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1
ØU - Åben sag
04.12.2014
Politik og Borgerservice
Elisabeth Boelskifte

Meddelelser
Baggrund
Borgmesteren orienterede om proces for besættelse af stillingen som direktør for Børn,
Sundhed og Social, idet direktør Kenneth Kristensen har opsagt sin stilling til fratræden den
31. december 2014.
Borgmesteren orienterede om status vedrørende Sjælsmark Kasserne.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget Torsdag den 04-12-2014

Side 2

Økonomiudvalget
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14/20088
00.30.00Ø00
ØU - Åben sag
04.12.2014
Politik og Borgerservice
Marianne Nyborg

Budgetavis budget 2015-2018
Baggrund
Budgetavis 2014 fremlægges til drøftelse og godkendelse i Økonomiudvalget.

Forslag
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og godkender indholdet af
budgetavis 2014.

Sagsfremstilling
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og godkender indholdet af
budgetavis 2014.

Økonomi/personale
Budgetavisen indgår som en del af budgetprocessen 2014-2017.

Kommunikation
Budgetavisen er kommunens redskab til at informere borgerne om hovedindholdet i budget
2015-2018.

Sagens tidligere behandling
Sagen er tidligere drøftet kort d. 24. november i Økonomiudvalget forud for
Kommunalbestyrelsesmødet.

Bilag
-

Budgetavis Hørsholm 2014.pdf

Noter til bilag
Efter Økonomiudvalgets drøftelse af budgetavisen foretages den endelige korrektur.
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Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2014
Økonomiudvalget godkendte administrationens indstilling.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.
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3
14/21805
00.30.00S00
ØU-KB - Åben sag
04.12.2014
Politik og Borgerservice
Marianne Nyborg

Politisk tids- og arbejdsplan for budget 2016-2019
Baggrund
Der er udarbejdet politisk tids- og arbejdsplan for budgetlægningsprocessen vedrørende
budget 2016-2019.

Forslag
Administrationen foreslår at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at
godkende den politiske tids- og arbejdsplan for budgetprocessen vedrørende budget 20162019.

Sagsfremstilling
Politiske milepæle
Vedlagte bilag indeholder en politisk tids- og arbejdsplan for budgetlægningen vedrørende
budget 2016-2019. Tidsplanen bygger på den politiske mødekalender for 2015, og
indeholder de vigtigste milepæle i budgetlægningsforløbet:








Opstart budgetarbejde i fagudvalgene. 15.-29. januar
Kommunalbestyrelsens aprilseminar 24. april
Fagudvalgsmøder 11.-25. juni
Kommunalbestyrelsens augustkonference 21.-22. august
Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet 14. september
Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet 5. oktober

Baseret på erfaringer fra budgetprocessen vedr. budget 2015 lægger administrationen op
til nogle justeringer af de seneste års budgetproces. Hovedpunkterne er:
Tidligt politisk ejerskab til budgetønsker og budgetreduktioner
Med henblik på at sikre, at de udarbejdede budgetforslag i højere grad er politisk
forankrede, lægger tids- og handleplanen op til:
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at fagudvalgene allerede på møderne i januar drøfter og
tydeliggør hvilke forslag til budgetønsker og budgetreduktioner,
der ønskes udarbejdet.



at fagudvalgene på junimøderne foretager en rangordning af de
udarbejdede forslag til hhv. budgetønsker og budgetreduktioner.

Understøtte tværgående prioritering
For at understøtte mulighederne for omprioriteringer mellem fagområder og sikre en rød
tråd i de prioriteringer der gennemføres, lægger tids- og handleplanen op til:



at Økonomiudvalget på januarmødet drøfter og fastlægger
overordnede tværgående pejlemærker, som skal være
retningsgivende for udarbejdelse af budgetforslag og faktiske
budgetprioriteringer i budgetforhandlingsfasen.



at Direktionen på økonomiudvalgsmødet i august fremlægger et
udkast til ”budget i balance”; herunder peger på hvilke konkrete
budgetforslag, der bør indgå i en budgetaftale. Udkast til ”budget
i balance” er udgangspunktet for de politiske forhandlinger.

Tidlig involvering af interessenter
For at sikre interessenter en mere aktiv rolle med mulighed for at give input tidligt i
budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet, lægger tids- og handleplanen og til:



at HovedMED på Økonomiudvalgets februarmøde har en
indledende drøftelse af medarbejderinput til budgetprioriteringer.



At fagudvalgene i på dialogmøder i marts/april med relevante
brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv., drøfter
budgetprioriteringer

Økonomi/personale
Den politiske tids- og arbejdsplan indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen
vedrørende budget 2016-2019.
Økonomiudvalget Torsdag den 04-12-2014
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Kommunikation
Den politiske tids- og handleplan lægges på kommunens hjemmeside samt intranet.

Bilag
-

Politisk tids- og arbejdsplan for budget 2016-2019 doc.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2014
Økonomiudvalget udsatte sagen.
Nadja Maria Hageskov (C) forlod mødet kl. 9.40.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.
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4
14/22128
00.30.04S00
ØU - Åben sag
04.12.2014
Politik og Borgerservice
Thomas Rafn

Finanslov 2015
Baggrund
13. november 2014 indgik regeringen, SF og Enhedslisten en finanslovsaftale for 2015. Set
med kommunale briller er nogle af hovedelementerne i finanslovsaftalen:




Pulje til ekstra pædagogisk personale i dagtilbud
Pulje til ekstra hjemmehjælp i form af en klippekortsordning
Pulje til modtagelse af flygtninge

Forslag
Administrationen foreslår at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
13. november 2014 indgik regeringen, SF og Enhedslisten en finanslovsaftale for 2015. Set
med kommunale briller er nogle af hovedelementerne i finanslovsaftalen:
• Pulje til ekstra pædagogisk personale i dagtilbud
• Pulje til ekstra hjemmehjælp i form af en klippekortsordning
• Pulje til modtagelse af flygtninge
Hovelementerne er nærmere beskrevet i bilagsmaterialet.

Økonomi/personale
På dagtilbudsområdet er der forhåndsreserveret puljemidler til Hørsholm Kommune på
årligt ca. 0,9 mio. kr. under forudsætning af, at kommunen kan dokumentere at pengene
anvendes til ekstra pædagogisk personale
På hjemmehjælpsområdet er der forhåndsreserveret puljemidler til Hørsholm Kommune på
ca. 0,45 mio. kr. i 2015 og ca. 0,9 mio. kr. årligt fra 2016, under forudsætning af at
kommunen kan dokumentere at pengene anvendes til ekstra hjemmehjælp i form af en
klippekortsordning.

Økonomiudvalget Torsdag den 04-12-2014
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På flygtningeområdet er der på landsplan afsat en pulje på 250 mio. kr. i 2015, men
tilskudskriterierne er endnu ikke fastlagt.

Kommunikation
Intet at bemærke

Bilag
-

Finanslov 2015

Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2014
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.
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5
14/2988
81.28.00G01
ØU - Åben sag
04.12.2014
Politik og Borgerservice
Susanne Lyngsie

Fravær januar - oktober 2014
Baggrund
Orientering om udviklingen i sygefraværet for årene 2012, 2013 og 2014 (til og med
oktober 2014.

Forslag
Administrationen indstiller at Økonomiudvalget tager statistikken til efterretning.

Sagsfremstilling
Det samlede sygefravær i perioden januar – oktober 2014, er steget både i forhold til hele
året 2012 og 2013, og også i den nævnte periode i de samme år. Det omfatter alle
personalegrupper.
Fordelingen på det samlede kort- og langtidsfravær er også stigende i alle årene, som det
ses på nedenstående tabel:
Hørsholm Kommune januar – oktober 2012, 2013 og 2014
Kilde: SD
JanOkt
2012 2013 2014
Diff.
Diff
2014/2012 2014/2013
%-point
%-point
Al
sygdom
3,97
4,58
5,41
1,44
0,83
kort
syg
lang
syg

2,73

2,86

2,95

0,22

0,09

1,24

1,72

2,46

1,22

0,74
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Statistikken indeholder egen sygdom og sygdom i fbm arbejdsskader. Deltidssygemeldinger og graviditetsgener indgår ikke. Vi medtager alene de oplysninger som
Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) har med i deres statistikker, således at
de kan bruges ved sammenligning kommunerne imellem.
Sammenligning med andre kommuner hele året:
Kilde: KRL
Kommune
2013% 2012%
Diff
2013/2012
Gentofte
4,5
4,6
-0,1
Allerød
4,8
4,9
-0,1
Hørsholm
4,8
4,2
0,6
Furesø
4,9
5,2
-0,3
Fredensborg
4,9
4,8
0,1
LyngbyTaarbæk
5,0
4,5
0,5
Hillerød
5,2
4,9
0,3
Rudersdal
5,3
5,0
0,3
I 2012 lå Hørsholm kommune med den laveste fraværsprocent. I 2013 ligger vi på en 2.
plads sammen med Allerød kommune. Hørsholm kommune er den kommune, der fra 2012
til 2013 har haft den største stigning, nemlig på 0,6 % point.
Hørsholm Kommune har både overordnet og på individ niveau stor fokus på
nærværet på arbejdspladsen (sygefraværet).
Med henblik på at nedbringe det stigende sygefravær er der drøftet behov og
muligheder herfor både i Direktion og på Centerchefniveau. Der er enighed om,
at de politikker og værktøjer vi har, er et godt udgangspunkt, og at vi derfor skal
sikre brugen af det, vi allerede har. Dette kombineret med nye tiltag, f.eks.






Statistikker hvert kvartal til alle enheder, som lederne
skal bruge på ledermøder og i MED
Halvdagsseminar for lederne om den ansættelsesretlige
håndtering af sygesager
Arbejdsmiljøinitiativer
Automatiske remindere til lederne, når der skal handles
i forhold til regler i sygepolitikken

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som er i gang med både at implementere disse
”her og nu” tiltag, og som tillige vurderer hvilke fremadrettede strategiske tiltag,
der er behov for, således at budgetaftalens del om bl.a. fortsat fokus på
effektivisering på sygefravær kan opfyldes.
Økonomiudvalget Torsdag den 04-12-2014
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Sygepolitikken er en væsentlig del af kommunens personalepolitik, hvor fokus i
høj grad baseres på en løbende kontakt mellem arbejdssted og den sygemeldte –
uanset sygdommens længde. Dette er nærmere beskrevet i folderen ”God
håndtering af sygefravær Hørsholm Kommune” samt i kommunens
personalepolitik. Politikken skriver klart, at sygdom primært er et anliggende
mellem den ansatte og lederen.
Derfor er det vigtigt at præcisere, at de nye indsatser aldrig må fjerne fokus fra,
at sygdom primært er - og skal være - forankret hos ledelsen.

Sagens tidligere behandling
Sygefraværet for 2011, 2012 og 2013 har senest været behandlet på Økonomiudvalgets
møde den 20. februar 2014.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2014
Økonomiudvalget tog statistikken til efterretning.
Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.
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Økonomiudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

6
14/20671
00.30.02S00
ØU - Åben sag
04.12.2014
Politik og Borgerservice
Jacob Jørgensen

Igangsættelse af politiske temaanalyser
vedrørende effektivisering
Baggrund
Som led i budgetaftalen 2015-2018 blev det besluttet, at der skal igangsættes en række
politiske temaanalyser med henblik på, at afdække det konkrete effektiviseringspotentiale.
Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til overordnet tids- og
handleplan for analysearbejdets tilrettelæggelse.

Forslag
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender;
·
·
·

Igangsætning af følgende politiske temaanalyser;
a) Ejendomsstrategi inklusiv dagtilbuds- og skolestruktur
b) Sygedagpengesager
c) Lønniveau blandt medarbejdere i Hørsholm Kommune
d) Borgerservicestrategi
Forslag til tidsplan i forhold til forventet gennemførelse af tema-analyser
Forslag vedrørende brug af ekstern konsulenthjælp til at udarbejde temaanalyser

Sagsfremstilling
Baggrund
Som led i budgetaftalen 2015-2018 blev det besluttet, at der skal igangsættes en række
politiske temaanalyser med henblik på at afdække det konkrete effektiviseringspotentiale.
Konkret blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med nedenstående politiske
temaanalyser:
·
·
·
·
·

Ejendomsstrategi
Dagtilbudsstruktur
Skolestruktur
Sygedagpengesager
Lønniveau blandt medarbejdere i Hørsholm Kommune
Økonomiudvalget Torsdag den 04-12-2014
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·
·

Borgerservicestrategi
Udlicitering af lønadministration
Forslag til igangsættelse af temaanalyser
Administrationen indstiller, at de 6 øverste temaanalyser igangsættes, hvoraf de tre første
foreslås at blive samlet i én større temaanalyse (se beskrivelse i næste afsnit). Det er et
ambitiøst forslag, som skal ses i lyset af, at administrationen vurderer det er væsentligt at
der som input til budget 2016 er udarbejdet temaanalyser på områder, med en vis
økonomisk volumen. Af ressourcehensyn er det samtidig administrationens vurdering, at
der er behov for at tilknytte ekstern konsulenthjælp på flere af analyserne. Tidsplanen kan
ses som bilag.
a) Ejendomsstrategi inklusiv dagtilbuds- og skolestruktur
Formål:
Administrationen vurderer, at temaanalyserne vedrørende dagtilbuds- og skolestruktur
samt analyse vedrørende ejendomsstrategien i kommunen, har en stor indbyrdes
afhængighed i kraft af, at en stor del af kommunens samlede bygningsmasse bliver
anvendt til formål indenfor denne målgruppe. Administrationen ser en fordel i at slå de tre
temaanalyser sammen i én større temaanalyse, hvor en kortlægning af bygningsmassen
sammenholdes med kommunens reelle behov med nuværende serviceniveau på
området. Analysen vil desuden kortlægge kommunens øvrige bygninger, for at se på
nuværende og potentielle anvendelsesmuligheder samt potentialer for forbedringer af
ejendomsdriften.
Udfører:
Der vil være behov for eksterne rådgivere til at gennemføre analysen og der vil samtidig
blive et relativt stort ressourcetræk på tværs af organisationen.
Tidsplan:
Analysen forventes afsluttet ultimo maj, så resultaterne kan indgå i materialet til Budget
2016-2019.
b) Sygedagpengesager
Formål:
Formålet med analysen er, at undersøge hvilke muligheder og potentialer der ligger i, at
løfte den administrative opgave omkring sygedagpengesagsbehandlingen på andre måder
end i dag. En ekstern aktør på beskæftigelsesområdet vil på baggrund af Jobcenterets
resultater på Sygedagpengeområdet skønne om der findes en forretningsmæssig ”business
case”, som i givet fald kan danne baggrund for en aftale om en ”No Cure No Pay” – model.
Udfører:
Der vil være behov for en ekstern aktør med kendskab til området samt træk på
jobcenterets egne ressourcer.
Økonomiudvalget Torsdag den 04-12-2014
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Tidsplan:
Analysen forventes afsluttet ultimo maj, så resultaterne kan indgå i materialet til Budget
2016-2019.
c) Lønniveau blandt medarbejdere i Hørsholm Kommune
Formål:
Analysen skal afdække, hvorvidt Hørsholm generelt og/eller på udvalgte områder har et
ikke omkostningseffektivt lønniveau blandt kommunens medarbejdere. Analysen skal
sammenholde de identificerede lønniveauer i Hørsholm med viden om andre relevante
produktivitetsfaktorer (eks. normering og sygefravær). Derudover skal analysen forholde
sig til hvorvidt lønniveauet har eller kan have betydning for den leverede kvalitet samt
mulighed for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.
Udfører:
For at sikre tillid til analysekonklusionerne er det administrationens vurdering, at opgaven
bør løses af eksterne konsulenter, dog i tæt samarbejde med kommunens lønadministration
ift. datatræk og kvalificering.
Tidsplan:
Analysen forventes afsluttet ultimo maj, så resultaterne kan indgå i materialet til Budget
2016-2019.
d) Borgerservicestrategi
Formål:
Analysen skal fokusere på at danne et samlet overblik over borgerserviceområdets opgaver
(og evt. kommende opgaver) med udgangspunkt i hvordan der kan opnås øget effektivitet
gennem innovative løsninger ift. opgaver og organisering, gennem digitalisering og gennem
øget inddragelse af borgerne og andre interessenter i opgaveløsningen. Analysen
koordineres med udarbejdelsen af online-strategi og kanalstrategi.
Udfører:
Undersøgelsen består af en intern organisationsanalyse med input fra de øvrige centre i
kommunen, samt en ekstern analyse af erfaringerne fra sammenlignelige kommuner, som
har valgt forskellige modeller for tilrettelæggelsen af opgavevaretagelsen.
Tidsplan:
Analysen forventes at være fortløbende over nogle år, og derfor forventes
effektiviseringsgevinster, ikke at kunne indgå i materialet til Budget 2016-2019.
e) Udlicitering af lønadministration
Tidsplan:
Denne analyse forslås først at starte op efter sommeren 2015.

