
H0 SHOLM KOMMUNE

Xnvestering B fremtidens H0rsholm
Budgetaftale 2®i8 2021
Hprsholm, den 25. September 2017

Indledning
Der er indgaet en budgetaftale for budget 2018-2021 i H0rsholm Kommune mellem fpl-

gende partier:

Konservative Folkeparti

- Venstre

- Socialdemokraterne

Radikale Venstre

Borgerlisten

Gitte Burchard

Aftaleparterne er enige om:

o Alle elementer i aftalen.

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

handlinger herom mellem samtlige aftalens parter.

o At hvis forudsaatningerne for et punkt i aftalen aendrer sig, optages der forhand-

linger mellem samtlige aftaleparter om evt. justering af aftalen.

o At alle par cer, der har indgaet naarvaerende budgetforlig, tilslutter sig alle aftale 

der danner grundlag for dette. Parterne forpligter sig derfor til at arbejde positivt

for alle elementer, der danner grundlag for budgetforliget.

o Parterne er enige om, at prioritering og anvendelse af eventuelle ekstra mid-

ler/nye puljebelpb, der bliver tilfprt i forbindelse med den kommende finanslov for

2018, tages op i forligskredsen.

o Ved eventuel uenighed om fortolkning af aftalen, eller behov for justering af afta¬

len - efter aftalens indgaelse og underskrift - vil det blive betragtet som aftale-

brud, safremt et parti ensidigt overfor offentligheden undsiger dele af aftalen el¬

ler hele aftalen, inden de npdvendige drpftelser er tilendebragt, og den npdven-

dige enighed om fortolkninger og justeringer er opnaet.



0konomisk balance med plads ttofl at prioritere kemevelfaerd og fim 
¥e tere S fremtide s H0rsholm
Aftaleparterne har pnsket at viderefpre de senere ars fokus pa en b eredygtig pkonomi

med balance mellem indtaegter og udgifter. Skatteindtaegterne fra borgere og virksomhe-

der har udviklet sig gunstigt for Hprsholm Kommune. Det har gjort det muligt for aftale¬

parterne at prioritere borgernser kemevelfaerd samtidig med, at kommunens gaald falder.

Aftaleparterne vil investere i fremtidens Hprsholm, bade nar det g lder vores bprn og

unge i dagtilbud og skoler, vores fritidsliv, nye boliger pa hospitalsgrunden og skabelse af

job.

Byudvikliiiig
Udviklingsplanen for hospitalsgrunden forventes faerdiggjort i begyndelsen af 2018. Der

forventes afholdt informations- og dialogmpde inden kommunalbestyrelsen skal god-

kende den endelige plan, sa der gives mulighed for forslag fra borgere og pvrige interes-

senter.

Det forventes, at de betydelige investeringer, der er foretaget i hospitalsgrunden: kpb-,

nedrivning af gamle bygninger-, udformning af udviklingsplan   ., vil blive daekket ind

ved salg af de fprste byggefelter. Planen er, at de fprste 1-2 (i ait 4) byggefelter saettes

til salg i 2018 og at bygherrer kan igangseette byggeri i 2018/19. Salget vil medvirke til

at styrke kommunens likviditet.

Nar de resterende byggefelter afhaendes, forventes det, at provenuet vil medvirke til at

styrke kommunens likviditet yderligere, hvilket vil indebaere mulighed for investering i

nye byudviklingsprojekter.

Velfserd frem for mursten
Aftalepar erne er enige om at arbejde videre med udviklings- og investeringsstrategien

Velfserd frem for mursten. Formalet med strategien er at prioritere kernevelfaerden ved

at optimere bygningsdriften. Strategien er godkendt af alle partier som delaftale i forbin-

delse med budgetforliget for budget 2016-19.

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

1. Sammenhaengende bprneliv 0-18-ar

2. F lles rammer for kultur- og fritidsliv

3. Fremtidens radhus.

Aftaleparterne laegger fortsat vaegt pa, at brugere, ledere og medarbejdere inddrages di¬

re kte i udviklingsarbejdet.

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

brugsmaessig eller strategisk betydning for driften af kommunens kerneopgave.
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Aftaleparterne er enige om fortsat at unders0ge muligheden for salg/anden brug ar byg¬

ninger, der ikke indgar i et af de tre projekter, og sorn ikke har strategisk betydning for

Ipsning af kommunens kerneopgaver.

Det forberedende arbejde med salg af Fritidshuset er lagt frem, og det forventes, at der i

2018 vil ske salg af Fritidshuset. Det forudsaettes, at provenuet bruges til investeringer i

programmet Velfaerd frem for mursten, herunder etablering af et moderne dagtilbud i

Rungstedomradet.

Sammenhasnqende bprneliv 0-18 ar

Helhed i specialomr3det:
Aftaleparterne er enige om, at der arbejdes videre med at sa  ie de eksisterende special-

tilbud, der i dag er spredt pa forskellige lokationer, til et bydaekkende og selvstaandigt

specialtilbud. Med et samlet specialtilb d kan der sk bes et mere baeredygtigt og fagligt

robust tilbud, hvor de enkelte bprns skiftende behov og funktionsniveau kan impdekom-

mes bedre, fordi medarbejdere med forskellige kompetencer er samlet et sted.

