:  SSU - ØU - KB - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Helle Skude 

 

Værdighedspuljen 2016-2019 

 
Baggrund 
Sundheds- og ældreministeriet har med Værdighedspuljen tildelt Hørsholm Kommune i alt 

6.540.000 kr. i 2016. Kommunalbestyrelsen har godkendt kommunens værdighedspolitik, 

herunder disponeringen af midlerne. Ministeriet har bevilget puljemidlerne i 2016 på 

baggrund af den indsendte værdighedspolitik og redegørelsen for disponering af midlerne. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget 

og Kommunalbestyrelsen: 

·         At godkende, at der under politikområde 41 budgetlægges med puljeindtægt fra 

Værdighedspuljen og udgifter til disponerede indsatser jf. Kommunalbestyrelsens 

beslutning den 29. februar 2016. 

 

Sagsfremstilling 
Rammer for puljemidlerne under Værdighedspolitikken 2016-2019 

Med aftale om finansloven for 2016 afsatte parterne 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at 

understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. 

Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016. 

Opdraget er, at den første værdighedspolitik godkendes af kommunalbestyrelsen og 

offentliggøres på kommunens hjemmeside i første halvår af 2016.  

  

Kommunalbestyrelsen vedtager herefter en ny værdighedspolitik i det første år af hver 

valgperiode gældende for de efterfølgende fire år. Redegørelse for den forventede 

anvendelse af midlerne skal fremadrettet indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet for 

årene 2017 til og med 2019. Kommunerne skal endvidere for årene 2016 til 2019 med 

revisorpåtegnet regnskab redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat. 

I vejledningen står endvidere, at det skal fremgå af ansøgningen, at midlerne ligger udover 

kommunens allerede vedtagne budget for 2016 for at sikre, at midlerne går til nye 

aktiviteter eller en udvidelse af eksisterende aktiviteter på ældreområdet.  

  

Aftaleparterne bag finansaftalen vil hvert år gøre status over kommunernes udmøntning af 

midlerne inden for rammerne af værdighedsprincipperne, og at de vil gøre endelig status 

for ordningen i foråret 2019. Efter endelig status i 2019 vil midlerne fremadrettet blive 

udbetalt sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet. 
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Det bevilgede tilskud vil blive anvist fra Sundheds- og Ældreministeriet i fire rater, og for 

2016 udelukkende i to rater. 

  

Bevilling 

Administrationen gør med denne indstilling opmærksom på, at kommunen modtager en 

indtægt i form af puljemidlerne for 2016 og at midlerne fordeles ud på de godkendte 

indsatser som udgifter. Ældreområdet løftes dermed med 6.540.000 kr. fra i år med midler 

som på forhånd er disponeret til godkendte indsatser. 

  

Samme mønster vil gøre sig gældende for 2017, om end der skal tages stilling til en 

prioritering af de udisponerede midler. I 2018 skal den nyvalgte kommunalbestyrelse tage 

beslutning om den fortsatte værdighedspolitik i samarbejde med interessenter og på den 

baggrund genansøge puljemidlerne for 2018. Og i slutningen af 2018 skal kommunen 

redegøre for anvendesen af puljemidlerne i 2019.  

  

Puljemidlerne vil fra 2020 blive udbetalt til kommunen over bloktilskuddet. 

 

Økonomi/personale 
Bevillingsskema 

  

 
Beløb 

Tillægsbevilling Drift/anlæg 2016 2017 2018 2019 

Indtægt fra 

Værdighedspulje 
Drift -6.540.000 -6.540.000 -6.540.000 -6.540.000 

Varme hænder Drift 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 

Kompetenceløft Drift 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Disponeret forebyggelse Drift 1.040.000 460.000 460.000 460.000 

Udisponerede puljemidler Drift 0 580.000 580.000 580.000 

I alt 
 

0 0 0 0 

  

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-06-2016 
Social- og Seniorudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at 

godkende, at der under politikområde 41 budgetlægges med puljeindtægt fra 

Værdighedspuljen og udgifter til disponerede indsatser jf. Kommunalbestyrelsens 

beslutning den 29. februar 2016. 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  24 

Acadre sagsnr.:   16/1784 

Journalnr.:   00.30.04S00 

Sagsforløb:  SFKU-ØU - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Thomas Rafn 

 

Fremadrettet økonomimodel for Trommen 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 29. marts 2016, at der skulle udarbejdes en 

forbedret økonomimodel for Trommen med fokus på aktivitetsbaserede 

budgetforudsætninger samt en opdeling i grundbevilling, særbevilling og kommercielle 

indtægter. 