Økonomiudvalget Torsdag den 04-12-2014
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Den videre proces/samlet tidsplan
På Økonomiudvalgets møde 15. januar 2015 vil kommissorier fra de fire ovenstående
(a,b,c,d) politiske temaanalyser blive præsenteret. Herunder vil beskrivelsen af hvilke
interessenter m.v. der skal inddrages blive beskrevet nærmere. På Økonomiudvalgsmødet
13. marts vil der blive givet en status og orientering om processen i de enkelte
temaanalyser og der vil ligeledes blive briefet om det på kommunalbestyrelsens
aprilseminar.
Finansieringen af ekstern konsulenthjælp i temaanalyserne vil indgå som en del af de
samlede businesscases, således at eksterne konsulentudgifter vil blive modregnet i det
samlede effektiviseringsprovenu.
Foruden de ovenstående politiske besluttede temaanalyser, er der i budgetaftalen 2015
aftalt en række administrativt forankrede temaanalyser, som administrationen løbende vil
orientere om. Det drejer sig om;
·
·
·
·
·
·

Sygefravær
Ledelsesstruktur
It-Strategi
Genforhandling af kontrakter
Skærmkommunikation/Velfærdsteknologi
Jobcenter

Økonomi/personale
Udarbejdelse af de politiske temaanalyser indgår som led i kommunens
effektiviseringsprogram ”effektivisering via nytænkning”, og dermed også som en del af
kommunens budgetarbejde.

Kommunikation
Ved opstart af de udpegede temaanalyser, vil relevante interessenter blive involveret og
informeret om de politiske rammer for analysearbejdet.

Bilag
-

Tidsplan politisk forankrede effektiviseringsanalyser

Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2014
Økonomiudvalget godkendte administrationens indstilling.
Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.
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Økonomiudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
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Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

7
14/15479
00.15.02A21
ØU - Åben sag
04.12.2014
Politik og Borgerservice
Christian Buch Sørensen

Rungsted Havn – oplæg til
bestyrelsessammensætning og status på
hjemtagning
Baggrund
Med udgangspunkt i KB’s beslutning af 18. juni 2014 om hjemtagning af Rungsted Havn og
den indledte dialogproces skal ØU tage stilling til, hvilken model for sammensætning af
havnebestyrelsen administrationen skal arbejde videre med.

Forslag
Administrationen indstiller, at ØU:
- med udgangspunkt i de præsenterede modeller for
bestyrelsessammensætning for Rungsted Havn vælger, hvilken
model der skal arbejdes videre med
- tager orienteringen om status for hjemtagningsprocessen til
efterretning

Sagsfremstilling
I forlængelse af KB’s beslutning af 18. juni 2014 om hjemtagning af Rungsted Havn har ØU
på sit møde den 18. september 2014 besluttet at indlede en dialogproces om den
fremtidige organisering af havnen med udgangspunkt i den selvforvaltningsaftale, der
gælder for Gentoftes havne.
Det er formålet gennem dialogprocessen af få fastlagt ”Hørsholm-modellen”, som skal
gælde, når likvidationen af Rungsted Havn A/S er afsluttet forventeligt april/maj 2015.
Et vigtigt element i Hørsholm-modellen er spørgsmålet om den fremtidige havnebestyrelses
sammensætning og udpegning. Dette tema blev berørt under det første dialogmøde om
Rungsted Havns fremtidige drift den 5. november 2014, og der kom nogle synspunkter
herpå. På baggrund af disse synspunkter, administrationens overvejelser og direkte input
fra havnens interessenter præsenteres nedenfor nogle forskellige mulige modeller for
bestyrelsens sammensætning som udgangspunkt for ØU’s drøftelse af, hvilken model der
skal være udgangspunktet for det videre arbejde.
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Afvejninger i relation til valg af bestyrelsessammensætning
De nedenfor præsenterede forskellige muligheder for bestyrelsessammensætning rummer
hver en række variabler, som kan modelleres efter behov:
-

Antal bestyrelsesmedlemmer
Den nuværende bestyrelse for Rungsted Havn A/S består af 9 medlemmer. Der kan
være argumenter for en mindre bestyrelse, som imidlertid kan gøre det vanskeligere at
tilgodese alle relevante interessenter og sikre den rette fordeling mellem disse.
Omvendt bør bestyrelsen formentlig ikke bestå af mere end de nuværende 9
medlemmer.

-

Hvordan sikres kommunens bestemmende indflydelse?
Det er en central præmis for hjemtagningsbeslutningen, at kommunalbestyrelsen sikres
mulighed for afgørende indflydelse på havnens strategiske udvikling. Principielt kan det
gøres gennem en vetoret i bestyrelsen (enten som i Gentofte-modellen nedenfor) eller
gennem at have udpegningsret til majoriteten af bestyrelsesmedlemmerne. I praksis vil
det så skulle specificeres, hvordan KB’s afgørende indflydelse sikres, og også gerne
hvilke typer af sager det er vigtigt i forhold til.

-

Hvem skal være repræsenteret (KB, sejlerne, søsportsforeningerne, erhvervslivet,
andre?)
Ligesom størrelsen af bestyrelsen er det centralt, hvilke brugergrupper/foreninger der
skal være repræsenteret. Sejlere og øvrige søsportsforeninger er allerede
repræsenteret og vil naturligt også være det fremover (jf. dog model 7 nedenfor).
Derudover kan det overvejes, om havnens erhvervsdrivende skal repræsenteres, og
eventuelt om almenhedens interesser kan sikres på anden måde end gennem KBudpegning.

-

Hvordan findes de enkelte bestyrelsesmedlemmer
Eventuelt foreningsrelaterede medlemmer af en fremtidig bestyrelse kan enten udpeges
af foreningernes bestyrelser eller gennem direkte valg blandt foreningernes
medlemmer.
Fordelingen af de KB-udpegede medlemmer vil ske efter den d’Hondtske metode, jf.
kommunestyrelsesloven. Som udgangspunkt tænkes der at være valgfrihed i forhold til,
hvorvidt politisk udpegede rekrutteres blandt kommunalbestyrelsens medlemmer eller
bredere i partiernes netværk. Man kan også forestille sig, at KB’s interesser varetages
af repræsentant(er) for kommunens administration enten alene eller sammen med
politiske repræsentanter.

-

Funktionsperiode
I den nuværende bestyrelse er de politisk udpegede (5+1 medlemmer) udpeget for en
fuld 4-årig kommunal valgperiode, mens de foreningsudpegede udpeges for 1 år ad
gangen.
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-

Konstituering, herunder valg af formand
Det er endelig en separat overvejelse, hvordan formanden for bestyrelsen udpeges.
Enten kan bestyrelsen konstituere sig selv, eller også kan formanden udpeges politisk af
KB eller gennem vedtægterne.

-

Vægtningskriterier for foreningsudpegning
Havnens tre sejlerforeninger har i processen anført et ønske om ”at sejlerne sikres en
vægt i havnens ledelse, der svarer til deres rolle som primære brugere og vigtigste
økonomiske bidragydere.”
Tabellen nedenfor viser forskellige objektive kriterier for, hvordan foreningernes
størrelse kan opgøres. Bemærk dog, at tallene er omtrentlige og skal tages med et vist
forbehold:
Forening

Bådpladser1)

Total

Medlemmer2)

830-840

Sejlerforeninger:
Rungsted Bådelaug

300-350

-

Rungsted Sejlklub

120-150

97

70-80

399

KDY med bådeplads i Rungsted Havn
Øvrige søsportsforeninger:
Rungsted Roklub

114

Rungsted Kajakklub
Rungsted Vandskiklub
Jon Litle Søgruppe (søspejdere)
Hørsholm-Rungsted Vikingelaug

302
64
67
?

1) Tallene er oplyst telefonisk af havnekontoret
2) Tallene stammer fra medlemsopgørelser til kommunen pr. 1. januar 2014. For
Rungsted Sejlklubs vedkommende dog først juni 2014 i forbindelse med
godkendelse som folkeoplysende forening. Rungsted Bådelaug modtager ikke tilskud
efter folkeoplysningsloven, og har derfor ikke indberettet medlemstal til kommunen.
Ifølge havnens regnskab fra 2013 er havnens løbende nettoomsætning i hovedsagen
sammensat således:
·
·
·

Lejeindtægt, faste pladser: 4,9 mio. kr.
Lejeindtægt, gæster og midlertidige pladser: 1,4 mio. kr.
Grundleje (erhvervsdrivende): 2,3 mio. kr.

Mulighed 1: Nuværende sammensætning af havnebestyrelsen
En mulighed vil være at fortsætte efter hjemtagningen med den sammensætning af
havnebestyrelsen, som gælder i dag efter vedtægterne for Rungsted Havn A/S:
Økonomiudvalget Torsdag den 04-12-2014
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Havnebestyrelsen består af 9 medlemmer:
- 5 vælges af generalforsamlingen (dvs. efter nuværende aktiefordeling Hørsholm
Kommune)
- 1 medlem udpeges af KB
- 2 medlemmer udpeges af KDY
- 1 medlem udpeges af Fællesudvalget for Søsportsklubberne i Rungsted Havn
De af KDY og fællesudvalget udpegede medlemmer fungerer for 1 år ad gangen (dog kun,
så længe de er medlemmer af de respektive foreninger), de øvrige medlemmer følger den
kommunale valgperiode på 4 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Konstitueringen ledes af
det KB-udpegede medlem.
Med en sådan model vil det som udgangspunkt ikke være nødvendigt med en vetoret for
kommunen, som allerede i kraft af antal bestyrelsesmedlemmer vil have bestemmende
indflydelse i bestyrelsen.
Mulighed 2: Gentofte-modellen
I Gentofte-modellen (selvforvaltningsaftale for Gentofte Kommunes havne) er bestyrelsen
på ligeledes 9 medlemmer sammensat således:
-

1
2
2
2
1
1

repræsentant for Gentofte Kommune som ejer
repræsentanter for Hellerup Sejlklub
repræsentanter for Skovshoved Sejlklub
repræsentanter for Kongelig Dansk Yachtklub
repræsentant for øvrige søsportsklubber/foreninger ved Hellerup Lystbådehavn
repræsentant for øvrige søsportsklubber/foreninger ved Skovshoved Havn.

Gentofte Kommunes repræsentant (som p.t. er en medarbejder fra administrationen,
konkret Park- & Vejchefen) i bestyrelsen kan nedlægge veto mod beslutninger, som ”ikke
tilgodeser helheden i driften”, med efterfølgende forelæggelse for Teknisk Udvalg.
Med en model som denne, hvor KB ikke i kraft af antal udpegede bestyrelsesmedlemmer
har den bestemmende indflydelse i havnebestyrelsen, er en sådan vetoret eller tilsvarende
nødvendig. KB er således ved hjemtagningsløsningen inden for rammerne af
kommunestyrelsesloven forpligtet til – og ønsker også – at bevare styringsmuligheden over
havnen.
Mulighed 3: Tidligere fondsmodel
I den fondsmodel, der tidligere blev arbejdet med, så fondens bestyrelse på i alt 7
medlemmer således ud:
- 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeget af KB
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-

2 medlemmer valgt ved direkte valg organiseret af Rungsted Havn A/S blandt
bådpladslejerne i havnen
1 medlem udpeget af bestyrelserne for sejlsportsklubberne med tilknytning til
havnen blandt klubbernes medlemmer
1 medlem udpeget af formændene for øvrige vandsports- og søsportsklubber med
tilknytning til havnen blandt klubbernes medlemmer

De KB-udpegede bestyrelsesmedlemmer skulle udpeges for 4 år, mens de øvrige
medlemmer havde en valgperiode på 2 år.
Bestyrelsen skulle selv vælge en formand blandt sine medlemmer.
Også en model som denne ville ved hjemtagningsløsningen skulle suppleres med en vetoret
eller tilsvarende for KB for at bevare styringsmuligheden over havnen, jf.
kommunestyrelseslovens principper.
Mulighed 4: Tidligere aktieklassemodel
Fondsmodellen blev afløst af en aktieklassemodel, som indebar, at Rungsted Havn A/S og
kommunens ejerskab af selskabet blev bevaret, idet der til opfyldelse af statsforvaltningens
pålæg blev oprettet to aktieklasser. Aktieklasse 1, som havde størst stemmevægt på
selskabets generalforsamlinger, udgjordes af Foreningen af bådpladslejere, Søsportsrådet,
Erhvervsforeningen Rungsted Havn og øvrige mindre aktionærer. Aktieklasse 2 var
kommunens aktier, som havde lavere stemmevægt, svarende til, at kommunen ikke
længere havde den bestemmende indflydelse i havneselskabet.
Bestyrelsen, som udgjordes af 9 medlemmer, var sammensat sådan, at 5 medlemmer
skulle vælges af aktieklasse 1 på en generalforsamling, mens de resterende 4 medlemmer
skulle udpeges af KB (aktieklasse 2) efter den d’Hondtske metode.
Alle bestyrelsesmedlemmer skulle have samme funktionsperiode på 4 år. Også efter denne
model skulle bestyrelsen selv vælge sin formand af sin midte.
Som i de to foregående muligheder vil også denne model skulle suppleres med en vetoret
eller tilsvarende for KB, hvis den skulle overføres til hjemtagningsløsningen.
Mulighed 5: Forslag fra havnens nuværende bestyrelsesformand
Den siddende bestyrelsesformand i Rungsted Havn A/S, kommunalbestyrelsesmedlem Ove
Pedersen (V), har i sin dialog med kommunen om hjemtagningsbeslutningen foreslået
følgende model for den fremtidige bestyrelse:
Bestyrelsen består af 9 medlemmer:
- 3 medlemmer udpeges af KB
- De tre sejlklubber (Rungsted Bådelaug, Rungsted Sejlklub og KDY) udpeger 4
medlemmer i fællesskab
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-

o De 4 medlemmer findes ved, at hver forening opstiller to kandidater,
hvorefter samtlige medlemmer af foreningerne (for KDY dog kun medlemmer
af Hørsholm-afdelingen) i fællesskab vælger 4 ud af de i alt 6 opstillede
kandidater ved et direkte valg.
Søsportsklubberne udpeger 1 medlem
Erhvervsforeningen udpeger 1 medlem