Aftaleparterne er enige om, at det videre arbejde forudsaatter naermere afdaekning af,

hvordan der kan etableres et samlet byda kkende specialtilbud.

Fremtidens bprneliv i dagtilbud og skole:
Aftaleparterne er enige om,  t der arbejdes videre med at konkretisere modeller for at

skabe sammenhaengende bprnemiljper mellem dagtilbud og skoler herunder at etablere

tidssvarende bprne- og laeringsmiljper i omraderne. Der arbejdes med mangfoldighed i

Ipsningerne, da matrikler og bygninger til kommunens dagtilbud og skoler er forskellige.

Det er saledes vaesentligt, at der bade er stprre og mindre dagtilbud i Hprsholm. Forma-

let er at udvikle kvaliteten i dagtilbud og skoler og samtidig optimere bygningsdriften.

Aftaleparterne er enige om at arbejde videre med at etablere et moderne dagtilbud i om-

rade pst, som er integreret med Rungsted Skoles bygninger. Udgangspunktet er at skabe

et dagtilbud i moderne rammer, som understptter bprnenes laering, udvikling og trivsel.

Deruclover skal et dagtilbud integreret med skolens bygninger bidrage til et taettere sam-

arbejde mellem dagtilbud og skole og styrke den paedagogiske kontinuitet.

Dagtilbuddet skal indeholde eller supplere de nuveerende aktiviteter i Ulvemosehuset og

have tilstraekkelig kapacitettil at impdekomme efterspprgslen efter flere pladser i Rung¬

stedomradet.

Aftaleparterne er enige om, at eventuelt fremtidigt salg af clagtilbudsbygninger tilrette-

lasgges sadan, at brugerne rykkes direkte fra Ulvemosehuset til de nye rammer.

Aftaleparterne er enige om, at det videre arbejde forudsaetter nasrmere afdaekning af,

hvordan der kan etableres et moderne dagtilbud integreret i Rungsted skoles bygninger.

Det er en forudsaatning for Ipsningen, at dagtilbuddets fysiske rammer tilgodeser sma og
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trygge mi!j0er for b0rnene. Der skal samtidig ses pa rnuligheder for at opdatere Rungsted

skoles fysiske rammer, sa de i hpjere grad underst0tter et moderne laeringsmiljp. Ko  -

munalbestyrelsen igangsastter den naermere afdaskning af, hvordan l0sningerne bedst

muligt kan realiseres i dialog med foraeldre, ledere og medarbejdere.

Faelles rammer for kultur- oo fritidsliv
Aftaleparterne er enige om, at der arbejdes videre med de enkelte ejendomme, der er

naavnt i strategien indenfor omradet. De konkrete sager fremlaegges Ipbende for 0kono-

miudvalget efterhanden, som dialogen med brugerne, bestyrelser, ledere og medarbej¬

dere har f rt til anbefalinger om en Idsning.

Det forventes, af sagerne kan fserdigg res indenfor de kommende 6-9 maneder.

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

ceres i andre velegnede lokaler. Arbejdet gennemf res med inddragelse af brugerne.

Fremtidens Radhus

Aftaleparterne er enige om, at der arbejdes videre med etablering af et nyt radhus. Der

skal udarbejdes en businesscase, som belyser de fire placeringsmuligheder:

© Lagegyde 1 (bar mark)

o Adalsparkvej 2 (bar mark)
o Bibliotekstorvet 1 (Kulturhus Trommen og Codan Hus) samt matrikel 171 - del af

bymidten
o Hprsholm Alle 6 (bar mark) - del af bymidten

Fremtidens radhus er en del af kommunens effektiviseringsprogram, og det forventes, at

der i businesscasen opstilles en  konomisk plan, hvor salget af det riuv rende radhus

indgar.
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Mii!jj0~ og Planlsegningsucilvallget
Budaettilforsel drift
Aftaleparterne har valgt at tilfpre budgetmidler pa fplgende omrader:

o Realisering af fuldskala-projekt med indsaettelse af f0rerl0se eldrevne busser pa

udvalgte straekninger. I 2018 gennemfpres detailplanlaegning, anspgning og myn-

dighedsbehandling samt aftaleetablering. I 2019 foretages der anlaegsaendringer

pa forspgsruterne og forspget med de f0rerl0se eldrevne busser idriftsaattes.

Driftsforspget forts aattes i 2020: 100.000 kr. i 2018, 700.000 kr. i 2019 og

1.500.000 kr. i 2020. Det er en forudsaetning, at indsaattelse af fprerlpse busser

pa udvalgte strsekninger kun sker, safremt dec er teknisk muligt, og at kprslen

lean afvikles uden vassentlig gene for den 0vrige trafik.

o Afledt drift i.f.m. kystsikring: 300.000 kr. arligt fra 2019 og frem.

o Afledt drift i.f.m. forskdnnelse af Usser d Kongevej: 100.000 kr. arligt fra 2020 og

frem.

Budaetreduktioner drift
Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa f lgende omrader:

o Justering af k0replan for lokal busrute, linje 383: - 1.500.000 kr. arligt fra 2019

og frem.

o Reduceret st tte til bevaringsvaerdige bygninger: -47.000 kr. i 2018.

o Afledt drift i.f.m. udskydelse af anlaagsprojek cer: -104.000 kr. i 2018, 104.000 kr.

i 2019.

