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Elisabeth Boelskifte

Spørgetid før KB
Baggrund
Peter Skat Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening spurgte til årsagen til fiskedøden i
Usserød Å.
Jenny Riebers spurgte til, hvorfor tidligere plejehjem Hannebjerg ikke er taget i brug til
flygtningeboliger.
Ingrid Hjarnaa spurgte til, hvor mange flygtninge der opholder sig i andre kommuner.

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?
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Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke
stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere.
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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15/3862
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Politik og Borgerservice
Betina Bojesen

Udnyttelse af initiativret - skift af sengelinned
Baggrund
Borgmester Morten Slotved (C) benytter sig af initiativretten i Styrelseslovens § 11 og
ønsker, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om kvalitetsstandard vedr. linnedskift
skal rulles tilbage til 2014-niveau.

Forslag
Administrationen foreslår, at kommunalbestyrelsen drøfter borgmesterens forslag og
beslutter, om kvalitetsstandard vedr. linneskift skal rulles tilbage til 2014-niveau.

Sagsfremstilling
Borgmester Morten Slotved (C) har stillet forslag om drøftelse i kommunalbestyrelsen om,
at kvalitetsstandard vedr. linnedskift skal rulles tilbage til 2014-niveau.
Borgmesteren foreslår, at merudgiften på 100.000 kr. finansieres inden for
administrationsrammen i 2015, og at den fremadrettede udgift medtages i forbindelse med
forhandlingerne om budget 2016-2019.
Efter styrelseslovens § 11 kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen indbringe ethvert
spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom –
den såkaldte initiativret.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 02-03-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte borgmesterens forslag om, at kvalitetsstandard
vedrørende linnedskift rulles tilbage til 2014-niveau, og at merudgiften hertil finansieres
indenfor administrationsrammen i 2015, og at den fremadrettede udgift medtages i
forbindelse med forhandlingerne om budget 2016-2019.
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14/6002
14.00.00A00
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Politik og Borgerservice
Christian Buch Sørensen

Eventuelt bredere samarbejde mellem
Nordsjællands Brandvæsen og de 6 kommuner i
Nordsjælland Vest
Baggrund
Der skal tages stilling til undersøgelse af mulighederne for et eventuelt bredere
beredskabssamarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen og de 6 kommuner i
Nordsjælland Vest. Der er tale om et fælles, koordineret dagsordenspunkt, som forelægges
i alle 11 berørte kommuner.

Forslag
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at
godkende, at mulighederne for et samarbejde med beredskabet med de 6 kommuner i
Nordsjælland Vest undersøges.

Sagsfremstilling
I forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum, der blev afholdt primo januar 2015,
samledes Borgmestrene i Nordsjælland, på KKR formandskabets foranledning. Temaet for
drøftelsen var status på etablering af de nye beredskaber.
Den tidligere henvendelse fra Frederikssund Kommune på vegne af de øvrige seks
sjællandske kommuner – Halsnæs, Frederikssund, Hillerød, Egedal, Furesø og Gribskov om et evt. bredere samarbejde blev drøftet. Borgmestrene fra de seks nævnte kommuner
genfremsatte i mødet ønsket om at få etableret et større fælles beredskab i Nordsjælland,
meget gerne gennem et samarbejde med kommunerne bag Nordsjællands Brandvæsen.
Dette har aktualiseret en fornyet vurdering af mulighederne for at danne et bredere
samarbejde om et fælles beredskab i Nordsjælland, med det udgangspunkt, at det kan ske
ved en udvidelse af det nyetablerede Nordsjællands Brandvæsen.
På denne baggrund blev det besluttet at genoverveje mulighederne for at udvide
Nordsjællands Brandvæsen til at omfatte alle 11 kommuner. Borgmestrene for de fem
nuværende kommuner i Nordsjællands Brandvæsen gav tilsagn om at ville indgå positivt i
at undersøge mulighederne for dette.
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Der sigtes mod, at der senest i august 2015 kan træffes politisk beslutning om der er basis
for et fælles selskab med deltagelse af alle 11 kommuner. I givet fald vil det være med
virkning fra 1. januar 2016.
Drøftelserne og analysen om dannelsen af et fælles selskab sker med baggrund i de
rammevilkår og konditioner, som de nuværende fem kommuner bag Nordsjællands
Brandvæsen er indgået i fællesskabet med.
Dette indebærer, at det skal sikres, at det økonomiske rationale som forudsat i aftalen
mellem KL og regeringen, indhentes i de 6 kommuners nuværende beredskaber, således at
dette er dokumenteret forud for indtræden i nyt fælles selskab. Der er endvidere enighed
om, at den netop ansatte beredskabsdirektør i Nordsjællands Brandvæsen, også
fremadrettet bliver beredskabsdirektør i et nyt Nordsjællands Brandvæsen. Endeligt vil de
beredskabsplaner der er politisk vedtaget i de enkelte kommuner være gældende til
udgangen af denne Byrådsperiode.
Sagen forelægges til politisk behandling i alle 11 byråd i februar måned 2015.
Nordsjællands Brandvæsen er etableret som § 60-selskab pr 1. januar 2015. Derved er
udgangspunktet for forhandlinger på nuværende tidspunkt to forskellige steder. For at nå i
mål med en afklaring bliver det nødvendigt at iværksætte en proces bestående af 3 trin.
Trin 1: Analyse af beredskaberne i de 6 kommuner
Før der kan indledes egentlige konkrete drøftelser, som kan føre til et 11kommunesamarbejde, kræves det at der internt i 6-kommunesamarbejdet, sker et
forudgående analysearbejde. Dette arbejde vil tage afsæt i de modeller som Nordsjællands
Brandvæsen bygger på, for at sikre et fælles afsæt for de efterfølgende drøftelser. Dette
arbejde i 6-kommune samarbejdet skal være afsluttet til maj 2015.
Til at sikre understøttelse af dette arbejde er der etableret en projektorganisation, hvortil
der vil kunne frikøbes ekspertise efter nærmere aftale i Nordsjællands Brandvæsen.
Trin 2: Drøftelser mellem Nordsjællands Brandvæsen og 6-kommunesamarbejdet
Derefter indledes egentlige konkrete drøftelser mellem parterne hvor mulighederne for en
fælles konstruktion afdækkes, således at der kan træffes politisk beslutning senest i august
2015. Udgangspunktet vil være at få afdækket mulighederne for en fælles konstruktion
alternativt pege på mulige og bæredygtige alternativer hertil.
Trin 3: Politisk beslutning
Resultatet af fællesdrøftelserne i trin 2 vil blive forelagt til politisk beslutning i august
måned i alle 11 kommuner, således at efteråret 2015 i givet fald kan bruges til
implementering.

