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Meddelelser

Beslutning 0komoimiiydvalget den 21-06 2017
Kommunaldirektpren orienterede forel0bigt om status for sygefravaer i 2017, som viser en
fortsat positiv udvikling. 0konomiudvalget vil modtage en status for 1. halvar pa mpdet i
august.
Fravaarende:

Gitte Burchard (UP), Troels Moe (I), Peter Antonsen (T)
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17/7593
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0U - Aben sag
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Politik, Udvikling og Borgerservice
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Budget 2018-2021: EndeSIge forslag tiS
budgetreduktioner og udget0nsker - koordination
n 0konomiudvalget
Baggrund
Som led i den politisk vedtagne tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021 skal
0konomiudvalget pa mpdet koordinere det endelige materiale til Kommunalbestyrelsens
augustkonference i 2017.

Forslag
Administrationen forslar, at 0konomiudvalget

1. godkender de konkrete forslag til budgetreduktioner og
budgetpnsker
2. videresender samtlige forslag til budgetreduktioner og
budgetpnsker til augustkonferencen
3. drpfter hvorvidt der er behov for at udarbejde yderligere
budgetforslag til augustkonferencen

Sagsfremstilling
Forsla til bud etreduktioner behandlet i faqudvalq
Som led i den politisk vedtagne tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021 skal
administrationen udarbejde forslag til budgetreduktioner pa minimum 14 mio. kr. fordelt pa
de enkelte politikomrader. Fagudvalgene godkendte pa mpderne i maj 2017 de forslag til
budgetreduktioner og budgetpnsker, som skulle videresendes til koordination pa
0konomiudvalgsm0de d. 21. juni 2017. Forslag til budgetreduktioner pa de enkelte
politikomrader udgpr aktuelt i alt 16,0 mio. kr. i 2018. Se tabel 1 for fordeling pa udvalg.
Tabel 1: budgetreduktioner fordelt pa udvalg
I mio. kr.

Miljp- og
Planlaegningsudvalget

2018

-0,6

2019

-0,6

2020

-0,6

2021

-0,6

Udmeldt
fordelingsnogle

-0,6
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Bprne- og

Skoleudvalqet

-4,3

-4,3

-4,3

-4,3

Seniorudvalqet

-4,6

-4,8

4,8

-4,8

-4,1

Sundhedsudvalqet

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

-1,0

-1,0

-i,o

-1,0

-0,4

Beskaeftiqelsesudvalqet

-1,4

-1,4

-1,4

-1,4

-1,4

0konomiudvalqet

-2,8

-2,8

-2,8

-2,8

-2,5

-16,0

-16,2

-16,2

-16,2

-14,0

Social- og

Sport-, Fritid- og

Kulturudvalqet
Erhvervs- og

I alt

Forslaq til drifts0nsker behandlet i fagudvalq
De i fagudvalgene godkendte forslag til drifts0nsker udg0r aktuelt i alt 9,3 mio. kr. i 2018.
Se tabel 2 for fordeling pa udvalg.
Tabel 2: Driftspnsker fordelt pa udvalg
I mio. kr.

Milj0- og
Planlseqningsudvalget

2018

2019

2020

2021

3,5

0,3

0,4

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

2,0

1,9

1,9

0,7

0,7

0,7

0,7

0,2

0,0

0,0

0,0

2,8

1,9

0,1

-0,5

0konomiudvalget

0,0

0,0

0,0

0,0

£ alt

9,3

5,0

3,1

2,6

Bprne- og

Skoleudvalget
Social- og

Seniorudvalget
Sundhedsudvalget
Sport-, Fritid- og

Kulturudvalget
Erhvervs- og

Beskasftiqelsesudvalget

Forslaq til anlasgspnsker behandlet i fagudvalq
De i fagudvalgene godkendte forslag til anlasgsonsker udg0r aktuelt i alt 10,8 mio. kr. i
2018. Se tabel 3 for fordeling pa udvalg.

Tabel 3: Anlsegspnsker fordelt pa udvalg
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I mio. kr.