Budaettilforsel anlaag

Aftaleparterne har valgt at prioritere f lgende anlaegsprojekter:

o Kystsikring: 9.000.000 kr. i 2019. Pa grund af udfordringer med overholdelse af

anlaagsrammen 2018 udskydes investeringerne i kystsikring fra 2018 til 2019. Af¬

taleparterne er opmaarksomme pa vi tigheden af kystsikringen, hvorfor admini-

strationen primo 2018 skal unders ge muligheden for at gennernfpre kystsikrings-

proje tet allerede i 2018.

o MPU-anlaagsramme: 2.112.500 kr. i 2018.

o Forskpnnelse af Usser d Kongevej: 1.500.000 kr. i 2019.
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Bud etflvtnin er anlasq mellem ar
For at bidrage til at kommunerne overholder det mellem KL og regeringen aftalte an-

laegsniveau 2018, har aftaleparterne valgt at flytte budgettet mellem ar pa fplgende orn-

rader:

o Infrastruktur Lagegyde, Kokkedal Vest og Idraetsparken: - 819.500 kr. i 2018,

819.500 kr. i 2019.
o Lagegyde, uclvidelse af vejbane og sti 2. etape: - 1.840.700 kr. i 2018, 1.840.700

kr. i 2019.

o Byfornyelse/forskpnnelse af Usserpd Kongevej: - 2.047.400 kr. i 2018, ••

3.000.000 kr. i 2019.

o Renovering af Hovedgaden i Hprsholm Byrnidte: - 303.900 kr. i 2018, 303.900 kr.

i 2019.
o Pulje til gerinemfpreise af trafiksikkerhedsplan 2014: -414.200 kr. i 2018,

414.200 kr. i 2019.
g Badebroer: - 302.300 kr. i 2018, 302.300 kr. i 2019.

© Trappebadebro: - 578.800 kr. i 2018, 578.800 kr. i 2019.

o Oprensning af sper. -800.000 kr. i 2018, 450.000 kr. i 2019 og 350.000 kr. 2020.
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B0rne- ©g Skolaudvalgefc

Bedre b0rneliv B vores dagtilbud
Dagtilbud er rammen om en stor del af vores bprns liv: her skal de trives, lege, Issre og

udvikle sig. Gode dagtilbud gpr en positiv forskel for alle bpm og deres forseldre - bade

her og nu og pa langt sigt.

Kvalitetsloft
Aftaleparterne er derfor enige om, at kvaliteten pa 0-6 ars omradet (daginstitutioner og

dagpleje) skal styrkes, og der tilfpres ekstra ressourcer pa 5.000.000 kr. arligt fra 2018

og frem. Herat udgpr ekstra tilskud til private daginstitutioner 990.500 kr. arligt fra 2018

og frem.

Forseldrebetalingen pa dagtilbud beregnes som en procentsats af udgiftsniveauet. For at

sikre, at den afledte takststigning kun svarer til den almindelige prisstigning, har aftale¬

parterne besluttet at reducere procentsatsen fra 25 til 23,71 procent for vuggestue- og

bprnehavebprn og 23,75 procent for dagplejebprn. For vuggestuebprn stiger taksten fra

3.110 kr. til 3.155 kr. per maned og for bdrn i dagpleje fra 3.025 til 3.065 kr. per maned

For bprnehavebprn stiger taksten fra 1.555 kr. til 1.575 kr. per maned.

Hvert dagtilbud far ekstra midler og beslutter hvorvidt midlerne bedst kan bruges pa Ipft

af normeringer og/eller medarbejderkvalifikationer. Der laegges vaegt pa, at der ogsa pa

tvaers af dagtilbuddene sker et samarbejde og videndeling, sa der samlet set kan ske et

Ipft af dagtilbudsornradet.

Malet er at Ipfte kvaliteten, sa alle b rn i h jere grad oplever godt samvaer med b rn og

voksne og flere passende udfordringer og aktiviteter, som tilsammen ruster clem endnu

bedre til deres videre liv - bade fagligt og socialt.

Kvalitetslpftet gennemf res inden for en raakke n gleomracler, f.eks. ledelse, fokus pa

lEering, arbejdet med sma b rnegrupper og et styrket for ldresamarbejde.

Der-udarbejdes en kvalitetsrapport med mal for dagtilbudso  radet.

Kvalitetsl ftet forudsaetter en koordineret indsats pa flere niveauer bade fra ledere og

medarbejdere i dagtilbud og i administrationen.

Fvsiske rammer:

Aftaleparterne er desuden enige om, at de fysiske rammer i dagtilbuddene skal forbed-

res, sa de er nutidige og er med til at underst tte kvalitetsl ftet. Der udarbejdes en ma¬

sterplan for dagtilbudso  radet, der skal ses i sammenhaeng med udviklings- og investe-

ringsstrategien Velfaerd frem for mursten. Der afsaettes anlaegsinvesteringer pa 500.000

kr. i 2018 til en masterplan og 2.000.000 kr. arligt i 2019 og 2020.
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L0ft af folkeskolerne
Folkeskolerne i H0rsholm er blandt de bedste i landet, og det ska I skolerne blive ved med

at vaere. Aftaleparterne er derfor enige om at l0fte, underst0tte og udvikle vores skoler,

sa vores b0rn og unge fortsat bliver sa dygtige som de kan samtidig med en h0j trivsel.