  

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til forbedret økonomimodel  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget 

og Kommunalbestyrelsen at: 

  

-      Den forbedrede økonomimodel for Trommen godkendes. 

-      Trommens fremadrettede budgetniveau fra 2017 og frem fastlægges. 

 

Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 29. marts 2016, at der skulle udarbejdes en 

forbedret økonomimodel for Trommen med fokus på aktivitetsbaserede 

budgetforudsætninger på udgifts- og indtægtssiden samt en opdeling i grundbevilling, 

særbevilling og kommercielle indtægter. 

  

Økonomimodellen 

Den fremadrettede økonomimodel er opdelt i følgende hovedkategorier af budgetposter: 

 Faste omkostninger. Ikke arrangementsafhængige udgifter til 

ledelse, administration, teknisk personale, freelancer, PR og 

energiudgifter. 

  

 Basisarrangementer. 

- Udgiftsbudget til honorar, kontrollører, sceneteknik, billetnet, kodaafgift mv. 

- Indtægtsbudget fra billetter, garderobe/programmer og arrangementsbaseret 

statstilskud. 
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 Lokaleudlejning. 

- Udgiftsbudget til sceneteknik, kontrollører, udlejningsmapper mv. 

- Indtægtsbudget for udlejning af Storetrommen og Lilletrommen. 

  

 Cafe 

- Udgiftsbudget til varekøb, timelønnet personale, emballage mv. 

- Indtægtsbudget fra salg af drikkevarer, mad og kioskvarer. 

  

 Særlige arrangementer (aktuelt kulturdagen) 

- Udgiftsbudget til telte/boder, sceneteknik, timelønnet personale, kunstnere mv. 

- Indtægtsbudget fra salg. 

  

 Biograffunktion 

- Udgiftsbudget til biografselskab, annoncering, personale og klargøring af 

Lilletrommen mv. 

- Indtægtsbudget fra billetsalg. 

  

Budgetniveau fra 2017 og frem 

I budgetaftalen 2014 blev Trommen kompenseret for et forventet indtægtstab på 609.000 

kr. årligt En ekstern konsulentrapport, som indgik i mødematerialet til 

Kommunalbestyrelsens møde 29. marts 2016, konkluderede at Trommen var blevet 

budgetmæssigt overkompenseret med 437.000 kr. årligt. 

  

Under hensyntagen til den kortere planlægningshorisont i 2016, besluttede 

Kommunalbestyrelsen 29. marts 2016 at nedjustere Trommens budget i 2016 med ”halv 

effekt”, d.v.s. 218.000 kr. Budgettet for 2017 og frem blev ikke korrigeret, idet en eventuel 

budgetjustering skulle afvente udarbejdelsen af den forbedrede økonomimodel. 

  

Administrationen fremlægger derfor 3 budgetniveauer for Trommens samlede 

budgettildeling med virkning fra budget 2017. Det politiske valg af budgetniveau afspejler i 

hvilket omfang overkompensationen fra 2014 hel eller delvist skal neutraliseres eller indgå 

som en del af Trommens fremadrettede aktivitetsbaserede samlede budgettildeling fra 

2017 og frem.  

  

Uanset hvilke af de 3 budgetniveauer, som Kommunalbestyrelsen lægger sig fast på, vil 

budgettet være baseret på og i overensstemmelse med opbygningen i den forbedrede 

økonomimodel. Det indebærer også, at der ud fra den aktuelle viden er indarbejdet 

opdaterede fremadrettede budgetforudsætninger til indtægter fra lokaleudlejning, cafe mv.  
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 Budgetniveau A: Trommens budget er uændret. 

 Budgetniveau B: Trommens budget nedjusteres med 218.000 

kr. årligt fra   2017 og frem. Beløbet svarer til nedjusteringen i 

2016. 

 Budgetniveau C:  Trommens budget nedjusteres med 437.000 

kr. årligt fra 2017 og frem. Beløbet svarer til 
overkompensationen af Trommens indtægtstab.  

