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ØU - Åben sag
12.06.2014
Politik og Borgerservice
Elisabeth Boelskifte

Meddelelser
Resume
Borgmesteren orienterede om møde i repræsentantskabet i MOVIA, hvor Peter Antonsen
havde deltaget i stedet for ham.
Borgmesteren gav en orientering om status for salg af sygehusgrunden.
Borgmesteren orienterede endvidere om, at Henrik Klitgaard har bedt om at få et
beslutningsforslag om hjemtagning af havnen på det kommende
kommunalbestyrelsesmøde.
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14/9226
00.30.02S00
ØU - Åben sag
12.06.2014
Politik og Borgerservice
Thomas Rafn

Budget 2015: Indledende dialog mellem HovedMED
og ØU
Resume
Som led i budgetprocessen vedr. budget 2015-2018 inviterer Økonomiudvalget HovedMED
til et indledende dialogmøde. Dialogmødet vil primært have fokus på medarbejdersidens
input til de politiske budgetprioriteringer.

Forslag
Administrationen foreslår at Økonomiudvalget og HovedMED tager en indledende dialog om
budget 2015-2018.

Sagsfremstilling
Som led i budgetprocessen vedr. budget 2015-2018 inviterer Økonomiudvalget HovedMED
til et indledende dialogmøde.
Borgmesteren vil indledningsvis give en kort status over de økonomiske rammer og
forventninger til budgetlægningen. Herefter lægges der op til en dialog med udgangspunkt i
medarbejdersidens input til de politiske budgetprioriteringer.

Økonomi/personale
Det indledende dialogmøde med HovedMED indgår som led budgetprocessen vedr. budget
2015-2018.

Kommunikation
Intet at bemærke

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2014
Økonomiudvalget og HovedMed havde en indledende dialog om budget 2015-2018.
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14/6698
00.22.00G01
ØU-KB - Åben sag
12.06.2014
Politik og Borgerservice
Frank Harms Rasmussen

Retningslinjer for tabt arbejdsfortjeneste til KBmedlemmer
Resume
Et kommunalbestyrelsesmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt
arbejdsfortjeneste efter lov om kommunernes styrelse, hvorefter det faste vederlag for
medlemskab af kommunalbestyrelsen nedsættes.
Det er kommunalbestyrelsen der har kompetencen til at afgøre om erstatningskravet kan
anses for dokumenteret. Denne kompetence kan – og foreslås – videregivet jfr.
sagsfremstillingen.
Hidtil har Hørsholm Kommune ikke haft medlemmer der har ønsket at modtage erstatning
for tabt arbejdsfortjeneste. I år har et medlem af kommunalbestyrelsen tilkendegivet, at
vedkommende ønsker at benytte sig af muligheden.
Af denne grund er der udarbejdet forslag til retningslinjer vedr. tabt arbejdsfortjeneste til
kommunalbestyrelsens medlemmer.
Retningslinjerne fremgår af sagsfremstillingen.

Forslag
Det foreslås, at Økonomiudvalget tager de foreslåede retningslinjer til efterretning og
oversender dem til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling
Retningslinjer vedr.
Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til KB-medlemmer.
Generelt:
Et kommunalbestyrelsesmedlem kan, i henhold til Lov om kommunernes styrelse, vælge at
modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved:
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1. deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg
samt underudvalg,
2. deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale
hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen,
medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om
særskilt vederlæggelse,
3. deltagelse i kurser mv., der af kommunalbestyrelsen eller af
økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen
anses for at have betydning for varetagelsen af de ovenfor
nævnte hverv,
4. deltagelse i seminarer i henhold til kommunestyrelseslovens §
9a,
5. deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger i henhold til
kommunestyrelseslovens § 42c.
Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ydes i henhold til kommunestyrelseslovens § 16, stk.
5 og 6 samt i henhold til bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for
varetagelsen af kommunale hverv.
I så fald reduceres det faste årlige vederlag med 20.000,- kr.
Valget foretages af medlemmet forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen
(dog inden 1. februar når der er tale om en ny valgperiode).
Er der tillagt kommunalbestyrelsesmedlemmet særligt honorar eller vederlag (bortset fra
fast vederlag, vederlag for medlemskab af økonomiudvalg og stående udvalgsamt
tillægsvederlag for børn) for varetagelse af et kommunalt hverv, kan der ikke ydes den
pågældende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervets varetagelse.
Kommunalbestyrelsesmedlemmet har derfor eksempelvis ikke ret til erstatning for tabt
arbejdsfortjeneste, når vedkommende deltager i et møde/kursus/seminar m.v., hvor der
udbetales mødediæter. Der er eksempelvis heller ikke ret til erstatning for tabt
arbejdsfortjeneste, hvor der er fastsat et vederlag for deltagelse i fx bestyrelsen for
Hørsholm Vand ApS eller Nordforbrænding. Endelig skal det eksempelvis nævnes, at der
heller ikke er ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, når der modtages et særligt
udvalgsformandsvederlag.
Det er en forudsætning for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, at der er
tale om et dokumenteret økonomisk tab.
Der ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for det tidsrum, hvor medlemmet er nødt til
at tage fri for at varetage det kommunale hverv, og hvor medlemmet derfor trækkes i løn
og andre økonomiske personaleydelser.
Hovedreglen er derfor det antal timer, der svarer til transporttid og mødets længde.
Derimod vil forberedelsestid i forbindelse med møder m.v. ikke kunne indgå i beregningen.
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Tiden mellem flere møder på samme dag kan normalt ikke medregnes. Dette gælder dog
ikke, hvis medlemmet ikke kan nå at vende tilbage til arbejdsstedet. Hvis en arbejdsgiver
ikke ønsker at modtage pågældende i kortere tidsrum, f.eks. inden vedkommende skal
have fri for at kunne deltage i et nyt møde eller senere på dagen efter et mødes afslutning,
kan sådan ”resttid” dog også medregnes.
Kommunalbestyrelsesmedlemmet skal dokumentere sit økonomiske tab som følge af
deltagelse i møder m.v.
I de tilfælde, hvor der bliver tale om fravær udover transporttid samt deltagelse i møde, er
det medlemmet, der skal dokumentere, at fraværet har været nødvendigt, ved
fremskaffelse af dokumentation fra arbejdsgiveren om, at denne ikke vil beskæftige
medlemmet på sådanne dage med resttider.
Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste udbetales med det beløb, som medlemmet har
dokumenteret som tabt ved deltagelse i møder m.v. Erstatningen pr. dag kan dog højst
udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som økonomi- og indenrigsministeren har fastsat
for møder af ikke over 4 timers varighed.
Pr. 1. januar 2014 udgør diætbeløbet kr. 400.
Dokumentation
Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste sker ved:
-

Dokumentation i form af kopi af en lønseddel fra arbejdsgiver, hvoraf der dels fremgår et
tab (løntræk m.v.) samt en dato udfor løntrækket (dato for mødet).
En erklæring underskrevet af medlemmet, der afleveres samtidig med lønsedlen, hvoraf
det fremgår hvilket møde det drejer sig om. Endvidere skal det fremgå hvor lang tid det
drejer sig om, fordelt på møde og transport.
Anden dokumentation hvoraf det fremgår, at der er lidt et økonomisk tab i forbindelse
med møder m.v.
Dokumentationen afleveres senest den 10. i måneden efter hvert kvartal (Det vil sige
senest den 10. april, 10. juli, 10. oktober og 10. januar) til Team Løn og Personale, gerne
via mail til LOP-POST@horsholm.dk
Udbetaling
Kompetencen til at vurdere, om der er lidt et dokumenteret økonomisk tab, har
Personalechefen, idet kompetencen er delegeret af Kommunalbestyrelsen på mødet den
………. i henhold til nærværende retningslinjer.
Såfremt dokumentationen er utilstrækkelig, skal Personalechefen gøre medlemmet
opmærksom på det og tilse, at der fremskaffes fornøden dokumentation i henhold til disse
retningslinjer.
Såfremt tilstrækkelig dokumentation er fremsendt rettidigt til Team Løn og Personale,
udbetales den tabte arbejdsfortjeneste ultimo april, juli, oktober og januar.
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Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2014
Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at tage de foreslåede retningslinjer
vedr. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til KB-medlemmer til efterretning herunder
delegation af kompetencen til personalechefen.
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14/7689
00.01.00A00
ØU-KB - Åben sag
12.06.2014
Politik og Borgerservice
Jacob Jørgensen

Budgetopfølgning 2, 2014
Resume
Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 for Hørsholm Kommune.
Budgetopfølgningen indebærer forslag til budgetkorrektioner samt en orientering om
økonomisk status.
Den samlede budgetkorrektion på drift i 2014 er 2.114.200 kr., heraf -675.900 kr. på
service drift og 2.790.100 kr. på øvrig drift. Sidstnævnte vedrører alene det
brugerfinansierede område.
Hertil kommer en budgetkorrektion på finansiering på 19.797.400 kr. som følge af tidligere
Økonomiudvalgsbeslutning om ikke at optage lån i 2014.
På anlæg er den samlede budgetkorrektion -4.554.900 kr. i 2014, som primært skyldes
flytning af anlægsmidler fra 2014 til 2015.

Forslag
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:
·

at driftsbudgettet forøges med 2.114.200 kr. i 2014 og reduceres med -167.600 kr. fra
2015 og frem.

·

at budgettet vedrørende finansiering forøges med 19.797.400 kr. i 2014 og reduceres
med -2.600 kr. fra 2015 og frem.

·

at anlægsbudgettet reduceres med 4.554.900 kr. i 2014 og forøges med 4.500.000 kr. i
2015.

·

at orienteringen om den økonomiske status, herunder likviditetsprognosen, tages til
efterretning.

Sagsfremstilling
Der gennemføres 4 politiske budgetopfølgninger i løbet af 2014, heraf behandles
budgetopfølgning 2 og 3 også i fagudvalgene. Formålet er at orientere om status på
økonomien samt at foretage budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene
i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Økonomiudvalget Torsdag den 12-06-2014
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Økonomisk status – skattefinansierede driftsudgifter
Det korrigerede budget inkl. budgetopfølgning 2 (se kolonne 1) er på 1.374,7 mio. kr. Det
forventede regnskab (se kolonne 2) er 1.338,3 mio. kr. Det forventede regnskab ligger
dermed 36,4 mio. kr. under det korrigerede budget (se kolonne 3). Det forventede
mindreforbrug/restbudget i 2014 afspejler især de store driftsoverførsler fra 2013 til 2014
(kolonne 4); erfaringsmæssigt bliver ikke alle overførte midler brugt.
Dette første bud på et forventet regnskab for 2014 er et skøn med nogen usikkerhed, da
det kun baserer sig på de første tre måneders forbrug.
Tabel 1: De samlede skattefinansierede driftsudgifter 2014

1.000 kr.
Miljø- og
Planlægningsudvalget –
skattefinansieret
Børne- og Skoleudvalget
Social- og Seniorudvalget
Sundhedsudvalget
Sport-, Fritid- og
Kulturudvalget
Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget
Økonomiudvalget
I alt

(1) Korrigeret
budget 2014
inkl. BOF2

(2)
Forventet
regnskab
2014

(3) Forventet
restbudget
2014
(3)=(1)-(2)

(4)
Overførsler
2013-2014

80.854
405.903
392.938
122.623

79.142
395.160
374.386
123.686

1.712
10.743
18.552
-1.064

3.163
11.476
6.074
604

52.045

51.202

843

660

121.454
198.875
1.374.691

118.627
196.108
1.338.311

2.827
2.767
36.381

400
7.644
30.021

Økonomisk status – brugerfinansierede driftsudgifter
Der er foretaget en genberegning af det brugerfinansierede område, så det over en
årrække kommer til at ”hvile i sig selv”. Det betyder, at der på sigt opnås balance mellem
indtægter og udgifter.
Det korrigereret budget inkl. BOF2 udgør herefter i 2014 (kolonne 1) 1,6 mio. kr. og fra
2015 og frem udgør budgettet -0,7 mio. kr. pr. år.
Tabel 2: De samlede brugerfinansierede driftsudgifter 2014
(2)
(1) Korrigeret Forventet
budget 2014
regnskab
1.000 kr.
inkl. BOF2
2014
Miljø- og
Planlægningsudvalget –
brugerfinansieret
I alt

1.571
1.571

1.571
1.571

Økonomisk status - serviceudgifter
Kommunerne under ét skal overholde de vedtagne serviceudgifter for at undgå at blive
ramt af statens regnskabssanktion. Hørsholm Kommunes vedtagne serviceudgifter i 2014
Økonomiudvalget Torsdag den 12-06-2014
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(se kolonne 1) udgør 1.070,7 mio. kr. Det forventede regnskab (kolonne 2) svarer til de
budgetterede serviceudgifter.
Tabel 3: Serviceudgifter 2014

1.000 kr.
Serviceudgifter

(1)
Servicedriftrammen 2014
1.070.698

(2)
Forventet
regnskab
2014
1.070.698

(3)
Forventet
restbudget
0

Økonomisk status - anlægsudgifter
Administrationen forventer et restbudget (kolonne 3) i forhold til det korrigerede budget på
17,3 mio. kr. Vurderingen af restbudgettet er inklusiv den foreslåede reduktion af
anlægsbudgettet på 4,6 mio. kr. Der er fortsat usikkerhed omkring, hvornår enkelte
projekter kan realiseres, og administrationen vurderer behovet for yderligere
budgetkorrektioner frem mod Budgetopfølgning 3.
Tabel 4: Anlægsudgifter 2014

1.000 kr.
Miljø- og
Planlægningsudvalget –
skattefinansieret
Børne- og Skoleudvalget
Social- og Seniorudvalget
Sundhedsudvalget
Sport-, Fritid- og
Kulturudvalget
Økonomiudvalget
I alt

(1) Korrigeret
budget 2014
inkl. BOF2

(2)
Forventet
regnskab
2014

(3)
Forventet
restbudget

(4)
Overførsler
2013-2014

65.521
10.335
8.920
48

61.899
8.675
8.920
48

3.622
1.660
0
0

15.658
2.362
2.750
0

51.759
1.159
137.742

40.824
107
120.473

10.935
1.052
17.269

1.786
1.052
23.609

Økonomisk status - likviditet
Figuren nedenfor viser prognosen for udviklingen af Hørsholm Kommunes likviditet.
Prognosen viser en stabil udvikling i likviditeten svarende til forventningerne i budget 20142017 (se også bilag 2).
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Budgetkorrektioner
Administrationen har gennemgået forbruget i 2014 opgjort per 31.3.2014 med henblik på
at konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2014 og forbruget. De fleste
korrektioner har effekt i overslagsårene og vil blive indarbejdet i Budget 2015-2018.
Den samlede budgetkorrektion på drift i 2014 er 2.114.200 kr., heraf -675.900 kr. på
service drift og 2.790.100 kr. på øvrig drift, sidstnævnte vedrører alene det
brugerfinansierede område.
Hertil kommer en budgetkorrektion på finansiering på 19.797.400 kr., som følge af tidligere
ØU-beslutning om ikke at optage lån i 2014. På anlæg er den samlede budgetkorrektion 4.554.900 kr. i 2014. Korrektionerne er nærmere gennemgået i bilag 1. De væsentligste
korrektioner er gennemgået nedenfor.
Miljø- og Planlægningsudvalget
·
Service drift: Der budgetteres 56.200 kr. til afledt drift af Håndværkerstenen
(Stenens vandring).
·
Øvrig drift: Budgettet til affaldsordninger tilpasses med 2.790.100 på
baggrund af en gennemgang af området, så det på sigt kommer til at ”hvile i sig
selv”.
·
Anlæg: Dele af tre anlægsprojekter udskydes til 2015; renovering af
hovedgaden, EU-life samt energirenovering af kommunale bygninger.
Korrektionerne vedrører i alt 4.500.000 kr.
Social- og Seniorudvalget
·
Service drift: Indtægtsbudgetter på Breelteparken tilpasses de faktiske
indtægter. Korrektionen udgør -820.000 og sker på baggrund af regnskab
2013.
Økonomiudvalget
Økonomiudvalget Torsdag den 12-06-2014
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·

Finansiering: Budgettet vedrørende lånoptag korrigeres med 19.800.000 som
konsekvens af Økonomiudvalgets beslutning d. 13.03.14 om ikke at optage lån
i 2014.