Samlet set I ftes folkeskolerne med nye drifts- og anlcegsmidler og indsatser omlaegges.

Driftsmidler til folkeskolen
Aftaleparterne er enige om, at der afsaettes driftsmidler til l0ft af folkeskolerne, og mid-

lerne forcleles mellem de fire skoler, der hver isaer og i faellesskab beslutter, hvordan

midlerne udm0ntes med sigte pa at skabe endnu bedre laerin  og trivsel i.eks. gennern

styrkedevikarordninger. Der afseettes 1.000.000 kr. i 2018 og 2.000.000 kr. arligt fra

2019 og frern.

Talentudvikling
Aftaleparterne er enige om, at talentudvikling af vores b0rn og unge er vsesentlig, og at

den eksisterende iridsats skal nytaenkes, f.eks. i form af et styrket samarbejde med

Rungsted Gymnasium. De eksisterende midler til b rn med saerlige forudssetninger (sasr-

lige begavede b0rn) pa arligt 219.600 kr. bibeholdes og anvendes pa nye mader.

Inklusion
Aftaleparterne er enige om, at inklusionsindsatsen pa skolerne fortsat skal understpttes

og derfor omlaegges en del af den eksisterende centrale pulje, sa midlerne bruges pa de

enkelte skoler. Initiative!  skal ses i forlaengelse af behovet for at styrke inklusionsarbej-

det fremadrettet. De eksisterende midler pa 1.042.800 kr. arligt fra 2018 og frern bibe¬

holdes og bruges  a nye mader.

Fvsisk lasrinasmili 
Aftaleparterne er enige om, at skolernes fysiske laeringsmiljper skal udvikles, sa de fysi-

ske ra mer bade inde og ude understptter den leering, som finder sted i skolerne. Det

indebaerer bl.a. tidssvarende og fleksible rammer. Der udarbejdes en helhedsplan for de

fire skoler, der skal ses i sammenhaang med udviklings- og investeringsstrategien Vel-

feerd frem for mursten. Der afsaettes anlcegsmidler i 2018 pa 2.000.000 kr. til en paeda-

gogisk kortlaegning og helhedsplan. I 2019 afsaettes 5.000.000 kr. og der afsaettes arligt

30.000.000 kr. i 2020 og 2021,

Skolefritidsordnin 
I Budgetaftale 2017 - 2020 indgik to aendringer pa skolefritidsomradet (SFO), dels en

omlaegning af tilbuddet for 4. - 6. klassetrin, dels en generel takstforh jelse for 4. og 5

klassetrin. Efterf lgende er det politisk besluttet at omlaegge SFO igen og saenke tak-

sterne fra 1.806 kr. til 980 kr. fra 1. august 2017. Aftaleparterne er enige om, at fast-

holde nedssettelsen af taksterne fra 2018 og frem. Der afsaettes derfor 564.000 kr. arligt

fra 2018 og frem.
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Skoledistrikter
I forlaengelse af Kommunalbestyrelsens beslutning orn at fastholde 4 skoledistrikter tilfp-

res der 795.000 kr. i 2018, 1.290.000 kr. i 2019 og 1.678.000 kr. arligt fra 2020 og

frern.

Campus
Det er en ambition for Hprsholm Kommune at blive en uddannelsesby, der kan tiltraekke

unge mennesker, som vil bo og studere i Hprsholm. Aftaleparterne er enige om at under-

s0ge mulighederne for at etablere et campus, der rummer et uddannelsessted for en eller

flere videregaende ucldannelser og studieboliger.

Ti lin indsats - rettidi  udviklinq
Aftalepa terne er enige om, at der igangsaettes en investerings- o  udviklingsstrate i ior

arbejdet med udsatte b0rn og unge, hvor malet er:

o Bedre trivsel og leering for udsatte bprn og deres familier.

c At investere klogere, sa vi over tid reducerer udgifterne pa omradet for udsatte

bprn, unge og voksne.

Strategien har fokus pa at omleegge arbejdet pa omradet med udsatte bprn og unge, sa

vi bliver bedre til at seette tidligere og mere forebyggende ind over for bprn og unge, der

mistrives, fpr deres problemer vokser sig store. Samtidig hjeelpes de bprn, der mistrives,

til at fa det bedre hurtigere gennem tidsbegr ensede, intensive og sa vidt   uligt evidens-

baserede indsatser.

Der afsaettes 1.340.000 kr. i 2018, 1.180.000 kr. i 2019 og 2.055.000 kr. arligt fra 2020.

Herudover er det tildelt 1.960.000 kr. arligt fra 2017 til 2019 fra Socialstyrelsen til stra¬

tegien.

Fra 2019 forventes investeringsstrategien at reducere behovet for dyre og omfattende

indsatser. Det reducerede indsatsbehov budgetlaegges med - 250.000 kr. i 2019,

-1.500.000 kr. i 2020 og -3.000.000 kr. arligt fra 2020 og frem.

Stvrket kommunikation med omverden i dagtHbucLoq skoler
Som led i Ipftet af folkeskolen og bedre kvalitet i cl gtilbuddene moderniseres dagtilbud

og skolers kommunikation med for eldre og omverden pa hjemmesider, sociale medier

mv. Der afsaettes 50.000 kr. i 2018.