  

Nettobudgettet for de tre budgetniveauer fremgår af nedenstående oversigt. Indtægts- og 

udgiftsbudgettet fremgår af bilag 1. 

  

Tabel 1: Årligt driftsbudget. (2016-prisniveau) 

kr. 

Niveau A  

 Ingen budgetreduktion 

Niveau B 

Halv budgetreduktion 

Niveau C 

Fuld budgetreduktion 

Faste 

omkostninger 4.878.240  4.660.240  4.441.240  

Arrangementer 711.160  711.160  711.160  

Lokaleudlejning -273.000  -273.000  -273.000  

Særlige 

arrangementer 350.000  350.000  350.000  

Cafe -223.800  -223.800  -223.800  

Biograffunktion 500.000  500.000  500.000  

I alt                              5.942.600                                 5.724.600                                     5.505.600  

  

  

Budgetniveau B og C nødvendiggør at Trommen, i forhold til 2014 og 2015, reducerer 

omkostningerne. Konkret lægges der i niveau B og C op til at nedlægge ½ hhv. 1 årsværk 

under de ”faste omkostninger”. 

  

Det skal særskilt bemærket, at der for alle 3 budgetniveauer gælder, at der er forudsat 

nettoomkostninger til kulturdagen på 350.000 kr. svarende til bevillingens størrelse. De 

faktisk afholdte omkostninger til kulturdagen har de senere år været højere end 

budgetbevillingen. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget vil få forelagt en sag herom. 

  

Endelig gøres der opmærksom på, at det endelige indtægts- og udgiftsbudget for 

biograffunktionen forelægges for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget efter sommerferien.   

  

Centerchef for Økonomi og Personale, Thomas Rafn, deltager under punktets behandling   

 

Økonomi/personale 
  

 Politisk valg af budgetniveau A indebærer, at Trommens 

nettobudget er uændret 
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 Politisk valg af budgetniveau B indebærer, at Trommens 

nettobudget nedjusteres med 218.000 kr. årligt fra 2017 og 
frem. 

  

 Politisk valg af budgetniveau c indebærer, at Trommens 
nettobudgetnedjusteres med 437.000 kr. årligt fra 2017 og frem. 

 

Bilag 
-    Bilag 1: 2017-Budget for Trommen: 3 scenarier 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-06-2016 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen  

  

·         at den forbedrede økonomimodel for Trommen godkendes. 

  

·         At udvalget anbefaler budgetniveau A og at eventuelle justeringer af Trommens 

budget indgår i forhandlingerne om budget 2017 – 2020.  

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget godkendte den forbedrede økonomimodel for Trommen og henviste 

spørgsmålet om det fremtidige budgetniveau til budgetforhandlingerne.  

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  25 

Acadre sagsnr.:   16/9432 

Journalnr.:   15.00.00K08 

Sagsforløb:  EBU, ØU, KB - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Rikke Abild 

 

Det kommunale rådighedstilsyn. Tilsynet med 

kommunernes administration af rådighedsreglerne 

- 2. kvartal 2015 

 
Baggrund 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemført en stikprøvekontrol af 

rådighedsadministrationen i Hørsholm Kommune. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har gennemført en stikprøvekontrol af 

rådighedsadministrationen i Hørsholm Kommune. 

  

Stikprøven består i, at STAR har udvalgt én borgersag, der har fået en sanktion i 2. kvartal 

2015. I styrelsens stikprøvekontrol fremgår det at, der har været foretaget korrekt 

sanktionering i ét tilfælde, og at der har været en manglende sanktionering i ét andet 

tilfælde. 

  

På baggrund af ovenstående konkluderer styrelsen følgende:  

”Samlet set finder styrelsen, at resultatet af tilsynet med Hørsholm Kommunes 

rådighedsadministration ikke er tilfredsstillende. Resultatet skal dog tages med et vist 

forbehold, da der som nævnt kun er indgået 2 hændelser i undersøgelsen”. 

  

Styrelsen anbefaler at kommunen fremadrettet har fokus på procedurer og arbejdsgange i 

relation til håndteringen af afmeldinger i jobcentret som arbejdssøgende. 

  

Center Arbejdsmarked har efterfølgende gennemgået sagen samt gennemgået reglerne for 

sanktionering og gennemgået procedurerne og arbejdsgangene i forbindelse med 

håndteringen af afmeldinger i jobcentret som arbejdssøgende. 