Økonomi/personale
Sagen har ingen bevillingsmæssige eller personalemæssige konsekvenser.

Bilag
-

Procesplan
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Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i punktet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 02-03-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
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14/17295
27.03.00A00
SSU-ØU-KB - Åben sag
02.03.2015
Politik og Borgerservice
Klaus Poulsen

Overvejelser om botilbuddet Boleros fremtid
Baggrund
Ifølge Lov om socialtilsyn har Socialtilsyn Hovedstaden ansvar for regodkendelse af alle
botilbud i Regionen inden udgangen af 2015.
Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøg på botilbuddet Bolero 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.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets 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 anbefaler, at der indenfor en periode af 1 år
afsættes midler til at istandsætte tilbuddet, så boligstandarden lever op til aktuelle krav for
et botilbud efter Serviceloven § 108.
Administrationen vurderer, at opfyldelse af vilkår om, at boligstandarden skal leve op til
aktuelle krav for et botilbud som minimum fordrer:
Udbygning med i alt ca. 125 m2 (70 m2 i stueplan samt 55 m2 på 1 sal), samt ombygning
af eksisterende værelser på 1. sal til 2 lejligheder. Derudover skal der af hensyn til krav om
tilgængelighed etableres elevator.
Udbygning vil i alt koste ca. 3,6 mio.kr. og ombygning incl. elevator 3,0 mio. kr., eller i alt
6,6 mio.kr. eks. moms. Hertil kommer istandsættelse med nye linoleumsgulve og maling
for i alt 260.000 kr. eks.moms, samt etablering af ventilationsanlæg til 481.000 kr.
eks.moms. Endelig vil der være omkostninger i forbindelse med midlertidig genhusning af
beboerne, hvilket skønnes til ½ mio.kr.
I alt skønnet kostpris for udbygning, ombygning, istandsættelse og midlertidig genhusning
7,841 mio.kr. eks.moms.
Ved ovenstående udbygning/ombygning vil botilbuddet fortsat have 5 pladser, og der vil
være taget de nødvendige hensyn til arbejdsmiljøet ved etablering af ventilationsanlæg.
Udbygning forudsætter byggetilladelse og evt. godkendelse af ny lokalplan.
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Hvis man nøjes med at lave ombygning og istandsættelse til i alt 3,741 mio.kr. vil
botilbuddet blive reduceret til 2 pladser. Driftsmæssigt vil det af hensyn til dækning af
dagtimer og weekend samt af hensyn til personalets sikkerhed og arbejdsmiljø fortsat
kræve en personalenormering svarende til 3 fuldtidsansatte + vikarbudget og øvrige
driftsudgifter.
Driftsbudgettet vil således på udgiftssiden være uændret 1.896.500 kr., hvilket samtidig
betyder, at takstberegningen skal ændres, da udgifterne kun kan opdeles i 2 boliger.
Taksten vil således blive over 0,9 mio.kr., hvorfor tilbuddet ikke er rentabelt, da taksten vil
være for høj i forhold til sammenlignelige tilbud og dermed ikke være salgbar.
Social- og Seniorudvalget har tidligere behandlet punktet på sit møde den 27.10.2014 og
24.11.2014, og besluttede efter at have gennemgået høringssvar, at indstille til
Økonomiudvalget, at botilbuddet lukkes.
Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 4.12.2014, at punktet skulle genbehandles
efter en præcisering af påbud/handleforpligtelser fra tilsynet, en præcisering af behov for
ændringer i.f.t. arbejdsmiljøet, et overslag over hvad udgifterne til en
ombygning/udbygning vil andrage, merudgiften ved en udfasning af botilbuddet i takt med
beboernes fraflytning, samt eventuelle bud på hvor hjemkommunerne påtænker at placere
beboerne fra Bolero.
Punktet fremlægges således på ny med nye oplysninger (nye oplysninger er indrammet),
idet det kan tilføjes,
at udgiften ved en udfasning i takt med beboernes fraflytning vil andrage ca. 450.000 kr.
pr. beboer. Administrationen kan dog ikke anbefale en udfasning, da flere af beboerne ikke
forventes at ville medvirke til en flytning uden en given slutdato, hvorfor denne udfasning
kan risikere at skulle ske over mange år, hvilket samtidig vil betyde, at vi ikke vil leve op til
Socialtilsynets krav om ændring af boligstandarden. Ligeledes kan det tilføjes, at beboernes
hjemkommuner ikke for nuværende kan meddele hvor de påtænker at placere beboerne fra
Bolero, da dette skal ske i et samarbejde med den enkelte beboer, og idet dette
samarbejde først indledes når hjemkommunen kender til en beslutning om lukning af
botilbuddet.
Såfremt udvalget beslutter lukning af botilbuddet vil dette tidligst kunne ske 1.10.2014.
Der vil ved lukning opstå et finansieringsbehov på 96.425 kr. i 2015, og 385.700 kr. fra
2016.
Såfremt udvalget beslutter at indstille til Økonomiudvalget, at der bevilges økonomi til en
udbygning vil finansieringen af de 7,341 mio.kr. kunne indtjenes over 15 år gennem
forhøjede takster. Udgiften til den midlertidige genhusning vil ikke kunne indgå i
takstberegningen. Taksten vil i givet fald stige ca. 100.000 kr. årligt pr. plads, hvorfor
indtjeningen er betinget af, at øvrige kommuner fortsat finder tilbud og pris attraktiv.