Unadommens uddannelsesveiledning
Aftaleparterne er enige om, at der senest primo 2018 igangsaettes en ekstern analyse af

UU-Sjaelsp i forhold til den nuvaerende organisering/driftsform, sammenhaeng mellem de

ydelser UU-Sjaelsp leverer og de behov, der er i Hprsholm Kommune samt en vurdering

af pkonomien. Analysen kan eventuelt gennemfpres sammen med de pvrige samarbejds-

kommuner i UU-Sjaelsp.
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Budgetreduktioner drift:
Aftaleparterne har valgt at reducere budgette  pa fplgende omrader:

o Sserlig pulje fra 2013 til kompetenceudvikling inden for inklusion bortfalder, da

aktiviteterne er gennemfprt: -167.000 arligt fra 2018 og frem.

o Sprogindsatsen i dagtilbud til flersprogede bprn omlasgges og nedjusteres, sa ind-

satsen i hpjere grad sker ude pa det enkelte dagtilbud: -181.600 i 2018 og -

435.700 arligt fra 2019 og frem.
O Budget til st0ttepaedagoger i SFO nedjusteres, da der i en arraekke har vasret et

mindreforbrug: -124.000 kr. arligt fra 2018 og frem.
o Centrale puljemidler pa dagtilbudsomradet nedjusteres: -685.000 kr. arligt fra

2018 og frem.
o pulje til ferieabent i dagtilbud afvikles og den nuvaerende praksis fastholdes: -

271.800 arligt fra 2018 og frem.
o Pulje til ferieabent i SFO afvikles og den nuvaerende praksis fastholdes: -103.300

arligt fra 2018 og frem.
o Midler til skolebestyrelserne tilpasses til det aktuelle forbrug: -100.000 kr. arligt

fra 2018 og frem.
o Centrale midler pa skoleomradet nedjusteres: -68.400 kr. arligt fra 2018 og frem

o Budgettet til UU-Sjaels0 er nedjusteret som konsekvens af reducerede driftsom-

kostninger: -85.300 kr. arligt fra 2018 og frem.
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Social- ©g Seaiorudvalgefc
Budciettilf0rsel drift
Aftaleparterne har valgt at tilfpre budgetmidler pa f0lgende omrade:

o Klippekortsmodel pa hjemmeplejeomradet: 645.000 kr. arligt fra 2018 og frem.

o Opnormering af personaleressourcer pa botiibuddet Rosen: 178.000 kr. arligt fra

2018 og frem.
o Opnormering af personaleressourcer pa botiibuddet Solskin: 500.000 kr. i 2018 og

713.000 kr. arligt fra 2019 og frem.
o Aftaleparterne er enige om, at der igangsaettes et faalles arbejde med Frivillig-

hedscentret for fremadrettet at skabe klare rammer og stprre gennemsigtighed

om, hvilke opgaver centret Ipser. Der afsaettes ekstra administrative micller til Fri-

villighedscenter Hprsholm pa 97.000 kr. arligt fra 2018 og frem.

Forstasrket indsats for boroere med kronisk sygdorn
Aft leparterne er enige om at afsastte en saerlig pulje under 0konomiudvalget til finansie-

ring af malrettede initiativer, der styrker indsatsen for borgere med kroniske sygdomme,

f.eks. kraeft, dernens og KOL. Puljen er pa 678.000 kr. I 2018, 604.000 kr. i 2019,

507.200 kr. i 2020 og 568.200 kr. i 2021.

Pa baggr nd af centrale aftaler pa landsplan om den konkrete implementering af indsat-

serne i kommunerne anspger Social- og Senioruclvalget og Sundhedsudvalget 0konomi-

udvalget om midler fra puljen.

Tiipa nina af ressourcerne pa demensomradet

I forbinclelse med stillingsledighed gennemfpres en justering af opgavefordelingen pa de¬

mensomradet saledes, at indsatsen pa demensomradet kan opretholdes i fuldt omfang.

Derfor necllaegges den ledige stilling, og budgettet nedjusteres: -200.000 kr. i 2018 og

-300.000 kr. arligt fra 2019 og frem.

Ligeledes sker der en tilpasning af central pulje til udad reagerende borgere med de¬

mens: -500.000 kr. fra 2018 og frem.

Tilpasnin  af kapaciteten pa de micllertidige pladser pa Louiselund

Efterspprgslen efter de i alt 38 micllertidige pladser pa Louiselund har i 2017 vaeret vi-

gende. Pa den baggrund reduceres kapaciteten svarende til 1,5 plads samtidig med, at

pladsprisen tilpasses til prisen pa plejeboligerne. Pa den baggrund nedjusteres budgettet

med -1.114.600 kr. arligt fra 2018 og frem.

Aftaleparterne er enige om at fplge den fremtidige efterspprgsel efter pladserne taat. Vi-

ser det sig, at efterspprgslen stiger, vil der blive gennemfprt den npdvendige opjustering

af pladsantallet.
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Budaetreduktioner drift
Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa fplgende omrader:

o Effektivisering af planlaeggerfunktion i hjemmeplejen: -200.000 kr. i 2018 og -

400.000 kr. arligt fra 2019 og frem.
o Delvis hjemtagelse af uddannelsesvejledning: -110.000 i 2019 og -470.000 kr. ar¬

ligt fra 2020 og frem.
o Gennem det rehabiliterende arbejde skabes mulighed for et pget funktionsniveau

hos socialt udsatte borgere, sa deres livskvalitet forbedres og de bedre eller i loan-

gere tid kan klare sig i eget hjern. Der sker en Ipbende vurdering af om indsatsen

virker og pa udviklingsbehovet for indsatser. -430.000 kr. arligt fra 2018 og frem.