Miljp- og
Planlaegningsudvalget

2018

2019

2020

2021

2,1

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0konomiudvalget

0,0

0,0

0,0

0,0

I alt

3,9

1,5

0,0

0,0

Bprne- og

Skoleudvalget
Social- og

Seniorudvalget
Sundhedsudvalget
Sport-, Fritid- og

Kulturudvalget
Erhvervs- og

Beskaeftigelsesudvalget

Forslaq til budqetreduktioner til behandlinq i 0konomiudval et
Som led i den politisk vedtagne tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021 skal der i
0konomiudvalgets regi udarbejdes tvaargaende budgetreduktioner pa minimum 21 mio. kr.
Administrationen har pa den baggrund udarbejdet konkrete forslag til tvaargaende
budgetreduktioner for i alt 6,0 mio. kr. og udarbejdet supplerende forslag til
budgetreduktioner for i alt 10,5 mio. kr. Samlet set er der i 0konomiudvalgets regi
udarbejdet forslag til budgetreduktioner i 2018 for i alt 16,6 kr., 23,9 mio. kr. i 2019, 25,3
mio. kr. i 2020 og 26,4 mio. kr. i 2021 og arene frem.

Investerinosstrate i pa borneomradet
Som led i den vedtagne budgetaftale 2017-2020 blev administrationen bedt om at
udarbejde en investeringsstrategi for den fremtidige indsats for udsatte bprn og unge i
Hprsholm Kommune. Pa den baggrund har administrationen udarbejdet en business case.
Se bilag M for baggrundsnotat vedrprende business case pa bpmeomradet.
Investerinosstrate i pa beskaeftiqelsesomradet
Erhvervs- og Beskaeftigelsesudvalget bestilte pa udvalgsmpdet i maj et oplaeg vedrprende
investeringsstrategiske forslag med henblik pa besparelser pa kommunens
forsprgelsesudgifter. Administrationen har udarbejdet en raekke forslag, som er skitseret i
bilag N.

Bilag A-L indeholder oversigt til budgetreduktioner og budgetpnsker
samt beskrivelse af de konkrete forslag til budgetreduktioner og
budgetpnsker.
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® Bilag A: oversigt over budgetforslag (samtlige 14 mio. kr.)
® Bilag Bl: MPU-budgetforslag (andel af 14 mio. kr.)
o Bilag B2: MPU-budgetforslag til udmdntning af anlsegspuljen
2018-2021
0 Bilag C: BSU-budgetforslag (andel af 14 mio. kr.)
® Bilag D: SSU-budgetforslag (andel af 14 mio. kr.)
« Bilag E: SU-budgetforslag (andel af 14 mio. kr.)
• Bilag F: SFKU-budgetforslag (andel af 14 mio. kr.)
® Bilag G: EBU-budgetforslag (andel af 14 mio. kr.)
© Bilag H: 0U-budgetforslag (andel af 14 mio. kr.)

Bilag I: 0U-tvasrgaende budgetforslag (andel af 21 mio. kr.)
® Bilag J: oversigt over 0U-supplerende budgetforslag (andel af 21
mio. kr.)

® Bilag K: 0U-supplerende budgetforslag (andel af 21 mio. kr.)

© Bilag L: driftsonske vedrprende investeringsstrategi pa
borneomradet
e Bilag M: baggrundsnotat vedrorende investeringsstrategi pa
bdrneomradet
© Bilag N: baggrundsnotat vedrprende investeringsstrategi pa
beskaaftigelsesomradet

Den videre proces
0konomiudvalget videresender de godkendte forslag til budgetreduktioner og budgetonsker
til Kommunalbestyrelsens Augustkonference i 2017.

0konomi/personaIe
Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetonsker indgar som en del af
arbejdet med budgetlasgningen vedrprende budget 2018-2021.

Bilag
Bilag A: Oversigt over budgetforslag (samlede 14 mio. kr.)
Bilag Bl: MPU-budgetforslag (andel af 14 mio. kr.)
Bilag B2: MPU-budgetforslag til udmontning af anlsegspuljen 2018-2021
Bilag C: BSU-budgetforslag (andel af 14 mio. kr.)
Bilag D: SSU-budgetforslag (andel af 14 mio. kr.
Bilag E: SU-budgetforslag (andel af 14 mio. kr.)
- Bilag F: SFKU-budgetforslag (andel af 14 mio. kr.)
Bilag G: EBU-budgetforslag (andel af 14 mio. kr.)
Bilag H: 0U-budgetforslag (andel af 14 mio. kr.)
Bilag I: 0U-tvasrgaende budgetforslag (andel af 21 mio. kr.)
Bilag J: Oversigt over 0U-supplerende budgetforslag (andel af 21 mio. kr.)
Bilag K: 0U-supplerende budgetforslag (andel af 21 mio. kr.)
Bilag L: Driftspnske vedrprende investeringsstrategi pa bprneomradet
Bilag M: Baggrundsnotat vedrprende investeringsstrategi pa borneomradet
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Bilag N: Baggrundsnotat vedr0rende investeringsstrategi pa beskaaftigelsesomradet