Økonomi/personale

Sagens tidligere behandling
Budgetopfølgning 2 er behandlet på fagudvalgene på følgende møder:
Social- og Seniorudvalget 19.05.14
Børne- og Skoleudvalget 20.05.14
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 20.05.14
Miljø- og Planlægningsudvalget 22.05.14
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 21.05.14
Økonomiudvalget Torsdag den 12-06-2014
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Sundhedsudvalget 15.05.14
Og behandles på Økonomiudvalget den 12.06.14

Bilag
-

Bilag 1: Budgetændringer, Budgetopfølgning 2 2014
Bilag 2: Likviditetsprognose, Budgetopfølgning 2 2014

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2014
Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende administrationens
forslag.
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Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

5
13/21052
01.02.03P00
ØU - KB - Åben sag
12.06.2014
Politik og Borgerservice
Rikke Krogsgaard Jakobsen

Planstrategi 2015
Resume
Kommunalbestyrelsen skal i henhold til planlovens § 23 a, hvert 4 år og i første halvdel af
valgperioden, vedtage og offentliggøre en planstrategi. I den forbindelse har
Administrationen igangsat en række inddragelsesinitiativer, og med afsæt i disse anbefaler
Administrationen 5 temaer til Planstrategi 2015.

Forslag
Administrationen foreslår
1. at Kommunalbestyrelsen godkender temaerne; bosætning,
erhverv, detailhandel/centerstruktur, kysten samt Agenda 21
som de bærende temaer i Planstrategi 2015
2. en delvis revision af Kommuneplanen med fokus på de udvalgte
temaer, endvidere foreslår Administrationen at Kommuneplanens
rammedel revideres i sin helhed.
3. at Lokal Agenda 21 indarbejdes i Planstrategi 2015.

Sagsfremstilling
Vision
Ambitionen er en stærk politisk forankret planstrategi, der bevidst prioriterer visioner og
mål indenfor den fysiske planlægning. Den skal kunne anvendes aktivt i arbejdet med den
fysiske planlægning i Hørsholm Kommune. Endvidere er planstrategien et led i realiseringen
af visionen ”Hørsholm vil begejstre” og konkretisere målene; inspirerende og grønne
rammer, åbne og inddragende fællesskaber” samt intelligente, effektive og bæredygtige
løsninger.
Baggrund
Planstrategien skal indeholde kommunalbestyrelsens vurdering af, kommunens aktuelle
udvikling og en politisk strategi for den fremtidige udvikling. Desuden skal den indeholde
oplysninger om den planlægning kommunen har gennemført siden den seneste revision af
Kommuneplan 2013. Endvidere skal det fremgå af strategien, hvorvidt der bliver tale om
en fuld revision eller en delvis revision af kommuneplanen.
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Planstrategien ønskes koblet med Lokal Agenda 21-strategien, denne strategi skal blandt
andet indeholde oplysninger om, hvordan kommunalbestyrelsen vil arbejde
helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet for en bæredygtig udvikling i kommunen.
Den skal ligeledes indeholde kommunalbestyrelsens målsætninger for det fremtidige
arbejde inden for fem specifikke indsatsområder.
Inddragelsesinitiativer
Administrationen har i maj måned lavet følgende inddragelsesinitiativer der har været med
til at kvalificere de temaer der anbefales.
1. Idéindkaldelse til alle Hørsholm borgere via ”Del din idé” på
horsholm.dk.
2. Spørgeskema til Hørsholm Kommunes Borgerpanel.
3. Workshop om fremtidens Hørsholm for de unge.
4. Mulighed for at råd og nævn kan komme med deres ønsker og
prioriteringer til fremtidens Hørsholm, via et digitalt postkort.
5. Mulighed for at det enkelte Kommunalbestyrelsesmedlem kan
bidrage med prioriteringer for fremtidens Hørsholm.
Temaer
Med afsæt i input i forbindelse med inddragelsesinitiativerne, samt en intern kvalificering af
temaer, anbefaler Administrationen nedenstående temaer til Planstrategi 2015. Disse 5
temaer danner tilsammen et solidt fundament for en stærk Planstrategi, der forholder sig til
de aktuelle fysiske planlægningsudfordringer i Hørsholm Kommune.
1.
2.
3.
4.
5.

Bosætning/byliv
Erhverv
Detailhandel/centerstruktur
Kysten
Agenda 21

1. Vi vil skabe rammer for et spændende byliv, herunder sætte byens rum i fokus som
steder for ophold, aktivitet og oplevelser på tværs af aldersgrupper. Vi vil sætte kvalitet i
byens rum på dagsordenen, arkitektoniske hensyn er det borgerne vægter højest i
forbindelse med eksempelvis fremtidige boligbebyggelse, viser borgerpanelundersøgelsen.
2. Et dynamisk erhvervsliv og et godt erhvervsklima er en afgørende forudsætning for
vækst og udvikling. Mere produktive og innovative virksomheder skaber i samme omfang
som bosætning vækst til glæde for hele området. Vi vil skabe bedre rammer for
erhvervslivet.
3. Vi vil skabe gode rammer for at Hørsholm kan udvikle sig som handelsby. Vi vil
undersøge behovet for at revidere centerstrukturen, herunder fremtidssikre
afgrænsningerne af bymidten, bydelscentre og lokalcentre, der som udgangspunkt definere
rammerne for handelslivet i vores by.
4. Vi vil sætte fokus på kystområdet for at fremme en udvikling, der styrker de
landskabelige, de naturmæssige og de rekreative kvaliteter langs kysten, samtidig med at
der bliver en god balance mellem benyttelse og beskyttelse. Borgerpanelundersøgelsen
viser generelt, at mange af byens borgere ønsker flere muligheder for at bade og opholde
sig ved vandet.
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5. Visionen om en bæredygtig udvikling er et overordnet princip for udviklingen i Hørsholm
Kommune. Vi vil udvikle og styrke de rekreative kvaliteter i byens eksisterende grønne og
blå struktur gennem de 5 indsatsområder i Lokal Agenda 21.
Revision af Kommuneplanen
Administrationen foreslår en delvis revision med fokus på de udvalgte temaer, endvidere
foreslår Administrationen at Kommuneplanens rammedel revideres i sin helhed
Forventet vedtagelse af den endelige Planstrategi er medio 2015 og igangsættelse af
revisionen af Kommuneplanen vil ske umiddelbart herefter.

Sagens tidligere behandling
Kommissorium for Planstrategi 2015 godkendt af Direktionen den 29/4 2014

Bilag
-

Hvidbog - Planstrategi 2015

Noter til bilag
Hvidbogen samler alle input fra idéindkaldelsesfasen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2014
Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende administrationens
forslag, idet alle, med undtagelse af Troels Moe (I), under Bosætning/Byliv ønskede
indføjet fokus på, hvordan vi tiltrækker yngre familier.
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Økonomiudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

6
13/8610
00.16.00A00
ØU - KB - Åben sag
12.06.2014
Politik og Borgerservice
Erik Melbye

Charter for aktivt medborgerskab i Hørsholm
Resume
KB nedsatte i maj 2013 en politisk følgegruppe, der skulle udarbejde en strategi for aktivt
medborgerskab med udgangen af 1. halvår 2014. I overensstemmelse med kommissoriet
afslutter gruppen nu sit arbejde gennem denne endelige version af Charter for aktivt
medborgerskab i Hørsholm.

Forslag
Administrationen foreslår, at ØU:




Godkender vedlagte Charter for aktivt medborgerskab i Hørsholm
Indstiller til KB, at alle fagudvalg snarest muligt i andet halvår
2014 drøfter muligheder for at styrke det aktive medborgerskab.

Sagsfremstilling
Med udgangspunkt i kommissoriet har følgegruppen mødtes over i alt fem møder. Møderne
har både drøftet konkrete cases fra såvel Hørsholm som andre kommuner, ligesom mere
principielle problemstillinger omkring kommunens rolle i at faciliteten aktivt medborgerskab
har været drøftet.
Følgegruppens arbejde resulterede i et foreløbigt charter, som ØU medio marts 2014
besluttede at sende i offentlig høring. Undervejs i høringsperioden blev der endvidere
afholdt et høringsmøde med pæn deltagelse. I høringsperioden blev der modtaget i alt tre
høringssvar (se bilag), som gav anledning til enkelte mindre rettelser til charteret. Den
reviderede version af charteret blev præsenteret for HovedMED medio maj, der ikke havde
yderligere kommentarer til charteret.
Udover selve charteret er charterets tænkning også fint udtrykt i den Politiske vision for
Hørsholm, som kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde ultimo maj (”åbne og
inspirerende fællesskaber”).
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Charteret planlægges lanceret 19. juni i forbindelse med en lokal event, som en lokal aktiv
medborger er initiativtager til og som ligger i fin forlængelse af charterets tænkning og
principper.
Derudover lægger charteret op til at skulle konkretiseres henover efteråret, blandt andet
gennem drøftelse i ØU og alle fagudvalg. Administrationen anbefaler, at dette sker allerede
på augustmøderne – bl.a. for at have påbegyndt konkretiseringen forud for Frivillig Fredag
ultimo september. Endvidere er der formuleret en række medborgerskabsrelaterede ønsker
til budgetprocessen. Som charteret også anfører skal der også arbejdes videre med at
udarbejde spilleregler for samspillet mellem aktive medborgere og kommunens
medarbejdere. Endelig opfordres borgere og foreninger til at drøfte muligheder og tage
initiativer til aktivt medborgerskab.

Bilag
-

Høringssvar, medarbejderrepræsentanter
Høringssvar - Ellen Mikkelsen.pdf
Høringssvar - ældresagen.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2014
Økonomiudvalget besluttede at godkende Charter for aktivt medborgerskab i Hørsholm og
indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag om, at alle
fagudvalg snarest muligt i andet halvår 2014 drøfter muligheder for at styrke det aktive
medborgerskab.
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Økonomiudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

7
14/9640
03.11.00G00
ØU - KB - Åben sag
12.06.2014
Politik og Borgerservice
Charlotte Tonie Westergaard

Ådalsparken - Ansøgning om kommunale tilladelser
mv.
Resume
Kommunalbestyrelsen har den 30. januar 2012 godkendt skema B for Hørsholm almene
Boligselskab, afdeling Ådalsparken II, vedrørende opførelse af 40 nye familieboliger ovenpå
allerede eksisterende boligblok tilhørende afdeling Ådalsparken.
I konsekvens heraf ansøger Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken og
afdeling Ådalsparken II kommunen om tilladelse til overdragelse af ejerlejligheden
bestående af de 40 nye familieboliger, relaksation af eksisterende pantehæftelser samt
vedståelse af eksisterende kommunale garantier og regarantier.

Forslag
Administrationen indstiller godkendt,

1. at kommunen i henhold til almenboliglovens § 27 godkender den
ansøgte overdragelse af ejerlejlighed nr. 2 af matr.nr. 17ar
Usserød by, Hørsholm, fra Hørsholm almene Boligselskab,
afdeling Ådalsparken til Hørsholm almene Boligselskab, afdeling
Ådalsparken II,
2. at kommunen godkender den ansøgte relaksation af Hørsholm
almene Boligselskab, afdeling Ådalsparkens indestående lån i
ejerlejlighed nr. 2 af matr.nr. 17 ar Usserød by, Hørsholm,
og
3. at kommunen vedstår allerede udstedte garantier og regarantier
for Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparkens
indestående lån i ejendommen matr.nr. 17l Usserød by,
Hørsholm, og ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 17 ar Usserød by,
Hørsholm.
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Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har den 30. januar 2012 godkendt skema B for Hørsholm almene
Boligselskab, afdeling Ådalsparken II vedrørende opførelse af 40 nye familieboliger ovenpå
allerede eksisterende boligblok tilhørende Hørsholm almene Boligselskab, afdeling
Ådalsparken. De 40 nye familieboliger er lokaliseret på tagetagen (8. etage).
De 40 nye familieboliger organiseres i en selvstændig ny boligafdeling under Hørsholm
almene Boligselskab, nemlig afdeling Ådalsparken II. Denne organisering fordrer en
ejerlejlighedsopdeling, således at den eksisterende boligblok udskilles i en ejerlejlighed nr.
1 tilhørende Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken, og den nye tagetage
udskilles i en ejerlejlighed nr. 2 tilhørende Hørsholm almene Boligselskab, afdeling
Ådalsparken II. Denne ejerlejlighedsopdeling er ved at blive gennemført.
I forbindelse med ejerlejlighedsopdelingen skal der tinglyses adkomst for den nye
boligafdeling, Ådalsparken II, til tagetagen, dvs. ejerlejlighed nr. 2. Ifølge almenboliglovens
§ 27 skal overdragelsen af ejerlejlighed nr. 2 fra afdeling Ådalsparken til afdeling
Ådalsparken II formelt godkendes af kommunalbestyrelsen.
Organiseringen i en ny boligafdeling og den som følge heraf nødvendige
ejerlejlighedsopdeling var forudsat ved kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B,
herunder fastsættelse af grundkøbesummen til kr. 0 begrundet i, at påbygning af
tagetagen overflødiggjorde en renovering af boligblokkens tag.
På ovenstående baggrund indstiller administrationen godkendt, at overdragelsen
godkendes som ansøgt i henhold til almenboliglovens § 27.
For at sikre at afdeling Ådalsparkens indestående lån fortsat alene har tinglyst pant i
afdeling Ådalsparkens ejendom, som består af ejendommen matr.nr. 17l Usserød by,
Hørsholm, og ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 17 ar Usserød by, Hørsholm, skal lånene udgå
af (relakseres) ejerlejlighed nr. 2 tilhørende afdeling Ådalsparken II. Herved sikres det, at
afdeling Ådalsparkens belåningsforhold forbliver uændrede, og at hver afdeling alene har
tinglyst pant for så vidt angår sine egne lån.
På denne baggrund indstiller administrationen godkendt, at relaksation godkendes som
ansøgt, og at kommunen i denne forbindelse vedstår allerede udstedte garantier og
regarantier for afdeling Ådalsparkens indestående lån i afdeling Ådalsparkens ejendom
(matr.nr. 17l Usserød by, Hørsholm, og ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 17 ar Usserød by,
Hørsholm).
Som bilag vedlægges ansøgning af 21. maj 2014 fra Hørsholm almene Boligselskab,
afdeling Ådalsparken og Ådalsparken II med bilag.