Budgettilforsel anlaag
Aftaleparterne har valgt at tilfpre budgetmidler pa fplgende omrade:

o Velfasrdsteknologiske investeringer pa plejecentrene: 1.000.000 kr. i 2018.

o Ombygning af stueetagen pa aktivitetscenter Sophielund: 250.000 kr. i 2018.

o Nye toiletter pa vasrestedet  stedet: 540.000 kr, i 2018.

/ ldre-/pleieboliger
Ad inistrationen gennemfprer for tiden en analyse af kommunens fie tidi e behov for

aeldre- og plejeboliger med henblik pa at kunne praasentere resultatet for kommunalbe-

styrelsen i foraret 2018. Administrationen vurderer derfor, at det afsatte anlaagsbel b i

2018 pa 204.700 kr. til gennemfprelse af en saarlig foranalyse fprst vil blive anvendt i

2019.

Aftaleparterne er derfor enige om at flytte 204.700 kr. fra 2018 til 2019.
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Suradhe  udvallget

Boraerne skal fortsat have en god o  tryg oplevelse i det naere sundhedsvaesen

|-|0rsholm Kommune 0nsker at vaere pa forkant med udviklingen i det danske sundheds¬

vaesen, sa Hprsholmborgerne fortsat far en god og tryg oplevelse, nar de eller deres

naermeste bliver syge.

Det er vigtigt for aftaleparterne, at kommunalbestyrelsen i den kommende budgetperiode

fortsaetter aktiviteterne i forbindelse med udviklingsplanen  Det naare sundhedsvaasen .

Mere konkret viderefpres de 10 ambitipse sundhedsprojekter, som blev igangsat i fora ret

2017. Projekter, som isaar sigter mod at styrke den mentale sundhed hos kommunens

b0rn og unge.

Baggrunden for sundhedssatsningen er en udvikling i det danske sundhedsvaesen med

kortere incllaaggelser, supersygehuse og flere aaldre, kroniske og psykiatriske patienter,

som betyder, at der stilles stprre krav til kommunerne om at opruste pa sundhedsfronten

og - sammen med sygehuse og praktiserende laeger - styrke det naere sundheds aesen

i borgerens dagligdag .

Forstaerket indsats for bo  ere med kronisk syqdom
Aftaleparterne er enige om at afsaatte en saerlig pulje under 0konomiudvalget til finansie-

ring af malrettede initiativer, der styrker indsatsen for borgere med kroniske sygdomme,

f.eks. kraaft, demens og KOL. Der afsaettes 678.000 kr. i 2018, 604.000 kr. i 2019,

507.200 kr. i 2020 og 568.200 kr. fra 2021 og frem.

Pa baggrund af centrale aftaler pa landsplan om den konkrete implementering af indsat-

serne i kommunerne anspger Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget 0konomi-

udvalget om midler fra puljen.

Fvsisk tra ning for boraere pa kanten af arbeidsmarkedet.

Aftaleparterne er enige om at gennemfpre en saerlig traeningsindsats for borgere pa kan- 

ten af arbejdsmarkedet med rygproblematikker. Indsatsen bestar af oprettelse af hold pa

12 personer pa Sundheds- og Rehabiliteringscenter Louiselund, og formalet er at for-

bedre disse borgeres funktionsevne og dermed 0ge muligheden for at kunne varetage et

arbejde. Inds tsen f lges taet og koordineres mellem Sundhedsudvalget og Erhvervs- og

Beskaeftigelsesudvalget .

Der afssettes 130.000 kr. arligt fra 2019 og frem.
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Budaetreduktioner drift
Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa fplgende ornrader:

o Hjemtagning af opgaver pa vederlagsfri fysioterapi; - 180.000 kr. arligt fra 2018

og frem.

o /Endret diaetistfunktion pa forlpbsprogrammer: -100.000 kr. arligt fra 2018 og

frem.

o 0gede iridtaegter sorn fplge af uddannelsessted for fysio- og ergotei apeuter.

-200.000 kr. arligt fra 2018 og frem.

Budaettilforsel drift
Aftaleparterne har valgt at tilfpre midler pa f lgende o  rader:

o Pulje til komrnunale forlpbsprogrammer: 200.000 kr. arligt fra 2018 og frem.
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Sport , ProticS- @g Kulturudwalget

Elektronisk billetautomat i HPrsholm svpmmehal
Aftaleparterne er enige om en anlaegsinvestering i en elektronisk billetau omat pa

300.000 kr. i 2018.

Selvbetjeningslpsningen kombineret med fortsat personlig betjening indebeerer ieduce-

rede driftsudgifter pa 210.000 kr. arligt fra 2019 og irern.

Budaetreduktioner drift
Aftalepar erne har valgt at reducere budgettet pa fplgende omrader:

o Reduktion af kulturhuspuljen, da der de seneste ar har vasret uforbrugte pulje-

midler: - 136.000 kr. arli t fra 2018 og frem.

o Reduktion af musikskolens honoraromkostninger: - 20.000 kr. arligt fra 2018

og frem.