Forslag
Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalg og
Kommunalbestyrelse, at:


botilbuddet Bolero lukkes med virkning fra 1.10.2015
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finansiering af bortfaldne indtægter og fortsatte driftsudgifter på i
alt 96.425 kr. i 2015, og 385.700 kr. fra 2016 og frem indgår i
budgetrevision 2 i 2015.

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.
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 tilbuddets 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
Kommunalbestyrelsen Mandag den 02-03-2015
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et socialt botilbud anno 2014. Socialtilsynet anbefaler, at der indenfor en periode af 1 år
afsættes midler til at istandsætte tilbuddet, så boligstandarden lever op til aktuelle krav for
et botilbud efter Serviceloven § 108.
Administrationen vurderer, at opfyldelse af vilkår om, at boligstandarden skal leve op til
aktuelle krav for et botilbud som minimum fordrer:
Udbygning med i alt ca. 125 m2 (70 m2 i stueplan samt 55 m2 på 1 sal), samt ombygning
af eksisterende værelser på 1. sal til 2 lejligheder. Derudover skal der af hensyn til krav om
tilgængelighed etableres elevator.
Udbygning vil i alt koste ca. 3,6 mio.kr. og ombygning incl. elevator 3,0 mio. kr., eller i alt
6,6 mio.kr. eks. moms. Hertil kommer istandsættelse med nye linoleumsgulve og maling
for i alt 260.000 kr. eks.moms, samt etablering af ventilationsanlæg til 481.000 kr.
eks.moms. Endelig vil der være omkostninger i forbindelse med midlertidig genhusning af
beboerne, hvilket skønnes til ½ mio.kr.
I alt skønnet kostpris for udbygning, ombygning og istandsættelse 7,841 mio.kr.
eks.moms.
Ved ovenstående udbygning/ombygning vil botilbuddet fortsat have 5 pladser. Udbygning
forudsætter byggetilladelse og evt. godkendelse af ny lokalplan.
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. Forbedring af arbejdsmiljøet kræver etablering af
ventilationsanlæg, hvilket er indregnet i priserne ovenfor.
Hvis man nøjes med at lave ombygning og istandsættelse til i alt 3,741 mio.kr. vil
botilbuddet blive reduceret til 2 pladser. Driftsmæssigt vil det af hensyn til dækning af
dagtimer og weekend samt af hensyn til personalets sikkerhed og arbejdsmiljø fortsat
kræve en personalenormering svarende til 3 fuldtidsansatte + vikarbudget og øvrige
driftsudgifter.
Driftsbudgettet vil således på udgiftssiden være uændret 1.896.500 kr., hvilket samtidig
betyder, at takstberegningen skal ændres, da udgifterne kun kan opdeles i 2 boliger.
Taksten vil således blive over 0,9 mio.kr., hvorfor tilbuddet ikke er rentabelt, da taksten vil
være for høj i forhold til sammenlignelige tilbud og dermed ikke være salgbar.
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
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·

1 høringssvar fra foreningen SINDs lokalafdeling for Hørsholm og Fredensborg
kommuner, som vedlægges dagsordenspunktet med overstregning af navngivne
beboere i botilbuddet.