Beslutr iiinig 0konomiudvalget den 21-06-2017
0konomiudvalget videresendte samtlige forslag til budgetreduktioner og budgetpnsker til
augustkonferencen. 0konomiudvalget godkendte endvidere, at Sundhedsudvalget pa sit
mpde den 22. juni 2017 kan behandle forslag om afsastte 130.000 kr. i 2018 og
overslagsarene til fysisk trsening for borgere pa kanten af arbejdsmarkedet malrettet
borgere med rygproblematikker og i givet fald videresende forslaget direkte til
augustkonferencen.
Fravaerende:

Nadja Maria Hageskov (C), Gitte Burchard (UP), Troels Moe (I), Peter Antonsen (T)
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0konoiTiiudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr,:

Sagsforl0b:
M0dedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

3
17/7822
82.02.00G01
0U - Lukket sag
21.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Anne Holmegaard

Udwiklirags og salgsproces, Vestre Stationsvej 12

Beslutning 0konommdvalget den 21-06-2017
0konomiudvalget godkendte administrationens forslag.
Fravserende:

Gitte Burchard (UP), Troels Moe (I), Peter Antonsen (T)
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Acadre sagsnr.:
Journalnr.:

82.00.00P20

Sagsforl0b:
M0dedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

17/6961
0U - ben sag

21.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice

Gitte S0by

Velfaerd frem for mursten - Fritidshuset, Vestre

Stationsvej 12
Baggrumd
0konomiudvalget fik pa m0de den 18. maj forelagt et punkt vedr. tidsplan for salg af
Fritidshuset (Vestre Stationsvej 12) samt genplacering af Fritidshusets brugere og
aktiviteter. Udvalget drpftede punktet og bad administrationen om supplerende oplysninger
pa baggrund af drpftelserne.

Forslag
Administrationen indstiller, at 0konomiudvalget fastholder tidsplanen for salg af
Fritidshuset.
Administrationen anbefaler, at 0konomiudvalget tager orientering om den videre proces for
genplacering af Fritidshusets brugere til efterretning.

Sagsfremstilling
Jaevnfpr budgetaftalen 2017-2020 skal Fritidshuset saalges og muligheden for salg af
Ulvemosehuset skal underspges. Administrationen vil pa mpdet orientere om salgs- og
udviklingsprocessen for Fritidshuset.
Administrationen fremlaegger scenariebeskrivelse og businesscase for Ulvemosehuset til
augustkonferencen 2017, og det forventes, at beslutning om et eventuelt salg af
Ulvemosehuset herunder tidsplan for flytning af bprn og medarbejdere traeffes i forbindelse
med budgetaftalen 2018-2021.
De primaere brugere af Fritidshuset - oplysningsforbundene - er pa mpde i oktober 2016
blevet orienteret om den forelpbige tidsplan, hvor brugere og aktiviteter skal vaere
genplaceret fra og med juni 2018.
Genplacering af brugerne skal jf. delaftalen ske under hensyntagen til brugernes
programlaegning herunder tryk af fysisk program, som bliver husstandsomdelt, hvorfor
genplaceringen skal vaere fastlagt ca. et halvt ar, for selve flytningen sker:

1. oktober 2017 skal genplacering af hold i forarssaeson 2018
vaere fastlagt.
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o 15. april 2018 skal genplacering af hold i efterarssaeson 2018
vaere fastlagt.

® 1. oktober 2018 skal genplacering af hold i forarssaesonen 2019
vaere fastlagt.