BudaettilfPrsel anlaeq.
Aftaleparterne har valgt at tilfpre budgetmidler pa fplgende omrade:

o Der afsaattes 2.000.000 kr. i 2019 til en forunderspgelse af en trsegulvshal i

Idrsetsparken til.indend0rsidraetterne. Det er forventningen, at der kan bygges

en tr gulvshal, der kan sta fserdig i 2021.

Tagrenovering af Hprsholm Ridehus: 500.000 kr. I 2018. Der er forudsat, at

Hprsholm Rideklub tilvejebringer suppierende medfinansiering af det reste-

rende belpb fra fonde e. lign. Det er ligeledes en forudssetning, at tagrenove-

ringen fprst igangssettes, nar den suppierende medfinansiering er pa plads.

o Etablering af terrasse i spejderhuset Birkholt: 220.000 kr. i 2018.

Budaetflvtninaer anlseg mejleriLlr
For at bidrage til at kommunerne overholder det mellem KL og regeringen aftalte an-

lasgsniveau 2018, har aftaleparterne valgt at flytte budgettet mellem ar pa fplgende om

rader:

o Idraetspuljen - udvikling af Idrsetsparken: - 2.000.000 kr. i 2018, 2.000.000 kr. i

2019.
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Eirlwervs- ©g Beskseftigelsesudwaiget

Nvt erhvervsrad skal medvirke til at skabe v kst, innovation og tiltrcekke nye borqeie

Aftaleparterne er enige om at bakke op om det nyetablerede Erhvervsrad, sorn skal

styrke samarbejdet mellem erhvervslive c i Hprsholm og Hprshoirn Kommune.

Erhvervsradet skal vaere med til at skabe en klar erhvervsidentitet for byen, der er prae-

get af vinderkultur, abenhed mod omverdenen og staerke alliancer mellem borgere, insti-

tutioner og kulturliv. Strategien skal forbedre virksomhede nes rammevilkar, og Er¬

hvervsradet skal radgive kommunen med hensyn til udviklingen af den kommunale er-

hvervsservice, Erhvervsradet kan medvirke til at udvikle den kommunale beskaeftigelses-

politilc, sa flere konnmer i besksaf igelse, og virksomhederne far kvalificeret arbejdskraft.

Der afsasttes 85.000 kr. arligt 2018 og 2019, sorn anvendes til finansiering af Erhvervs-

radets virksornhed.

Stillingtagen til fortsat bevilling efter 2019 vil afvente en evaluering af Erhvervsradets ar-

bejde, der gennemf0res senest den 1. maj 2019.

Fra passiv til aktiv forsorqelse
Sammenlignet med andre kommuner har Hprsholm Kommune haft succes med at ned-

bringe ledigheden generelt og isaar for en raekke udsatte og sarbare borgere. Det er godt

for de ledige og for virksomhederne, der pa den made far kvalificeret arbejdskraft.

Der er imidlertid fortsat en gruppe borgere, der har vanskeligt ved at fa en uddannelse

eller en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Aftaleparterne er derror enige om at foie-

tage en ra kke beskaeftigelsesfremmende investeringer pa npje udvalgte indsatsomrader,

so   vi ved, har en positiv uddannelses- og/eller beskaeftigelsesfremmende effekt.

Forma let med indsatsen er at motivere og stptte de mest udsatte borgere til at ga i gang

med en uddannelse og/eller beskaeftigelse, sa de pa kort eller tengere sigt kan blive

selvforsprgende. Dermed kan de offentlige udgifter til passive forsprgelsesydelser samti-

dig nedbringes.

Aftaleparterne vil fplge udviklingen i beskaeftigelsesindsatsen teet og laegger i den forbin-

delse v gt pa, at der tilrettelaegges et opfplgningssystem, der muliggpr en systematisk

evaluering af de forskellige investeringsindsatser. Herunder hvor mange borgere, der

omfattes af de forskellige indsatser, og i hvilket omfang det lykkes at bringe de pagael-

dende i uddannelse eller i ordin er besk eftigelse.

Aftaleparterne har valgt at investere i en raekke initiativer og indsatser, so   forventes at

kunne reducere kommunens udgifter til passiv forsprgelse:
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o Virksomhedskonsulent til ops0gende virksomhedskontakt: -570.000 kr. arligt fra

2018 og frem.
o Indsats malrettet sygedagpengemodtagere og forsikrede ledige: -18.300 kr. arligt

fra 2018 og frem.
o Hjemtagelse af mentoropgaver pa integrationsomradet: -230.000 arligt i 2018 og

2019.

o psykologindsats malrettet den beskaeftigelsesrettede indsats for borgere lasngere

vsek fra arbejdsmarkedet: -73.700 kr. i 2018, -611.800 kr. i 2019, -1.042.200 ki.

i 2020 og -1.365.100 kr. i 2021 og frem.

o Virksomhedskonsulent og sagsbehandler malrettet aktivitetsparate kontant-

hjselpsmodtagere: -400.000 kr. i 2018, -560.000 kr. i 2019, -1.310.000 kr. i 2020

og -1.860.000 kr. i 2021 og frem.

o Psykomotorisk gruppeundervisning malrettet psykisk sarbare unge: -124.300 kr. i

2018, -252.200 kr. I 2019, -316.200 kr. i 2020 og -380.200 kr. i 2021 og frem.

o Psykologindsats malrettet borgere i ressourceforlpb og pa ledighedsydelse:

68.600 kr. i 2018, -70.600 kr. i 2019, -209.800 kr. i 2020 og -349.000 kr. i 2021

og frem.
o Handholdt indsats malrettet unge, der har behov for en saerlig indsats: 257.400

kr. i 2018, -62.400 kr. i 2019, -254.200 kr. i 2020 og -318.200 kr. i 2021 og

frem.

o Salg af pladser i jobhuset: -300.000 kr. arligt fra 2018 og frem.