Bilag
-

Ansøgning
Underskrevet købsaftale
Notat prioriteter
Ansøgning skema B
Skema B Ådalsparken II 2012
Kommunens godkendelse af skema B-tagboliger
Approbation 2012
Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder
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Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2014
Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende administrationens
forslag.
Gitte Burchardt (O) undlod at stemme.
Troels Moe (I) havde forladt mødet.
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Økonomiudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

8
13/9601
02.00.00P00
ØU - KB - Åben sag
12.06.2014
Politik og Borgerservice
Charlotte Tonie Westergaard

Louiselund - orientering om arealændring
Resume
Administrationen orienterer om nødvending arealændring i sagen vedrørende opførelse af
Louiselund.

Forslag
Administrationen foreslår indstillet, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Opførelsen af Louiselund blev principielt besluttet af kommunalbestyrelsen den 24. juni
2008.
Louiselund er opført i henhold til almenboliglovgivningen, og som følge heraf er der fulgt en
lovbestemt proces for byggeriet. I henhold til almenboliglovgivningen har
kommunalbestyrelsen den 30. november 2009 godkendt skema A for Louiselund
indeholdende en identifikation af byggeriet samt et økonomioverslag. Endvidere har
kommunalbestyrelsen den 26. april 2010 godkendt skema B for Louiselund baseret på
gennemført licitation.
Første spadestik blev taget i maj 2010, og sidste bolig blev færdiggjort i november 2012.
Der verserer pt. 2 voldgiftssager vedrørende Louiselund.
Louiselund består af i alt 171 almene ældreboliger samt af servicearealer. Boligerne tilhører
Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Louiselund, og servicearealerne tilhører Hørsholm
Kommune. Der er gennemført en ejerlejlighedsopdeling af Louiselund, hvorefter boligerne
udgør ejerlejlighed nr. 1, og servicearealerne udgør ejerlejlighed nr. 2.
Der foregår i øjeblikket et samarbejde med HAB v/DAB, som er bygherrerådgiver /
administrator i byggesagen for både Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Louiselund, og
Hørsholm Kommune, omkring skema C for Louiselund.
Skema C er byggeregnskabet for Louiselund og er det sidste skema, som skal godkendes af
Hørsholm Kommune i henhold til almenboliglovgivningen. Der skal udarbejdes et særskilt
skema C for ældreboligerne og et særskilt skema C for servicearealerne (således som det
også er tilfældet for skema A og B).
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I forbindelse med dette arbejde er der identificeret en særlig problemstilling i relation til
arealgrundlaget for skema C. Senest i ovennævnte skema B er arealet for ældreboligerne
anført med 13.987 m2 boligareal med tillæg af 164 m2 ”fælleslokale”, svarende til i alt
14.151 m2. Problemstillingen relaterer sig til de 164 m2 ”fælleslokale” i
ældreboligafdelingen.
Arealet udgør café-området i centerbygningen. Café-området benyttes i dagtimerne af alle
borgere og personale, der har sin gang på Louiselund. Eksempelvis benytter de borgere,
der modtager ambulant genoptræning i genoptræningscentret, caféen. Derudover bruger
administrationen caféen til eftermiddags- og aftensarrangementer af forskellig karakter.
Her kan eksempelvis nævnes et aftensarrangement, annonceret i Ugebladet, hvor borgere
blev inviteret til foredragsaften omkring demens. Caféen har ligeledes været udlånt til
foreningsliv, der har holdt foredrag i caféen udenfor arbejdstid.
Realiteten er derfor, at de 164 m2 anvendes som en del af servicearealerne til gavn for alle
borgere i kommunen – og ikke kun beboerne på Louiselund. Arealet er også i henhold til
ejerlejlighedsopdelingen henført til servicearealerne (ejerlejlighed nr. 2).
I henhold til almenboliglovgivningen kan et fælleslokale i en almen ældreboligafdeling kun
benyttes af afdelingens lejere, og det er udelukket at anvende fælleslokalet til planlagte
kommunale formål. Baggrunden herfor er først og fremmest, at afdelingens lejere betaler
for opførelsen af ældreboligafdelingen med fællesfaciliteter over driften i form af en andel
af kapitaludgifterne – med offentlig støtte – og den øvrige løbende drift. Baseret på den
aktuelle anvendelse af arealet og den aktuelle ejerlejlighedsopdeling, nødvendiggør
almenboliglovgivningen derfor en omplacering af de 164 m2 fra ældreboligafdelingen til
servicearealerne.
Der er enighed mellem DAB og kommunens administration om nødvendigheden af
arealændringen.
En omplacering af de 164 m2 fra ældreboligafdelingen til servicearealerne indebærer, at
også økonomien flytter med. Den økonomiske konsekvens kan foreløbigt anslås til
maksimumsbeløbet kr. 26.750 pr. m2 x 164 m2 = kr. 4.387.000 inkl. moms eller ca. kr.
3.509.600 ekskl. moms. Dette vil være en ny udgift for servicearealerne i forhold til
tidligere.
På ovenstående grundlag agter administrationen at iværksætte arealændringen med
henblik på at sikre overholdelsen af almenboliglovgivningen.
Der arbejdes frem imod en politisk behandling af skema C i efteråret 2014.
Administrationen anslår pt. foreløbigt behovet for tillægsbevilling til ca. kr. 7 mio., hvoraf
ovennævnte arealændring udgør ca. halvdelen. I denne forbindelse henledes
opmærksomheden på, at administrationen i januar 2012 har orienteret økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsen om status i sagen, herunder at det på daværende tidspunkt blev
vurderet, at det kunne blive nødvendigt med en tillægsbevilling på ca. kr. 1-3 mio.
For fuldstændighedens skyld angives nedenfor en oversigt over den politiske behandling af
Louiselund-sagen.

Sagens tidligere behandling
Oversigt over politisk behandling – Louiselund
KB 24-06-2008: Projektet forelægges til politisk godkendelse
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KB 29-06-2009: Opgradering til energiklasse 2
KB 30-11-2009: Godkendelse af skema A
KB 22-02-2010: Godkendelse af grundsalg til HAB
KB 23-03-2010: Godkendelse af vejnavn samt navn for byggeriet
KB 26-04-2010: Godkendelse af skema B
KB 30-08-2010: Forskudt ibrugtagning
KB 30-01-2012: Status
ØU 10-05-2012: Ansvar for ekstraregninger (lukket bilag)
KB 21-05-2012: Anvisning i forhold til 20 ældreboliger
ØU 16-08-2012: DAB´s redegørelse for byggesagen (lukket sag)
KB 28-01-2013: Kommunens garanti for realkreditbelåning
ØU 16-05-2013: DAB´s initiativer i byggesagen (lukket sag)
KB 27-05-2013: Ibrugtagning af yderligere plejeboliger

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2014
Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.
Troels Moe (I) havde forladt mødet.

Økonomiudvalget Torsdag den 12-06-2014

Side 25

Økonomiudvalget
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Acadre sagsnr.:
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Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

9
14/9815
13.00.00A00
ØU-KB - Åben sag
12.06.2014
Politik og Borgerservice
Susanne Esbjørn

Nordforbrænding I/S - udvidelse af bestyrelsen
Resume
Forslag om at kommunalbestyrelsen beslutter at pålægge borgmesteren, der er født
medlem af bestyrelsen og formand, at arbejde for en udvidelse af bestyrelsen i
Nordforbrænding I/S.

Forslag
Det foreslås, at økonomiudvalget enten beslutter, at borgmesteren ikke skal pålægges at
arbejde videre med at arbejde for en udvidelse af bestyrelsen i Nordforbrænding I/S eller
indstiller til kommunalbestyrelsen, at pålægge borgmesteren at arbejde for en udvidelse af
bestyrelsen i Nordforbrænding I/S.

Sagsfremstilling
Peter Antonsen (T) har opfordret administrationen til at sætte en sag på økonomiudvalgets
dagsorden om pålæg til borgmesteren om at arbejde for en udvidelse bestyrelsen i
Nordforbrænding I/S.
Emnet har tidligere været behandlet i 15-12-2008 i forbindelse med Hørsholm
Kommunalbestyrelses behandling af en vedtægtsændring i Nordforbrænding I/S. Dengang
opfordrede kommunalbestyrelsen bestyrelsen for Nordforbrænding I/S og
økonomiudvalgene i de øvrige interessentkommuner til at gennemføre en vedtægtsændring
hvorefter bestyrelsen, som består af de 5 borgmestre, skulle udvides med yderligere 5
medlemmer til 10 medlemmer i alt.
Begrundelsen var dengang, at Hørsholm Kommune anså det for vigtigt at styrke den
demokratiske indflydelse på interessentskabet ved at udvide bestyrelsens antal til 10.
Opfordringen førte dengang ikke til nogen ændring af bestyrelsen.
Borgmester Morten Slotved (C) anses for habil ved behandlingen af sagen i
økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, idet der ikke vurderes at foreligge en reel
interessekonflikt af væsentlig betydning.
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Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2014
Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende forslaget om at pålægge
borgmesteren at arbejde for en udvidelse af bestyrelsen.
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Økonomiudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

10
14/5484
00.30.00S00
godkendt i direktionen - Åben sag
12.06.2014
Politik og Borgerservice
Marianne Nyborg

Orientering om genopretning af stabil it-drift 20142018
Resume
IT-driften har siden årsskiftet været ustabil og budt på forskellige problemer for brugere,
borgere, skoleelever og medarbejdere på rådhuset og i kommunens institutioner.
Administrationen har bedt eksterne eksperter vurdere problemets omfang, og her peges på
en ikke tidssvarende kapacitet som væsentligste årsag bag den ustabile drift. Beregninger
viser, at der udestår investeringer i størrelsesorden 1,9 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr.
herefter årligt. Administrationen påregner at gennemføre disse investeringer ved en række
interne omfordelinger, som vil give balance set i et 4-5 årigt perspektiv, fordelt som et
indledningsvis underskud og overskud herefter. Med denne omfordeling vil det være muligt
at genoprette stabil it-drift efter flere års underfinansiering af området.

Forslag
Administrationen foreslår, at ØU:


Orienteres om administrationens håndtering af genopretningen af
stabil it-drift.

Sagsfremstilling
IT-driften har siden årsskiftet været ustabil og budt på forskellige problemer for brugere,
borgere, skoleelever og medarbejdere på rådhuset og i kommunens institutioner.
Problemstillingen blev særlig tydelig, da det nye styresystem Windows 7 og den ny
Officepakke 2010 med integreret skabeloncenter og nyt design blev implementeret efter
årsskiftet 2014.
Administrationen har løbende forsøgt at håndtere de konkrete udfordringer blandt
brugerne, og har tillige bedt eksterne eksperter vurdere opsætning og kapacitet af hele itunderstøttelsen for at få en pejling på kvaliteten og eventuelle fejl og mangler.
Den eksterne vurdering er samlet positiv og frikender opsætningen for fejl og mangler. Det
er dog samtidig også vurderingen, at kapaciteten er underdimensioneret, hvilket formentlig
er årsagen bag de lange svartider, frysninger, og andre problemer, som har præget itdriften.
Administrationen har haft et uændret it-driftsbudget i de seneste 5 år. Samtidig er der set
stigninger i udefrakommende udgiftsposter såsom øgede licensbetalinger, tilkøb af
påkrævede forsikringer, udgifter til opdateringer mv. Resultatet er, at investeringer i udstyr
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og processorkraft har været vigende i en årrække og derfor er it-understøttelsen i dag
baseret på ældre dele med ikke tidssvarende kapacitet.
Det vurderes, at den nuværende situation med lange svartider mv koster betydeligt
produktivitetstab i skolerne, på plejehjem, i administrationen og i nogle tilfælde også for
brugere og borgere.
Det er denne situation, som nu kræver fokus og ekstra ressourcer for at genoprette stabil
it-drift.