Også denne model må nødvendigvis suppleres med en vetoret eller tilsvarende for KB for at
leve op til forudsætningen om bestemmende indflydelse.
Mulighed 6: Forslag fra dialogmøde – direkte valg
På dialogmødet den 5. november 2014 var det eneste konkrete nye input fra
interessenterne (dvs. ud over den af sejlerne inden mødet fremsendte forudsætning om, at
sejlerne skal have en ”vægt i havnens ledelse, der svarer til deres rolle som primære
brugere og vigtigste økonomiske bidragsyder”) et forslag om, at havnebestyrelsen ikke skal
udpeges af nogle foreninger(s bestyrelse) eller af KB, men skal vælges ved direkte valg
med havnens bådpladslejere som stemmeberettigede.
Der var ikke tale om en færdigt formuleret model, blandt andet var spørgsmålene om antal
bestyrelsesmedlemmer ikke fastlagt. Desuden var det uafklaret, hvem der kunne stille op
til valget – herunder om der skulle være fri opstillingsret, eller om der skulle fastsættes
regler om, at et bestemt antal kandidater skulle opstilles af de enkelte
interessentforeninger m.v. Forslaget tilsigtede ifølge forslagsstiller at sikre en mere
demokratisk proces.
Mulighed 7: KB udpeger alle bestyrelsesmedlemmer (ingen ”faste pladser”)
En mulighed er også, at KB udpeger alle pladser. Der vil så kunne vælges KB-medlemmer
eller andre, og fordelingen heraf kan enten være fri (dvs. KB kan vælge en hvilken som
helst fordeling mellem KB-medlemmer og andre) eller bundet efter nærmere angivne
principper, hvor detaljeringsgraden kan tilpasses som ønsket – fx en model, som alene
fastsætter fordelingen mellem KB-medlemmer og andre, eller en model, som præcist
definerer, hvor mange medlemmer der skal være fra KB og fra de enkelte
interessentgrupper (svarende til de ovenfor nævnte modeller, blot med den forskel, at KB
har udpegningsretten inden for alle respektive grupper).
Afhængig af, hvordan modellen nærmere defineres, vil antallet af bestyrelsesmedlemmer
enten kunne være på samme niveau som de øvrige muligheder, dvs. realistisk op til 9, men
vil principielt også kunne være væsentligt lavere.
Modellen kan kombineres med en vetoret for KB, som særligt kan blive relevant, hvis der
sammensættes en bestyrelse af overvejende ikke-KB-medlemmer.
Mulighed 8: Model uden KB-repræsentation, men med efterfølgende vetoret
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Endelig kan man forestille sig en bestyrelsesmodel, hvor KB ikke udpeger nogen
bestyrelsesmedlemmer, idet disse enten vælges ved direkte valg eller udpeges af
interessenterne (som i de øvrige modeller).
En sådan model vil skulle kombineres med en vetoret eller tilsvarende, fx som en
efterfølgende standsningsmulighed ved KB-beslutning herom. Det må anbefales, at der ved
denne model deltager en repræsentant fra kommunens administration, fx som
sekretær/referent (på chef-/direktørniveau), på bestyrelsesmøderne for at sikre indsigt i,
hvornår det kan være relevant at effektuere vetoretten/standsningsretten.
Orientering om status på hjemtagningen, herunder den anlagte retssag, proces og tidsplan
Formelt set forløber den juridiske hjemtagningsproces i form af tvangsindløsning af
aktionærerne som planlagt. Det betyder, at selve likvidationsprocessen kan indledes primo
januar med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, hvor kommunens advokat
indtræder som likvidator, og den nuværende havnebestyrelse samtidig fratræder.
Kommunen var vært for dialogmøde 5. november, hvor i alt ca. 100 interessenter var
fremmødt. Oprindelig var det tanken at afholde næste dialogmøde allerede ultimo
november. I lyset af drøftelserne på mødet er det nu vurderingen, at næste møde først skal
afholdes, når et egentligt forslag til ”Hørsholm-model” for den fremtidige drift af Rungsted
Havn kan præsenteres. Mødet foreslås derfor afviklet primo februar, jf. nedenstående
procesplan.
Som meddelt KB pr. mail har Rungsted Bådelaug og Rungsted Sejlklub den 21. oktober
2014 indgivet stævning i sagen mod Hørsholm Kommune. Det er imidlertid kommunens
vurdering, efter samråd med kommunens advokater, at stævningen ikke indeholder
argumenter, der ændrer på grundlaget for hjemtagningen som besluttet af
kommunalbestyrelsen. Stævningen har ikke opsættende virkning på den igangværende
hjemtagningsproces.
Kort efter dialogmødet indgav advokat Eskil Trolle den 10. november på vegne af Rungsted
Bådelaug og Rungsted Sejlklub endvidere begæring om forbud mod at påbegynde
hjemtagningsprocessen. Denne forbudsbegæring forventes afgjort i Retten i Helsingør den
15. december (hvor den skal procederes) eller kort tid derefter. Det er vurderingen fra
kommunens advokater, at sandsynligheden for et forbud er meget lille.
Med forbehold for eventuelle konsekvenser af forbudsbegæring mv., foreslås følgende
procesplan for det videre forløb:
Forum

Dato

Hovedemner

ØU

15.01

Forslag fra administrationen til egentlig Hørsholm-model /
vedtægter
·
”90%-version” - skal være klar på hovedtemaerne,
mindre vigtigt om alle elementer er endeligt på plads
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Dialogmøde

02.02

Præsentation af og dialog om kommunens foreløbigt valgte
model

ØU

19.02

Godkendelse af ”høringsklar” version af egentlige vedtægter

Offentlighed

Formel høringsperiode

ØU

20.02 –
20.03
20.03 –
01.04
16.04

KB

04.05

Endelig vedtagelse af Hørsholm-model

Adm

Behandling af høringssvar og eventuel tilretning af Hørsholmmodel.
ØU-godkendelse af endelige vedtægter / Hørsholm-model

Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2014
Økonomiudvalget besluttede med 5 stemmer for og 1 stemme imod (Troels Moe, I), at
administrationen skal arbejde videre med en model, hvor bestyrelsen er sammensat af:
• 3 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen
• 2 medlemmer udpeget af de på havnen hjemmehørende sejlklubber under Dansk
Sejlunion blandt disses medlemmer
• 2 medlemmer valgt af bådpladslejerne
• 1 medlem udpeget af søsportsklubberne hjemmehørende på havnen
• 1 medlem udpeget af de erhvervsdrivende på havnen
Økonomiudvalget tog i øvrigt orienteringen om status for hjemtagningsprocessen til
efterretning.
Gitte Burchard (O) forlod mødet kl. 12.10.
Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.
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Rungsted Havn A/S - anmodning om kommunal
garantistillelse eller lån
Baggrund
Rungsted Havn A/S har ved e-mail af 29. oktober 2014 anmodet Hørsholm Kommune om
at stille garanti for et banklån på 15 mio. kr. eller låne havneselskabet et tilsvarende beløb
til brug for finansiering af et renoveringsprojekt på havnen.

Forslag
Administrationen foreslår, at økonomiudvalget tager stilling til den modtagne anmodning ud
fra de i sagsfremstillingen beskrevne finansieringsmuligheder og beslutter det videre forløb.

Sagsfremstilling
Administrationen har den 29. oktober 2014 fra Rungsted Havn A/S modtaget en anmodning
om medfinansiering af et renoveringsprojekt på havnen i henhold til et af Grontmij
udarbejdet skitseprojekt for dækmoler, bølgeskærm og molehoveder, som i endelig
(eftersendt) form er dateret 31. oktober 2014. Skitseprojektet er vedlagt som bilag 1.
Skitseprojektet bygger på en tilstandsundersøgelse af havnen udført september-december
2013 og er blevet særligt aktualiseret og fremskyndet af den stigende tendens til stadigt
kraftigere storme og deraf følgende flodbølger m.v., som blandt andet kom voldsomt til
udtryk og ramte Rungsted Havn hårdt i forbindelse med stormen Bodil i december 2013.
Udkast til skitseprojektet blev behandlet på bestyrelsesmøde i Rungsted Havn den 9.
oktober 2014, og renoveringsprojektet blev vedtaget i overensstemmelse hermed, jf.
referat vedlagt som bilag 2. Bestyrelsen behandlede samtidig mulighederne for
finansiering af projektet, hvilket har ført til den aktuelle anmodning.
Samtidig besluttede bestyrelsen over for pladslejerne i havnen at varsle en ca. 30 %
forhøjelse af pladslejen gældende fra 1. april 2015 som følge af finansieringsudgifterne til
renoveringsprojektet. Havnemesterens brev til bådpladslejerne herom dateret oktober
2014 vedlægges som bilag 3.
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Havnen ansøger om enten kommunal garantistillelse for et lån på 15 mio. kr., hvorved
Rungsted Havn A/S kan opnå gunstigere lånevilkår end uden en sådan garanti, jf. bilag 4
med låneberegninger baseret på forespørgsel til Danske Bank, eller om at kommunen yder
et lån til havneselskabet af samme størrelse og på tilsvarende lånevilkår.
For at belyse de foreliggende muligheder for, at kommunen medvirker til finansiering af
renoveringsprojektet – også set i lyset af kommunalbestyrelsens beslutning om at
hjemtage Rungsted Havn A/S efter den aktuelle tidsplan i april/maj 2015 – har
administrationen fra kommunens advokater indhentet et notat, som belyser dette
spørgsmål. Notatet vedlægges som bilag 5.
I notatet konstaterer advokaterne indledningsvist, at kommunen lovligt kan stille garanti
over for Rungsted Havn A/S (som privat selskab), fordi havneselskabet udøver en aktivitet,
som kommunen selv lovligt kan varetage. En garanti vil formentlig ikke skulle henregnes til
kommunens låntagning efter lånebekendtgørelsen, men det anbefales, at spørgsmålet
forinden drøftes med kommunens revision, hvis denne mulighed skulle blive aktuel.
Administrationen har foretaget en indledende undersøgelse heraf hos revisionen, som
bekræfter vurderingen i notatet om, at garantien ikke skal medregnes i kommunens
låntagning. Revisionen anbefaler samtidig, at der i givet fald stilles vilkår i forbindelse med
garantien om, at lånet skal optages gennem KommuneKredit. Uanset hvor lånet optages,
er det væsentligt at sikre, at kommunen kan indtræde i lånet, når havnen hjemtages,
således at hjemtagningen (likvidationen af Rungsted Havn A/S) ikke betragtes som
forfaldsgrund for lånet.
Notatet fra advokaterne belyser herefter følgende finansieringsmuligheder:

1. Kommunen stiller garanti for et lån optaget af Rungsted Havn
A/S i bank/privat finansieringsinstitut. Det vil formentlig i den
forbindelse være et krav, at der opkræves garantiprovision på
markedsvilkår, jf. nærmere herom nedenfor.

2. Kommunen stiller garanti for et lån optaget af Rungsted Havn
A/S i KommuneKredit (under tilsvarende betingelse om
garantiprovision). Herved vil havnen formentlig kunne opnå en
væsentligt gunstigere finansiering end ved banklån.

3. Kommunen yder lån til Rungsted Havn A/S. Denne mulighed er
tvivlsom og skal undersøges nærmere, hvis den ønskes
realiseret.
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4. Kommunen optager selv lån gennem KommuneKredit efter
hjemtagningen. Lånet vil blive medregnet i kommunens
låntagning sammen med de øvrige lån, der er optaget til de
formål, som er hjemlet i lånebekendtgørelsen.

5. Endelig kan kommunen efter hjemtagningen vælge at yde tilskud
til renoveringsprojektet og dermed helt eller delvist afholde
udgifterne af kommunekassen. Dette vil nedbringe den af
omkostningerne, som ellers skal afholdes af bådpladslejerne
gennem regulering af pladslejen.

I relation til garantistillelsesprovision bemærkes, at størrelsen af en sådan skal fastsættes
ud fra et skøn over, hvad en markedsmæssig provision ville være for en kommerciel
garanti baseret på en konkret risikovurdering. Driften af Rungsted Havn må i den
sammenhæng vurderes som en lavrisikovirksomhed, og det er på den baggrund
administrationens vurdering, at provisionen ville kunne fastsættes til en engangsprovision
på 0,5 % af garantistillelsen, svarende til 75.000 kr. Dette er i tråd med andre tilsvarende
verserende sager, herunder sagerne vedrørende Hørsholm Vand ApS (se andet
dagsordenspunkt herom) og Nordforbrænding, hvor spørgsmålet har været drøftet mellem
de deltagende kommuner.
Processuelt foreslår administrationen, at ØU drøfter de beskrevne muligheder for
finansiering og tager stilling til det videre forløb. Hvis ØU beslutter at yde garanti eller lån
til Rungsted Havn A/S, skal dette indstilles til kommunalbestyrelsens endelige beslutning.
Hvis ØU derimod beslutter at afslå anmodningen, fx hvis det vurderes som mest
hensigtsmæssigt at afvente hjemtagningen (mulighed 4-5), eller udsætte beslutningen,
eventuelt for at iværksætte yderligere undersøgelser, går sagen som udgangspunkt ikke
videre til kommunalbestyrelsen i den nuværende form.

Økonomi/personale
Som nævnt under sagsfremstillingen vil en kommunal garanti for et lån optaget af
Rungsted Havn A/S (mulighed 1-2) ikke skulle henregnes til kommunens låntagning.
Derimod vil et lån optaget af kommunen selv efter hjemtagningen skulle henregnes til
låntagningen.
Betaling af provision for en eventuel garantistillelse vil indgå som en indtægt i kommunen,
og kommunen vil derfor opnå en indtægt på 75.000 kr., hvis en af disse muligheder (1 eller
2) vælges, og hvis administrationens forslag til provisionens størrelse følges. Det nedenfor
indsatte bevillingsskema dækker denne provisionsindtægt.
Der er ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at medtage bevillingsskemaer for
mulighed 3-5, som enten ikke er aktuelle p.t., eller som kræver nærmere undersøgelser,
og som derfor under alle omstændigheder forudsætter en ny forelæggelse for ØU/KB.
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Bevillingsskema – garantiprovision (mulighed 1-2):
Beløb
Tillægsbevilling
Politikområde: 82

Drift/anlæ Indeværend Overslagså Overslagså Overslagså
g m.v
e år
r 1 (2015)
r2
r3
Drift

-75.000

Politikområde:

I alt

0

-75.000

0

0

0

0

0

0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)
Politikområde:
Politikområde:

I alt

Bilag
-

Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag

1
2
3
4
5

-

Rungsted Havn - Skitseprojekt.pdf
Referat af bestyrelsesmøde.pdf
Brev fra havnen til bådpladslejerne om nye priser fra 1. april 2015.pdf
Låneberegninger fra Danske Bank.pdf
Notat 12-11-2014 fra Bruun og Hjejle om garantistillelse og låntagning.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2014
Økonomiudvalget drøftede havnebestyrelsens anmodning om garantistillelse eller lån.
Økonomiudvalget ankerkender havnebestyrelsens initiativ i forhold til molesikring m.m.,
herunder at havnebestyrelsen allerede har varslet bådpladslejerne en nødvendig
lejeforhøjelse som konsekvens heraf. Udvalget er positivt indstillet over for projektet.
På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om hjemtagning af havnen besluttede
Økonomiudvalget, at den endelige stillingtagen til finansieringen udsættes til
førstkommende udvalgsmøde efter, at Retten i Helsingør har truffet afgørelse vedrørende
forbudsbegæringen, som er en del af den verserende retssag.
Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.
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9
13/5804
85.11.00P20
DIR, CFO, ØU - Åben sag
04.12.2014
Politik og Borgerservice
Tine Gjelsted

Digital Post til borgere efter 01.11.2014
Baggrund
Den 1. november 2014 blev Digital Post og papirpost juridisk sidestillet.
Gennem information og undervisning har kommunen sikret en pæn tilslutning til Digital
Post over landsgennemsnittet. Der planlægges fortsat aktiviteter til at sikre, at overgangen
til Digital Post bliver en god oplevelse for borgerne i Hørsholm Kommune.