Budaettilf0rsel drift
Aftaleparterne har valgt at tilfo re budgetmidler til f0lgende initiativer

o Integrationsomradet: 1.000.000 arligt i 2018 og 2019.
o stressbehandling af sygemeldte borgere: 150.000 kr. arligt fra 2018 og frem.

o Toarig bevilling til etableringstilskud til Hprsholm Erhvervs Netvaerk og Vaekst

Hus: 60.000 kr. arligt i 2018 og 2019.
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0lconomiudvalget

Fornvelse af planqrundlaget
Aftaleparterne er enige om, at der skal ske en fornyelse af plangrundlaget, med tilh0-

rende ser itutgennemgang, for udvalgte omrader, med fokus pa Folehaven og omra-

derne 0st for Strandvejen, dvs. Byplan 1, 3 og 6. Der tilf res budgetmidler arligt pa

1.000.000 kr. i 2018 og 2019. Der gennemfpres status for arbejdet med udgangen af

2018.

Forsog med fid bestillinci i Borqerservic.e

I regi af Borgerservice pnskes der ivaerksat fors g med tidsbestilling. Der skal igangsset-

tes analyser og ideudvikling med henblik pa at afdaekke mulighederne for indf relse af

tidsbestilling. I analyserne skal indga erfaringer fra andre kommuner sarnt redeg relse

for de eventuelle effektiviseringsgevinster, der matte vsere ved indf0relse af tidsbestil¬

ling.

Det skal endvidere underspges, hvordan indfprelse af tidsbestilling pavirker den fremiti-

dige organisering af frontopgavel sningen og Radhusets gerierelle abningstider.

Budaetreduktion drift
Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa f lgende omrader:

g Administrative effektiviseringer: - 3.400.000 kr. arligt fra 2018 og frem. Direktio-

nen star for den konkrete udm ntning. Effekti vise ring pa administrationsomrader

vil ornfatte en I bende vurdering af mulighederne for samarbejde med andre kom¬

muner.

o Tvaergaende effektiviseringer med fokus pa medarbejderproduktivitet: -1.500.000

kr. arligt fra 2018 og frem.

o Tvaergaende borgerforl b: -2,000.000 kr. i 2018 og -5.000.000 kr. arligt fra 2019

og frem.

o Afledte driftsreduktioner i.f.m. Velfaerd frem for mursten: -1.000.000 kr. arligt fra

2018 og frem.

o Nedjustering af central pulje til kompensation i.f.m. langtidssygefravaer: -700.000

kr. arligt fra 2018 og frem. Den nuvaarende kompensation fastholdes pa 80 pro-

cent. Udviklingen i langtidssygefravaer f lges tse.t og inden sommerferien 2018

modtager 0konomiudvalget en status.

o 0get brugerbetaling i kantinen pa radhuset: -100.000 kr. arligt fra 2018 og frem.
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o Afskaffelse af 4-siders budget- og regnskabspublikation: -100.000 kr. arligt fra

2018 og frern.

o Reduktion i budget til seniorradet: -25.000 kr. arligt fra 2018 og frem.

Bvgninqsvedliaehold

Puljen tii bygningsvedligehold omfordeles mellem ar: -990.000 kr. i 2018 og 330.000 kr.

arligt fra 2019 til 2021.

Energirenoveringer

For at bidrage til at kommunerne overholder det mellem KL og regeringen aftalte an-

laegsniveau 2018, har aftaleparterne valgt at flytte energirenoveringer fra 2018 til 2019:

-8.013.300 kr. i 2018 og 8.013.300 kr. i 2019.

Primo 2018 skal administrationen underspge muligheden for at gennemfpre energireno¬

veringer allerede i 2018.

0U-anlceqsoulie

For at bidrage til at kommunerne overholder clet mellem KL og regeringen aftalte an-

laegsniveau 2018, har aftaleparterne valgt at flytte rnidler fra 2018 til 2019: -5.000.000

kr. i 2018 og 5.000.000 kr. i 2019.

Lanopta else
Aftaleparterne er enige om i overensstemmelse mecl kommunens o'konomiske politik at

budgetlaegge med at mulighederne for lanoptagelse til energiinvesteringer mv. udnyttes

fuldt ud. Der budgetteres derfor med lanoptagelse:

2018: 1.475.800 kr.

2019: 8.013.300 kr.

2020: 10.237.000 kr.

2021: 0 kr.
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Underskriftsark
Denne budgetaftale for perioden 2018-2021 er tiltradt af fplgende partier i Hprshol

Kommunalbestyrelse, som bekrseftet ved nedenstaende underskrifter.

EConservative Folkeparti

Henrik Klitgaard

dikale Veostre

Peter Antonsen

Borgerlisten i Hprsholm Uden for partierne
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