Social- og Seniorudvalget besluttede på deres møde 24.11.14 at sende forslag om lukning
af Bolero videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning.
Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 4.12.2014, at punktet skulle genbehandles
efter en præcisering af påbud/handleforpligtelser fra tilsynet, en præcisering af behov for
ændringer i.f.t. arbejdsmiljøet, et overslag over hvad udgifterne til en
ombygning/udbygning vil andrage, merudgiften ved en udfasning af botilbuddet i takt med
beboernes fraflytning, samt eventuelle bud på hvor hjemkommunerne påtænker at placere
beboerne fra Bolero.
Punktet fremlægges således på ny med nye oplysninger (nye oplysninger er indrammet),
idet det kan tilføjes,
at udgiften ved en udfasning i takt med beboernes fraflytning vil andrage ca. 450.000 kr.
pr. beboer. Administrationen kan dog ikke anbefale en udfasning, da flere af beboerne ikke
forventes at ville medvirke til en flytning uden en given slutdato, hvorfor denne udfasning
kan risikere at skulle ske over mange år, hvilket samtidig vil betyde, at vi ikke vil leve op til
Socialtilsynets krav om ændring af boligstandarden.
Ligeledes kan det tilføjes, at beboernes hjemkommuner ikke for nuværende kan meddele
hvor de påtænker at placere beboerne fra Bolero, da dette skal ske i et samarbejde med
den enkelte beboer, og idet dette samarbejde først indledes når hjemkommunen kender til
en beslutning om lukning af botilbuddet.
Såfremt udvalget beslutter lukning af botilbuddet vil dette tidligst kunne ske 1.10.2014 af
hensyn til personalets opsigelsesvarsler. Hørsholm Kommune har ingen egne borgere i
botilbuddet, men vil inddrage brugerkommunerne hurtigst muligt, således at der i
samarbejde med hjemkommunerne kan etableres en god proces med at finde anden
passende bolig til den enkelte beboer.
Der vil ved lukning opstå et finansieringsbehov på 96.425 kr. i 2015, og 385.700 kr. fra
2016.
Såfremt udvalget beslutter at indstille til Økonomiudvalget, at der bevilges økonomi til en
udbygning vil finansieringen af de 7,341 mio.kr. kunne indtjenes over 15 år gennem
forhøjede takster. Udgiften til den midlertidige genhusning vil ikke kunne indgå i
takstberegningen. Taksten vil i givet fald stige ca. 100.000 kr. årligt pr. plads, hvorfor
indtjeningen er betinget af, at øvrige kommuner fortsat finder tilbud og pris attraktiv.
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.
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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 3/12 svarende til 96.425 kr.
Administrationen foreslår, at finansiering til beløbet 96..425 kr. i 2015, og 385.700 kr.
årligt fra 2016 findes i forbindelse med den kommende budgetrevision (BOF 2).
Ejendommen ejes af Hørsholm Kommune, og vil ved lukning af botilbuddet kunne sælges
eller anvendes til andet formål.
Udgifterne til en udbygning af botilbuddet vil beløbe sig til i alt 7.841 mio.kr. incl.
midlertidig genhusning af beboerne.

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.
Social- og Seniorudvalget besluttede på sit møde 24.11.2014 at godkendte indstilling om
lukning af botilbuddet Bolero, og sendte punktet videre til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.
Økonomiudvalget besluttede på sit møde 4.12.2014 at henvise sagen til fornyet behandling
i Social- og Seniorudvalget.

Bilag
-

Tilsynsrapport Bolero høring.pdf
Bolero, Bolbrovej 190, omfattet af lokalplan
Høringssvar fra Åstedets lokale MEDudvalg
Høringssvar fra SIND til SSU 24.11.14
Høringssvar Handicaprådet til SSU 24.11.14
Høringssvar fra beboer anonymiseret
Skitse over udbygning af Bolero

Noter til bilag
Som nyt bilag vedlægges bilag 7 med skitse over mulig ombygning af Bolero.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-01-2015
Social- og seniorudvalget godkendte indstillingen om at lukke Bolero og sender punktet
videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Gitte Buchard (O) undlod at stemme.
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Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C), Niels Lundshøj (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015
Økonomiudvalget indstillede med 4 stemmer for (B, C og V) og 3 stemmer imod (I, O og T)
Social- og Seniorudvalgets forslag godkendt med bemærkning om, at administrationen
forud for kommunalbestyrelsens behandling belyser konsekvenserne af eventuelt
manglende opfyldelse af de af socialtilsynet opstillede vilkår for re-godkendelse af
botilbuddet.
Pernille Schnoor (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 02-03-2015

Med stemmerne 16 for og 3 imod (Troels Moe (I), Gitte Burchard (O) og Peter Antonsen
(T)) godkendte Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalgets indstilling.
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6
14/18315
29.00.00P00
SSU, ØU, KB - Åben sag
02.03.2015
Politik og Borgerservice
Lene Lykke Korsholm

Forslag til ændring i kvalitetsstandard for indkøb
og vareudbringning
Baggrund
Ifølge Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt vedtage
kvalitetsstanderne inden for områderne personlig pleje og praktisk bistand samt
genoptræning og vedligeholdende træning.
Kvalitetsstandarderne omhandlende personlig pleje, praktisk bistand samt daghjem og
centre, kvalitetsstandarder for hjælpemidler og boligindretning, kvalitetsstandarderne på
kommunens plejecentre og indsatskataloget for sygeplejefaglige indsatser blev behandlet
af Social- og Seniorudvalget den 15. december 2014 og, med mindre sproglige ændringer,
indstillet til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen godkendte d. 26. januar 2015 kvalitetsstandarderne for 2015.
Administrationen foreslår en ændring af de godkendte kvalitetsstandarder for 2015
omhandlende kvalitetsstandarderne for henholdsvis indkøb og vareudbringning. Ændringen
betyder, at standarderne bliver identiske med kvalitetsstandarden for 2014.

Forslag
Administrationen foreslår, at Social og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, at godkende forslag til ændring af kvalitetsstandarderne for indkøb
og vareudbringning i forhold til indkøb af alkohol.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2015 kvalitetsstandarderne for 2015.
Administrationen foreslår, at kvalitetstandarderne for henholdsvis indkøb og
vareudbringning ændres, således at sætningen ”Der gives som udgangspunkt ikke hjælp til
indkøb af alkohol, da alkoholforebyggelse er et fokusområde”, udgår.
Ændringen betyder, at kvalitetsstandarderne for indkøb og vareudbringning bliver identiske
med kvalitetsstandarderne for 2014.
Ændringen er udgiftsneutral.

Kommunalbestyrelsen Mandag den 02-03-2015

Side 16

Kvalitetstandarderne for henholdsvis indkøb og vareudbringning kan læses i sin helhed i
bilag 1 under afsnit 6.5.1 Kvalitetsstandard for indkøb/ serviceniveau og afsnit 6.7.1
Kvalitetsstandard for vareudbringning/ serviceniveau.
Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau, og er grundlaget for visitation
og udførelse af alle indsatser i Center for Sundhed og Omsorg.
I kvalitetsstandarderne kan borgere og pårørende læse om kommunens serviceniveau
inden for den enkelte indsats, den bagvedliggende lovgivning, formålet med indsatsen,
målgruppen for indsatsen og hvilke aktiviteter, der ligger i indsatsen.