Forslag
Det anbefales, at Økonomiudvalget:



tager status for Digital Post samt ’Retningslinjer for afsendelse af
post i Hørsholm Kommune ’ til efterretning
godkender aktiviteter, som styrker borgernes opmærksomhed på
at tjekke Digital Post

Sagsfremstilling
Ifølge Lov om Digital post har borgere over 15 år pr. 1. november 2014 en digital
postkasse på enten borger.dk eller e-Boks.dk, medmindre de har søgt fritagelse.
Reguleringen af de årlige DUT-midler (bloktilskud) tilsigter, at mest mulig post fra
kommunerne sendes digitalt. Der er desuden gennem egne og Digitaliseringsstyrelsen
kampagner for Digital Post et stort forventningspres fra borgere, om at posten kommer
digitalt.
Det er derfor vigtigt, at Hørsholm Kommunes medarbejdere fremadrettet sender al post
digitalt, hvis det kan sendes digitalt, og der er udarbejdet nye retningslinjer for dette.
Vi giver herunder en status på, hvor mange der er tilmeldt, fremlægger nye retningslinjer
for udgående post efter 1. november samt forslag til aktiviteter, som hjælper både
medarbejdere og borgere i overgangen fra fysisk til Digital Post.
Status efter 1. november 2014
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Tilmeldte: 65,5 % var tilmeldt 31.10. Det er lidt over gennemsnittet for Hovedstaden på
63,9 % og ca. 2 procent foran Rudersdal og ca. 1,5 procent efter Fredensborg. Forskellen
ligger særligt i gruppen af unge, hvor vores procentsats kun var 42,3%. I gruppen 65-74
årige lå vi på flotte 75,1% tilmeldte.
Fritaget: 2,9% fritaget for 2 år og 5,4% permanent fritaget. Gennemsnit for
Hovedstadsområdet er henholdsvis 2,1 % og 6,4%
Hverken tilmeldt eller fritaget: 5387 af Hørsholms borgere. Det er disse ca. 26% af
borgerne, som 1. november har fået en postkasse uden selv at have tilmeldt sig.
Vi har frem mod 1. november gennemført følgende større aktiviteter:
Eksterne aktiviteter
• 7. maj kampagne hvor medarbejderne var på gaden
• Nyheder og kampagnefelt på hjemmeside
• Div. pressemeddelelser og artikler og annoncer i lokal presse
• Netværk etableret med IT-frivillige i kommunen
• 3 Digital Post caféer i Borgerservice og på bibliotek
• Medundervisning i samarbejde med frivillige
• Information til skoler og forældre via skoleintra, børneintra m.m.
• Kampagne for at tjekke post for unge via sociale medier. Lavet af unge i samarbejde
med Ungdomsskolen
• Breve til alle borgere om at digital post bliver obligatorisk
Hertil kommer alle de landsdækkende kampagner, på tv, plakater ved supermarkeder og
stationer, annoncer i større aviser osv.
Interne aktiviteter
• Analyse og hjælp til klargøring af fagsystemer, så de kan sende digital post
• Tour og workshops rundt i organisationen på teammøder, med information og
vejledning om Digital Post, herunder også plejecentre.
• Undervisning og vejledning i at sende digitalt for de medarbejdere, der har udtrykt
behov
• vejledning i at tilmelde sig og søge om fritagelse for hjemmehjælpere og plejehjem
• Kampagne efter 1. november, hvor der holdes øje med fysisk udgående post fra
Rådhuset.
Samlet set betyder aktiviteterne og udsendelsen af breve til alle berørte borgere, at vi har
opfyldt vores underretningspligt. Det betyder ifølge Digitaliseringsstyrelsen at fysiske breve
og Digital Post nu er juridisk ligestillede.
Det er på baggrund af ovenstående administrationens vurdering, at Hørsholm Kommune er
klar til at kommunikere digitalt, omend der stadig kan være tilfælde, hvor det ikke er
muligt at benytte digital post, som f.eks.:
•
•

hvor visse typer dokumenter skal sendes som originaler i henhold til anden lovgivning –
det kan eksempelvis være dokumenter, som benyttet af Statsforvaltningen
hvor filerne er for store til at kunne sendes til den digitale postkasse, som har en
maximum-grænse på 10 Megabyte
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•

hvor filformatet ikke kan håndteres i Digital Post

Det vurderes, at disse undtagelser ikke vil udgøre mere end 20 % af det afsendte
materiale, og at omfanget vil reduceres over de kommende år.
Kommunen kan fremover forvente af borgerne, at de tjekker deres digitale post.
Fuldstændig på samme måde, som vi kan forvente, at de åbner deres fysiske post.
Sagsbehandling i forbindelse med borgere, som ikke åbner deres digitale post, kan ifølge
Digitaliseringsstyrelsen fremadrettet behandles på lige fod med sager, hvor borgerne ikke
har åbnet deres fysiske post.
Vi vil dog fortsat hjælpe borgerne med at huske at tjekke deres post gennem en række
aktiviteter (se ’aktiviteter efter 1. november’)
Retningslinjer for afsendelse af post efter 1. november 2014
Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at kommunerne og andre offentlige myndigheder
afsender al post digitalt, så vidt det er muligt.
For at præcisere hvordan afsendelse af post fra Hørsholm Kommune fremadrettet skal ske,
er der udarbejdet ’Retningslinjer for afsendelse af post i Hørsholm Kommune gældende pr.
01.11.2014’.
Retningslinjerne læner sig op af eksisterende retningslinjer for afsendelse af post til
virksomheder og er godkendt af Direktionen d. 11.11.14 og Chefforum d. 18.11.14.
Retningslinjerne er vedhæftet som bilag, her er blot et udpluk af de centrale punkter:
•
•
•
•
•

Vi sender alt digitalt, som kan sendes digitalt
Digital Post og fysiske breve er juridisk ligestillede
Når vi som myndighed starter skriftlig kommunikation med en borger, er afsendelse af
et fysisk brev altid det sidst mulige valg
Når vi som myndighed starter skriftlig kommunikation med en virksomhed, foregår det
altid digitalt, med mindre anden lovgivning påkræver det
En medarbejder skal altid forsøge at besvare et fysisk brev digitalt

Aktiviteter efter 1. november
Selvom Hørsholm Kommune nu sender posten digitalt, har borgerne stadig behov for støtte
i overgangsfasen. Trods de mange oplysningskampagner er der stadig risiko for, at nogle
borgere ikke får tjekket deres post, og derfor skal der fortsat informeres om Digital Post.
Det er ikke muligt at tjekke, om borgerne åbner deres post, men man kan tjekke om
posten er modtaget i borgernes digitale indbakke. Det har ikke før været muligt med fysisk
post. Det er også muligt at arbejde med ekstra information til særlige grupper af borgere,
ligesom kommunen løbende kan tilrette egne systemer, så vi i stadig højere grad, hjælper
borgerne godt på vej.
Der vil dog fortsat være en række udfordringer for det offentlige i at bruge Digital Post,
f.eks.:
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·
·
·

·

hvor offentlige selvbetjeningssystemer endnu ikke kan håndtere det nye Nem-ID.
Problemet gælder typisk for statens selvbetjeningsløsninger.
hvor der ikke kan sendes digital post til flere brugere ad gangen, hvilket eksempelvis
er en udfordring for familier med delt forældremyndighed.
hvor banker eller andre finaniselle institutioner har oprettet e-Boks (og dermed også
digital post) til borgere i en anden sammenhæng, og hvor disse borgere overfor
kommunen har søgt om fritagelse for digital post.
Disse borgere kan opleve at få brev fra Digitaliseringsstyrelsen om, at de har modtaget
deres første digitale brev, da der udløses et brev til borgeren, hvis der kommer digital
post – også selvom posten f.eks. er fra deres bank.
hvor borgeren selv har accepteret via en selvbetjeningsløsning, at modtage svar eller
blanket digitalt. Her kan svaret automatisk blive sendt til den digitale postkasse på
trods af fritagelse.

Disse udfordringer vil være en del af de vanskeligheder, vi skal hjælpe borgerne med at
håndtere bedst muligt.
For at støtte både borgere og medarbejdere i overgangen til Digital Post også efter 1.
november, anbefaler administrationen følgende aktiviteter:
·
·
·

·
·
·
·

Alle medarbejdere med borgerkontakt skal i forbindelse med kontakt til borgerne være
opmærksomme på at minde borgerne om at tjekke deres post, når det er relevant og
henvise til hvor, borgerne kan få hjælp.
Alle ledere modtager råd og vejledning i forhold til, hvordan borgerne kan hjælpes,
som videreformidles til medarbejdere.
Udvikling og Digitalisering vil sammen med de enkelte centre undersøge, hvordan der
særligt kan støttes op om de borgere, som forventes at have særligt svært ved at
tjekke deres Digital Post. Det kan f.eks. være gennem særlig information til udvalgte
grupper. Der er statistik på hvilke grupper, vi skal ofre særlige opmærksomhed og det
aftales særskilt med de enkelte centre, hvilke aktiviteter, der kan støtte disse grupper
bedst muligt.
Nudgingkampagne: Udvikling og digitalisering, Borgerservice og Biblioteket vil
sammen arbejde på, hvordan vi i dagligdagen kan minde borgere om, at de har fået en
Digital Postkasse, og at de skal huske at tjekke den.
Særlig kampagne for de unge er sat i gang på de sociale medier. Desuden arbejder
Ungdomsskolen på at igangsætte et undervisningsforløb i skolerne med digitalisering.
Annoncer og artikler i de lokale medier: De lokale medier vil fortsat blive anvendt til at
gøre opmærksom på at tjekke Digital Post i de kommende måneder.
Fortsat tilretning af vores systemer, så vi hjælper borgerne bedst muligt, det gælder
f.eks. ændring af vores blanketter så de kan signeres digitalt, og borgerne undgår at
skulle printe ud og skrive under.

Sagens tidligere behandling
Direktionen har behandlet punktet d. 11.11.14 med følgende beslutning:
’Indstillingen godkendt, idet Direktionen i en overgangsperiode ønsker skærpet
opmærksomhed på borgere, som ikke reagerer på digital post, samt at sagen forelægges til
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orientering på Økonomiudvalget.’
Desuden har Chefforum også godkendt indstillingen d. 18.11.14.

Bilag
-

Retningslinjer for afsendelse af post 2014

Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2014
Økonomiudvalget godkendte administrationens indstilling.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.
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Christian Buch Sørensen

Hørsholm Vand ApS - ansøgning om kommunal
lånegaranti for investeringsudgifter i 2014
Baggrund
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal behandle en ansøgning fra Hørsholm Vand
ApS om kommunal lånegaranti for en maksimal kreditramme på 7.540.000 kr. Beløbet
vedrører finansiering af investeringsudgifterne til vandselskabets anlægsudgifter i 2014.

Forslag
Administrationen foreslår,
• at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at godkende en kommunal
garantistillelse for maksimalt 7.540.000 kr. for Hørsholm Vand ApS’
investeringsudgifter i 2014
• at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommunen skal opkræve
en engangsprovision på 0,5 % af kreditrammen, svarende til 37.700 kr.

Sagsfremstilling
Hørsholm Vand ApS har ved brev af 5. november 2014 ansøgt om kommunal
garantistillelse for selskabets investeringsudgifter til anlægsarbejder inden for drikke- og
spildevandsområdet i 2014. Garantien skal dække en maksimal kreditramme for 2014 på
7.540.000 kr. Ansøgningen med bilag fremgår af bilagene til dagsordenspunktet.
Beløbet omfatter:
Drikkevand
Spildevand
I alt

2.910.000 kr.
4.630.000 kr.
7.540.000 kr.

Med en kommunal garanti vil Hørsholm Vand ApS kunne opnå et lån hos Kommunekredit
på mere fordelagtige vilkår, hvorved de renteomkostninger, der skal indregnes i
vandpriserne, belaster vandprisen mindst muligt, hvilket vil være til gavn for forbrugerne.
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Lånet optages i kommunekredit og omlægges til endelig finansiering med en løbetid på 2540 år, når investeringsudgifterne er afholdt – senest den 31. marts 2015.
Hjemlen til at yde garantien findes i § 16 i vandsektorloven. Formålet bag bestemmelsen er
at sikre, at vandselskaberne kan finansiere deres anlægsudgifter på fordelagtige vilkår.
Kommunalbestyrelsen har den 25. november 2013 godkendt en kommunal garantistillelse
for maksimalt 12.122.000 kr. for Hørsholm Vand ApS’ investeringsudgifter i 2013. Det blev
i den forbindelse besluttet med henvisning til den ringe risiko ved garantien, at der ikke
skulle opkræves garantiprovision.
Det er imidlertid nu i en udtalelse af 1. oktober 2014 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
fastslået, at kommunen er forpligtet til at opkræve en markedsmæssig garantiprovision for
garantier stillet for vandselskabers lånoptagelse.
Det er vandselskabets vurdering, som administrationen er enig i (jf. også
kommunalbestyrelsens vurdering ved beslutningen om garantistillelse i 2013 refereret
ovenfor), at kommunen ved garantistillelsen alene påtager sig en meget lille risiko, da
selskabet forventes altid at kunne forrente og afdrage de optagne lån. På den baggrund –
og i tråd med andre tilsvarende verserende sager, herunder i relation til Nordforbrænding,
hvor spørgsmålet har været drøftet mellem de deltagende kommuner – foreslår
administrationen at opkræve en engangsprovision på 0,5 % af garantistillelsen
(kreditmaksimum), svarende til 37.700 kr.
De kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer i bestyrelsen for Hørsholm Vand
ApS – Morten Slotved (C), Jan H. Klit (C), Henrik Peulicke (C) og Anne Ehrenreich (V) – må
betragtes som inhabile og kan derfor ikke deltage i sagens behandling i økonomiudvalget
og i kommunalbestyrelsen.

Økonomi/personale
Efter bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. § 3, stk.
3 henregnes garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til investeringsudgifter ved
indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgifter ved kloakering og
rensningsanlæg ikke til kommunernes låntagning.
Betaling af provision for garantistillelsen vil indgå som en indtægt i kommunen, og
kommunen vil derfor opnå en indtægt på 37.700 kr., hvis administrationens indstilling
godkendes.
Bevillingsskema
Beløb
Tillægsbevilling
Politikområde: 82

Drift/anlæ Indeværend Overslagså Overslagså Overslagså
g m.v
e år
r 1 (2015)
r2
r3
Drift

-37.700

Politikområde:
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I alt

0

-37.700

0

0

0

0

0

0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)
Politikområde:
Politikområde:

I alt

Bilag
-

Ansøgning om garantistillelse.pdf
Bilag 5.1 Budgetopfølgning 30092014 Drikkevand.pdf
Bilag 5.2 Budgetopfølgning 30092014 Spildevand.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2014
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
Morten Slotved (C) var inhabil og deltog ikke i punktet.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.
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Budgetopfølgning 4, 2014
Baggrund
Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 4 for Hørsholm Kommune.
Budgetopfølgningen indebærer forslag til budgetkorrektioner samt en orientering om
økonomisk status.
Den samlede budgetkorrektion på service drift er 1.817.400 kr., kr. og på øvrig drift 2.437.800 kr., i alt -620.400 kr.
På anlæg er den samlede budgetkorrektion i 2014 på -50.845.900 kr., som hovedsageligt
er overførsler til 2015-2016.

Forslag
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget:
· Indstiller til Kommunalbestyrelsen, at driftsbudgettet reduceres med hhv. 620.400 kr. i
2014, 5.900 kr. i 2015 samt 24.300 kr. fra 2016 og frem (fremskrevne priser fra 2015).
· Indstiller til Kommunalbestyrelsen, at anlægsbudgettet reduceres med 50.845.900 kr. i
2014 og øges med hhv. 48.571.300 kr. i 2015 og 3.060.000 kr. i 2016 (fremskrevne priser
fra 2015).
· Indstiller til Kommunalbestyrelsen, at de angivne anlægsprojekter omprioriteres og disses
rådighedsbeløb frigives
· Indstiller til Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om den økonomiske status,
herunder likviditetsprognosen, til efterretning.

