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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  KB - Åben sag  

Mødedato:  09.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Elisabeth Boelskifte 
 

Meddelelser 

 
Baggrund 
Der var ingen meddelelser. 

 

Arne-Georg Stangeby (A), Kristin Arendt (C), Troels Moe (I), Alexander Jonsbak (V) og Ove 

Petersen (V) deltog ikke i mødet. 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   16/17 
Journalnr.:   00.07.00P00 
Sagsforløb:  KB - Åben sag  
Mødedato:  09.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Elisabeth Boelskifte 
 

Spørgetid før KB 

 
Baggrund 
Der var ingen spørgsmål. 

 

Arne-Georg Stangeby (A), Kristin Arendt (C), Troels Moe (I), Alexander Jonsbak (V) og Ove 

Petersen (V) deltog ikke i mødet. 

 

Sagsfremstilling 
Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens 

behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. 

Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene 

stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne. 

  

Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse 

  

Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder 

For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm 

Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm 

Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål. 

  

Hvornår kan du spørge? 

Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid 

på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. 

  

Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, 

og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt 

om at stille et spørgsmål. 

  

Hvem kan stille spørgsmål? 

Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, 

skriftligt eller mundtligt – dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer, 

  

Hvilke spørgsmål kan du stille? 

Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke 

stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere. 
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Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål – ikke debatindlæg. Der er 

mulighed for en kort replik og duplik. 

  

Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at 

gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet. 

  

Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til 

borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut. 

  

Besvarelse af spørgsmål 

Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål. 

  

Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden 

efter mødet. 

  

Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder 

angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan 

offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der 

ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. 

  

Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg. 

  

Tvivl om spørgetidsreglementet 

Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker 

disse. 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   15/21933 
Journalnr.:   01.00.05P00 
Sagsforløb:  ØU / KB - Åben sag  
Mødedato:  09.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Krogsgaard Jakobsen 
 

Godkendelse af program for parallelopdrag 

 
Baggrund 
Vedhæftede program danner grundlaget for parallelopdraget. Programmet tager afsæt i 

vision for udvikling af hospitalsgrunden, der er resultatet af kommunalbestyrelsens 

drøftelser på temamøder, studieture mv. gennem de seneste måneder. I programmet er 

der til visionen og hver delvision udarbejdet programkrav, der beskriver, hvad de inviterede 

hold skal arbejde med og levere i deres forslag til en udviklingsplan for hospitalsgrunden. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at 

godkende vedhæftede program for parallelopdrag. 

 

Sagsfremstilling 
I vedhæftede program er der til visionen og hver delvision udarbejdet programkrav, der 

beskriver, hvad de enkelte teams skal arbejde med og levere i deres forslag til en 

udviklingsplan for hospitalsgrunden. Programmet indeholder også grundlæggende 

oplysninger om Hørsholm Kommune og den proces, kommunalbestyrelsen har vedtaget for 

udvikling af hospitalsgrunden. 

  

Programmets primære målgruppe er de tre teams og vil samtidig skulle anvendes til 

interesserede borgere og interessenter i og omkring Hørsholm i forbindelse med dialog og 

borgermøder.  

 

Bilag 
-    Program for parallelopdrag 

-    Notat vedr. Sophielund 

-    Program for parallelopdrag inkl. rettelser fra ØU den 2/5 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 02-05-2016 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med følgende 

bemærkninger: 

  

Ældreboliger /plejeboliger /tilgængelighed 
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-          at der primært ønskes en fortætning af Sophielundområdet, hvor der indpasses 

40 plejeboliger til demente samt et antal ældreboliger i henhold til de 

behovsprognoser, der er udarbejdet for udviklingen på ældreområdet. 

  

-          at de 3 teams i parallelopdraget skal anvise, hvordan denne fortætning anbefales 

gennemført på Sophielundområdet med den mest hensigtsmæssige funktionelle, 

fysiske og arkitektoniske/planlægningsmæssige sammenhæng mellem 

Hospitalsgrunden og Sophienlundområdet. 

  

-          at det skal præciseres at tilgængelighed prioriteres højt, og at der i projektet bør 

indgå boliger, der kan indrettes handicapvenligt. 

  

-          at administrationen, inden kommunalbestyrelsesmødet den 9/5 2016, udarbejder 

et notat, der redegør for de faktiske forhold på Sophielund, herunder 

bebyggelsesprocenter. 

  

Nedrivningsudbud 

-          at der i det forestående udbud vedrørende nedrivning af bygninger på 

Hospitalsgrunden efterspørges tilbud på nedrivning inklusiv kælder, gulv og 

fundamenter samt et alternativt tilbud, hvor kælder (inkl. kælder, gulv og 

fundamenter) ikke nedrives. Dette af hensyn til eventuel mulig genanvendelse og 

besparelser på den kommende byggemodning af Hospitalsgrunden. 

  

-          at de 3 teams, der deltager i parallelopdraget, anmodes om indenfor maksimalt 3 

uger at fremsende deres syn på betydningen af at gennemføre en fuld nedrivning 

eller alternativt bevare muligheder for at genbruge kælderetagen. 

  

-          at Kommunalbestyrelsen til beslutning af valg af nedrivningstilbud kender 

anbefalingerne fra de 3 teams, og på grundlag af såvel indkomne priser på de 2 

alternativer samt anbefalingerne fra de 3 teams kan træffe endelig beslutning om 

nedrivning. 

  

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-05-2016 
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. 

 

Arne-Georg Stangeby (A), Kristin Arendt (C), Troels Moe (I), Alexander Jonsbak (V) og Ove 

Petersen (V) deltog ikke i mødet. 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   16/17 
Journalnr.:   00.07.00P00 
Sagsforløb:  KB - Åben sag  
Mødedato:  09.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Elisabeth Boelskifte 
 

Spørgetid efter KB 

 
Baggrund 
Der var ingen spørgsmål. 

 

Arne-Georg Stangeby (A), Kristin Arendt (C), Troels Moe (I), Alexander Jonsbak (V) og Ove 

Petersen (V) deltog ikke i mødet. 

 

Sagsfremstilling 
Borgerne, som har anmeldt spørgsmål forud for mødet, kan nu stille spørgsmål til de sager, 

der er blevet behandlet på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde. 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  
3 Åben Program for parallelopdrag 2142062 
3 Åben Notat vedr. Sophielund 2145371 
3 Åben Program for parallelopdrag inkl. rettelser fra ØU den 2/5 2145382 
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Morten Slotved (C) 
Borgmester 

______________________________________________  

Thorkild Gruelund (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Nadja Maria Hageskov (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Henrik Peulicke (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Esben Dyekjær (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Kristin Arendt (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Otto B. Christiansen (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Jan H. Klit (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Anne Ehrenreich (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Alexander Jonsbak (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Ove Petersen (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Annette Wiencken (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Henrik Klitgaard (B) 
1. viceborgmester 

______________________________________________  

Troels Moe (I) 
Medlem 

______________________________________________  

Anders Vestergaard (I) 
Medlem 

______________________________________________  

Niels Lundshøj (A) 
Medlem 

______________________________________________  

Arne-Georg Stangeby (A) 
Medlem 

______________________________________________  

Peter Antonsen (T) 
Medlem 

______________________________________________  

Gitte Burchard (UP) 
Medlem 

______________________________________________  
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