Sagens tidligere behandling
Kvalitetsstandarderne for 2015 er behandlet af Social- og Seniorudvalget den 15. december
2014 og af Sundhedsudvalget den 18. december 2014. Kommunalbestyrelsen godkendte d.
26. januar 2015 kvalitetsstandarderne for 2015.

Bilag
-

Bilag 1 NY Kvalitetstandard for indkøb og vareudbringning.pdf

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 03-02-2015
Forslaget blev vedtaget og indstilles videre til ØU og KB

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015
Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets forslag godkendt.
Pernille Schnoor (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 02-03-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
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7
14/24481
28.00.00S00
BSU, ØU - Åben sag
02.03.2015
Politik og Borgerservice
Annemari Fagerlund Arendal

Anmodning om opnormering af børnetal i Usserød
Vuggestue
Baggrund
Den private daginstitution Usserød Vuggestue har ansøgt om opnormering således, at
institutionen fremover kan indskrive maksimalt 76 enheder frem for de nuværende
maksimale 70 enheder.

Forslag
Administrationen anbefaler at Børne- og Skoleudvalget imødekommer den private
institution Usserød Vuggestues ansøgning om opnormering fra maksimalt 70 enheder til
maksimalt 76 enheder.
I Hørsholm Kommune svarer et vuggestuebarn til to enheder, hvilket betyder, at Usserød
Vuggestue med deres ansøgning ønsker at kunne indskrive op til maksimalt 38
vuggestuebørn frem for de nuværende 35 vuggestuebørn.

Sagsfremstilling
Usserød Vuggestue er en privat daginstitution der tilbyder pasning til børn i alderen 0 år op
til 3 år. D. 30. maj 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen Usserød Vuggestue som privat
daginstitution med en normering på 64 enheder og med mulighed for maksimalt at
indskrive op til 70 enheder.
Det er administrationens opfattelse at Usserød Vuggestues ansøgning er en anmodning om
at få godkendt en opnormering fra 64 enheder til 70 enheder, hvilket betyder at Usserød
vuggestue fremover vil have mulighed for at indskrive maksimalt 76 enheder fremfor de
nuværende 70 enheder.
Usserød Vuggestue giver i deres ansøgning udtryk for, at der står flere forældre på
ventelisten til en vuggestueplads, men at de ikke på nuværende tidspunkt har mulighed for
at tilgodese alle forældres ønske.
Usserød Vuggestue vil ved en opnormering overholde de lovmæssige krav til kvadratmeter
pr. barn og samtidigt vurderer de, at en øget normering vil give institutionen et bedre
økonomisk fundament.
Usserød Vuggestue har i 2014 gennemsnitligt haft indskrevet 64 enheder og har ikke
benyttet sig af muligheden for at indskrive op til maksimalt 70 enheder.
Kommunalbestyrelsen Mandag den 02-03-2015

Side 18

Der har gennem hele 2014 generelt været indskrevet mange børn i Hørsholm
daginstitutioner. Det anbefales derfor, at imødekomme Usserød Vuggestues ansøgning om
opnormering fra 64 enheder til 70 enheder, og med mulighed for at kunne indskrive op til
maksimalt 76 enheder.

Økonomi/personale
Med en opnormering fra 64 enheder til 70 enheder betyder det at Usserød Vuggestue
forlods tildeles et større budget til f.eks. ansættelse af mere personale.
Det skal nævnes at en opnormering af en privat daginstitution årligt koster 10.092 kr. mere
pr. barn end en kommunal eller selvejende daginstitution. Dette skyldes at der i
dagtilbudsloven er regler om, at private institutioner er berettiget til tilskud pr. barn til
administration, husleje og drift. Ved opnormering af en kommunal eller selvejende
institution er administrationstilskuddet og huslejetilskuddet allerede tildelt.
Tilskuddet til privatinstitutioner er i 2015 på 9.913 kr. pr. barn pr. måned hvilket betyder,
at det samlede årlige finansieringsbehov fra 2015 og frem vil være på ca. 356.900 kr.
Finansieringen vil ske inden for det eksisterende budget med 356.900 kr. i 2015.

Sagens tidligere behandling
Institutionens kapacitet blev behandlet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens
godkendelse af institutionen som privat daginstitution den 30.5.2011 (Acadre 11/8937).

Bilag
-

Ansøgning om opnormering af børnetal i Usserød Vuggestue

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 27-01-2015
Børne- og Skoleudvalget imødekommer forslag om opnormering til max. 76 enheder for
den private institution Usserød Vuggestue.

Fraværende:
Esben Dyekjær (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015
Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt med
bemærkning om, at sagen afgøres endeligt i Kommunalbestyrelsen.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i punktet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 02-03-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
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8
13/10508
27.00.00P23
BSU-ØU-KB - Åben sag
02.03.2015
Politik og Borgerservice
Majbrit Maag Etgen

Kvalitetsstandarder på området for særlig støtte til
børn og unge 2015
Baggrund
Center for Børn og Voksne ønsker at styrke kvaliteten og beslutningsgrundlaget på børnog ungeområdet, hvorfor Centret har udarbejdet kvalitetsstandarder for børne- og
ungeområdet med fastlæggelse af serviceniveauer.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller, at kommunalbestyrelsen
godkender:


Kvalitetsstandarder på området for børn og unge med særligt
behov for støtte, 2015.