Sagsfremstilling
Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2014, heraf behandles
budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om status på økonomien
samt at foretage budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 4 starter i Økonomiudvalget og
behandles derefter i Kommunalbestyrelsen.
Økonomisk status – skattefinansierede driftsudgifter
Det korrigerede budget (kolonne 1) er på 1.362 mio. kr. Det forventede regnskab (kolonne
2) er 1339 mio. kr. kr. Det forventede regnskab ligger dermed ca. 22 mio. kr. under det
korrigerede budget (kolonne 3).
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Administrationen forventer et restbudget på mio. 22 kr. hvilket betyder at der bliver brugt
af de overførte midler fra 2013 (30 mio. kr.).
Tabel 1: De samlede skattefinansierede driftsudgifter 2014
(1)
Korrigeret
(2)
budget 2014
Forventet
(3)
inkl.
regnskab
Forventet
1.000 kr.
overførsler
2014
restbudget
Miljø- og
Planlægningsudvalget skattefinansieret
76.846
74.725
2.121
Børne- og
Skoleudvalget
401.089
390.598
10.491
Social- og
Seniorudvalget
384.700
383.695
1.005
Sundhedsudvalget
119.963
120.216
-253
Sport-, Fritid- og
Kulturudvalget
52.045
51.440
605
Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget
118.587
119.476
-889
Økonomiudvalget
208.348
199.307
9.041
I alt
1.361.578
1.339.458
22.120

(4)
Overførsler
2013-2014

3.163
11.476
6.085
594
660
400
7.642
30.020

Økonomisk status – brugerfinansierede driftsudgifter
På det brugerfinansierede område forventes budgettet overholdt.
Tabel 2: De samlede brugerfinansierede driftsudgifter 2014
(3)
(2)
Forventet
(1)
Forventet
merKorrigeret
regnskab
/mindre1.000 kr.
budget 2014 2014
forbrug (-)
Miljø- og
Planlægningsudvalget brugerfinansieret
1.571
1.571
0
I alt
1.571
1.571
0
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
udgør 1071 mio. kr. og det forventede regnskab på serviceudgifter udgør ligeledes 1071
mio. kr.
Økonomisk status – anlægsudgifter
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Det forventede regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31.10.14.
Administrationen forventer et restbudget på anlæg for 2014 på 60 mio. kr., hvoraf
hovedparten bliver anmodet om overførsel til 2015.
Tabel 3: 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

(2)
Forventet
regnskab
2014

(3)
Forventet
restbudget

(4)
Overførsler
2013-2014

61.288

41.467

19.821

15.796

13.166

7.113

6.053

2.362

8.320
48

7.444
51

876
-3

2.750
0

55.121
1.159
139.102

27.246
-4.691
78.630

27.875
5.850
60.472

1.649
1.052
23.609

Økonomisk status - likviditet
Prognosen for udviklingen af Hørsholm Kommunes likviditet kan ses i bilag 2.
Budgetkorrektioner
Administrationen har gennemgået forbruget i 2014 per 31.10.14 med henblik på at
konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2014 og forbruget.
Den samlede budgetkorrektion på service drift i 2014 er 1.817.400 kr., kr. og på øvrig drift
-2.437.800 kr., i alt -620.400 kr. I 2015 er den samlede budgetkorrektion på service- og
øvrig drift på -5.900 og fra 2016 og frem er den på -24.300.
På anlæg er den samlede budgetkorrektion i 2014 på -50.845.900 kr., som hovedsageligt
er overførsler til 2015-2016.
Korrektionerne er nærmere gennemgået i bilag 1. De væsentligste korrektioner er
gennemgået nedenfor. Korrektionernes afledte bevillinger på politikområder kan ses i
bevillingsskemaet i bilag 3.
Miljø- og Planlægningsudvalgets område
·
Rudersdal-Hørsholm Brandberedskab overført fra ØU til MPU
·
Anlægsoverførsler på bl.a.; Kystsikringsprojekt, Rungsted og Kokkedal Station,
Udvidelse af vej og sti ved Lågegyde, Renovering af Hovedgaden, Hørsholm
Cykelby, Oprensning af søer, EU-life, Energirenoveringer
·
Afsluttede projekter der afregnes ift. budgetterede
Børne- og Skoleudvalgets område
·
Tilførsel af udgiftspresmidler
·
Konvertering af anlægsmidler til drift vedr. Fildelingsløsning
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·

Anlægsoverførsler på bl.a. aktive og grønne skolegårde og A-bygning på Hørsholm
Skole
Social- og Seniorudvalgets område:
·
Tilførsel af udgiftspresmidler
·
Ved Budgetopfølgning 2 2014 blev en allerede budgetlagt forpagtningsaftale for
Breelteparken fejlagtigt budgetlagt igen. Ved BOF 4 tilbageføres rettelsen fra BOF 2.
·
Genberegning af førtidspensioner og boligydelser
·
Anlægsoverførsler på bl.a.; Louiselund ældreboliger og Aktivitetscenteret
Sophielund
Sport-, Fritids-, og Kulturudvalgets område
·
Anlægsoverførsler på bl.a.; Karen Blixen, Biografprojekt, Idrætsparken, Skøjtehal
og naturlegeplads
Økonomiudvalgets område
·
Rudersdal-Hørsholm Brandberedskab overført fra ØU til MPU
·
Udmøntning af udgiftspresmidler

Økonomi/personale
Bevillingsskema kan ses i bilag 3

Kommunikation
Intet at tilføje

Bilag
-

Bilag 1, Budgetkorrektioner, Budgetopfølgning 4, 2014.pdf
Bilag 2, Likviditetsprognose ultimo oktober 2014, BOF 4.pdf
Bilag 3, bevillingsskema, Budgetopfølgning 4, 2014.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2014
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.
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12
14/6002
14.00.00A00
ØU - KB - Åben sag
04.12.2014
Politik og Borgerservice
Christian Buch Sørensen

Ny fælles beredskabskommission
Baggrund
Kommunalbestyrelsen skal vælge to repræsentanter til den nye fælles
beredskabskommission med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2015.

Forslag
Administrationen forslår, at kommunalbestyrelsen udpeger to repræsentanter fra
kommunalbestyrelsen til den nye fælles beredskabskommission med ikrafttrædelse pr. 1.
januar 2015.

Sagsfremstilling
I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning den 27. oktober 2014, om etablering af
et fælles beredskab mellem de fem kommuner, Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Helsingør og
Fredensborg, skal der nedsættes en fælles beredskabskommission for de fem kommuner.
Den fælles Beredskabskommission
I overensstemmelse med beredskabslovens § 10, stk. 2 skal der nedsættes en fælles
Beredskabskommission, der i samarbejde med beredskabschefen varetager de opgaver,
som fremgår af den indgåede samordningsaftale mellem de fem kommuner.
Den fælles Beredskabskommission består samlet af 17 medlemmer:
·
·
·
·
·
·
·
·

Borgmesteren i Allerød Kommune
Borgmesteren i Fredensborg Kommune
Borgmesteren i Helsingør Kommune
Borgmesteren i Hørsholm Kommune
Borgmesteren i Rudersdal Kommune
Politidirektøren fra Nordsjællands Politi
2 medlemmer valgt blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer i hver af de
deltagende kommuner
Samt en medarbejderrepræsentant valgt blandt de ansatte medarbejdere.
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En repræsentant for det frivillige redningsberedskab, udpeget af og blandt dette, indgår
som observatør.
Ifølge beredskabsloven og som angivet i samarbejdsaftalen mellem de fem kommuner er
borgmesteren født medlem af kommissionen.
Der skal således udpeges to kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Hørsholm Kommune til
den nye fælles beredskabskommission, der træder i kraft pr. 1. januar 2015.
Valggruppen bestående af 13 medlemmer (A, B, C og T) udpeger et medlem, og
valggruppen bestående af 6 medlemmer (I, O og V) udpeger et medlem.
Retsgrundlag: Beredskabslovens § 10 og § 4 i aftale om et samordnet beredskab mellem
Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Helsingør og Fredensborg kommuner.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2014
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.
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13
14/21146
17.02.04G01
BSU-ØU-KB - Åben sag
04.12.2014
Politik og Borgerservice
Caroline Hegelund

Klassedannelse 2015
Baggrund
Ifølge styrelsesvedtægten for Hørsholms skolevæsen henlægges kompetencen til at danne
klasser til Børne- og Skoleudvalget. Ifølge forældrenes tilbagemeldinger skal der indskrives
254 børn i de kommende børnehaveklasser – tallet er inkl. børn fra andre kommuner, der
ønsker at blive optaget i en folkeskole i Hørsholm Kommune.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender model D - dannelse af
11 klasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 23.

Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetaftalen for 2015-2018 er det besluttet at hæve klassekvotienten
fra 22 til 24 elever ved skolestart. Styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommunes
Skolevæsen er efterfølgende ændret jf. beslutning på BSU/ØU/KB i oktober/november
2014. Den gældende tekst i styrelsesvedtægten vedrørende skoledistrikter er vedlagt som
bilag.
Modeller for klassedannelse
Pr. 1. januar 2015 er der 254 børn, der er omfattet af den obligatoriske skolestart i
børnehaveklassen – dvs. børn født i 2009 samt børn født i 2008, der fik dispensation for
skolestart 2013/2014. Børn født i 2010 tilbydes skolestart – heraf starter 5 børn i skole.
I sammenligning med sidste års klassedannelse er fordelingen mellem distrikterne mere
ujævn.
Med det antal børn, der er indskrevet til skoleåret 2015/2016, vil antallet af klasser være
11 ligesom for skoleåret 2014/2015. Hvis klassekvotienten ifølge styrelsesvedtægten
fortsat var 22 og ikke 24, ville antallet af klasser ikke ændre sig, dog ville man skulle afvise
nogle af børnene fra andre kommuner, der ønsker at gå i skole i Hørsholm.
54 børn, svarende til 18,3 pct. af de obligatoriske skolestartere, har søgt privatskole. For 7
børn overvejer forældrene at søge dispensation fra skolestart. Dispensationsansøgninger
for skoleudsættelse behandles ultimo april 2015.
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Center for Dagtilbud og Skole mangler tilbagemeldinger om skolestart på 7 børn.
Der skal gøres opmærksom på, at der i perioden frem til august 2015 vil ske bevægelser på
grund af til - og fraflytning, flytninger til/fra privatskoler samt eventuelle ændringer i
skoleudsættelser og visitation til specialskoler.
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender model D med 11 klasser
og en gennemsnitlig klassekvotient på 23.
Model A – 11 klasser
I denne model opfyldes alle forældreønsker inkl. ønsker fra forældre til børn fra andre
kommuner. Administrationen kan ikke anbefale model A, da der på Hørsholm Skole vil
være tre klasser med 27 børn i hver. Baggrunden er, at skoleprognosen viser, at der fra 0.3. kl. er tilflyttere på alle skoler. Der er således risiko for, at man rammer loftet på 28 børn,
hvor der skal gives dispensation og loftet på 30, hvor der skal oprettes en ekstra klasse.
Forkortelsen SØ henviser til søskendekriteriet: Indebærer at søskende til elever på skolen
går forud for andre
Distrikt
Ønsker fra eget distr.
Søsk. fra andre distr.
Ønsker - andre distr.
Ønsker – udenbys
Manglende svar
Ønsker i alt (inkl.
manglende svar

Hørsholm
60
7
12

Rungsted
15
5
13

2
81

Usserød
65
2
1
6(2 SØ)
3
77

Antal klasser
Klassekvotienten

1
34

Vallerød
31
7
9
14(4 SØ)
1
62

I alt
171
21
35
20
7
254

3
27

3
25,6

2
17

3
20,6

11
23,09

Model B – 11 klasser
I denne model bliver 4 børn fra andre kommuner, der ønsker Usserød Skole rykket til
Vallerødskolen. Konsekvensen kunne blive, at disse 4 børn fravælger Hørsholm Kommunes
Skolevæsen.
1 barn fra Vallerødskolen, der ønsker Usserød Skole, forbliver på Vallerødskolen.
10 børn fra Usserød Skole, der ønsker Hørsholm Skole, rykkes til Rungsted Skole.
Konsekvensen kunne blive, at disse 10 børn fravælger Hørsholm Kommunes Skolevæsen,
eller de ønsker at bibeholde distriktsskolen Usserød Skole. I så fald vil klassekvotienten på
Usserød Skole stige 27,3 dvs. to klasser med 27 børn og 1 klasse med 28 børn. Modellen
indebærer, at ingen af de børn, der har ønsket Hørsholm Skole får opfyldt deres ønske.
Modellen giver ensartede klassestørrelser på hver af kommunens skoler.
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Distrikt
Ønsker fra eget distr.
Søsk. fra andre distr.
Ønsker - andre distr.
Ønsker – udenbys
Manglende svar
Ønsker i alt (inkl.
manglende svar

Hørsholm
60
7
2

Usserød
65
2

2
71

2 SØ
3
72

Antal klasser
Klassekvotienten

3
23,6

3
24

Rungsted
15
5
23
1
45

Vallerød
31
7
10
18(4 SØ)
1
67

I alt
171
21
35
20
7
254

2
22,5

3
22,3

11
23,09

Model C – 11 klasser
I denne model bliver 4 børn fra andre kommuner, der ønsker Usserød Skole rykket til
Vallerødskolen. Konsekvensen kunne blive, at disse 4 børn fravælger Hørsholm Kommunes
Skolevæsen.
5 børn fra Usserød Skole, der ønsker Hørsholm Skole, rykkes til Rungsted Skole.
Konsekvensen kunne blive, at disse 5 børn fravælger Hørsholm Kommunes Skolevæsen,
eller de ønsker at bibeholde distriktsskolen Usserød Skole. I så fald vil klassekvotienten på
Usserød Skole stige 25,6 dvs. to klasser med 26 børn og 1 klasse med 25 børn.

Distrikt
Ønsker fra eget distr.
Søsk. fra andre distr.
Ønsker - andre distr.
Ønsker – udenbys
Manglende svar
Ønsker i alt (inkl.
manglende svar

Hørsholm
60
7
7

Rungsted
15
5
18

2
74

Usserød
65
2
1
(2 SØ)
3
73

Antal klasser
Klassekvotienten

1
39

Vallerød
31
7
9
18(4 SØ)
1
66

I alt
171
21
35
20
7
254

3
24,6

3
24,3

2
19,5

3
22

11
23

Hørsholm
53

Usserød
65

Rungsted
23

Vallerød
33

I alt
174

Model D – 11 klasser
Distrikt
Ønsker fra eget distr.
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Søsk. fra andre distr.

7

Ønsker - andre distr.
Ønsker – udenbys

10

Manglende svar

2

Ønsker i alt (inkl.
manglende svar
Antal klasser

2

5

7

21

13

9
18(4 SØ)

32
20

3

1

1

7

72

72

42

68

254

3
24

3
24

2
21

3
23

11
23

(2 SØ)

Børne- og Skoleudvalget kan ifølge styrelsesvedtægten beslutte at ændre på
skoledistrikterne i forbindelse med den årlige klassedannelse. Denne model forudsætter
distriktsændringer for 4 børn fra Hørsholm skoledistrikt til Rungsted skoledistrikt for
skoleåret 2015/2016. Vejene, der er indbefattet i distriktsændringer, er Kirstineparken,
Opnæsgård, Rungstedhave og Valdemarsvej. Kriteriet bag valget af disse veje er, at
barnets vej til Rungsted skole ikke fører forbi andre af kommunens skoler.
Modellen indebærer desuden:
-

At 1 barn, der ønsker Hørsholm Skole rykker tilbage til distriktsskolen Vallerødskolen.
At 1 barn fra Vallerødskolen, der ønsker Usserød Skole, forbliver på Vallerødskolen.
At 1 barn fra Rungsted Skole, der ønsker Hørsholm Skole, forbliver på Rungsted Skole.
- At 3 tilflyttere til Hørsholm skoledistrikt tilbydes Rungsted skoledistrikt. Grunden til,
at der ikke her lægges op til distriktsændringer, er at tilflytterne bor endog meget
tæt på Hørsholm Skole. Hvis tilflytterne siger nej tak vil klassekvotienten på
Hørsholm Skole stige til 25.
Modellen indebærer endvidere - ligesom model b og c - at 4 børn fra andre kommuner, der
ønsker Usserød Skole bliver rykket til Vallerødskolen. Konsekvensen kunne blive, at disse 4
børn fravælger Hørsholm Kommunes Skolevæsen.

Bilag
-

Notat vedr. uddrag af styrelsesvedtægt for Hørsholms Skolevæsen.pdf

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-11-2014
Børne- og Skoleudvalget besluttede model D.

Fraværende:
Anders Vestergaard (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2014
Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.
Økonomiudvalget Torsdag den 04-12-2014

Side 46

Økonomiudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
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14
14/15706
28.09.00A00
BSU-ØU-KB - Åben sag
04.12.2014
Politik og Borgerservice
Mette Rønø

Tidlig skolestart i Hørsholm Kommune
Baggrund
Børne- og Skoleudvalget besluttede på udvalgets møde i oktober 2014 at sende en ny
model for skolestart i høring blandt interessenterne. Modellen indebærer, at alle børn
starter i mini-SFO 1. maj forud for deres skolestart i august. Høringen er nu afsluttet og
sagen forelægges til beslutning.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til ØU og KB, at
skolestartsmodellen i Hørsholm Kommune ændres, så alle børn fra maj 2016 går i mini-SFO
i perioden maj-august forud for deres start i 0.klasse.