 

Bilag 
-    Tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne - 2. kvartal 2015.pdf 
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Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21-06-2016 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Anne Ehrenreich (V) 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at 

Økonomiudvalget finder det statistiske grundlag for tilsynets konklusion meget mangelfuldt. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  26 

Acadre sagsnr.:   16/1563 

Journalnr.:   81.28.00P05 

Sagsforløb:  ØU - Åben sag  

Mødedato:  18.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Ida Andréa Stoltze Rasmussen 

 

Status på udvikling i sygefravær 

 
Baggrund 
Orientering om udviklingen i sygefraværet 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 for første 

halvår. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager sygefraværsstatistikken til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Udvikling i kommunens sygefravær 2015-2016 

Det samlede sygefravær i det første halvår af 2016 svarer til sygefraværet i første halvår af 

2015. Udviklingen dækker dog over, at der har været et lille fald i korttidssygefravær på 

0,15 procentpoint, som modsvares af en stigning i langtidssygefravær på 0,16 

procentpoint.  

Det vil give et forkert billede at sammenligne med hele kalenderåret 2015 da det samlede 

sygefravær for et år, historisk set og på landsplan, er ca. 0,25-0,5 procentpoint lavere for 

hele året sammenlignet med første halvår. Dette skyldes sandsynligvis at flere holder ferie i 

juli og december måned, og at der derfor automatisk kommer lavere sygefraværsprocent. 

  

 1.halvår 2012 2013 2014 2015 2016 
Difference 

2015/2016 

Difference 

2012/2016 

  % % % % % %-point %-point 

Sygefravær i alt 

(pct.) 
4,75 4,82 5,70 5,05 5,06 0,01 0,31 

Kort 3,05 2,92 2,94 3,10 2,94 -0,15 -0,10 

Langt 1,70 1,90 2,76 1,96 2,12 0,16 0,41 

Kilde: FLIS (Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem) 

  

Sammenligning med andre kommuner 

I første halvår af 2015 var sygefraværsprocenten i Hørsholm Kommune høj i forhold til 

landsgennemsnittet og nogle af de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Dog var 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiudvalget Torsdag den 18-08-2016   Side 63 

 

det lavere end gennemsnittet for Region Hovedstaden. På trods af uændret sygefravær fra 

første halvår af 2015 til første halvår af 2016 i Hørsholm Kommune ligger kommunen 

dårligere i 2016 end lands- og regionsgennemsnit. Kun Rudersdal Kommune har højere 

sygefravær end Hørsholm Kommune af de kommuner vi normalt sammenligner os med. 

Tallene viser da også, at de andre sammenligningskommuner har haft et fald i sygefravær 

som Hørsholm Kommune ikke har haft. 

  

 1.halvår 2012 2013 2014 2015 2016 
Difference 

2015/2016 

Difference 

2012/2016 

  % % % % % %-point %-point 

Hørsholm Kommune 4,75 4,82 5,70 5,05 5,06 0,01 0,31 

Fredensborg 

Kommune 
4,62 4,69 4,87 4,60 4,40 -0,20 -0,22 

Rudersdal Kommune 4,88 5,49 4,98 5,33 5,26 -0,06 0,39 

Allerød Kommune 4,98 5,03 4,95 5,68 5,00 -0,68 0,02 

Gentofte Kommune 
Ingen 

data 
4,81 4,63 4,85 4,59 -0,26 N.A. 

Lyngby-Taarbæk 

Kommune 
4,52 5,05 5,04 5,49 5,00 -0,49 0,48 

Region Hovedstaden 

gennemsnit 
4,91 5,04 4,97 5,20 4,88 -0,33 -0,03 

Landsgennemsnit 4,48 4,80 4,63 4,99 4,73 -0,26 0,25 

Kilde: FLIS (Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem) 

  

Sammenlignes det korte og lange sygefravær i første halvår af 2016 ligger Hørsholm 

Kommunes lange sygefraværsprocent under landsgennemsnittet, men højere end de fleste 

sammenligningskommuner og Region Hovedstaden, mens det korte sygefravær ligger lidt 

over landsgennemsnittet og Region Hovedstaden. 