Sagsfremstilling
Center for Børn og Voksne ønsker at styrke kvaliteten og beslutningsgrundlaget på børnog ungeområdet, og har som led heri udarbejdet kvalitetsstandarder.
Udarbejdelse af kvalitetsstandarder er sket som led i en større proces, hvor Center for Børn
og Voksne også har udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser, beskrivelse af
bevillingskompetence og foretagelse af systematisk kvalitets- og ledelsestilsyn.
Det er ikke et lovkrav, at der skal udarbejdes kvalitetsstandarder på området.
Kvalitetsstandarder er målrettet borgerne i Hørsholm kommune. Formålet er at give
lettilgængelig information om hvilke ydelser, Center for Børn og Voksne kan tilbyde.
Desuden vil det fremgå, hvor borgeren skal rette henvendelse, tidsfrister for
sagsbehandlingen og hvilket serviceniveau borgerne kan forvente.
Kvalitetsstandarder kan aldrig tilsidesætte det lovbaserede, individuelle skøn.
Kvalitetsstandarderne fungerer også som supplement til de udarbejdede
arbejdsgangsbeskrivelser i forhold til sagsbehandlernes arbejde med henblik på at sikre et
ensartet afsæt for sagsbehandlingen, herunder et ensartet serviceniveau.
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Samtidig medvirker fastlæggelse af serviceniveauet til at gøre området mere styrbart,
således at der vil være et mere konkret udgangspunkt i forhold til eventuelle ændringer af
serviceniveauerne. Der er ikke i denne omgang opstillet forskellige valgmuligheder, hvad
angår fastlæggelse af serviceniveauet, da dette ville være temmelig omfattende, eftersom
kvalitetsstandarderne dækker hele børneområdet i henhold til Serviceloven. Til gengæld vil
synliggørelse af serviceniveauet kunne danne et veloplyst grundlag for at træffe
beslutninger på de enkelte områder fremadrettet.
Serviceniveauet er sammensat ud fra en lang række faktorer. Med kataloget
”Kvalitetsstandarder for særlig støtte til børn og unge” er tidligere beslutninger omkring
serviceniveauet samlet et sted og sammenholdt med Børne- og Ungeteamets hidtidige
praksis, Hørsholm Kommunes børnepolitik og værdier samt bedste viden på børneområdet.
Administrationen har så vidt muligt sikret, at kommunen lever op til lovens krav og til hvad
der kan udledes omkring overholdelse af minimuskrav på de enkelte områder i henhold til
Ankestyrelsens praksis. Dertil kommer, at administrationen har skelet til andre kommuners
serviceniveauer. Dermed har sigtet ikke være at fastsætte et forhøjet serviceniveau i
forhold til andre kommuner og lovkrav, men der har været fokus på økonomi med henblik
på at overholde budgettet.
Arbejdet med projektet, herunder udvikling af standarderne, har fungeret som en
læringsproces, hvor rådgivere og teamledere i samarbejde med afdelingens konsulent og
afdelingens jurist har været inddraget i udformningen, hvilket er med til at sikre
implementering af standarderne og arbejdsgangene.
Der er udarbejdet kvalitetsstandarder inden for følgende områder:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Forebyggelse og rådgivning
Hjemmetræning
Merudgifter
Tabt arbejdsfortjeneste
Ledsagelse til unge over 12 år
Børnefaglig undersøgelse
Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende
Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet
Familiebehandling og dagbehandling
Døgnophold til hele familien
Aflastningsophold af hensyn til barnet
Kontaktperson
Anbringelse uden for hjemmet
Formidling af praktiktilbud
Anden hjælp
Økonomisk støtte
Støtteperson
Efterværn

Økonomi/personale
Der forventes ikke nogen besparelser på området, men fastlæggelse af serviceniveauet skal
medvirke til, at Center for Børn og Voksne kan overholde det eksisterende budget.
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Kommunikation
Kvalitetstandarderne lægges på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

Bilag
-

Kvalitetsstandarder for børn og unge 2015

Noter til bilag
Serviceniveauet fremgår i hver kvalitetsstandard primært under overskriften
”serviceniveau”. Dog kan serviceniveauet også udledes af andre punkter, herunder ”hvem
kan modtage ydelsen” og ”ydelsens indhold”.
Kvalitetsstandarderne har samme opbygning og der er flere formuleringer, som går igen i
standarderne. Dette skyldes, at standarderne skal kunne læses separat og at de også vil
blive lagt separat på internettet under de relevante emner.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 27-01-2015
Børne- og Skoleudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende
Kvalitetsstandarder på området for børn og unge med særligt behov for støtte, 2015.

Fraværende:
Esben Dyekjær (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015
Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt med
bemærkning om, at det henstilles til Børne- og Skoleudvalget at overveje, om der
fremadrettet skal udarbejdes kvalitetsstandarder på området.
Troels Moe (I) stemte imod med bemærkning om, at han er modstander af
iværksætterfamiliekonsulenter.
Pernille Schnoor (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 02-03-2015

Med stemmerne 18 for og 1 imod (Troels Moe (I)) godkendte Kommunalbestyrelsen
Økonomiudvalgets indstilling.
Troels Moe (I) ønskede protokolleret, at han er modstander af
iværksætterfamiliekonsulenter.
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9
14/22617
28.06.00G01
BSU/ØU/KB - Åben sag
02.03.2015
Politik og Borgerservice
Caroline Hegelund