Sagsfremstilling
Den nuværende skolestartsmodel indebærer, at ca. 1/3 af en årgang kan starte i mini-SFO
1. januar, det år børnene skal starte i skole. Resten forbliver i børnehaverne.
Tilmeldingen til mini-SFO sker efter først-til-mølle-princippet. Hovedkonklusionen er, at den
nuværende model generelt er en positiv oplevelse for den tredjedel af de skolestartende
børn, der har mulighed for at få en plads. Modellen indebærer en række svagheder
pædagogisk, organisatorisk og administrativt:
Det pædagogiske arbejde i skolerne og etableringen af børnefællesskaber udfordres af, at
ikke alle børn på årgangen indgår i fællesskaberne samtidig. Det forberedende skolearbejde
i børnehaverne er ligeledes udfordret fordi institutionen først meget sent ved, hvor mange
børn, der går ud af børnehaven i januar for at starte i mini-SFO og fordi antallet af
skolestartsbørn, der forbliver i børnehaven kan være meget lille. Og nogle børn føler sig
”efterladt” i børnehaven.
I forhold til det organisatoriske og administrative er der udfordringer med den nuværende
model, fordi den kræver megen kommunikation og skaber utryghed hos nogle forældre,
samt fordi institutionen kan have svært at nå at tilpasse personaleressourcen, da man først
meget sent ved, hvor mange børn man har i institutionen efter mini-SFO start 1. januar.
Der henvises i øvrigt til bilaget: ”3 modeller for tidlig skolestart”, som beskriver fordele og
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ulemper ved forskellige modeller for tidlig skolestart. Bilaget blev forelagt Børne- og
Skoleudvalget i oktober 2014.
Børne- og Skoleudvalget besluttede på udvalgsmødet den 28. oktober 2014 at sende en ny
skolestartsmodel i høring blandt interessenterne. Modellen indebærer, at alle børn går i
mini-SFO i perioden maj-august forud for deres start i 0.klasse. Den nye skolestart kan
påbegyndes 1. maj 2016.
En oversigt over interessenternes høringssvar præsenteres i vedlagte bilag.
-

Proces for implementering af ny skolestartsmodel
Oktober 2014: BSU sender ny model i høring
November 2014: BSU præsenteres for høringssvar og indstiller til ØU og KB, at
skolestartsmodellen ændres til mini-SFO for alle børn i perioden maj-august inden de
starter i 0.klasse.
Juli 2015: Skolerne fastlægger årsnormer for medarbejdere på SFO
Efterår 2015: Kommunikation til forældre
Januar 2016: Skoleindskrivning
Januar-maj 2016: Indretning af fysiske rammer for min-SFO og udvikling af det
pædagogiske tilbud
1. maj 2016: Mini-SFO-start for alle skolestartere

Økonomi/personale
Der vil forekomme mindre udgifter til nyt inventar og mindre anlæg på skolerne. Disse
udgifter finansieres inden for de eksisterende budgetter.
Der vil være en årlig besparelse på taksterne på -96.350 kr., som forbliver på SFO-området
og bidrager til omstillingen og indretningen af mini-SFO’erne.
Vallerødskolen har en særlig udfordring med de fysiske rammer, og her må mini-SFO
indtænkes, når skolen moderniseres med henblik på at kunne leve op til moderne
undervisningsbehov.

Sagens tidligere behandling
Børne- og Skoleudvalget fik på udvalgets møde i marts 2014 en orientering om den
nuværende model for overgangen mellem dagtilbud og skole.
Børne- og Skoleudvalget besluttede på udvalgets møde i oktober 2014 at sende en ny
model for skolestart i høring. Modellen indebærer at alle børn går i mini-SFO i maj-august
forud for deres start i 0.klasse.

Bilag
-

DOT-skema høringssvar vedr. Tidlig skolestart
Notat vedrørende modeller for tidlig skolestart.docx
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Noter til bilag
Bilag: DOT-skema høring vedr. Tidlig skolestart.
Bilag: Notat vedr. modeller for tidlig skolestart.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-11-2014
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.

Fraværende:
Anders Vestergaard (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2014
Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets forslag godkendt.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.
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Økonomiudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

15
14/17295
27.03.00A00
SSU-ØU-KB - Åben sag
04.12.2014
Politik og Borgerservice
Klaus Poulsen

Overvejelser om botilbuddet Boleros fremtid
Baggrund
Ifølge Lov om socialtilsyn, skal alle eksisterende botilbud indenfor det specialiserede
socialområde regodkendes i perioden 1. januar 2014 – 31. december 2015. Socialtilsyn
Hovedstaden har ansvar for regodkendelse af alle botilbud i Regionen og har i den
forbindelse aflagt anmeldt tilsynsbesøg i botilbuddet Bolero d. 19.6.2014.
Socialtilsynet har efterfølgende fremsendt tilsynsrapport til kommunen, hvori de betinger,
at botilbuddets ledelse i samarbejde med Hørsholm Kommune opstiller handleplan for
istandsættelse af tilbuddets fysiske rammer, samt indfører praksis i forhold til beboernes
lejerettigheder.
Botilbuddet Boleros beståen fordrer opfyldelse af de vilkår, som Socialtilsynet har stillet.
Social- og Seniorudvalget besluttede på sit møde den 27.10.2014 at sende forslag om
lukning i høring blandt beboere i botilbuddet, Medudvalg, personalet på Socialpsykiatrisk
Center Åstedet, samt Handicapudvalget.
Der er indkommet i alt 4 høringssvar, og administrationen foreslår, at Social- og
Seniorudvalget med baggrund i sagsfremstillingen og de indkomne høringssvar træffer
beslutning om botilbuddet Boleros fremtid.
Såfremt Udvalget træffer beslutning om lukning af botilbuddet, skal dette endeligt
godkendes i Kommunalbestyrelsen. Administrationen anbefaler, at en lukning tidligst sker
pr. 1.8.2015, således at der kan sikres en god proces i forhold til beboere og
medarbejdere.
Ved lukning af botilbuddet vil der opstå et finansieringsbehov på 160.708 kr. i 2015, og
305.700 kr. fra 2016.

Forslag
Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalg og
Kommunalbestyrelse, at:
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botilbuddet Bolero lukkes med virkning fra 1.8.2015



finansiering af bortfaldne indtægter og fortsatte driftsudgifter på i
alt 160.708 kr. i 2015, og 305.700 kr. fra 2016 og frem indgår i
budgetrevision 4 i 2014.

Administrationen vil umiddelbart efter beslutningen indlede proces i forhold til beboere og
medarbejdere for at sikre en så god og rettidig proces som mulig.

Sagsfremstilling
Botilbuddet Bolero er etableret under Frederiksborg Amt og blev i forbindelse med
kommunalreformen i 2007 overtaget af Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune ejer
villaen hvor botilbuddet er beliggende, Bolbrovej 190 (på sygehusgrunden, tidl.
overlægebolig).
Boleros målgruppe er defineret som borgere mellem 18 og 65 år med forandret
virkelighedsopfattelser.
Socialtilsyn Hovedstaden har været på anmeldt tilsynsbesøg 19. juni 2014. Det er
Socialtilsynet Hovedstadens første tilsynsbesøg efter de fra 2014 overtog ansvaret for at
føre tilsyn med alle eksisterende sociale tilbud indenfor det specialiserede socialområde. I
første omgang skal alle tilbud regodkendes.
Ved vurderingen af om tilbuddet har den fornødne kvalitet skal Socialtilsynet foretage en
bedømmelse af følgende 7 kvalitetstemaer:
o
o
o
o
o
o
o

Uddannelse og beskæftigelse
Selvstændighed og relationer
Målgrupper, metoder og resultater
Organisation og ledelse
Kompetencer
Økonomi
Fysiske rammer.

Botilbuddet er normeret med 5 pladser, som alle er besat, efter at der har været en ledig
plads i over et år i 2013/2014.
Den enkelte beboer har et værelse uden eget bad og toilet, hvilket ifølge Socialtilsynet ikke
afspejler forventningerne til et socialt botilbud anno 2014.
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Socialtilsynet har sendt høringsrapport til Hørsholm Kommune med vilkår for en endelig
godkendelse den 19.6.2014. Der har været afholdt møde mellem botilbuddet og
Socialtilsynet den 20.6.2014.
Af rapporten som helhed fremgår det, at der er mange udfordringer som der skal arbejdes
med.
Fysiske rammer:
Socialtilsynet vurderer, at botilbuddets fysiske rammer fremstår meget nedslidte.
Socialtilsynet vurderer endvidere, at den overordnede standard på tilbuddet, hvor den
enkelte beboer har eget værelse uden eget bad og toilet, ikke afspejler forventningerne til
et socialt botilbud anno 2014. Socialtilsynet pålægger lederen af botilbuddet i samarbejde
med Hørsholm Kommune, at udarbejde handleplan for hvordan botilbuddets fysiske
rammer kan forbedres. Ligeledes har Socialtilsynet pålagt lederen, at tage initiativ til at
indføre praksis for udlevering af boligdokumenter til beboerne i botilbuddet.
For at botilbuddet Bolero kan fortsætte vil det således kræve opfyldelse af de vilkår som
Socialtilsynet har stillet. Fremadrettet må der endvidere forventes betydelige udgifter til
vedligeholdelse af de fysiske rammer.
At ændre botilbuddet Bolero til et tidssvarende botilbud, anno 2014, vil som minimum
kræve at hver enkelt beboer har eget bad og toilet. En ombygning vil betyde at der
maksimalt kan bo tre beboere, hvilket ikke vurderes rentabelt.
Arbejdsmiljø:
Ud over Socialtilsynets vurdering har medarbejderne i botilbuddet i de senere år klaget
over dårligt arbejdsmiljø på grund af beboernes intense rygning, der bevirker at personalet
udsættes for skadelige luftpartikler og dermed en sundhedsmæssig risiko. Dette blev påtalt
i tilsynsrapport fra 2013.
Høring og varsling ved lukning af Bolero:
Social- og Seniorudvalget besluttede på sit møde den 27.10.2014, at sende forslag om
lukning af botilbuddet i høring blandt beboere, personale og Handicapråd forinden der
træffes endelig beslutning.
Der er indkommet 4 høringssvar:
·
1 høringssvar fra en beboer i botilbuddet som vedlægges dagsordenspunktet i
anonymiseret tilstand
·
1 høringssvar fra det lokale Med Udvalg ved Åstedet.
·
1 høringssvar fra Handicaprådet
·
1 høringssvar fra foreningen SINDs lokalafdeling for Hørsholm og Fredensborg
kommuner, som vedlægges dagsordenspunktet med overstregning af navngivne
beboere i botilbuddet.
Såfremt Social- og Seniorudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen træffer
beslutning om lukning af Bolero, skal der ske varsling heraf til beboerne og til de
kommuner, som har borgere anbragt i botilbuddet. Administrationen foreslår, at en
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eventuel beslutning om lukning af botilbuddet sker pr. 1.8.2015, således at der kan sikres
en god proces i forhold til beboere og personale.
Hørsholm Kommune har ingen egne borgere i botilbuddet, men vil inddrage
brugerkommunerne hurtigst muligt, således at der kan findes anden passende bolig til den
enkelte beboer.
Lokalplan/anvendelse til andre formål:
Ejendommen ejes af Hørsholm Kommune, og er omfattet af lokalplan 126 (Hørsholm
Sygehus og Sophienlund) område A, hvor formålet er ”at udlægge arealerne til offentlige
formål, sygehus, ældre- og plejeformål samt institutionsformål”.
Anvendelse af ejendommen til andre formål kræver derfor tillæg til eller ny lokalplan.
Administrationen er ved at undersøge om ejendommen eventuelt kan anvendes til
midlertidige eller permanente flygtningeboliger.

Økonomi/personale
Botilbuddet har i 2014 et udgiftsbudget på 1.896.500 kr. Der er et samlet indtægtsbudget,
primært i form af mellemkommunal betaling, på 2.202.200 kr.
Ved en lukning af botilbuddet ophører alle indtægter. Ligeledes ophører alle udgifter, dog
vil der fortsat være driftsudgifter til vedligehold, forsyning, renhold og forsikring, hvilket
skønnes at andrage 80.000 kr. årligt, så længe ejendommen står tom.
Ved lukning af botilbuddet skal der således findes finansiering af de årlige manglende
indtægter samt de fortsatte driftsudgifter med i alt 385.700 kr. For 2015 vil der dog være
tale om finansiering af 5/12 svarende til 160.708 kr.
Administrationen foreslår, at finansiering til beløbet 160.708 kr. i 2015, og 385.700 kr.
årligt fra 2016 findes i forbindelse med den kommende budgetrevision (BOF 4).
Ejendommen ejes af Hørsholm Kommune, og vil ved lukning af botilbuddet kunne sælges
eller anvendes til andet formål.

Sagens tidligere behandling
Social- og Seniorudvalget besluttede på sit møde 27.10.2014 at sende forslag om lukning
af botilbuddet Bolero i høring blandt beboere, medarbejdere og Handicapråd.

Bilag
-

Tilsynsrapport Bolero høring.pdf
Bolero, Bolbrovej 190, omfattet af lokalplan
Høringssvar fra Åstedets lokale MEDudvalg
Høringssvar fra beboer anonymiseret
Høringssvar Handicaprådet til SSU 24.11.14
Høringssvar fra SIND til SSU 24.11.14
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Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-11-2014
Udvalget godkendte indstillingen og sender punktet videre til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:
Gitte Burchard (O)

Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2014
Økonomiudvalget besluttede at henvise sagen til fornyet behandling i Social- og
Seniorudvalget.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.
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Acadre sagsnr.:
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Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

16
14/18237
00.01.00P05
MPU-ØU - Åben sag
04.12.2014
Politik og Borgerservice
Katrine Langer

Konkurrenceudsættelse - Materielgårdens
driftsopgaver
Baggrund
Kommunalbestyrelsen har i budgetaftale 2015-18 besluttet at konkurrenceudsætte
driftsopgaverne på Materielgården. Der er en række rammebetingelser, der skal besluttes.
Administrationen beskriver forslag til udbudsstrategi, proces og tidsplan for projektet.

Forslag
Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget
anbefaler at godkende forslag til udbudsstrategi og tidsplan

Sagsfremstilling
I budgetaftale 2015-18 er det besluttet at konkurrenceudsætte Materielgårdens
driftsopgaver. Der er afsat 1,75 mio. kr. til opgaven, hvoraf 550.000 kr. er
projektansættelse internt.
Konkurrenceudsættelsen vil forløbe over en samlet periode på 18 måneder, fordelt på 15
måneder for gennemførelse af udbud og 3 måneder til den vindende entreprenørs
mobilisering, altså medio 2016.
Materielgården beskæftiger i alt 36 medarbejdere i dag inkl. flexjobbere og projektleder til
nyttejobordningen. Samlet budget som kan udbydes er 24 mio.kr.
Udbudsstrategi
Udbudsstrategien skal fastlægges inden igangsætning af selve registrerings- og
udbudsarbejdet. Bilag 1 viser de juridiske, økonomiske og tekniske forhold, der skal tages
stilling til. Fordele og ulemper og administrationens anbefaling er beskrevet i bilaget. F.eks.
skal det besluttes, om alle opgaver skal udbydes, dvs. også opgaver der i dag udføres for
f.eks. institutioner. Til orientering er budgettet til udenoms arealer i dag placeret hos
institutionerne. Der skal også tages stilling til fremtidig ejerskab af grund, bygninger og
materiel, om det skal være laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud, om
fleksibilitet skal indgå i udbuddet, fremtidig placering af nyttejobordningen osv.
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De medarbejdere, der i dag er beskæftiget inden for områder, der vil blive udbudt, vil blive
virksomhedsoverdraget i forbindelse med entreprisen.
Til orientering udfører Materielgården opgaver for ca. 23 institutioner og 2 skoler.
Organisation
Organisatorisk foreslås arbejdet forankret i Økonomiudvalget med anbefalinger fra Miljø- og
planlægningsudvalget. Administrativt etableres en administrativ styregruppe, hvor Mette
Herbert er formand og med repræsentanter fra TEK og DOS. Herunder er nedsat en
projektgruppe og en følgegruppe med repræsentanter fra de faglige organisationer og
MEDudvalget.
Overordnet tidsplan
Udbudsstrategi: Okt.-jan 2015
Registrering og beskrivelse af opgaver: Jan.–okt. 2015
Udbud: Okt.-marts 2016
Implementering: Maj-aug. 2016
Materielgården i dag
Til orientering er vedlagt status notat (bilag 4), der fortæller om Materielgårdens
opgaveportefølge i dag og økonomi.

Økonomi/personale
Der er afsat 1,75 mio.kr. i 2015 til konkurrenceudsættelse af Materielgårdens
driftsopgaver.
I bilag 4 er beskrevet personale og økonomi som kan udbydes.
I alt kan ca. 24,3 mio. kr. udbydes. De fordeler sig på følgende udvalg:
MPU:
Politikområde 11, Veje og grønne områder
Politikområde 11, Idrætsparken
Politikområde 12, 13 (Miljø, Ejendom) regningsarbejder
BSU: Skoler og institutioner, regningsarbejder
SFKU, regningsarbejder
ØU, regningsarbejder (KB møder m.v.)
I alt

20.406.000
1.450.000
522.000
1.117.000
124.000
679.000
24.298.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Herudover har Materielgården regningsarbejde for eksterne, f.eks. Naturstyrelsen,
Fredensborg Kommune og et antal private, på i alt 940.000 kr. som ikke umiddelbart
tænkes med i udbuddet.