  

 1.halvår 
Sygefravær 

i alt 
Kort Langt 

  % % % 

Hørsholm Kommune 5,06 2,94 2,12 

Fredensborg 

Kommune 
4,40 2,46 1,94 

Rudersdal 

Kommune 
5,26 3,14 2,12 

Allerød Kommune 5,00 2,96 2,05 

Gentofte Kommune 4,59 2,71 1,88 

Lyngby-Taarbæk 

Kommune 
5,00 3,00 2,00 

Region 4,88 2,84 2,04 
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Hovedstaden 

gennemsnit 

Landsgennemsnit 4,73 2,51 2,22 

Kilde: FLIS (Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem) 

  

Initiativer der har bidraget til at nedbringe sygefraværet 

Direktionen igangsatte ultimo 2014 ”En kur mod sygefravær”, som indebar at der blev 

iværksat en række initiativer: 

 Krav om at alle enheder/institutioner reviderede deres sygepolitik 

 Fokus på at den enkelte leder personligt håndterer fravær hos 

den ansatte lige fra sygemelding dag 1. 

 Besøg i alle medindflydelsesudvalg for at sikre, at 

medarbejderrepræsentanterne var informerede om trivsel og 

sygepolitik 

 Automatiske mails til leder ved fravær efter 5, 14, 30 og 60 dage 

samt periodevise dryp, således at lederen altid er opdateret og 

kan agere 

 Uddannelse af alle ledere i håndtering af fravær i foråret 15  

 Personalejuridisk fokus på langtidsfravær, således at decentrale 

ledere motiveres til hurtige at iværksætte nødvendige 
foranstaltninger. 

 

Økonomi/personale 
Lavere sygefravær har en positiv effekt på både medarbejdertrivsel, ressourceanvendelse 

og service i.f.t. borgere og brugere. 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  

Niels Lundshøj (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet. 
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Bilagsoversigt 
 

Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

3 Åben 20160811_Opsamling på plejeboliganalyse.pdf 2190217 

4 Åben Program Augustkonference 2016 2190155 

10 Åben Bilag 1 Regnskabsopgørelse - Halvårsregnskab 2016 2190272 

15 Åben Indstillingsnotat fra COWI vedr Nedrivningaf 29-07-2016 2185079 

15 Åben Oversigtskort Hospitalsgrunden 2168864 

16 Åben 

Endelige rapport fra A-2 om byggesagsbehandlingen i Hørsholm 

Kommune - Analyse af byggesagsbehandlingen i Hørsholm 

Kommune.pdf 

2166779 

17 Åben Kortbilag nr. 001 - Placering af legeplads.pdf 2156385 

18 Åben Områdekort for Trafiksaneringsområder 2164225 

18 Åben 
Trafiksanering af område A - opsamling fra 

informationsmøde_2.docx 
2164220 

18 Åben Trafiksanering_OmrådeA_v2.pdf - Projektforslag 2166412 

19 Åben 
Tillæg 1 til lokalplan 143 - Indsigelse mod tillæg 1 til lokalplan 

143.docx 
2138550 

21 Åben Usserød Å samarbejdet -Rammer, organisaering, processer 2155548 

21 Åben Usserød Å samarbejdet - Budgetforslag 2017 2155565 

22 Åben Bilag 1 - Høringssvar fra Rønnebærhusets personale.pdf 2166111 

22 Åben 
Bilag 2 - Høringssvar fra Lions Børnehuses Bestyrelse 30 maj 

2016.pdf 
2166113 

22 Åben Bilag 3 - Høringssvar fra Rønnebærhusets forældreråd.pdf 2166114 

24 Åben Bilag 1: 2017-Budget for Trommen: 3 scenarier 2164582 

25 Åben 
Tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne - 2. 

kvartal 2015.pdf 
2158052 
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Morten Slotved (C) 
Formand 

______________________________________________  

Thorkild Gruelund (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Nadja Maria Hageskov (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Annette Wiencken (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Henrik Klitgaard (B) 
Næstformand 

______________________________________________  

Gitte Burchard (UP) 
Medlem 

______________________________________________  

Troels Moe (I) 
Medlem 

______________________________________________  

Peter Antonsen (T) 
Medlem 

______________________________________________  

Niels Lundshøj (A) 
Medlem 

______________________________________________  
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