Frigivelse af midler til klargøring af nyt børnehus
Baggrund
Det fremgår af budgetaftalen for 2015-2018, at der som led i etableringen af et nyt
børnehus i det tidligere Ådalsparkens Fritidscenter (ÅFC) afsættes 0,5 mio. kr. til klargøring
af børnehuset og fraflytning fra de to institutioner som skal sammenlægges, henholdsvis
den selvejende institution Gyngehesten og den kommunale institution Ådalsparkens
Vuggestue og Børnehave. Med henblik på udmøntning af budgetaftalen skal de afsatte 0,5
mio. kr., i 2015 frigives.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, at de afsatte 0,5 mio. kr. frigives.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har den 6. oktober i forbindelse med godkendelsen af budget 20152018 besluttet at etablere et nyt børnehus i det tidligere Ådalsparkens Fritidscenter,
bestående af den selvejende institution Gyngehesten, og de to kommunale institutioner
Ådalsparkens Vuggestue og Børnehave og Dagplejen.
Børnehuset kommer til at huse ca. 113 børn. Der er afsat 0,5 mio. kr. til fraflytning fra de
nuværende institutioner og klargøring af det nye børnehus, som skal frigives med henblik
på, at udmønte beslutningen.
Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 25. november 2015, at børnehuset
skal drives som en selvejende institution og med en kommunal dagpleje. Det er endnu ikke
afklaret, hvornår det nye børnehus åbner, men det sker senest i efteråret 2015 når
sammenlægningsprocessen er fuldført og inde- og udefaciliteterne i børnehuset er klargjort
til indflytning.
På baggrund af høringen vedr. det nye børnehus, har Børne- og Skoleudvalget besluttet, at
følgende hensyn lægges til grund for den videre proces for sammenlægning og etablering
af det nye børnehus:




Hurtig kommunikation af beslutningen om, hvordan det nye
børnehus skal drives.
Hurtig afklaring af den nye ledelse i børnehuset.
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Formulering af en fælles tids- og procesplan for det videre forløb.
Tæt og fælles dialog/kommunikation med medarbejdere
undervejs i hele forløbet, herunder afklaring af mulighed for at se
faciliteterne i kommende børnehus.
Tæt og fælles dialog/kommunikation med forældre undervejs i
hele forløbet, herunder afklaring af mulighed for at se
faciliteterne i det kommende børnehus.
Hurtig overflytning af børn og medarbejdere til den nye
institution, under forudsætning af at rammerne (herunder
ledelse, sikkerhed, bygningsmæssige ændringer mv.) er på plads
forinden.
Overflytning af børn i grupper og med kendte voksne.
Afklaring af fælles mål og værdigrundlag for det nye børnehus.

BSU vil blive orienteret om etableringen af børnehuset, herunder også om klargøringen af
inde- og udefaciliteter i det tidligere ÅFC.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-12-2014
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015
Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.
Pernille Schnoor (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 02-03-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
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10
14/22611
17.02.09G01
BSU/ØU/KB - Åben sag
02.03.2015
Politik og Borgerservice
Caroline Hegelund

Frigivelse af midler til it som en integreret del af
læringsmiljøet i folkeskolerne
Baggrund
Det fremgår af budgetaftalen for 2015-2018, at der som led i realiseringen af
folkeskolereformen og Fremtidens Skole i Hørsholm tilføres midler til it, således at it bliver
en fuldt integreret del af læringsmiljøet. Med henblik på udmøntning af budgetaftalen skal
de 2.555 mio. kr., som er afsat til it-læringsmiljø i 2015 frigives.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, at de afsatte 2.555 mio. kr. frigives.

Sagsfremstilling
Det er en forudsætning for at realisere folkeskolereformen og Fremtidens Skole i Hørsholm,
at der satses på digital dannelse og it så it er en integreret del af elevernes læring og
skoledag. Derfor er det i forbindelse med budgetaftalen for 2015-2018 besluttet at foretage
en investering i it over 3 år. Indkøbet af tablets og pc’er til eleverne betyder at eleverne
både i skolen og derhjemme i videre udstrækning kan bruge de digitale læringsportaler og
læringsapps, som kommunen tidligere har investeret i.
Der er samlet afsat 7.804.100 kr. til hele it-løftet af folkeskolerne.
Tablets til indskolingen (0.-3. kl.)
3.724.000
Tablets til mellemtrinnet (4-6 kl.)
1.695.100
Pulje til ansøgning om pc til udskolingen
435.000
Udskiftning af projektorer i alle klasser
1.950.000
I 2015 indkøbes pc til alle elever på mellemtrinnet (1.695.100 kr.), der indkøbes nye
projektorer (650.000 kr.) og der afsættes midler til en pulje til ansøgning om pc til
udskolingen (210.000 kr.).
Administrationen nedsætter en arbejdsgruppe som skal videreudvikle it-båren læring og
undervisning, så der sikres retning og sammenhæng mellem skolernes pædagogiske
arbejde og indkøb af it til skolerne.
Forberedelsen af indkøbet af it sker i samarbejde med kommunens Center for Digitalisering
og Udvikling samt indkøbsafdelingen.
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Ultimo 2015 og ultimo 2016 forelægges Børne- og Skoleudvalget og ØU/KB sager vedr.
frigivelse af de resterende midler til it.
BSU vil desuden blive orienteret om de konkrete indsatser, indkøb m.v. i relation til
etableringen af it-læringsmiljøet på skolerne.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-12-2014
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen. Børne- og Skoleudvalget orienteres (under
meddelelser) på et senere møde om status i forhold til portalløsninger på skoleområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt med
bemærkning om, at administrationen undersøger erfaringer med konsekvenserne af brugen
af iPads for mindre børn og forelægger dette til politisk orientering.
Troels Moe (I) stemte imod med bemærkning om, at han ikke ønsker, at kommunen skal
bidrage til indkøb af iPads til børn ned til 5 år.
Pernille Schnoor (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 02-03-2015