Estimerede udgifter

-

-

Administrationen har estimeret udgifterne til at opgradere til en rimelig dimensionering af
kapacitet. Den samlede udgift hertil beløber sig 1,9 mio. kr. i 2014, og herefter omkring 2
mio. kr. årligt.
Administrationen har undersøgt udviklingen i egne udgiftsposter for at vurdere, i hvilket
omfang denne ekstra udgift vil kunne finansieres internt.
Det er muligt at gennemføre en omfordeling, som vil give balance set i et 4-5 årigt
perspektiv, fordelt som et underskud på 850.000 kr. i 2014 og 382.000 kr. i 2015, og
overskud herefter.
Der er flere vigtige kilder til at bidrage til finansiering:
Administrationens samlede driftsbudgetter til licensbetalinger fastholdes uændret i
overslagsårerne, selv om der samlet set vil være et lavere udgiftsniveau over perioden.
Derudover påregnes at reducere en række medarbejderrelaterede udgifter:
Den centralt finansierede frugtordning udfases i 2014. Herefter kan centre og enheder
selv beslutte at finansiere frugtkøb.
Den nuværende papirudgave af personalebladet udfases. I stedet arbejdes med en
enkelt flyer i almindeligt printet papir, som leder læseren hen på kommunens intranet.
Bruttolønsordningen, som finansierer køb af telefon og togkort til medarbejdernes
privatforbrug mv. udfases med effekt fra 2015. Denne ordning har været gennemført en
årrække og haft faldende tilslutning. I 2014 har kun 120 medarbejdere valgt at benytte
tilbuddet, hvilket er lavere end forventet.
Budgettet til lederforumsmøder og lign reduceres.
Budget til at finansiere lean-relaterede aktiviteter reduceres. Dette er muligt, fordi lean
er blevet en integreret del af kommunens arbejdsmetode og ikke længere kræver et
særskilt fokus.
Puljen til at finansiere konsulentbistand, fremme af værdier og samhørighed o.lign,
reduceres. Puljen er ikke været anvendt fuldt ud i de sidste to år og kan derfor reduceres.
Ved at lade disse budgetposter halvere eller bortfalde, vil en stor del af administrationens
behov for ekstraordinær finansiering til stabil it-drift kunne findes.
Administrationen har således fundet en vej til at håndtere problemet internt.
Det må dog ikke underkendes, at disse interne finansieringskilder vil have konsekvenser for
medarbejderne. Derfor bør MED-systemet høres, hvorefter direktion træffer den endelige
beslutning.
De væsentligste it-investeringer kan dog iværksættes omgående, da de ikke finansieres af
de medarbejderrelaterede budgetter.
Administrationen fremlægger tillige et budgetønske for opgradering af it-driftens
fremadrettede behov. Budgetønsket omhandler behovet for at styrke overgangen til den
fælles kommunale rammearkitektur.
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Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2014
Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.
Troels Moe (I) havde forladt mødet.
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Økonomiudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

11
14/5581
00.30.00S00
Økonomiudvalget - Åben sag
12.06.2014
Politik og Borgerservice
Marianne Nyborg

Budget 2015-2018: Råderumsforslag, budget- og
anlægsønsker samt politiske bestillinger
Resume
Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker
På aprilseminaret den 11.-12. april besluttede kommunalbestyrelsen, at administrationen
skulle præsentere et samlet økonomisk råderum på 21 mio. kr. i budget 2015-2018.
Kommunalbestyrelsen besluttede, at administrationen frem mod Augustkonferencen skulle
arbejde med at forberede et første bud på dette råderum. Administrationen har udarbejdet
råderumsforslag for -3,8 mio. kr. samt budgetønsker for 5,6 mio. kr. på økonomiudvalgets
område. Fagudvalgene skal på junimøderne forholde sig til råderumsforslag samt budgetog anlægsønsker inden de bliver genstand for drøftelse på Augustkonferencen.
Politiske bestillinger
På aprilseminaret den 11.-12. april fremlagde kommunalbestyrelsen desuden en række
politiske bestillinger til administrationen. Fagudvalgene skal på junimøderne forholde sig til
administrationens baggrundsnotater, der leverer svar på de politiske bestillinger. Notaterne
vil indgå i det samlede materiale til augustkonferencen.

Forslag
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget:




Beslutter hvilke råderumsforslag og budgetønsker, der skal gå
videre til politiske drøftelse på Augustkonferencen.
Tager administrationens svar på de politiske bestillinger til
efterretning.

Sagsfremstilling
1. Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker
På aprilseminaret den 11.-12. april besluttede kommunalbestyrelsen, at
administrationen skulle præsentere et økonomisk råderum på 21 mio. kr. i budget
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2015-2018. Heraf skulle de 3,2 mio. kr. findes inden for Økonomiudvalgets område.
Kommunalbestyrelsen besluttede, at administrationen frem mod Augustkonferencen
skulle arbejde med at forberede et første bud på dette råderum. Fagudvalgene skal
på junimøderne forholde sig til råderumsforslag samt budget- og anlægsønsker
inden de bliver genstand for drøftelse på Augustkonferencen.
På økonomiudvalgets område har administrationen udarbejdet:
·
·
·

Råderumsforslag for -3,8 mio. kr.
Budgetønsker for 5,6 mio. kr.
Anlægsønsker for 0 mio. kr.

Se bilag 1A for en oversigt over råderumsforslag og budgetønsker på
økonomiudvalgets område. Se bilag 1B for en nærmere beskrivelse af forslagene.
2. Politiske bestillinger
På aprilseminaret den 11.-12. april fremlagde kommunalbestyrelsen desuden en
række politiske bestillinger til administrationen. Fagudvalgene skal på junimøderne
forholde sig til administrationens baggrundsnotater, der leverer svar på de politiske
bestillinger. Notaterne vil indgå i det samlede materiale til augustkonferencen.
Se bilag 2A for en oversigt over de politiske bestillinger på økonomiudvalgets
område. Se bilag 2B for baggrundsnotat.

Økonomi/personale
Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker indgår som en del af budgetprocessen for
budget 2015-2018. Forslagene vil indgå i budgetmaterialet til Augustkonferencen.

Kommunikation
Forslagene vil forud for Augustkonferencen blive lagt på Hørsholm Kommunes internet.

Sagens tidligere behandling
Intet at tilføje

Bilag
-

Oversigt over råderumsforslag, budget- og anlægsønsker budget 2015-2018 ØU.xlsx
Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker ØU, Budget 2015-2018
Politiske bestillinger ØU 2015-2018.xls
Notat om Sjælsmark Kaserne 2.docx

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2014
·
·

Økonomiudvalget besluttede, at følgende forslag går videre til politisk drøftelse på
augustkonferencen:
Råderumsforslag for - 3,8 mio. kr.
Budgetønsker for 5,6 mio. kr.
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·

Anlægsønsker for 0 mio. kr.
Endvidere tog økonomiudvalget administrationens svar på de politiske bestillinger til
efterretning.
Troels Moe (I) havde forladt mødet.
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Økonomiudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

12
14/1022
00.01.00A00
ØU - Lukket sag
12.06.2014
Politik og Borgerservice
Anne Holmegaard

Køb af båd- og stejleplads i Rungsted

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2014
Økonomiudvalget besluttede at godkende administrationens indstilling. Henrik Klitgaard (B)
stemte imod.
Troels Moe (I) havde forladt mødet.
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Økonomiudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

13
13/21214
06.00.05P15
MPU-ØU-KB - Åben sag
12.06.2014
Politik og Borgerservice
Jens Anders Johnsen

Tillæg 1 til spildevandsplan 2012-2016,
separatkloakering i Rungsted Nord-endelig
godkendelse
Resume
Tillæg 1 til spildevandsplan 2012-2016 har været i offentlig høring i 8 uger, og der er
indkommet en kommentar.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Miljø- og planlægningsudvalget over for Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen indstiller, at tillæg nr. 1 til Hørsholm Kommunes spildevandplan
2012-2016, separatkloakering af Rungsted Nord, vedtages.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 27. januar 2014 at fremlægge udkast til tillæg
til spildevandsplan for Hørsholm Kommune i offentlig høring. Tillægget er et supplement til
spildvandplan 2012-2016 og omhandler separatkloakering af Rungsted Nord. Der henvises
til den tidligere sagsfremstilling for nærmere beskrivelse af tillæggets indhold.
Udkast til tillæg nr. 1 til Hørsholm Kommunes spildevandplan 2012-2016,
separatkloakering af Rungsted Nord har været annonceret i Ugebladet og på kommunens
hjemmeside, og alle har haft mulighed for at kommentere tillægget og komme med
indsigelser i 8 uger. Der er i perioden kommet én kommentar til tillægget, fra Fritz Reuther.
Kommentaren drejede sig om rent økonomiske forhold ved tillægget og er i samarbejde
med Hørsholm Vand besvaret med mail den 3. marts 2014.

Økonomi/personale
Tillægget til spildevandsplanen har ikke nogen umiddelbare økonomiske konsekvenser for
Hørsholm Kommune.

Kommunikation
Tillæg til spildevandsplan vil blive offentliggjort på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

Sagens tidligere behandling
Politisk behandling af udkast til tillæg med beslutning om at sende udkast i offentlig høring:
MPU: 18. december 2013
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ØU: 16. januar 2014
KB: 27. januar 2014

Bilag
-

Forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2012-2016, Kloakseparering i Rungsted Nord.pdf
16168 Brev fra Fritz Reuther.pdf
16169 Kvitterin ti Fritz Reuther.pdf
23570 Brev 2 fra Fritz Reuther.pdf
23571 Svar til Fritz Reuther.pdf

Noter til bilag
-

Tillæg 1. til spildevandsplan 2012-2016, separatkloakering i Rungsted Nord.
Brev fra Fritz Reuther af den 11. februar 2014
Kvittering for brev fra Fritz Reuther af den 12. februar 2014
Brev fra Fritz Reuther af den 21. februar 2014
Svar til Fritz Reuther af den 3. marts 2014

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 22-05-2014
Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, at tillæg nr. 1 til Hørsholm Kommunes spildevandplan 2012-2016,
separatkloakering af Rungsted Nord, vedtages.

Fraværende:
Thorkild Gruelund (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2014
Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og
Planlægningsudvalgets indstilling.
Troels Moe (I) havde forladt mødet.
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Økonomiudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
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Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

14
14/3316
06.00.05P00
MPU - ØU - KB - Åben sag
12.06.2014
Politik og Borgerservice
Frank Steen

Miljømål for Hørsholm Vand ApS 2014 - Forbedring
af badevandskvalitet og kvaliteten af
overfladevand i søer og vandløb
Resume
Kommunalbestyrelsen besluttede den 29.9.2013 et nyt princip for separatkloakering for
Rungsted Nord. Det blev desuden besluttet at modellen også skulle danne grundlag for
kloakeringsprincipper for tilsvarende områder i kommunen. Den 27-01 2014 godkendte
kommunalbestyrelsen endvidere at forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2012-2016 om
separatkloakering i Rungsted Nord til fremlæggelse i offentlig høring.
Formålet med spildevandsplanen og den nævnte separatkloakering er at forbedre
badevandskvaliteten og kvaliteten af overfladevand i søer og vandløb i Hørsholm Kommune
gennem reduktion af overløb af spildevand til recipienter.
For at fremme opfyldelsen af dette Miljømål skal Hørsholm Vand ApS bidrage med en
række tiltag.

Forslag
Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget
og Kommunalbestyrelsen at godkende ”Miljømål for Hørsholm Vand ApS 2014 – Forbedring
af badevandskvalitet og kvaliteten af overfladevand i søer og vandløb.”

Sagsfremstilling
Et miljømål er kommunens værktøj til at pålægge et forsyningsselskab aktiviteter, der går
ud over selskabets normale driftsopgaver og har gavnlige effekter på det omgivende miljø.
Miljømål udmøntes i konkrete aktiviteter, og ved at kommunen fastsætter målene, kan
selskabet finansiere udgifterne til opgaverne via taksterne ud over det driftsmæssige
prisloft.
Kommunalbestyrelsen vedtog den 24.09.2012 et miljømål om at pålægge Hørsholm Vand
ApS at igangsætte et udvidet måle- og kontrolprogram i kommunen.
Forsyningssekretariatet fandt dog efterfølgende, at det vedtagne mål ikke levede op til
betingelserne for et miljømål efter vandsektorlovgivningen og godkendte derfor ikke, at
Hørsholm Vand ApS kunne indregne driftsomkostninger til måle- og kontrolprogrammet i
selskabets prisloft. Måle- og kontrolprogrammet er derfor aldrig blevet iværksat.
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Det er Forsyningssekretariatet opfattelse, at måle- og kontrolprogrammet ikke i sig selv
kan udgøre et miljømål, men at der efter omstændighederne kan være tale om et tiltag til
opfyldelse af et miljømål, såfremt der f.eks. samtidig stilles skærpede krav til Hørsholm
Vand ApS" udledning ved overløbsbygværker. I så fald vil der være muligt for Hørsholm
Vand ApS at indregne omkostningerne til programmet i selskabets prisloft.
Derfor foreslås det nu, at der gennemføres en række konkrete aktiviteter herunder et
monitoreringsprogram, som led opfyldelsen af et konkret fastsat miljømål. om forbedring af
badevandskvaliteten og kvaliteten af overfladevand i søer og vandløb i Hørsholm Kommune
gennem reduktion af overløb af spildevand til recipienter.
Der er derfor udarbejdet et forslag til nyt miljømål, som er vedlagt som bilag.
Som yderligere begrundelse overfor Forsyningssekretariatet er der af Kommunalbestyrelsen
den 29.9.2013 truffet beslutning om en ny model for separatkloakering for Rungsted Nord.
Det blev desuden besluttet, at modellen også skulle danne grundlag for
kloakeringsprincipper for tilsvarende områder i kommunen. Den 27-01- 2014 godkendte
kommunalbestyrelsen endvidere, at forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2012-2016 om
separatkloakering i Rungsted Nord til fremlæggelse i offentlig høring.
Formålet med spildevandsplanen og den nævnte model for separatkloakering er at forbedre
badevandskvaliteten og kvaliteten af overfladevand i Hørsholm Kommune gennem
reduktion af overløb af spildevand til recipienter.
Det er Hørsholm Vand ApS, som skal gennemføre de konkrete tiltag, som er nødvendige for
at sikre opfyldelse af de fastsatte recipientkvalitetskrav og øvrige miljømål. Et af de
nødvendige tiltag er etablering af et monitoreringsprogram, som skal sikre, at
recipientkvalitetskrav overholdes. Det pågældendes tiltag vil for Hørsholm Vand ApS
indebære initiale anlægsinvesteringer samt derefter en række løbende driftsomkostninger
til sikring af kontinuitet i afrapporteringen af kvalitetstilstanden for de berørte recipienter.
Det er en betingelse for, at Hørsholm Vand ApS kan indregne driftsomkostningerne til de
nødvendige tiltag i selskabets prisloft efter vandsektorlovgivningen, at der er tale om
opfyldelse af et miljømål, som er besluttet af enten staten eller kommunalbestyrelsen, jf. §
4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1048 af 29. oktober 2012 om driftsomkostninger til
gennemførelse af miljømål og servicemål.
Det er således vigtigt for at kunne idriftsætte måleprogrammet i 2015, at Miljømålet
godkendes og fremsendes til Forsyningssekretariatet inden 15. april. Hørsholm Vand har
derfor fremsendt Miljømålet til Forsyningssekretariatet inden den 15. april med forbehold
for Kommunalbestyrelsens vedtagelse af miljømålet.
Såfremt tillægget til spildevandsplanen ikke måtte blive godkendt eller andre forhold vil
gøre sig gældende, som vil medføre ændringer i Hørsholm Vands aktiviteter skal dette
dokumenteres overfor Forsyningssekretariatet.
I bilaget er det konkrete mål samt tilhørende aktiviteter formuleret. Dette miljømål vil
erstatte det gamle miljømål fra 24.9.2012.

Økonomi/personale
Vedtagelsen af miljømålet har ikke direkte konsekvenser for Hørsholm Kommune, da
udgifterne til at efterkomme miljømålet ligger hos Hørsholm Vand ApS. Selskabet vil
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finansiere udgifterne over taksterne for afledning af spildevand. Hørsholm Vand ApS har
foretaget følgende beregning:
Miljømålets økonomiske konsekvenser pr. husstand:
Standardforbr. for familie på 2 voksne og 2 børn 150 m3/år
Årlig drift
Kubikmeter spildevand solgt 2013
Årlig drift pr. m3
Anslået merudgift pr. år pr. husstand

272.120 kr. /år
1.246.742 m3
0,22 kr./m3
32,74 kr./år

Sagens tidligere behandling
MPU 29.8.2012
ØU 13.9.2012
KB 24.9.2012

Bilag
- Miljømål for Hørsholm Vand ApS - Forbedring af badevandskvalitet og kvaliteten af
overfladevand i søer og vandløb - version 11. april 2014

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 22-05-2014
Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at
godkende ”Miljømål for Hørsholm Vand ApS 2014 – Forbedring af badevandskvalitet og
kvaliteten af overfladevand i søer og vandløb.”

