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Meddelelser
Advisory board møder ØU
Vedtagelse af vision for udvikling af Hospitalsgrunden
Kommunalbestyrelsen har siden december 2015 arbejdet på at formulere visionen for
udvikling af hospitalsgrunden, visionen skal danne grundlag for det videre arbejde med
program for parallelopdraget, og parallelopdraget vil hen over sommeren konkretiserer
visionen. Igennem temamøder, interviewdrøftelser og studieture er vedhæftede oplæg til
vision, bilag 1, blevet udarbejdet.
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ØU - Åben sag
18.04.2016
Politik, Udvikling og Borgerservice
Elisabeth Boelskifte

Meddelelser
Baggrund
Der var ingen meddelelser.
Niels Lundshøj (A), Henrik Klitgaard (B) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.
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Politik, Udvikling og Borgerservice
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Advisory board møder ØU
Baggrund
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en proces for udvikling af hospitalsgrunden, hvor
kommunen selv ønsker at udvikle og beslutte rammerne for benyttelse af området.
Forud for endelig vedtagelse af visionen for området deltager Advisory board som
sparringspartner for Økonomiudvalget.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter visionen med Advisory board.

Sagsfremstilling
Advisory board medlemmerne Stig Peter Christensen, Kurt Albæk og Mette Lis Andersen
deltager i mødet.
Først gennemgår Mette Lis Andersen den opdaterede vision, udsendt med
dagsordenspunktet. Efterfølgende vil Stig Peter Christensen og Kurt Albæk komme med et
kort oplæg hver på ca 5 min. Herefter kan der stilles spørgsmål til Advisory board
medlemmerne, samt diskutere visionen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016
Økonomiudvalget drøftede visionen med Advisory board.
Niels Lundshøj (A), Henrik Klitgaard (B) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.
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Vedtagelse af vision for udvikling af
Hospitalsgrunden
Baggrund
Kommunalbestyrelsen har siden december 2015 arbejdet med at formulere visionen for
udvikling af hospitalsgrunden. Igennem temamøder, interviewdrøftelser og studieture er
vedhæftede oplæg til vision, bilag 1, blevet udarbejdet.

Forslag
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at
godkende;
1. oplæg til visionen, vedhæftet som bilag 1
2. datoer for rundvisning og ekstra studieture
3. bolerogrunden skal indgå som en del af udviklingen af hospitalsgrunden
På Økonomiudvalgsmødet gennemgår administrationen endvidere disponeringen af
program for parallelopdrag

Sagsfremstilling
1. Oplæg til vision

Kommunalbestyrelsen har siden december 2015
arbejdet på at formulere visionen for udvikling af
hospitalsgrunden, visionen skal danne grundlag for
det videre arbejde med program for
parallelopdraget, og parallelopdraget vil hen over
sommeren konkretiserer visionen. Igennem
temamøder, interviewdrøftelser og studieture er
vedhæftede oplæg til vision, bilag 1, blevet
udarbejdet.
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2. Rundvisning og ekstra studieture
I forbindelse med temamødet den 29. marts blev der ydret ønske om;
- En rundvisning på hospitalsgrunden med mulighed for at komme ind i
bygningerne, herunder den gamle del.
- En studietur til Nordhavnen og Charlottehaven
- Mulighed for at interesserede der ikke var i Malmø får mulighed for en
rundvissning i Bo01
Disse tre ønsker har administrationen arbejdet videre med og kommer her med mulige
datoer;
Rundvisning på hospitalsgrunden; administrationen forslår tirsdag den 26/4 om
eftermiddagen
En studietur til Nordhavn og Charlottehaven; administrationen forslår torsdag den 19/5
Eksta mulighed for at besøge Malmø, Bo01; administrationen forslår torsdag den 9/6,
administrationen ønsker oplyst hvem der ønsker at deltage.
Såfremt disse datoer godkendes vil administrationen planlægge disse ture yderligere.
3. Bolerogrunden
I forbindelse med udviklingen af hospitalsgrunden anbefaler administrationen, at
Bolerogrunden, matrikel nr. 6bc, Usserød By, Hørsholm indgår som en del af
udviklingsprojektet.
4. Program for parallelopdrag
På Økonomiudvalgsmødet gennemgår administrationen disponeringen af program for
parallelopdrag, med henblik på at tydeliggøre sammenhænge ift.vision, delvisioner og
programkrav.
Tisplanen for program for parallelopdrag skitseres herunder;
13/4 Disponering af program præsenteres på ØU
18/4 ØU møde med advisory board om program for parallelopdrag
25/4 Temamøde i KB - Oplæg til program
2/5
Endelig vedtagelse af program for parallelopdrag i ØU
9/5
Endelig vedtagelse af program for parallelopdrag i KB
12/5 Opstartsmøde for teams i parallelopdraget
12/5 Borgermøde / program for parallelopdrag

Bilag
- VISION_april2016
- Tilretninger efter ØUmøde den13/4 til brug for møde den 18/4 - Vision for udvikling af
hospitalsgrunden

Beslutning Økonomiudvalget den 13-04-2016
Økonomiudvalget drøftede oplægget til vision og overførte det til videre behandling på det
ekstraordinære møde i Økonomiudvalget den 18. april 2016 med kommentar fra Niels
Lundshøj (A) og Peter Antonsen (T) om, at de foreslår følgende ændrede formulering af 2.
sætning i afsnittet ”Uddybning af visionen”: ”Vi forestiller os en bydel, der primært
inviterer og tiltrækker børnefamilier, men samtidig er præget af mangfoldighed, højt til
loftet og plads til alle, der drages af at bo hos os i et velfungerende nærområde.”
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Økonomiudvalget indstillede desuden administrationens forslag 2 og 3 godkendt, idet
administrationen dog i relation til punkt 2 vender tilbage med endeligt koordinerede datoer
for rundvisninger og studieture.
Gitte Burchard (UP) forlod mødet kl. 10.05 og deltog derfor ikke i beslutningen vedrørende
punktet.
Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016
Økonomiudvalget indstillede det tilrettede oplæg til vision, jf. bilag 2, godkendt med den
yderligere ændring, der blev foreslået af Niels Lundshøj (A) og Peter Antonsen (T) på
Økonomiudvalgets møde den 13. april 2016.
Administrationen indarbejder en sammenskrevet version af oplægget som nyt bilag til
dagsordenspunktet til brug for Kommunalbestyrelsens behandling.
Økonomiudvalgets indstillinger fra mødet den 13. april 2016 for så vidt angår
administrationens forslag 2 og 3 (om hhv. rundvisninger/studieture og Bolerogrunden)
videreføres uændret til Kommunalbestyrelsen.
Niels Lundshøj (A), Henrik Klitgaard (B) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.
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Åben

2132245

Åben

VISION_april2016
Tilretninger efter ØUmøde den13/4 til brug for møde den 18/4 Vision for udvikling af hospitalsgrunden
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2135992

Økonomiudvalgets møde 18-04-2016

Morten Slotved (C)
Formand

Thorkild Gruelund (C)
Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)
Medlem

Annette Wiencken (V)
Medlem

Henrik Klitgaard (B)
Næstformand

Gitte Burchard (O)
Medlem

Troels Moe (I)
Medlem

Peter Antonsen (T)
Medlem

Niels Lundshøj (A)
Medlem
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