Med stemmerne 18 for og 1 imod (Troels Moe (I)) godkendte Kommunalbestyrelsen
Økonomiudvalgets indstilling.
Troels Moe (I) ønskede protokolleret, at han ikke ønsker, at kommunen skal bidrage til
indkøb af iPads til børn ned til 5 år.
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11
14/23130
01.00.00G01
BSU/ØU/KB - Åben sag
02.03.2015
Politik og Borgerservice
Caroline Hegelund

Frigivelse af midler til anlæg af fysiske rammer på
skolerne, der understøtter folkeskolereformen
Baggrund
Der er i budgetaftalen for 2014-2017 afsat 4 mio. kr. til etablering af fysiske rammer, der
understøtter reformen og Fremtidens Skole i Hørsholm. Med henblik på udmøntning af
budgetaftalen skal de afsatte 4 mio. kr. i 2015, frigives.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, at de afsatte 4 mio. kr. i 2015, frigives.

Sagsfremstilling
Det fremgår af budgetaftalen for 2014-2017, at der i 2015 afsættes 4 mio. kr. til etablering
af fysiske rammer, der understøtter realiseringen af folkeskolereformen og Fremtidens
Skole i Hørsholm. Med henblik på udmøntning af budgetaftalen skal de 4 mio. kr. i 2015
frigives.
Center for Dagtilbud og Skole (DOS) har indledt et samarbejde med Center for Teknik
(TEK) med henblik på at etablere samtaler med skolerne for at afdække og sikre, at fysiske
ændringer og indretninger, understøtter det pædagogiske arbejde og reformen.
I Fremtidens Skole i Hørsholm skal teori og praksis kobles, og der skal være plads til at
arbejde/konstruere i forhold til den teoretiske indlæring og gives rammer for en varieret
skoledag. De bygningsmæssige rammer skal så vidt muligt understøtte organiseringen af
undervisningen. Nøgleordene vil være: transparens, mangfoldighed og at åbne op.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-12-2014
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015
Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.
Pernille Schnoor (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 02-03-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
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12
15/1462
00.30.08Ø00
SU - ØU - KB - Åben sag
02.03.2015
Politik og Borgerservice
Simon Lund

Frigivelse af anlægsmidler, Tandklinikken
Vallerødskolen
Baggrund
I budgetaftalen for 2015-2018 blev der afsat 331.000 kr. i 2015 til solafskærmning ved
tandklinikken på Vallerødskolen. Administrationen anbefaler frigivelse af anlægsmidlerne.

Forslag
Administrationen anbefaler Sundhedsudvalget at indstille til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, at anlægsbevillingen på 331.000 kr. til solafskærmning ved
tandklinikken på Vallerødskolen frigives.

Sagsfremstilling
I budgetaftale 2015-2018 blev der afsat 331.000 kr. i 2015 til opsættelse af
solafskærmning ved tandklinikken på Vallerødskolen.
Tandklinikken har indhentet tilbud på arbejdet og har behov for frigivelse af
anlægsmidlerne for at komme videre med processen.
I dette dagsordenspunkt søges anlægsmidlerne frigivet.

Økonomi/personale
Bevillingsskema
Frigivelse af anlægsmidler på
Beløb
stednummer 485120
Drift/anlæ Indeværend Overslagså Overslagså Overslagså
Tillægsbevilling
g m.v
e år
r1
r2
r3
Politikområde:
Politikområde:

I alt

0

0

0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)
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0

Politikområde: 52

Anlæg

331.000

Politikområde:

I alt

331.000

0

0

0

Beslutning Sundhedsudvalget den 05-02-2015
Sundhedsudvalget godkendte indstillingen og sender punktet videre til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015

Økonomiudvalget indstillede Sundhedsudvalgets forslag godkendt.
Pernille Schnoor (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 02-03-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
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13
15/1467
00.22.02P24
KB - Åben sag
02.03.2015
Politik og Borgerservice
Elisabeth Boelskifte

Spørgetid efter KB
Baggrund
Der var ingen spørgsmål.

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
4
Åben
5
Åben
5
Åben
5
Åben
5
Åben
5
Åben
5
Åben
5
Åben
6
Åben
7
Åben
8
Åben

Titel
Procesplan
Tilsynsrapport Bolero høring.pdf
Bolero, Bolbrovej 190, omfattet af lokalplan
Høringssvar fra SIND til SSU 24.11.14
Høringssvar Handicaprådet til SSU 24.11.14
Høringssvar fra beboer anonymiseret
Skitse over udbygning af Bolero
Høringssvar fra Åstedets lokale MEDudvalg
Bilag 1 NY Kvalitetstandard for indkøb og vareudbringning.pdf
Ansøgning om opnormering af børnetal i Usserød Vuggestue
Kvalitetsstandarder for børn og unge 2015
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Refnr.
1919697
1841991
1842001
1870490
1870522
1870545
1897314
1921693
1914951
1901403
1900138
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Kommunalbestyrelsens møde 02-03-2015

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

Anders Vestergaard (C)
Medlem

Jan H. Klit (C)
Medlem

Anne Ehrenreich (V)
Medlem

Alexander Jonsbak (V)
Medlem

Ove Petersen (V)
Medlem

Annette Wiencken (V)
Medlem

Niels Lundshøj (A)
Medlem

Pernille Schnoor (A)
Medlem

Henrik Klitgaard (B)
1. viceborgmester

Gitte Burchard (O)
Medlem

Troels Moe (I)
Medlem

Peter Antonsen (T)
Medlem
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______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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______________________________________________
______________________________________________
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