Fraværende:
Ove Petersen (V), Thorkild Gruelund (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2014
Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra Miljø- og
Planlægningsudvalget.
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Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

15
14/1756
05.01.02G00
MPU - ØU - KB - Åben sag
12.06.2014
Politik og Borgerservice
Anne Winstrup

Hovedgaden - Frigivelse af midler til opstilling af
pullerter
Resume
Det blev på augustkonferencen i 2013 drøftet, hvorledes bymidten bedre kunne sikres mod
blandt andet rambuktyverier og anden uønsket indtrængen.
På budgettet for 2014 blev der afsat 600.000 kr. til placering af pullerter/steler på en sådan
måde, at bymidten blev aflukket for uvedkommende kørsel.

Forslag
Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen anbefaler:
-

at godkende forslag til placering af pullerter, samt bemyndiger administrationen til
at indgå aftale med Ejerforeningen Hørsholm
Centerbebyggelse om placering og fremtidig vedligeholdelse af pullerter på arealer,
der er ejet af ejerforeningen,

-

at det afsatte rådighedsbeløb på 600.000 kr. i 2014 søges frigivet,
at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015-18 afsættes afledt drift.
Beløbets størrelse vil blive fremlagt på mødet.

Sagsfremstilling
Der er i dag placeret pullerter mod Rungstedvej, Usserød Kongevej ved Apotekstorvet og
ved Kulturhus Trommen.
Afspærringerne er i sin tid etableret for at hindre kørsel – bl.a. varetilkørsel til
forretningerne - i Hovedgaden. Sikringen har nu også et formål som værn mod
rambuktyverier.
Pullerterne i dag skal låses op og fjernes inden man kører ind, hvorefter de skal
genplaceres og låses. Det er en lidt besværlig løsning, der giver mulighed for, at man
”glemmer” at lukke efter sig.
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Fiskemand, pølsemand, Vej og Parks driftspersonale og Beredskabet har nøgler til
pullerterne. Øvrig adgang til Hovedgaden skal søges hos Vej og Park, og nøgle udleveres til
ansøger mod fremvisning af underskrevet tilladelse på Materielgården, hvor nøglen skal
afleveres igen.
For at give en bedre sikring og en mere fleksibel administration foreslås etableret nye mere
robuste pullerter med en mere sikker åbne/lukke funktion, med en placering, så hele
bymidten dækkes og med en mere enkel administration.
Placeringerne er vist på oversigtsplan og detailplanerne (Bilag 3 og 4).
De nye pullerter er valgt i en sikringsklasse, så en bil på 1000 kg kan køre ind i pullerten
med 10 km./timen uden, at pullertens funktion ændres. Det er den sikringsklasse, der i dag
anvendes lignende steder. Næste sikringsklasse anvendes ved ambassader o.lign.
Mod Rungstedvej etableres 1 fuldautomatisk pullert med elektronisk styring og 5 faste
pullerter.
Ved Kulturhus Trommen, Bibliotekstorvet etableres 1 fuldautomatisk pullert med
elektronisk styring og 4 faste pullerter.
Ved Apotekstorvet ud mod Usserød Kongevej etableres 1 semiautomatisk pullert og 3 faste
pullerter.
I gyden mellem Kulturhus Trommen og Hafniahus etableres 3 faste pullerter, hvor den ene
kan fjernes med nøgle.
I passagen mellem Midtpunkt og Hafniahus etableres 2 faste pullerter, hvor den ene kan
fjernes med nøgle.
Til Hørsholm Kommune fremstilles en unik specialnøgle til oplåsning af den
semiautomatiske pullert og de faste, der kan fjernes. I dag er det en alm. trekantsnøgle,
der er nem at skaffe.
Funktionen af pullerne er beskrevet i Bilag 1.
I fremtiden vil ansøgere til adgang til Hovedgaden blive henvist til adgangen fra
Rungstedvej og adgangen ved Kulturhus Trommen, hvor der er fuldautomatiske
elektroniske pullerter. Funktionen af disse fuldautomatiske pullerter er beskrevet i Bilag 2
ved nogle eksempler på anvendelsen.
Det nye pullertsystem har været forelagt Beredskabet, der har sagt OK for fornyelsen. Der
skal være en drøftelse igen med Beredskabet i forbindelse med detailplaceringen af
pullerterne.
På 2 af de foreslåede placeringer er pullerterne placeret på Ejerforeningen Hørsholm
Centerbebyggelses areal. Administrationen tager kontakt til ejerforeningen for at få
bekræftelse på, at pullerterne kan opstilles på arealet.
Det skal bemærkes, at der efter opstilling af ovenstående i alt 20 pullerter fortsat er steder,
hvor der ikke er optimalt sikret:
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Passagen ved Jyske Bank. Der etableres en midlertidig sikring
med en af de gamle eksisterende pullerter indtil
anlægsarbejderne efter det nye center er afsluttet. Efterfølgende
etableres en fast pullert af samme type som de nye.
Passage gennem gård ved Jyske Banks ejendom.
Administrationen vil tage kontakt til Jyske Bank for at orientere
dem om arbejdet og opfordre dem til at få etableret en lignende
pullert i portadgangen.
Passage ved Midtpunkt. På stedet er placeret den samme type
faste pullert, som der p.t. i dag er i Hovedgaden.
Administrationen vil tage kontakt til Midtpunkt for at orientere
dem om arbejdet med de nye pullerter, og opfordre dem til at få
etableret lignende pullerter i passagen.

Arbejdet med etablering af de nye pullerter forventes udført samtidigt med gennemførelsen
af de nye belægningsarbejder i gågaden.

Økonomi/personale
Etablering af de nye pullerter er pt. i udbud. Licitationen afholdes den 20. maj.
Til Miljø-og Planlægningsudvalgets møde vil pris for etablering og drift kunne fremlægges.
Det forventes, at tilbuddet vil holde sig inden for det afsatte beløb på 600.000 kr.
Hvis det ikke er tilfældet ønskes den resterende del af beløbet finansieret over
renoveringen af Hovedgaden.
Bevillingsskema
Beløb
Tillægsbevilling
Politikområde:11

Drift/anlæ Indeværend Overslagså Overslagså Overslagså
g m.v.
e år -2014 r 1 - 2015 r 2- 2016
r 3-2017
Drift

0

Politikområde:

I alt
Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)
Politikområde:11
Stednr. 223826 Steler
/pullert

0

Anlæg

600.000

Politikområde:

I alt

600.000

0
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Kommunikation
Der vil blive informeret på hjemmesiden om arbejdet, når det går i gang.

Sagens tidligere behandling
Sagen er ikke tidligere behandlet.

Bilag
-

Forskellige modeller af pullerter. BILAG 1
Fuldautomatiske pullerter - Eksempler på anvendelse. BILAG 2
BILAG 3. Oversigtskort.pdf
Pullerter. Placeringsdokumenter. BILAG 4
BILAG 5 - Indgang til Midtpunkt fra Taxa-parkeringsplads ved Usserød Kongevej
BILAG 5 - Hovedgaden. Indgang ved nr. 35.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 22-05-2014
Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler, at den afledte drift på 20.000 kr. årligt
indarbejdes i den videre budgetlægning fra 2015 og frem.
Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Fraværende:
Thorkild Gruelund (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2014
Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og
Planlægningsudvalgets indstilling.
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16
14/7937
04.01.10P20
MPU - ØU - KB - Åben sag
12.06.2014
Politik og Borgerservice
Kirsten Haugaard

Frigivelsen af midler til nye badebroer og bademole
i 2014
Resume
I budgetaftalen for 2013-2016 blev der afsat 250.000 kr. i 2013 og 250.000 i 2014 til
etablering af flere badebroer.
Administrationen præsenterer forslag til udmøntning af midlerne, der er afsat i 2014.

Forslag
Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen anbefaler:







at godkende forslaget om etablering af badebro ved
parkeringspladsen langs Rungsted Strandvej suppleret med en
trappe og en bademole uden på kystsikringen (forslag A) eller
at godkende forslaget om etablering af badebro ved
strandgrunden på Rungsted Strandvej 280 udfor Mikkelborg
bebyggelsen og badebro ved det nye strandareal udfor Kokkedal
Skov ved Kokkedal Allé (forslag B1 og B2)
at det afsatte rådighedsbeløb for 2013 og 2014 på i alt 507.300
kr. frigives
at der gives en tillægsbevilling på 25.000 kr. til afledt drift i 2014
at der ved budgetforhandlingerne 2015-2018 afsættes 125.000
kr. til afledt drift til op- og nedtagning, samt istandsættelse.

Sagsfremstilling
I budgetaftalen for 2013-2016 blev der afsat 250.000 kr. i 2013 og 250.000 i 2014 til
etablering af flere badebroer.
Administrationen har undersøgt mulighederne for at placere flere badebroer langs
Øresundskysten. Kort over mulige placeringer ses på bilag 1.
Herunder beskrives de tre muligheder:
A - Ved parkeringspladsen langs Rungsted Strandvej lige nordfor Bukkeballevej
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Badebroen anlægges vinkelret på kysten, så de badene kommer forbi tangen i vandkanten.
Badebroen kombineres med en badeterrasse inderst, hvorfra der går trapper op til
parkeringspladsen. Badeterrasse og trapper bygges udenpå eksisterende kystsikring.
Anlægget etableres i forlængelse af reetablering af den eksisterende kystsikring, som
forventes afsluttet sidst i 2014. Anslået pris: 250.000 kr.
Fordelene ved denne placering er, at det sker i forbindelse med en parkeringsplads, så der
ikke opstår uhensigtsmæssig parkering lang Strandvejen og de tilhørende beboelsesveje.
Placeringen udenpå kystsikringen betyder samtidig, at der er mulighed for at skabe en
spændende og lidt anderledes bademulighed. Placeringen tilgodeser endvidere et stort
boligområde bagved Strandvejen.
B1 og B2 – Ved Strandgrunden, Rungsted Strandvej 280 og ved det nye
strandareal udfor Kokkedal skov ved Kokkedal Allé
Begge steder anlægges badebroerne vinkelret på kysten, så de badene kommer forbi
tangen i vandkanten. Anslået pris: 250.000 kr. for begge badebroer
Ved strandgrunden, Rungsted Strandvej 280 tilgodeses de borgere, der bor i Mikkelborg
bebyggelsen og boligområderne bag ved denne. Strandgrunden er et lille fritidsområde, der
kan blive mere attraktivt end i dag. Tiltaget bør suppleres med bænke og cykelstativer.
Den nærmeste parkeringsplads findes ca. 350 meter nord for arealet. På længere sigt kan
det overvejes, om der skal etableres en lille parkeringsplads i den nordlige ende af arealet.
Ved det nye strandareal udfor Kokkedal skov ved Kokkedal Allé findes et lille naturområde,
der har mere naturkarakter end de øvrige kommunale arealer langs Øresundskysten. Det
er nemt at komme til området på cykel. Dels gennem Kokkedalskoven, hvorved det kan
betjene boligområderne vest for skoven, men også fra Strandvejen, hvor man kan cykle og
gå fra boligområderne syd for skoven. Tiltaget bør suppleres med cykelstativer og
affaldsspande. Der findes ingen parkeringspladser udfor arealet, men den offentlige
parkeringsplads ved Strandvejen findes ca. 1 km syd for arealet.
Forundersøgelser og drift
Det må forventes, at placeringen ved parkeringspladsen – forslag A ikke kan nås denne
sommer, da broen under alle omstændigheder skal placeres efter, at den eksisterende
kystsikring er blevet repareret. Men den vil kunne blive etableret i 2015.
Alle tre badebroer bygges som den nye badebro ved Rungsted Badestrand. Broerne
monteres i havbunden og forankringen bliver stående året rundt. Trædækket, der ligger
ovenpå tages op om vinteren. Udgiften til op- og nedtagning, transport til opbevaring på
Materielgården, samt eventuelle reparationer skønnes til at være 25.000 kr. årligt pr. bro,
hvis der vælges forslag B1 og B2. Ved forslag A skønnes udgiften at være i alt 50.000 kr.
årligt.
Der blev ikke indarbejdet afledt drift af badebroerne i forbindelse med budgetaftalen 20132016 idet forslaget er et politisk ønske.
Hvis en badebro står fast i vandet hele vinteren er der risiko for, at den ødelægges af
isskruninger, stormflod og vinterstorme. Dette er baggrunden for, at der anbefales
badebroer, der tages op om vinteren med de deraf følgende driftsudgifter.
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Da broerne nemt kan afmonteres og eventuelt placeres andre steder, kolliderer forslagene
ikke med andre langsigtede planer for kystens benyttelse eller udformning.
Det vurderes, at etableringen af badebroerne ikke vil give yderligere problemer med tang
eller sandflytning.
Status for afsatte midler i 2013 til badebroer
Det blev besluttet, at midlerne fra 2013 skulle anvendes til etablering af badebro ved
strandgrunden Rungsted Strandvej 168, samt renovering af en af badebroerne på Rungsted
Strand.
Forarbejdet til en badebro ved Rungsted Strandvej 168 er stadig i gang og broen forventes
opsat i løbet af sommeren. På Rungsted Badestrand repareres en af de små gamle
badebroer med ekstra brofag og nye trapper.
Ved en fejl blev dagsordenpunktet fra den 26/6 – 2013 ikke videresendt til Økonomiudvalg
og Kommunalbestyrelse.

Økonomi/personale
Bevillingsskema
Beløb
Tillægsbevilling
Politikområde: 11
Badebroer

Drift/anlæ Indeværend Overslagså Overslagså Overslagså
g m.v
e år
r1
r2
r3
Drift

25.000

125.000

125.000

125.000

25.000

125.000

125.000

125.000

0

0

0

Politikområde:

I alt
Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)
Politikområde: 11
020120 – badebroer

Anlæg

507.300

Politikområde:

I alt

507.300

Sagens tidligere behandling
MPU – 28. maj 2013
MPU – 26. juni 2013

Bilag
-

Bilag 1_Badebro placeringer.pdf
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Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 22-05-2014
Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen anbefaler:






at godkende forslaget om etablering af badebro ved
strandgrunden på Rungsted Strandvej 280 udfor Mikkelborg
bebyggelsen og badebro ved det nye strandareal udfor Kokkedal
Skov ved Kokkedal Allé (forslag B1 og B2)
at det afsatte rådighedsbeløb for 2013 og 2014 på i alt 507.300
kr. frigives
at der gives en tillægsbevilling på 25.000 kr. til afledt drift i 2014
at der ved budgetforhandlingerne 2015-2018 afsættes 125.000
kr. til afledt drift til op- og nedtagning, samt istandsættelse.