Bilag
-

Bilag 1 - oplæg til udbudsstrategi
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-

Bilag 2 - Organisation og proces.pptx
Bilag 3: Præsentation af Materielgården - opgaver i dag og økonomi.doc
Bilag 4 - Udbudstrategi - bemærkninger fra de faglige organisationer.docx

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 27-11-2014
Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget at godkende forslag til
udbudsstrategi og tidsplan, med følgende bemærkninger:
1.4 Kontraktlængde - Mulighed for en kontraktperiode på 6 år
2.2 Materielgårdens bygninger – LA mener den skal være en option, C og Borgerlisten
mener den skal opretholdes som anbefalet, V undlod at tage stilling
2.3 Materielgårdens maskinpark inkl. alt vintermateriel – Kontrakthaver skal have option på
overtagelse
3.1 – Opdeling i delentrepriser eller én samlet entreprise – LA mener, der skal være
delentrepriser, C og Borgerlisten anbefaler én leverandør, V undlod at tage stilling
3.2 Tilstandskrav eller udførelseskrav – Det væsentligste er, at det krav, der giver mening
vælges. Punktet bearbejdes yderligere inden endelig stillingtagen.
3.5 Håndtering af Materielgårdens eksisterende kontrakter med leverandører – det
præciseres, at det er kommunen det oppebærer disse kontrakter, indtil de kan indgå i et
nyt udbud af Materielgårdens ydelser
3.7 – Det er de opgaver Materielgården udfører i dag (hverken mere eller mindre) der skal
indgå i udbuddet idet eventuelle konsekvenser for Mål- og Rammestyringskonceptet bør
drøftes i Økonomiudvalget.
Miljø- og Planlægningsudvalget blev orienteret om indhold i henvendelse fra de faglige
organisationer angående processen. Referat fra møde i følgegruppen vedhæftes som bilag
til Miljø- og Planlægningsudvalgets beslutninger, således at det videreføres til
Økonomiudvalgets behandling af punktet.

Fraværende:
Thorkild Gruelund (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2014
Økonomiudvalget godkendte Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling med følgende
ændringer:
• Til punkt 2.2: Materielgårdens bygninger skal være en option, idet udbuddet skal
sikre sammenlignelige bud.
• Til punkt 3.1: Økonomiudvalget følger administrationens indstilling om én samlet
entreprise.
• Til punkt 3.7: Alle opgaver skal kortlægges og indgå i udbuddet – også de
institutioner som i dag får løst opgaven af andre leverandører end Materielgården.
Efterfølgende kan institutionerne selv vælge, om de vil benytte den vindende
entreprenør, idet institutionerne dog alene tildeles budgetmidler svarende til den
pris, som den vindende entreprenør skulle have for at løse opgaven. Udbuddet skal
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tage højde for, at institutionerne har dette valg, og en rabat hvis én leverandør får
alle opgaver.
Thorkild Gruelund (C), Gitte Burchard (O) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i
punktet.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.
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12/6865
01.02.05P16
MPU-ØU-KB - Åben sag
04.12.2014
Politik og Borgerservice
Peter Schulz Schovsbo

Lokalplan 153 for et område syd for Bybjergvej og
Tillæg 2 til Kommuneplan 2013-2025, endelig
vedtagelse
Baggrund
Forslag til Lokalplan 153 for et område syd for Bybjergvej med tilhørende forslag til Tillæg
2 til Kommuneplan 2013-2025 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 23.
juni til den 19. september 2014. Der er indkommet seks høringssvar. Høringssvarene
fremlægges til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse af lokalplan og
kommuneplantillæg.

Forslag
Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsen anbefaler, at forslag til Lokalplan 153 og forslag til Tillæg 2 til
Kommuneplan 2013-2025 vedtages endeligt med følgende ændringer:
1) Bestemmelser:
§ 9.6: Der må ikke opstilles skilte på forplads. Erstattes af: § 9.6: Der må ikke
etableres permanent skiltning på forplads.
Tilføjelse af ny §:
Det skal sikres, at områdets støjfølsomme arealanvendelser ikke belastes med et
støjniveau fra trafik, der overstiger de gældende grænseværdier i henhold til
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 og nr. 1/1997.
Det skal sikres, at aktiviteter i området ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der
overstiger Miljøstyrelsens gældende, vejledende grænseværdier for ekstern støj fra
virksomheder.
2) Kortbilag:
Kortbilag 3 tilrettes, så der opnås overensstemmelse med lokalplanens § 5.2
(facadebyggelinje)
3) Redegørelse:
Følgende tekst tilføjes:
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Området består i dag af en blanding af boliger og detailhandel med udvalgsvarer og
dagligvarer. Den samlede andel af eksisterende detailhandel inden for området er
opgjort til et bruttoetageareal på ca. 800 m2. Lokalplanforslaget opretholder de
eksisterende adgangsveje og giver yderligere mulighed for adgang til dele af
området fra Lindevænget. Endvidere giver lokalplanforslaget mulighed for udvidelse
af en eksisterende privat fællesvej på matriklerne 4g og 4h.
Hvis der i forbindelse med fremtidige jordarbejder i området findes spor af
fortidsminder, skal arbejdet i henhold til museumslovens § 27 standses, i det
omfang, det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Museum
Nordsjælland.
I henhold til kommuneplanen må der ikke udlægges arealer til støjfølsom
anvendelse i områder, der er belastet med et støjniveau over 58 dB (Lden) fra
vejtrafik. Kan støjniveauerne ikke sikres ved afstandsdæmpning, skal kravene om
forebyggelse af støjgener fastsættes som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr.
4/2007 og nr. 1/1997.
Der skal udføres støjberegninger over den samlede virksomhedsstøj fra butikker og
øvrige erhverv. Der kan fx forventes støj fra kundetransport, varelevering, rengøring
og ventilations- og køleanlæg mv. Hvis der er etableret beboelse over butikker må
der evt. forventes særlige foranstaltninger for at dæmpe støjen fra
butiksvirksomheden. På baggrund af støjberegninger træffes de nødvendige
foranstaltninger til begrænsning og evt. indkapsling af støj, således at
støjforholdene er acceptable og overholder de vejledende støjgrænser.

Sagsfremstilling
Administrationen har modtaget seks høringssvar i løbet af offentlighedsperioden.
Høringssvarene har følgende afsendere: (1) Naturstyrelsen, 2) Peter Jarlby, dir. for
Ejendomsselskabet Usserød Kongevej 16-18 ApS, (3) Hørsholm almene Boligselskab,
Lindevænget, (4) Kaya Falck Borch, Lindevænget 1, 2820 Hørsholm, (5) Dansk Cyklist
Forbund, (6) Museum Nordsjælland
Høringssvarene kan kategoriseres inden for temaerne:
- Anvendelse og adgang
- Ubebyggede arealer, oplag og skiltning
- Indkig, støj og lugt
- Fortidsminder og museumslovgivning
Adgangsforhold
Høringssvar fra: (4) Kaya Falck Borch
(4) I høringssvaret bliver der udtrykt bekymring for muligheden for at kunne benytte
Lindevænget som adgangsvej til lokalplanområdet samtidig med at der gives mulighed for
en anvendelse til detailhandel.
Administrationens bemærkninger:
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Vejadgang til matrikel 4k inden for lokalplanområdet sker i dag via Bybjergvej.
Lokalplanforslaget ændrer ikke de eksisterende adgangsforhold for ejendommen. I
lokalplanen gives desuden mulighed for fremtidig vejadgang fra Lindevænget til
ejendommene matrikel 4k, 4h og 4g. Muligheden er indarbejdet for at skabe robusthed i
lokalplanen, idet adgangsmuligheden er hensigtsmæssig i forhold til trafikale forhold. Den
mulighed, der konkret er drøftet mellem ejerne af ejendommene matrikel 4h og 4g er
adgang via privat fællesvej fra Usserød Kongevej.
Oplag/ubebyggede arealer og parkeringsnorm
Høringssvar fra: (2) Peter Jarlby, (5) Dansk Cyklist Forbund
(2): I høringssvaret bliver det vurderet, at lokalplanforslaget forårsager værditab for
Ejendomsselskabet Usserød Kongevej 16-18 ApS. Værditabet vurderes overordnet at
fremkomme på baggrund af indskrænkelse af ejendomsret og potentielle muligheder i de
eksisterende bygninger. Konkret gøres indsigelse mod lokalplanforslagets bestemmelser for
ubebyggede arealer, herunder oplag, idet den eksisterende håndtering af emballage og
affald på ejendommene ikke er i overensstemmelse med lokalplanforslagets bestemmelser.
Endvidere vurderes lokalplanforslagets bestemmelser vedrørende skiltning at afstedkomme
værditab for de eksisterende typer anvendelser. I høringssvaret bliver ligeledes givet
udtryk for utilfredshed med lokalplanforslagets parkeringsnormer for henholdsvis
detailhandel og boliger.
(5): I høringssvaret efterlyses bestemmelser, der sikrer standarder for cykelparkering samt
normer for antal cykelparkeringspladser pr. bolig.
Administrationens bemærkninger:
Lokalplanen udløser ikke handlepligt. Det betyder, at eksisterende lovlig anvendelse,
herunder placering og afskærmning af containere etc. uagtet ny lokalplan kan fortsætte
som hidtil. Lokalplanen ændrer ikke ved bebyggelsesprocenter, etager eller lign.
bebyggelsesregulerende rammebestemmelser, som de fremgår af Kommuneplan 20132025. Parkeringsnormen i lokalplanen er i overensstemmelse med parkeringsnormen for
centerområder, jf. Kommuneplan 2013-2025.
Vedrørende behov for skiltning nævnes specifikt i høringssvaret gavlen på ejendommen
Usserød Kongevej 16 samt mulighed for at opstille såkaldte ”sandwichskilte”.
Administrationen vurderer ikke, at der i området er særligt behov for skiltning på gavl, En
mulighed for ikke-permanent skiltning på den vestlige del af ejendommene mod Usserød
Kongevej kan indarbejdes i lokalplanens § 9.6.
Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer cykelparkering til detailhandelsformål
samt kontor- og serviceerhverv. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt på det pågældende
sted at udarbejde yderligere bestemmelser for cykelparkering.
Gener i form af indkig, støj og lugt
Høringssvar fra: (3) Hørsholm almene Boligselskab, Lindevænget
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(3) Det vurderes i høringssvaret, at lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser
muliggør en bebyggelse, der vil forårsage gener for beboerne i Lindevænget 1-14 i form af
indkig, støj og lugt.
Administrationens bemærkninger:
Lokalplanområdet er centralt placeret i Hørsholm langs Usserød Kongevej. Her er det
forventeligt og ønskeligt at sikre en planlægning, der gennem fortætning styrker
byrumskarakteren langs Usserød Kongevej. Lokalplanen giver mulighed for anvendelse til
boliger med østvendte altaner. Afstanden fra lokalplanens byggefelt til naboskel er ca. 30
m, hvilket i bymæssig sammenhæng anses for tilstrækkeligt til at sikre en tilstrækkelig
grad af privathed mellem naboer.
De eksisterende forhold i området er kendetegnet ved bebyggelse langs Usserød Kongevej
og parkering/friareal bag bebyggelse mod øst. Virksomheder inden for lokalplanområdet
skal overholde de vejledende grænseværdier for støjbelastning, jf. Vejledning nr. 5/1984
fra miljøstyrelsen omhandlende ekstern støj fra virksomheder.
Fortidsminder og museumsloven
Høringssvar fra: (6) Museum Nordsjælland
(6) Museum Nordsjælland bemærker, at der ikke er registreret fortidsminder eller
arkæologiske fund i lokalplanområdet eller i dets umiddelbare nærhed. Da
lokalplanområdet allerede er stærkt reguleret, anser museet det heller ikke for sandsynligt,
at der påtræffes spor af væsentlige fortidsminder i forbindelse med fremtidige jordarbejder
på arealet. Skulle der mod forventning findes spor af fortidsminder under jordarbejde i
lokalplanområdet, skal arbejdet i henhold til museumslovens § 27 standses, i det omfang
det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Museum Nordsjælland.
Administrationens bemærkninger:
Administrationen foreslår tilføjelse, jf. ovenstående, til lokalplanens redegørelsesdelForhold til anden planlægning og lovgivning.

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
MPU 22.05.2014
ØU 12.06.2014
KB 18.06.2014

Bilag
-

Bilag 1_hørringssvar
Bilag 2_høringsnotat
Bilag 3_LP 153_Tillæg 2_20140623.pdf
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Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 27-11-2014
Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsen, at forslag til Lokalplan 153 og forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan
2013-2025 vedtages endeligt med følgende ændringer:
1) Bestemmelser:
§ 9.6: Der må ikke opstilles skilte på forplads. Erstattes af: § 9.6: Der må ikke
etableres permanent skiltning på forplads.
Tilføjelse af ny §:
Det skal sikres, at områdets støjfølsomme arealanvendelser ikke belastes med et
støjniveau fra trafik, der overstiger de gældende grænseværdier i henhold til
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 og nr. 1/1997.
Det skal sikres, at aktiviteter i området ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der
overstiger Miljøstyrelsens gældende, vejledende grænseværdier for ekstern støj fra
virksomheder.
2)

Kortbilag:
Kortbilag 3 tilrettes, så der opnås overensstemmelse med lokalplanens § 5.2
(facadebyggelinje)

3)

Redegørelse:
Følgende tekst tilføjes:
Området består i dag af en blanding af boliger og detailhandel med udvalgsvarer og
dagligvarer. Den samlede andel af eksisterende detailhandel inden for området er
opgjort til et bruttoetageareal på ca. 800 m2. Lokalplanforslaget opretholder de
eksisterende adgangsveje og giver yderligere mulighed for adgang til dele af området
fra Lindevænget. Endvidere giver lokalplanforslaget mulighed for udvidelse af en
eksisterende privat fællesvej på matriklerne 4g og 4h.
Hvis der i forbindelse med fremtidige jordarbejder i området findes spor af
fortidsminder, skal arbejdet i henhold til museumslovens § 27 standses, i det omfang,
det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Museum Nordsjælland.
I henhold til kommuneplanen må der ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse i
områder, der er belastet med et støjniveau over 58 dB (Lden) fra vejtrafik. Kan
støjniveauerne ikke sikres ved afstandsdæmpning, skal kravene om forebyggelse af
støjgener fastsættes som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 og nr.
1/1997.
Der skal udføres støjberegninger over den samlede virksomhedsstøj fra butikker og
øvrige erhverv. Der kan fx forventes støj fra kundetransport, varelevering, rengøring
og ventilations- og køleanlæg mv. Hvis der er etableret beboelse over butikker må der
evt. forventes særlige foranstaltninger for at dæmpe støjen fra butiksvirksomheden.
På baggrund af støjberegninger træffes de nødvendige foranstaltninger til
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begrænsning og evt. indkapsling af støj, således at støjforholdene er acceptable og
overholder de vejledende støjgrænser.

Fraværende:
Thorkild Gruelund (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2014
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.
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Økonomiudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

18
14/20868
14.00.00P15
MPU, ØU, KB - Åben sag
04.12.2014
Politik og Borgerservice
Susanne Stegenborg

Kystmiljøberedskabsplan 2014
Baggrund
Hørsholm Kommunes kystberedskabsplan, som er fælles med Helsingør, Fredensborg og
Rudersdal Kommuner, skal revideres 1 gang om året. Ved større eller betydende ændringer
skal planen igen vedtages af Kommunalbestyrelsen. Planen har nu undergået en større
ændring og forelægges derfor til politisk godkendelse.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget
og Kommunalbestyrelsen at godkende Kystmiljøberedskabsplanen.