Den videre proces for genplacering af Fritidshusets brugere
Administrationen har faet udarbejdet en lokalekapacitetsunderspgelse, der er et
arbejdsredskab, som administrationen nu laagger til grund for den videre dialog med de
oplysningsforbund og foreninger, som skal genplaceres i andre faciliteter.
Lokalekapacitetsrapporten viser blandt andet, at der ved en ombygning af parterre pa
Aktivitetscenteret Sophielund er potentiale for at udnytte arealet mere effektivt.
Administrationen er i dialog med ledelsen pa Aktivitetscenteret Sophielund i forhold til at se
pa mulighederne for, at Sophielund fremadrettet kan rumme flere brugere og aktiviteter.
Administrationen underspger i samarbejde med Sophielunds daglige ledelse blandt andet
mulighederne for at etablere 3-4 nye bevasge/motionsrum i aktivitetscenteret. Ved at
etablere et antal bevaege/motionsrum og ved at anvende aktivitetscenterets andre
faciliteter vurderer administrationen umiddelbart, at der kan vaare mulighed for at
genplacere oplysningsforbundenes aktiviteter fra Fritidshuset pa Sophielund.
Administrationen forventer at fremlasgge et prisoverslag for ombygningen af parterre pa
Sophielund til augustkonferencen 2017.
Tidsplan for den videre proces:
© Maj 2017: Skriftlige spprgsmal til oplysningsforbund om behov
for/pnsker til lokaler fra efterarssaeson en 2018
® Juni - September 2017: Dialog med modtagerne af nye brugere
fx Aktivitetscenteret Sophielund og skolerne
© August 2017: Dialog med oplysningsforbund om forelpbig plan for
genplacering
© Augustkonferencen: prisoverslag for ombygning af parterre pa
Aktivitetscenter Sophielund
® Oktober 2017: Plan for genplacering af Fritidshusets brugere
• November 2017-maj 2018: Tilpasning af lokaler til nye brugere
og aktiviteter
® August 2018- : Fritidshusets brugere er blevet genplaceret i
andre kommunale faciliteter

Projektet Faelles rammer for kultur- og fritidsliv koordinerer Ipbende med projektet
Sammenhaengende bprneliv 0-18 ars omradet i forhold til at anvende kommunens
faciliteter bedst muligt.

Sagens tidligere behandling
0konomiudvalget har drpftet tidsplan og proces for genplacering af Fritidshusets brugere
pa mpde den 18. maj 2017.
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Beslutning 0koimomBuclvallget den 19-06-2017
Punktet blev udsat til det ekstraordinasre m0de i 0konomiudvalget den 21. juni 2017.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i punktet.
Niels Lundshpj (A), Henrik Klitgaard (B) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i rnpdet.

Beslutning 0konomiudvalget den 21-06-2017
0konomiudvalget godkendte administrationens forslag med bemaerkning om, at der pnskes
en fortsat dialog med Brugerbestyrelsen for Aktivitetscentret Sophielund, Beboer- og
Parprenderadet for Plejeboligerne Sophielund og afdelingsbestyrelsen i HAB, Afdeling
Sophielund, ved DAB.
Fravaarende:

Gitte Burchard (UP), Troels Moe (I), Peter Antonsen (T)
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Bilagsoversigt
Pkt.

Tilgang Titel

Ref nr.

2

Aben
Aben

2328194
2328643

2

Aben

2
2

2

Aben
Aben
Aben
Aben
Aben
Aben
Aben

2

Aben

2

Aben

2

Aben

2

Aben

2

Aben

nr.

2

2

2
2
2

Bilag A: Oversigt over budgetforslag (samlede 14 mio. kr.)
Bilag Bl: MPU-budgetforslag (andel af 14 mio. kr.)
Bilag B2: MPU-budgetforslag til udm0ntning af anlasgspuljen
2018-2021
Bilag C: BSU-budgetforslag (andel af 14 mio. kr.)
Bilag D: SSU-budgetforslag (andel af 14 mio. kr.
Bilag E: SU-budgetforslag (andel af 14 mio. kr.)
Bilag F: SFKU-budgetforslag (andel af 14 mio. kr.)
Bilag G: EBU-budgetforslag (andel af 14 mio. kr.)
Bilag H: 0U-budgetforslag (andel af 14 mio. kr.)
Bilag I: 0U-tvasrgaende budgetforslag (andel af 21 mio. kr.)
Bilag J: Oversigt over 0U-supplerende budgetforslag (andel af 21
mio. kr.)

Bilag K: 0U-supplerende budgetforslag (andel af 21 mio. kr.)
Bilag L: Driftspnske vedrprende investeringsstrategi pa
bpmeomradet
Bilag M: Baggrundsnotat vedrprende investeringsstrategi pa
bpmeomradet
Bilag N: Baggrundsnotat vedrprende investeringsstrategi pa
beskasftigelsesomradet

2328646
2328651
2329591

2328653
2328655
2328659
2328660
2329273
2329916
2329935
2328771
2328704
2329729
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0koiniomiudlvalgets m0dle 21-06=2017

Morten Slotved (C)
Formand

Thorkild Gruelund (C)
Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)
Medlem

Annette Wiencken (V)
Medlem

Henrik Klitgaard (B)
Nasstformand

Gitte Burchard (UP)
Medlem

Troels Moe (I)
Medlem

Peter Antonsen (T)
Medlem

Niels Lundsh0j (A)
Medlem
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