Fraværende:
Thorkild Gruelund (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2014
Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og
Planlægningsudvalgets indstilling, idet de 25.000 kr. til afledt drift i 2014 afholdes indenfor
budgettet, og fremadrettede driftsudgifter med 125.000 kr. indgår i budgetforhandlingerne
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17
12/6865
01.02.05P16
MPU, ØU, KB - Åben sag
12.06.2014
Politik og Borgerservice
Peter Schulz Schovsbo

Forslag til Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan
2013-2025
Resume
Forslag til Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025 fremlægges med henblik på
offentlig høring i perioden fra uge 26 til uge 38. Kommuneplantillægget er udarbejdet på
baggrund af høringssvar fra Naturstyrelsen i forbindelse med forslag til Lokalplan 153, for
et område syd for Bybjergvej til bl.a. detailhandel. Lokalplanforslaget har været fremlagt i
offentlig høring i perioden fra uge 5 til uge 13.

Forslag
Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsen anbefaler, at:
1) Godkende forslag til Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025 til offentlig
fremlæggelse i perioden fra uge 26 til uge 38. Kommuneplantillægget ændrer
rammeområde 1.BE6 fra blandet bolig- og erhvervsområde til centerområde og er
en forudsætning for at give mulighed for anvendelse til detailhandel med
udvalgsvarer inden for ramme- og lokalplanområdet.
2) Godkende at forslag til Lokalplan 153 sendes i ny høring i samme periode som
kommuneplantillægget og tilrettet i overensstemmelse med Naturstyrelsens
høringssvar.
Øvrige indkomne høringssvar, seks i alt, vil blive behandlet efter endt høringsperiode og i
forbindelse med endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 1 og Lokalplan 153.

Sagsfremstilling
Forslag til Lokalplan 153, for et område syd for Bybjergvej til detailhandel, helårsboliger og
kontor- og serviceerhverv, har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 31.
januar 2014 til den 28. marts 2014.
Naturstyrelsen, som er overordnet myndighed på planområdet, har gjort indsigelse mod
lokalplanforslaget med den begrundelse, at lokalplanforslagets anvendelsesbestemmelse til
butikker ikke er forenelig med områdets beliggenhed uden for centerstrukturen.
Centerstrukturen består af Hørsholm Bymidte, bydelscentrene Rungsted Bytorv og
Ådalsparken samt en række mindre lokalcentre. Blandede bolig- og erhvervsområder er
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således ikke en del af centerstrukturen. Muligheden for anvendelse til butikker, som
beskrevet i kommuneplanens rammebestemmelser for disse områder, er således ikke til
stede. Det gælder områderne 1.BE5, 1.BE2, 1.BE1 og 1.BE6 langs Usserød Kongevej.
På den baggrund har administrationen fået udarbejdet en såkaldt statistisk
bymidteafgrænsning, der afdækker den faktiske bymidte i Hørsholm. Metoden er beskrevet
i planloven, og den statistiske metode er grundlaget for kommunens ændring af
bymidteafgrænsningen i centerstrukturen. Analysen har vist, at områderne 1.BE1 og 1.BE6
begge er fuldt omfattet af den faktiske bymidteafgrænsning.
På baggrund af analysen har administrationen udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg
1 for rammeområde 1.BE6, der udgør lokalplanområdet. Kommuneplantillægget ændrer
rammeområdet fra blandet bolig- og erhvervsområde til centerområde, og muliggør således
intentionen fra Kommuneplan 2013-2025 og lokalplanforslagets anvendelsesbestemmelse
om, at der i området kan lokaliseres butikker.
Forslag til ændring af lokalplanforslag
På baggrund høringssvaret fra Naturstyrelsen anbefales det, at der foretages følgende
ændringer i forslag til Lokalplan 153, inden forslaget sendes i ny høring sammen med
forslag til Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025.
Redegørelse:
Forslag til Lokalplan 153 giver mulighed for en anvendelse til detailhandel med
udvalgsvarer. Området er ikke omfattet af Hørsholm Bymidte, ej heller afgrænsningen af et
bydelscenter eller et lokalcenter. Der er derfor udarbejdet tillæg til Kommuneplan 20132025, der ændrer rammeområdet fra blandet bolig- og erhvervsområde til centerområde,
hvorefter området udgør en del af centerområdet Bymidten.
Bestemmelser:
§ 3.1 Området er omfattet af centerområdet Bymidten og må kun anvendes til detailhandel
i form af udvalgsvarer, helårsboliger og kontor- og serviceerhverv.
§ 3.2 Inden for lokalplanområdet må der højest etableres eller indrettes et bruttoetageareal
på 1.000 m2 til detailhandelsformål.
§ 3.3 Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte detailhandelsvirksomhed må ikke
overstige 1000 m2.
Videre proces
Der er i perioden for den offentlige fremlæggelse af forslag til Lokalplan 153 indkommet i
alt seks høringssvar. Alle høringssvar vil blive behandlet i forbindelse med endelig
vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg 1 og forslag til Lokalplan 153.

Sagens tidligere behandling
TMU 26.08.2009
MPU 26.04.2012
MPU 19.12.2012
MPU 18.12.2013
ØU 16.01.2014
KB 27.01.2014
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Bilag
-

Bilag 1_Forslag til Lokalplan 153
Bilag 3_ Statistisk bymidteafgrænsning
Bilag 4_Høringssvar fra Naturstyrelsen

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 22-05-2014
Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsen, at:
1) Godkende forslag til Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025 til offentlig
fremlæggelse i perioden fra uge 26 til uge 38. Kommuneplantillægget ændrer
rammeområde 1.BE6 fra blandet bolig- og erhvervsområde til centerområde og er en
forudsætning for at give mulighed for anvendelse til detailhandel med udvalgsvarer inden
for ramme- og lokalplanområdet.
2) Godkende at forslag til Lokalplan 153 sendes i ny høring i samme periode som
kommuneplantillægget og tilrettet i overensstemmelse med Naturstyrelsens høringssvar.
Øvrige indkomne høringssvar, seks i alt, vil blive behandlet efter endt høringsperiode og i
forbindelse med endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 1 og Lokalplan 153.

Fraværende:
Thorkild Gruelund (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2014
Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og
Planlægningsudvalgets indstilling.
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18
13/1081
07.00.00P00
MPU-ØU-KB - Åben sag
12.06.2014
Politik og Borgerservice
Jannik Lund Olsen

Affaldsplan 2014 i høring
Resume
På Miljø og Planlægningsudvalgsmøde d. 2. april 2014 blev udvalget orienteret om den
igangsatte planproces med udarbejdelse af Affaldsplan 2014 samt en tidsplan for arbejdet.
Hermed fremlægges forslag til en fælles affaldsplan for de 4 interessentkommuner Allerød,
Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal. Planen skal sendes videre til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen med henblik på at sende planen i offentlig høring.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget
og Kommunalbestyrelsen, at forslag til Affaldsplan 2014 godkendes til at sendes i offentlig
høring i minimum 8 uger.

Sagsfremstilling
Den nye affaldsplan skal ifølge affaldsbekendtgørelsen gælde for perioden 2014 til 2018, og
den skal dække perioden for 2014 til 2024, begge år inklusive. De 4 interessentkommuner
har valgt at sætte fokus på arbejdet frem til 2020.
Affaldsplanen skal træde i kraft den 1. oktober 2014. Men på grund af at høringsperioden
løber hen over sommerferien forlænges den lovpligtige høringsperiode på 8 uger til knapt
12 uger – det vil sige til slutningen af september. Derved vil planen først kunne blive
endelig vedtaget i alle 4 interessentkommuner i december 2014.
Forslag til Affaldsplan 2014 består af 2 dele: Affaldsplan 2014 og Affaldsstatus 2012.
Affaldsplan 2014
Affaldsplan 2014 omhandler de overordnede mål for de 4 interessentkommuners indsats
med hensyn til alt affald, der genereres i kommunerne. Herudover er der beskrevet
konkrete mål og initiativer for affald fra husholdninger og erhverv samt en tidsplan for den
forventede rækkefølge for gennemførelsen af initiativerne.
Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal de kommunale affaldsplaner udarbejdes med
udgangspunkt i den nationale Ressourceplan. Men da denne ikke foreligger på tidspunktet
for udarbejdelse af forslag til Affaldsplan 2014, er der taget udgangspunkt i
målsætningerne i den nationale Ressourcestrategi.
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Den kommunale affaldsplan er ikke i sig selv bindende for borgere og virksomheder, men
danner plangrundlag for de ordninger, der etableres og drives af kommunerne.
Ordningerne beskrives i de 4 interessentkommuners affaldsregulativer, som er bindende for
borgere og virksomheder.
I forslag til Affaldsplan 2014 er der udpeget 9 fokusområder og deres overordnede
målsætninger, men pga. den endnu ikke vedtagne nationale Ressourceplan, så er der ikke
fastlagt konkrete tiltag for hvert fokusområde. Initiativerne består blandt andet af
forundersøgelser, forsøg og efterfølgende evaluering. I planperioden forventes nogle af
disse forsøg at resultere i forslag til konkrete tiltag, som vil blive fremlagt for politikerne i
de enkelte kommuner.
Affaldsstatus 2012
Affaldsstatus 2012 indeholder en opgørelse over de indsamlede mængder affald for 2012,
samt en oversigt over affaldsmængderne for de seneste 5 år dvs. 2008 - 2012. Disse
oplysninger, sammenholdt med målsætningerne i den nationale Ressourcestrategi, har
kommunerne bl.a. brugt til at udpege og prioritere de fokusområder, som de ønsker at
arbejde med i årene 2014 - 2020. Herudover beskriver Affaldsstatus 2012 de 4
interessentkommuners ordninger og økonomi.

Økonomi/personale
Renovationsområdet er brugerfinansieret. Over en årrække skal der være balance mellem
udgifterne og indtægter.
Økonomien, i forbindelse med konkrete initiativer, vil blive fastlagt i løbet af planperioden,
efterhånden som de konkrete initiativer besluttes i kommunerne.
Administrationen gør opmærksom på at initiativer, der vedrører visuelt miljø, er
skattefinansieret.

Kommunikation
De fokusområder og initiativer, som er med i forslag til Affaldsplan 2014, bygger bl.a. på
lokale interessegruppers ideer og ønsker til fremtidens affaldshåndtering. Der har i den
forbindelse været afholdt 2 borgermøder. Kommunernes politikere i de tekniske udvalg har
ligeledes været inviteret til 2 møder, hvor planens forskellige elementer blev diskuteret og
politikerne gav input til affaldsplanen.
Planforslaget skal offentliggøres ved annoncering i de lokale aviser samt på kommunens
hjemmeside i min. 8 uger. Planen forventes sendt i høring i juli, august og september
måned.

Sagens tidligere behandling
Sagen er tidligere behandlet på,




MPU d. 30. januar 2013 hvor der i et dagsordenspunkt blev
orienteret om den daværende tidsplan – inden regeringens
ressourcestrategi blev udsat.
MPU d. 27. februar 2014 - orientering om revideret tidsplan
MPU d. 2. april 2014 – dagsordenspunkt om status på indhold i
den kommende affaldsplan
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Bilag
-

Affaldsplan - final 090514
Affaldsstatus 2012 - final 130514

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 22-05-2014
Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, at forslag til Affaldsplan 2014 sendes i offentlig høring i minimum 8
uger.

Fraværende:
Thorkild Gruelund (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2014
Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og
Planlægningsudvalgets indstilling.
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19
14/8263
24.10.00A00
EBU-ØU-KB - Åben sag
12.06.2014
Politik og Borgerservice
Betina Bojesen

Iværksætterhuset, fortsat samarbejde om lokal
erhvervsservice i 2015
Resume
Ni kommuner i Nordsjælland, herunder Hørsholm Kommune, og Væksthus
Hovedstadsregionen indgik den 12. oktober 2012 aftalen om Iværksætterhuset.
Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune godkendte aftalen den 8. oktober 2012.
Aftalen løber fra 1. januar 2013 til 31.december 2014. Styregruppen for Iværksætterhuset,
som repræsenterer de ni kommuner, indstiller at aftalen forlænges til og med 2015.

Forslag
Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender og over for
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende allongen til aftalen om
Iværksætterhuset, således at aftalen forlænges i perioden 1. januar til december 2015.

Sagsfremstilling
Da ni kommuner i Nordsjælland besluttede at etablere Iværksætterhuset under Væksthus
Region Hovedstaden til at udføre kommunerne lokale erhvervsservice, var det bl.a. ønsket
om at styrke en énstrenget erhvervsservice i Nordsjælland. Dette skulle sikre
sammenhæng og synergi i vejledningen af iværksættere og vækstiværksættere.
Til at påse at aftalen overholdes er der nedsat en styregruppe bestående af en
administrativ repræsentant fra hver kommune.
Evaluering af Iværksætterhuset 2013
Iværksætterhuset har, jf. aftalen om Iværksætterhuset, udarbejdet en evaluering af
Iværksætterhusets indsats. Evalueringen blev godkendt af styregruppen den 21. marts
2014. Styregruppen konstaterede, at de succeskriterier, der blev stillet i aftalen, er opfyldt.
Evalueringsrapporten vedlægges som bilag.
I aftalen er også indsat aktivitetsmål og er i 2013 opfyldt med følgende samlede resultater:





307 personer har modtaget 1:1 vejledning med et eller flere
møder. Tilfredshedsgraden var 97%
156 er blevet henvist til en eller flere rådgivere.
14 er forsat i vækstforløb hos Væksthuset
Startup-møder er afholdt med 2 i hver kommune. 440 personer
deltog og tilfredshedsgraden var 90%
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Der er afholdt 1 startup-cafe i hver kommune med deltagelse af
lokale private rådgivere. Der deltog 128 personer i cafeerne.
Der er afholdt 2 startup-kurser med udgangspunkt i Væksthjulet.
30 personer deltog og tilfredsprocenten udgjorde henholdsvis 85
og 91%

Allonge til aftalen
Den 1. januar 2011 overtog kommunerne finansieringen af Væksthusene. Denne aftale skal
fornyes inden udgangen af 2015.
Da styregruppen har udtrykt stor tilfredshed med Iværksætterhusets indsats, finder
styregruppen det hensigtsmæssigt, at aftalen med Iværksætterhuset får samme
aftalelængde.
Administrationen foreslår derfor, at Kommunalbestyrelsen godkender, at aftalen af 12.
oktober 2012 med en allonge til aftalen forlænges til 31. december 2015. Allongen er
vedlagt som bilag.
Prisen for at Iværksætterhuset løfter erhvervsfremmeopgaven ændres ikke, men er fortsat
6 kr. pr. indbygger. Prisen fremskrives dog fra 1. januar 2014 og 1. januar 2015 med KLs
fremskrivningsprocent for løn og prisudvikling.
Den 1. januar 2011 overtog kommunerne finansieringen af Væksthusene, som står for den
specialiserede erhvervsservice, hvor målgruppen er virksomheder eller iværksættere med
vækstpotentiale. Væksthusenes rådgivning er dermed et supplement til den lokale
erhvervsservice.
Den

Bilag
-

Evaluering IVSH
Allonge 2014 til kontrakt om Iværksætterhuset 2015

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-05-2014
Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2014

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende Erhverv- og
beskæftigelsesudvalgets indstilling.
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20
14/6503
28.15.00G01
BSU-ØU-KB - Åben sag
12.06.2014
Politik og Borgerservice
Caroline Hegelund

Organisering af klubområdet med større
tilhørsforhold til skolerne
Resume
Af budgetaftalen for 2014-2017 fremgår det, at Børne- og Skoleudvalget i 2014 skal
vurdere organiseringen af kommunens klubtilbud (Ådalsparkens Fritidscenter - ÅFC).
På Børne- og Skoleudvalgets møde den 22. april 2014 fremlagde administrationen et
forslag til ny organisering af klubområdet som Børne- og Skoleudvalget godkendte at sende
i høring. Høringsfasen udløb den 12. maj 2014.