Sagsfremstilling
Ved sidste behandling af Kystmiljøberedskabsplanen i Kommunalbestyrelsen den 28. marts
2011 blev planen godkendt. Siden har der arbejdet med en tiltrængt forbedring af lay out
og kortbilag. Der har endvidere været afholdt to beredskabsøvelser med brug af planen.
Øvelserne har bidraget med erfaringer til, hvordan planen – herunder kortmaterialet - skal
udformes, så det er brugbart. Derfor er planen ændret væsentligt. Fra at være uoverskuelig
og fyldig er planen nu meget overskuelig og let at tage med til en uheldssituation.
Kortbilagene for de fire kommuner er nu ensartede og med samme signatur - og ved
eksponering af disse er det let at se adgangsveje og deponeringspladser o.l., så beredskab
og prøvetager m. fl. ikke kører forkert, når der er brug for indsats. Alt ligger elektronisk og
kan derfor bruges på de storskærme o.l., beredskabet benytter ved uheld.
Selve planen beskriver kort hvem, der gør hvad, og i hvilken rækkefølge tingene skal gøres
samt hvor, man får fat på de aktuelle parter, materiel o.s.v.
De 4 kommuner har udarbejdet planen i samarbejde med Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen
og Nordsjællands Brandvæsen.
Hvert år prøves planen - med deltagelse af alle 6 parter - ved en øvelse, enten teoretisk
eller som en større øvelse i praksis.
Efter øvelsen mødes de 6 parter og evaluerer øvelsen samt retter planen til efter de evt.
erfaringer, øvelsen gav.
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Arbejdet med at revidere planen og tilrettelægge øvelserne går på tur kommunerne og de
to brandvæsener imellem. Hørsholm Kommune har opgaven i 2016.

Økonomi/personale
Der er ikke økonomiske eller personalemæssige spørgsmål til sagen.

Kommunikation
Planen skal sendes til Miljøministeriet og forsvarsministeriet til orientering.
Den lægges tillige på kommunens hjemmeside, men kommunikeres i øvrigt ikke videre.

Sagens tidligere behandling
Sagen blev tidligere behandlet ved Kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2011.

Bilag
-

Kystmiljøberedskabsplan 2014.pdf

Noter til bilag
Der er ikke noter til bilaget.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 27-11-2014
Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at
godkende Kystmiljøberedskabsplanen.

Fraværende:
Thorkild Gruelund (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2014
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.
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Økonomiudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

19
13/1081
07.00.00P00
MPU-ØU-KB - Åben sag
04.12.2014
Politik og Borgerservice
Jannik Lund Olsen

Endelig godkendelse af Affaldsplan 2014
Baggrund
På Kommunalbestyrelsesmødet d. 18. juni 2014 blev det besluttet at sende forslag til en
fælles affaldsplan for de 4 interessentkommuner Allerød, Fredensborg, Hørsholm og
Rudersdal i høring. Planen har nu været i høring i juli, august og september og planen
fremlægges nu til endelig vedtagelse i de respektive kommuner.
I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere,
boligforeninger, interesseorganisationer og politiske organisationer. Der var ingen
høringssvar fra borgere eller interessegrupper i Hørsholm.
De overordnede emner for høringssvarerne er præsenteret i dagsordensteksten. En række
emner er blevet berørt, men høringssvarene har ikke givet anledning til at justere i
forslaget til Affaldsplan 2014.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget
og Kommunalbestyrelsen, at forslag til Affaldsplan 2014 endeligt vedtages.

Sagsfremstilling
Nordforbrænding har i samarbejde med interessentkommunerne Allerød, Fredensborg,
Hørsholm og Rudersdal udarbejdet det fælles forslag til Affaldsplan 2014.
Forslaget til Affaldsplan 2014 indeholder de overordnede mål for kommunernes indsats
med hensyn til alt affald, der fremkommer i kommunerne. Herudover er der beskrevet de
konkrete mål og initiativer for affald fra husholdninger og erhverv, samt en tidsplan for den
forventede gennemførelse af initiativerne.
I forbindelse med udarbejdelse af planen har der været afholdt to borgermøder og to
møder for kommunernes politiske udvalg. Affaldsplan 2014 bygger således på borgeres og
lokale interessegruppers ideer og ønsker til den fremtidige affaldshåndtering, ligesom
interessentkommunernes miljøudvalg/tekniske udvalg har givet input til planen.
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Affaldsplanen gælder for perioden 2014-2018, men der er sat fokus på arbejdet frem til
2020.
Udkast til Affaldsplan 2014 har i maj-juni 2014 været fremlagt for kommunernes politiske
udvalg til godkendelse forud for offentlig høring. Efter høringen skal planen endeligt
vedtages i kommunernes politiske udvalg.
Planen forventes at træde i kraft med virkning fra den 1. januar 2015, til erstatning af
Affaldsplan 2009, der gjaldt for perioden 2009-2012, og blev forlænget til 2014.
Høring
Forslag til Affaldsplan 2014 har været i offentlig høring i ni uger fra den 1. juli til den 30.
september 2014. Høringen har været annonceret på kommunernes og Nordforbrændings
hjemmeside og i lokalpressen.
Der er inden fristens udløb indkommet i alt 15 høringssvar: 1 fra Allerød, 4 fra
Fredensborg, ingen fra Hørsholm og 10 fra Rudersdal. De fordeler sig på 9 svar fra borgere,
3 svar fra boligselskab, grundejer- eller andelsboligforening, 1 svar fra politisk organisation
og 2 svar fra interesseorganisationer.
Forvaltningernes kommentarer til høringssvar
En lang række emner er berørt i de indkomne høringssvar. De emneområder, der har
været udvist størst interesse for i de indkomne høringssvar, kan overordnet grupperes som
følger:
•
•
•
•
•
•
•
•

Øget sortering
Storskrald
Visuelt miljø
Direkte genbrug
Hjemmekompostering
Farligt affald
Bygge- og anlægsaffald
Organisk affald

I bilag 1 findes en sammenfatning af de væsentligste pointer i høringssvarene samt
forvaltningernes kommentarer til de enkelte emneområder. I bilag 2 findes de enkelte
høringssvar med tilhørende besvarelse fra kommunen.
Med baggrund i de indkomne høringssvar og gennemgangen heraf vurderes det, at de
væsentligste forslag og kommentarer fra høringssvarene er indeholdt i det fremlagte
planforslag.

Økonomi/personale
Økonomien, i forbindelse med konkrete initiativer, vil blive fastlagt i løbet af planperioden,
efterhånden som de konkrete initiativer besluttes i kommunerne. Der er derfor ikke nogen
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specifik økonomi forbundet med vedtagelse af planforslaget, men for at gennemføre
initiativer i medfør af planen vil der nødvendigvis være udgifter forbundet hermed.
Renovationsområdet er brugerfinansieret. Over en årrække skal der være balance mellem
udgifterne og indtægter.
Administrationen gør opmærksom på at initiativer, der vedrører visuelt miljø, er
skattefinansieret.

Kommunikation
Der vil ikke være kommunikationstiltag forbundet med selve vedtagelsen af planen –
affaldsplanen vil blive lagt på Kommunens samt Nordforbrændings hjemmeside.

Sagens tidligere behandling
•

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

•

KB d. 18. juni 2014 – Udkast til Affaldsplan 2014 godkendes og sendes i høring til
og med september 2014

Bilag
-

Affaldsplan 2014 - Bilag 1
Affaldsplan 2014 - Bilag 2

Noter til bilag
-

Bilag 1 - Høringssvar grupperet efter emner med administrationens tilhørende
fælles bemærkninger
Bilag 2 - De enkelte høringssvar med administrationens svar

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 27-11-2014
Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at
forslag til Affaldsplan 2014 endeligt vedtages.

Fraværende:
Thorkild Gruelund (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2014
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.
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Gitte Burchard (O) undlod at stemme.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.
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Økonomiudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

20
14/22795
82.01.00A00
ØU - Lukket sag
04.12.2014
Politik og Borgerservice
Betina Bojesen

Hørsholm Sygehus

Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2014
Økonomiudvalget tog administrationens orientering på status til efterretning og
bemyndigede borgmesteren til at forhandle med regionen.
Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.
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Økonomiudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

21
14/22397
13.00.00P00
ØU-KB- - Åben sag
04.12.2014
Politik og Borgerservice
Jens Anders Johnsen

Godkendelse af takstblad for 2015 for Hørsholm
Vand
Baggrund
Hørsholm Vand ApS har fremlagt deres takstblad for vand og spildevand for 2015.
Takstbladet skal godkendes af Hørsholm Kommune. Taksterne er beregnet så Hørsholm
Vands indtægter og udgifter balancerer. Taksterne overholder udkast til afgørelse fra
Forsyningssekretariatet.

Forslag
Forslag
Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at
godkende:





taksterne for drikkevand og afledning af spildevand for 2015, da de
er i overensstemmelse med udkast til prisloftsafgørelse
taksterne for tømningsordningerne
revideret betalingsvedtægt for spildevand
revideret vandforsyningsregulativ

Sagsfremstilling
Sagsfremstilling
Drikkevand og spildevand
Ifølge vandforsyningslovens § 53 og lov om betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskaber m.v. § 3 skal taksterne for hhv. drikkevand og afledning af
spildevand årligt godkendes af Hørsholm Kommune
Takterne skal i begge tilfælde overholde det prisloft, der på pågældende område er
udstukket af Konkurrencestyrelsens Forsyningssekretariat.
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Beregning af takster
Hørsholm Vand ApS beregner taksterne således, at indtægter og udgifter balancerer, dvs.
selskabet hverken tjener eller taber penge samlet set for det kommende år.
Desuden er drikkevand og spildevand adskilt, således at taksterne for drikkevand kun
dækker udgifterne på drikkevandsområdet, og taksterne for afledning af spildevand kun
dækker spildevandsområdet.
Forsyningssekretariatets rolle
Forsyningssekretariatet udstikker et prisloft for alle forsyninger, baseret på selskabernes
økonomi og materiel. Prisloftet er en maksimal takst selskabet må opkræve, selskabet må
derfor gerne sætte en lavere takst, hvis selskabets økonomi kan bære det.
Prisloftet meddeles først i et udkast, som selskaberne har mulighed for at kommentere.
Efter at have behandlet eventuelle indsigelser træffer Forsyningssekretariatet en endelig
afgørelse om prisloftets størrelse.
Vurdering i forhold til prisloft
Hørsholm Vand har selv beregnet takster, der ligger lidt lavere end det udkast til afgørelse,
som Forsyningssekretariatet har meddelt om spildevand. Administrationen vurderer, at
takstbladet vil overholde prisloftet og samtidig være i overensstemmelse med reglerne for
selskabets økonomiske drift, og dermed kan godkendes.
Betydning for en standardfamilie
I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning har Hørsholm Vand beregnet
den økonomiske konsekvens ved takstændringerne for en standardfamilie.
Der er en reduktion af drikkevandstaksten på 1,49 kr./m3 og en reduktion på
spildevandstaksten på 0,66 kr./m3. Dette svarer til for en familie med to børn og et årligt
forbrug på 150 m3 til en årlig besparelse på 322 kr
Tømningsordninger
Kommunen har tidligere besluttet, at alle fedtudskillere, bundfældningstanke og
samletanke skal være tilsluttet kommunale tømningsordninger, der skal drives af Hørsholm
Vand, som hverken skal tabe eller tjene penge på ordningen.
Hørsholm Vands takster for tømningsordningerne er ikke direkte sammenlignelige med
tidligere år, idet Hørsholm Vand har solgt deres slamsuger og fra 2015 har en entreprenør
til at køre for dem. Dette medfører en anden opdeling af delelementer i taksterne.
Revideret betalingsvedtægt for spildevand
På grund af en lovændring er betalingsvedtægten for spildevand blevet tilrettet for
særbidrag i overensstemmelse hermed. Hørsholm Vand opkræver ikke særbidrag.
Revideret regulativ for drikkevand
Vandforsyningen vil gerne foretage et par få sproglige ændringer dets regulativ. Om
ændringen skriver Hørsholm Vand ApS: ”Baggrunden herfor er, at vi af og til står i en
situation, hvor der stilles spørgsmål ved, hvorvidt vi kan kræve, at et gammelt jernstik
(vandforsyning) nedlægges i forbindelse med nedrivning af ældre ejendom. Og at vi
efterfølgende kræver etableret et nyt vandstik i godkendte plastmaterialer for ejers
regning.”
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Det er administrationens vurdering, at der er tale om ændringer som primært letter
dialogen mellem forsyningen og grundejere, men som ingen juridiske konsekvenser har.

Økonomi/personale
Økonomi/personale
Vedtagelsen af takstbladet har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Hørsholm
Kommune. Dog vil ændrede takster påvirke udgiften ved driften af kommunale ejendomme
ud fra ejendommenes vandforbrug.

Kommunikation
Kommunikation
Vedtagelse af nye takster vil blive annonceret i Ugebladet og på kommunens hjemmeside.

Bilag
-

Bilag 9 1 Takstblad 2015.pdf
Notat om Betalingsvedtægt tilrettet med Særbidrag.pdf
Revideret Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg 12-11-2014.pdf
notat om Revideret Vandforsyningsregulativ.pdf
Revideret Regulativ for vandforsyning 12-11-2014.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2014
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.
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Bilagsoversigt
Pkt.
nr.
2
3
4
6
8
8

Tilgang Titel

Refnr.

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

1878796
1877864
1875342
1878598
1879141
1878867

8

Åben

8

Åben

8

Åben

9
10
10
10
11
11
11

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

13

Åben

14
14
15
15
15
15
15
15
16
16

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

16

Åben

16

Åben

17
17
17
18
19
19
21
21

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

Budgetavis Hørsholm 2014.pdf
Politisk tids- og arbejdsplan for budget 2016-2019 doc.pdf
Finanslov 2015
Tidsplan politisk forankrede effektiviseringsanalyser
Bilag 1 - Rungsted Havn - Skitseprojekt.pdf
Bilag 2 - Referat af bestyrelsesmøde.pdf
Bilag 3 - Brev fra havnen til bådpladslejerne om nye priser fra 1.
april 2015.pdf
Bilag 4 - Låneberegninger fra Danske Bank.pdf
Bilag 5 - Notat 12-11-2014 fra Bruun og Hjejle om garantistillelse
og låntagning.pdf
Retningslinjer for afsendelse af post 2014
Ansøgning om garantistillelse.pdf
Bilag 5.1 Budgetopfølgning 30092014 Drikkevand.pdf
Bilag 5.2 Budgetopfølgning 30092014 Spildevand.pdf
Bilag 1, Budgetkorrektioner, Budgetopfølgning 4, 2014.pdf
Bilag 2, Likviditetsprognose ultimo oktober 2014, BOF 4.pdf
Bilag 3, bevillingsskema, Budgetopfølgning 4, 2014.pdf
Notat vedr. uddrag af styrelsesvedtægt for Hørsholms
Skolevæsen.pdf
DOT-skema høringssvar vedr. Tidlig skolestart
Notat vedrørende modeller for tidlig skolestart.docx
Tilsynsrapport Bolero høring.pdf
Bolero, Bolbrovej 190, omfattet af lokalplan
Høringssvar fra Åstedets lokale MEDudvalg
Høringssvar fra beboer anonymiseret
Høringssvar Handicaprådet til SSU 24.11.14
Høringssvar fra SIND til SSU 24.11.14
Bilag 1 - oplæg til udbudsstrategi
Bilag 2 - Organisation og proces.pptx
Bilag 3: Præsentation af Materielgården - opgaver i dag og
økonomi.doc
Bilag 4 - Udbudstrategi - bemærkninger fra de faglige
organisationer.docx
Bilag 1_hørringssvar
Bilag 2_høringsnotat
Bilag 3_LP 153_Tillæg 2_20140623.pdf
Kystmiljøberedskabsplan 2014.pdf
Affaldsplan 2014 - Bilag 1
Affaldsplan 2014 - Bilag 2
Bilag 9 1 Takstblad 2015.pdf
Notat om Betalingsvedtægt tilrettet med Særbidrag.pdf
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1877932
1877933
1877934
1876966
1876977
1877498
1877499
1878534
1878257
1878537
1868048
1874026
1847928
1841991
1842001
1869798
1870545
1870522
1870490
1874763
1864424
1866422
1879290
1870825
1870821
1870838
1866414
1870701
1870765
1877673
1877674

21
21
21

Åben
Åben
Åben

Revideret Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg 12-11-2014.pdf 1877683
notat om Revideret Vandforsyningsregulativ.pdf
1877678
Revideret Regulativ for vandforsyning 12-11-2014.pdf
1877677
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Økonomiudvalgets møde 04-12-2014

Morten Slotved (C)
Formand

Thorkild Gruelund (C)
Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)
Medlem

Annette Wiencken (V)
Medlem

Peter Antonsen (T)
Medlem

Pernille Schnoor (A)
Medlem

Henrik Klitgaard (B)
Næstformand

Gitte Burchard (O)
Medlem

Troels Moe (I)
Medlem

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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