Forslag
Administrationen anbefaler:
·

At Børne- og Skoleudvalget indstiller model 2 for en ny organisering af
klubområdet til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, som i juni 2014 træffer
den endelige beslutning.

·

At de udgifter (skal-udgifter) som er en grundlæggende forudsætning for
omorganiseringen af klubområdet finansieres indenfor Center for Dagtilbud og
Skoles budget for 2014.

·

At de udgifter (kan-udgifter) som er påkrævede, hvis man ønsker at skabe
forbedrede rammer for Ungeområdet, Dagplejen og Tale/Høre-teamet samt skabe et
mini—landbrug som er åbent for alle institutioner m.v., indgår i
budgetforhandlingerne for 2015-2018.

Sagsfremstilling
Baggrund
Baggrunden for omorganiseringen af klubområdet er følgende:
Ådalsparkens Fritidscenter har gennem det seneste halvandet år oplevet et markant
faldende børnetal, som har medført, at det flere gange har været nødvendigt at reducere i
medarbejderressourcerne. I første halvdel af 2014 har det faldende børnetal betydet, at der
hver måned er oparbejdet et merforbrug som ved årets udgang vil resultere i et samlet
merforbrug på ca. 1 mio. kr. I 2015 skal der spares yderligere 1 mio. kr. på grund af
kortere åbningstid.
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Den økonomiske udvikling i ÅFC vil betyde færre medarbejdere og dermed en væsentlig
forringelse af de nuværende tilbud til børn og unge i forhold til udnyttelse af faciliteterne,
herunder pædagogiske aktiviteter. Desuden kan Kommunalbestyrelsens beslutning om
effektivisering og servicereduktion medføre en yderligere besparelse på bustransport som
kan påvirke ÅFC. Faldet i børnetallet på ÅFC må på den baggrund forventes at fortsætte,
hvilket vil skabe yderligere behov for reduktion i ÅFC’s økonomi.
Den foreslåede omorganisering af klubområdet indebærer, at der kan skabes mere helhed
for børn og unge. Dels samles ungeområdet i ÅFC. Det skaber mulighed for større helhed
og sammenhæng og en positiv udvikling af hele ungeområdet. Samtidig vil en flytning af
børnene fra ÅFC til kommunens SFO’er betyde, at skole og SFO i større udstrækning kan
arbejde helhedsorienteret i det pædagogiske arbejde.
Høring af model 2
Administrationen har fremlagt 3 modeller for en ny organisering af klubområdet.
Modellerne indebærer, at ÅFC lukker som det er i dag og Ungdomsskolen,
Ungdomsklubben, Dagplejen og Tale/Høre teamet flytter ind i ÅFC (bilag 1).
På Børne- og Skoleudvalgsmødet i april godkendte Børne- og Skoleudvalget at sende model
2 for organisering af klubområdet i høring. Høringsperioden udløb d. 12. maj.
Administrationen har modtaget 11 høringssvar fra de høringsparter, som har fået tilsendt
høringsmaterialet (bilag 2-3). Dertil er der modtaget 5 høringssvar fra nuværende og
tidligere forældre (bilag 4). Endvidere har der været en underskriftindsamling imod lukning
af ÅFC, hvor 348 forældre og 98 børn har skrevet under.
Økonomi i forbindelse med omorganisering
Center for Dagtilbud og Skole har i samarbejde med Center for Teknik og de involverede
parter udarbejdet en foreløbig analyse af de økonomiske konsekvenser af model 2 (bilag
5). De økonomiske konsekvenser er delt op i to. De udgifter, som er en grundlæggende
forudsætning for implementeringen af model 2 (skal-udgifter) og de budgetønsker (kanudgifter), som er påkrævede, hvis man i forbindelse med omorganiseringen af ÅFC, ønsker
at skabe forbedrede rammer for Ungeområdet, Dagplejen og Tale/Høre-teamet, samt skabe
et mini-landbrug som er åbent for alle institutioner m.v.
Kommunikation og proces
Efter Børne- og Skoleudvalgets møde i april, hvor udvalget godkendte at sende model 2 i
høring, har administrationen informeret forældre og borgere om høringen og den videre
politiske proces på kommunens hjemmeside, i pressen og ved besvarelse af spørgsmål fra
forældre.
I høringsperioden har Center for Dagtilbud og Skole været i tæt dialog med ÅFC’s personale
og de involverede parter i kommunen. ÅFC’s personale er løbende blevet informeret om
processen og de konsekvenser en beslutning om omorganisering af ÅFC kan få.
Center for Dagtilbud og Skole har sammen med Center for Teknik og de parter som skal
have ny arbejdsplads i ÅFC (Tale/Høre-teamet, Dagplejen, Ungdomsskolen og
Ungdomsklubben) drøftet en ny organisering i ÅFC. Parterne er blevet inddraget i
fordelingen af lokaler og har kunnet komme med forslag til, hvilke udgifter og muligheder,
der er ved en evt. flytning.
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Center for Dagtilbud og Skole vil i det videre forløb være i dialog med forældre til børn og
unge i ÅFC om den videre proces gennem forældremøder, nyhedsbreve, orientering på
Hørsholm Kommunes hjemmeside og pressemeddelelser.
Hvis model 2 besluttes, vil Center for Dagtilbud og Skole bestræbe sig på, at børnene
flyttes på en hensigtsmæssig måde i venskabsgrupper og hvis muligt sammen med voksne,
de kender. Forældre vil blive inddraget i forhold til, hvad der er mest hensigtsmæssigt og
orienteret om den konkrete proces. Flytning af Tale/Høre-teamet, Dagplejen og
Ungdomsskolen og Ungdomsklubben vil ske i et tæt samarbejde med de berørte.

Økonomi/personale
De udgifter (skal-udgifter) som er en grundlæggende forudsætning for omorganiseringen af
klubområdet kan realiseres indenfor Center for Dagtilbud og Skoles bevilligede budget for
2014 og via omplacering af anlægsmidler samt konvertering af driftsmidler til
anlægsmidler. Vedligeholdelsesudgifter til udearealer på i alt 53.000 kr. frem til 2017, er en
del af den samlede finansiering. Omorganiseringen er derved udgiftsneutral, og
administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen at godkende omprioriteringen af de bevilligede midler.
Bevillingsskema

Beløb
Tillægsbevilling

Drift/anlæ Indeværend Overslagså Overslagså Overslagså
g m.v.
e år
r1
r2
r3

Politikområde: 30

Drift

-100.000

Politikområde: 30

Anlæg

-200.000

Politikområde: 31

Drift

-2.250.000

Anlæg

2.550.000

I alt
Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)
Politikområde: 30

I alt

0

0

0

0

Sagens tidligere behandling
Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 22. april 2014 (14/6503)

Bilag
-

Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag

1 Organisering af klubområdet modelbeskrivelse.pdf
2. Oversigt over høringssvar fra parter
3. Høringssvar fra høringsparter
4. Høringssvar fra nuværende og tidligere forældre
5. Omorganisering af ÅFC Oversigt over udgifter jf. model 2.pdf
6 Tillæg til sagsfremstilling.pdf
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-

Høringssvar fra bestyrelsen på Usserød Skole
Høringssvar Hørsholm Skole
Skema med resume af høringssvarene samt administrationens bemærkninger hertil
Bilag 10 Lovlighed af overgangsordning.pdf

Noter til bilag
Bilag

1. Modelbeskrivelser - organisering af klubområdet med større
tilhørsforhold til skoleområdet
2. Oversigt over høringssvar fra parter
3. Høringssvar fra parter
4. Høringssvar fra nuværende og tidligere forældre
5. Omorganisering af ÅFC - oversigt over udgifter jf. model 2
Bilag 6-10 er bilag administrationen har tilføjet efter fagudvalgsbehandlingen
6.
7.
8.
9.

Tillæg til sagsfremstilling
Høringssvar fra skolebestyrelsen på Usserød Skole
Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hørsholm Skole
Skema med resume af høringssvar samt administrationens
bemærkninger
10. Lovlighed af overgangsordning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-05-2014
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen, idet man tilføjede:
At Oasen, som er et fritidstilbud til børn med særlige behov, placeres på Usserød Skole og
ikke som oprindeligt tænkt på Hørsholm Skole.
At Børne- og Skoleudvalget ønsker at indføre en overgangsordning for forældrebetalingen
og beder administrationen undersøge lovligheden heraf.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2014

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende Børne- og
Skoleudvalgets indstilling, idet det dog indstilles at Oasen placeres på Hørsholm Skole, og
at der, pga. lovgivning, ikke indføres en overgangsordning for forældrebetaling.
Troels Moe (I) og Gitte Burchardt (O) havde forladt mødet.
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21
14/5801
29.00.00P17
ØU-KB - Åben sag
12.06.2014
Politik og Borgerservice
Mette Sielemann

Politisk godkendelse af fælles kommunale
målsætninger på psykiatriområdet
Resume
Rammepapiret på psykiatriområdet: ” Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære
sundhedsvæsen på psykiatriområdet” udsendes til politisk godkendelse i Region
Hovedstadens kommuner efter drøftelse i KKR d. 14. marts 2014.
Rammepapiret er udarbejdet efter opfordring fra KKR i forlængelse af det rammepapir på
det somatiske område, som blev godkendt i foråret 2013.
Begge rammepapirer er en del af den regionale opfølgning på KL’s udspil ” Det nære
sundhedsvæsen”.
I rammepapiret er der lagt vægt på, at kommunerne i fællesskab og sammen med region
og almen praksis – sætter fokus på den tidlige og rehabiliterende indsats for borgere med
psykiske vanskeligheder eller lidelser.
Rammepapiret har fire strategiske målsætningsområder; Forebyggelse og
sundhedsfremme, Forebyggelse af (gen)indlæggelser, Borgerens forløb og Dokumentation
og metodeudvikling.

Forslag
Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at
godkende rammepapiret:
”Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på
psykiatriområdet”.
Punktet har været forelagt for Social- og Seniorudvalget, Sundhedsudvalget og Børne- og
Skoleudvalget, der alle har tiltrådt indstillingen.

Sagsfremstilling
Rammepapiret ”Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på
psykiatriområdet” fremlægges hermed til politisk godkendelse.
Rammepapiret er udarbejdet på opfordring fra Kommunekontaktrådet, KKR Hovedstaden i
forlængelse af rammepapiret for det somatiske område, som regionens 29 kommuner
godkendte i foråret 2013.
Begge rammepapirer er en del af den regionale opfølgning på KL’s udspil ”Det nære
sundhedsvæsen” hvis målsætning er at: Fremme alle borgeres sunde livsstil og forebygge
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sygdom, støtte borgerne i at tage hånd om egen livssituation og udøve egenomsorg og
have borgeren i centrum med fokus på den samlede livssituation.
Det er afgørende at kommunerne i fællesskab – og sammen med regionen og almen
praksis – sætter fokus på den tidlige og rehabiliterende indsats for borgere med psykiske
vanskeligheder eller lidelser.
KKR har på sit møde 14. marts 2014 anbefalet kommunerne at godkende rammepapiret på
psykiatriområdet.
I drøftelsen i KKR er der lagt vægt på vigtigheden af at følge op på effekten af indsatsen på
området. Det skal ske ved udgangen af 2016, hvorefter opfølgningen skal følge opfølgning
på det somatiske område.
Rammepapiret har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder
med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser.
Rammepapiret beskriver 15 indsatser, som er forpligtende for alle kommuner (”skal”indsatser) og 9 indsatser som kan løftes af den enkelte kommune eller grupper af
kommuner i samarbejde, for dermed at skabe viden i forhold til den fremadrettede
udvikling (”kan”-indsatser).
Indsatserne i rammepapiret der skal ses som en vigtig del af den samlede sundhedspolitik,
er inddelt i fire strategiske målsætningsområder:





Forebyggelse og sundhedsfremme (opdelt i børn og voksne)
Forebyggelse af (gen)indlæggelser
Borgerens forløb
Dokumentation og metodeudvikling

Indsatserne forventes at have konkrete effekter for borgere, som har psykiske
vanskeligheder eller lidelser.
Center for Børn og Voksne har kortlagt den nuværende indsats i forhold til de strategiske
målsætninger der fremgår at rammepapiret. Kortlægningen vedlægges som bilag.
Kortlægningen skal være med til at danne grundlag for de tiltag Hørsholm Kommune skal
iværksætte, ex er der i Center for Børn og Voksne ikke tradition for at monitorere og
dokumentere centrets indsats på målgrupper og indsatstyper, registreringen sker på
borgerniveau.
Implementering af rammepapiret og af den kommende sundhedsaftale fordrer at
kommunerne styrker samarbejdet på psykiatriområdet.
KKR har ved sin drøftelse af rammepapiret lagt vægt på ledelsesmæssig opbakning i
forhold til implementering af rammepapiret. Der er nedsat et samordningsudvalg for
psykiatrien og der lægges vægt på at både kommuner og region repræsenteres af fornøden
ledelsesmæssig kompetence.
Samordningsudvalget er det centrale organ for den løbende udvikling af samarbejdet og
den løbende dialog om sundhedsaftalens efterlevelse.

Bilag
- Brev til Borgmestre og Kommunalbestyrelser, godkendelse af fælles kommunale
målsætninger på psykiatriområdet
- Rammepapir - Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhesdvæsen på
psykiatriområdet
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-

Bilag til rammepapiret på psykiatriområdet
Bilag til fælleskommunal struktur på psykiatriområdet
Kortlægning over nuværende indsats i Hørsholm Kommune på psykiatriområdet

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2014
Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende forslaget fra Social- og
seniorudvalget, Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.
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22
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Høringssvar på Sundhedsaftale 2015-2018
Resume
I forbindelse med processen omkring indgåelse af ny sundhedsaftale mellem Regionen
hovedstaden og kommunerne i regionen fremlægges forslag til kommunens høringssvar til
politiske visioner og mål for sundhedsaftalen 2015 – 2018.
Udkastet er resultat af en proces, hvor kommunerne er hørt og inddraget i valg af
fokusområder for aftalen – på politisk og administrativt niveau.

Forslag
Administrationens anbefaler, at Sundhedsudvalget godkender høringssvaret, og indstiller
dette til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling
Baggrund
Den nuværende sundhedsaftale mellem kommunerne og Region hovedstaden udløber ved
udgangen af 2014. Derfor skal der indgås en ny sundhedsaftale for perioden 2015 – 2018.
Der har derfor siden medio 2013 været en tværkommunal proces i gang, hvor drøftelser på
politisk og administrativt niveau har ført til skriftlige oplæg til den kommende
sundhedsaftale.
På denne baggrund havde kommunen i slutningen 2013 to oplæg omkring visioner og
målsætninger på det somatiske og på det psykiatriske område til høring, og godkendte et
høringssvar ved Kommunalbestyrelsesmøde den 16. december 2013.
Høringssvarene er nu behandlet, herunder sammenskrevet til ét dokument og indarbejdet i
nærværende udkast til politiske visioner og mål for sundhedsaftalen 2015 – 2018.
SU behandlede på udvalgsmøde den 4. februar 2014 et orienteringspunkt omkring
sundhedsaftalerne, herunder omkring processen for udarbejdelse af den nye aftale.
Her blev det blandt andet beskrevet, at regeringen har besluttet, at der fremover skal være
én sundhedsaftale pr. region, og at kommunerne i hovedstadsregionen derfor har en fælles
opgave i at indgå aftalen med regionen, ud fra fælles politiske visioner og målsætninger.
Opgaven bliver administrativt varetaget af et fælleskommunalt finansieret
sundhedssekretariat, der står for al koordination og administration omkring Sundhedsaftale
III. Ved denne orientering var en samlet oversigt over de 29 kommuners høringssvar på de
to notater med målsætninger og visioner på psykiatri og somatik vedhæftet. (Se indstilling
af 4. februar 2014 for yderligere information).
Kort om udkast til politiske visioner og mål for sundhedsaftalen
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Udkastet bygger videre på metodikken fra de to notater med målsætninger og visioner, og
er her i udkastet samlet, således at både somatik og psykiatri repræsenteres.
Generelt set ønskes med denne 3. sundhedsaftale en fokuseret indsats via få og klare mål.
Udkastet rummer fire visioner, som uddybes i få målsætninger. Disse målsætninger og
indsatser vil blive uddybet yderligere i den administrative del af sundhedsaftalen.
De fire visioner er:
At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen
At borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i
udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen
At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer
Hørsholm Kommunes høringssvar
I høringsvaret har kommunen generelt set bifaldet formen og metodikken i udkastet.
Herunder har kommunen bifaldet valget af de fire visioner og de underliggende
målsætninger, hvoraf dele af disse er kommenteret.
Herunder fremhæver kommunen, som i det tidligere høringssvar, at samarbejdet med de
praktiserende læger er centralt i aftalen.

Sagens tidligere behandling
Sundhedsaftalerne har jævnligt været til politisk drøftelse siden 2007.
Senest var de nævnte notatet med fælleskommunale visioner og målsætninger for
Sundhedsaftale III i høring i kommunen og til politisk godkendelse i KB i december 2013.
SU har derudover behandlet et orienteringspunkt omkring sundhedsaftalen ved
udvalgsmøde den 4. februar 2014.

Bilag
-

Bilag 1 - Høringsudkast politisk aftale.pdf
Høringsbrev-til udkast til sundhedsaftale .pdf
Bilag 3 - Hørsholm Kommunes høringssvar til sundhedsaftalen 2015- 2018.pdf

Beslutning Sundhedsudvalget den 15-05-2014
Sundhedsudvalget godkendte høringssvaret og indstillede det til godkendelse i i
kommunalbestyrelsen.

Fraværende:
Pernille Schnoor (A), Kristin Arendt (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2014
Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende Sundhedsudvalgets
indstilling.
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Orientering om vision for sundhedshus for Område
Nord
Resume
Administrationen orienterer med dette punkt om visionen omkring fælles sundhedshuse i
område Nord.
Visionen tager afsat i det allerede eksisterende sundhedshus i Helsingør.
(Siden punktets behandling i Sundhedsudvalget d. 27. marts 2014 har visionen været
behandlet i Regionsrådet d. 8. april 2014. Regionsrådets beslutning er tilføjet under
sagsfremstillingen)

Forslag
Administrationen orienterer om visionen omkring fælles sundhedshuse i
område nord.

Sagsfremstilling
Baggrund for sundhedshuse
I forlængelse af lukning af Helsingør Sygehus blev sundhedshuset i Helsingør etableret i
samarbejde mellem Region Hovedstaden og Helsingør Kommune. Huset har med både
kommunale og regionale funktioner, og udgangspunktet for det fælles sundhedshus skulle
ses som en byggesten til en vision for fælles sundhedshuse generelt.
Vision for Fælles Sundhedshuse skal sætte rammen om fremtidens tilbud til borgere og
patienter uden for hospitalet i Region Hovedstaden. Visionen er udarbejdet med
udgangspunkt i to formål. Dels er der et ønske om, at se på nye samarbejdsformer på
sundhedsområdet, og dels er der et ønske om, at etablere et fælles sundhedshus i
Helsingør.
En styregruppe bestående af repræsentanter for Region Hovedstaden, Helsingør,
Fredensborg, Hørsholm og Gribskov kommuner har siden juni 2013 arbejdet med en vision
for fælles sundhedshuse mellem region og kommuner i Region Hovedstaden bl.a. for at
have en ramme for det videre arbejde med et fælles sundhedshus i Helsingør.
Vision for fælles sundhedshuse
Visionen tager udgangspunkt i ambitionen om at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne
og give større fleksibilitet i opgavevaretagelsen. Samtidig skal visionen tage afsæt i
borgerens og patientens behov, den faglige kvalitet og lavest mulige effektive
omkostningsniveau.
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I visionen fremhæves hvilke gevinster fælles sundhedshuse forventes at bidrage med.
Fælles sundhedshuse forventes at gøre en forskel i forhold til at sikre sammenhængende
forløb for borgere og patienter, at bidrage til livskvalitet og let adgang til sundhedstilbud,
bidrage til større lighed i sundhed og forbedre den tidlige opsporing af sygdom.
Gevinsterne ved et fælles sundhedshus skal opnås gennem nye samarbejdsformer, bedre
opgaveløsning og arbejdsdeling samt ved at fælles sundhedshuse huser mange forskellige
aktører og funktioner. De praktiserende læger spiller en vigtig rolle i forhold til at løfte
ambitionen for det sammenhængende sundhedsvæsen.
Et vigtigt element i Visionen er, at fælles sundhedshuse skal være for alle borgere i
området. Det vil sige, at der også skal være tilbud, der er attraktive for borgere i andre
kommuner end den kommune som sundhedshuset er placeret i. Det er derfor ambitionen at
fælles sundhedshuse skal invitere til nye partnerskaber mellem kommunerne.
Hørsholms tanker om fælles sundhedshuse
Tanken om fælles sundhedshuse er som udgangspunkt tænkt med beliggenhed i Helsingør,
da huset skulle ses som en erstatning for Hørsholm Kommunes lokalhospital i Helsingør.
Der er dog også tænkt tanker omkring huse eller filialer på andre lokationer, hvilket dog
ikke er afklaret.
Tankerne om et eller flere huse er at skabe muligheden for speciallæge faglig vurderinger
for Hørsholm borgere, som ikke kræver en hospitalsindlæggelse eller ambulant
hospitalsbehandling.
Det er vigtigt for Hørsholm Kommune at der i visionen er lagt op til virtuelle løsninger,
således at borgeren eller hjemmeplejen har brug for at kunne få den lægefaglige ekspertise
med i vurderingen af borgerens videre behandling uden at dette kræver involvering af
hospitalet.
Tidsplan
I styregruppen er aftalt, at der orienteres omkring visionspapiret i de kommuner, der har
været med ind over projektet. Visionen behandles desuden i Regionsrådet den 8. april.

Herefter fortsættes arbejdet med at konkretisere modelprojektet om et fælles sundhedshus
i Helsingør, herunder placering og ejerskabsforhold og de økonomiske rammer.
I det videre forløb skal der arbejdes med parametre som borgergrundlag for
sundhedshusene, placering af sundhedshusene, funktioner i sundhedshusene, økonomiske
overvejelse og ejerskabsforhold omkring husene.
Siden punktets behandling i Sundhedsudvalget d. 27. marts 2014 har visionen været
behandlet i Regionsrådet d. 8. april 2014.
Beslutning i Regionsrådet d. 8. april 2014:
At bede udvalget for tværsektorielt samarbejde, efter inddragelse af
Sundhedskoordinationsudvalget, at fremlægge en regionsdækkende vision for
udvikling af modeller for sundhedshuse, der kan indeholde kommunale, såvel som
regionale sundhedstilbud.
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At administrationen bemyndiges til at konkretisere modelprojektet om et fælles
sundhedshus i Helsingør med henblik på forelæggelse for Regionsrådet.

Økonomi/personale
Økonomiske overvejelser
Denne indstilling skal alene ses som en orientering om tankerne for fælles sundhedshuse
og en indstilling i forhold til at der arbejdes videre med visionen, og derfor er der ingen
direkte økonomiske konsekvenser af indstillingen.
Visionen for fælles sundhedshuse er rammesætningen af ambitionerne med fælles
sundhedshuse.

Bilag
-

Bilag 1 Vision for fælles sundhedshuse
Bilag 2 Modelprojekt med fælles sundhedshus i Helsingør

Beslutning Sundhedsudvalget den 27-03-2014
Administrationen orientererede om visionen omkring fælles sundhedshuse i område nord.
SU udtrykte reservation vedr. placering & finansiering - ønske om en virtuelle løsninger,
hvor det er muligt.

Fraværende:
Anne Ehrenreich (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2014
Punktet blev taget af dagsordenen.

Fraværende:
Pernille Schnoor (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2014
Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at følge Sundhedsudvalgets
beslutning, idet der udtrykkes reservation i forhold til finansiering og placering af
sundhedshuset i Helsingør i forhold til varetagelse af kommunale sundhedsopgaver.
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Bilag 1: Budgetændringer, Budgetopfølgning 2 2014
Bilag 2: Likviditetsprognose, Budgetopfølgning 2 2014
Hvidbog - Planstrategi 2015
Høringssvar, medarbejderrepræsentanter
Høringssvar - Ellen Mikkelsen.pdf
Høringssvar - ældresagen.pdf
Ansøgning
Underskrevet købsaftale
Notat prioriteter
Ansøgning skema B
Skema B Ådalsparken II 2012
Kommunens godkendelse af skema B-tagboliger
Approbation 2012
Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder
Politiske bestillinger ØU 2015-2018.xls
Notat om Sjælsmark Kaserne 2.docx
Oversigt over råderumsforslag, budget- og anlægsønsker budget
2015-2018 ØU.xlsx
Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker ØU, Budget 2015-2018
Forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2012-2016, Kloakseparering i
Rungsted Nord.pdf
16168 Brev fra Fritz Reuther.pdf
16169 Kvitterin ti Fritz Reuther.pdf
23570 Brev 2 fra Fritz Reuther.pdf
23571 Svar til Fritz Reuther.pdf
Miljømål for Hørsholm Vand ApS - Forbedring af badevandskvalitet
og kvaliteten af overfladevand i søer og vandløb - version 11. april
2014
Forskellige modeller af pullerter. BILAG 1
Fuldautomatiske pullerter - Eksempler på anvendelse. BILAG 2
Pullerter. Placeringsdokumenter. BILAG 4
BILAG 5 - Indgang til Midtpunkt fra Taxa-parkeringsplads ved
Usserød Kongevej
BILAG 5 - Hovedgaden. Indgang ved nr. 35.
BILAG 3. Oversigtskort.pdf
Bilag 1_Badebro placeringer.pdf
Bilag 1_Forslag til Lokalplan 153
Bilag 3_ Statistisk bymidteafgrænsning
Bilag 4_Høringssvar fra Naturstyrelsen
Affaldsplan - final 090514
Affaldsstatus 2012 - final 130514
Evaluering IVSH
Allonge 2014 til kontrakt om Iværksætterhuset 2015
Bilag 2. Oversigt over høringssvar fra parter
Bilag 3. Høringssvar fra høringsparter
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Bilag 4. Høringssvar fra nuværende og tidligere forældre
Høringssvar fra bestyrelsen på Usserød Skole
Høringssvar Hørsholm Skole
Skema med resume af høringssvarene samt administrationens
bemærkninger hertil
Bilag 1 Organisering af klubområdet modelbeskrivelse.pdf
Bilag 5. Omorganisering af ÅFC Oversigt over udgifter jf. model
2.pdf
Bilag 6 Tillæg til sagsfremstilling.pdf
Bilag 10 Lovlighed af overgangsordning.pdf
Brev til Borgmestre og Kommunalbestyrelser, godkendelse af
fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet
Rammepapir - Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære
sundhesdvæsen på psykiatriområdet
Bilag til rammepapiret på psykiatriområdet
Bilag til fælleskommunal struktur på psykiatriområdet
Kortlægning over nuværende indsats i Hørsholm Kommune på
psykiatriområdet
Bilag 1 - Høringsudkast politisk aftale.pdf
Høringsbrev-til udkast til sundhedsaftale .pdf
Bilag 3 - Hørsholm Kommunes høringssvar til sundhedsaftalen
2015- 2018.pdf
Bilag 1 Vision for fælles sundhedshuse
Bilag 2 Modelprojekt med fælles sundhedshus i Helsingør
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Økonomiudvalgets møde 12-06-2014

Morten Slotved (C)
Formand

Thorkild Gruelund (C)
Medlem

Peter Antonsen (T)
Medlem

Pernille Schnoor (A)
Medlem

Henrik Klitgaard (B)
Næstformand

Gitte Burchard (O)
Medlem

Annette Wiencken (V)
Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)
Medlem

Troels Moe (I)
Medlem
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