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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  KB - Åben sag  

Mødedato:  14.09.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Elisabeth Boelskifte 
 

Meddelelser 

 
Baggrund 
Der var ingen meddelelser. 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   15/1467 
Journalnr.:   00.22.02P24 
Sagsforløb:  KB - Åben sag  
Mødedato:  14.09.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Elisabeth Boelskifte 
 

Spørgetid før KB 

 
Baggrund 
Der var ingen spørgsmål. 

 

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. 

  

Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål – ikke debatindlæg. Der er 

mulighed for en kort replik og duplik. 
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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.:   15/15075 
Journalnr.:   00.30.00Ø00 
Sagsforløb:  ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  14.09.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Dan Guldhammer 
 

1. behandling af Budget 2016-2019 

 
Baggrund 
Budgetforslag 2016-2019 forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen. 

 

Forslag 
Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at 

budgetforslag 2016-2019 videresendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen. 

 

Sagsfremstilling 
Kommunen er forpligtet til at udarbejde et årsbudget for det kommende regnskabsår, samt 

et budgetoverslag for de tre efterfølgende år. 

  

Budgetforslag 2016-2019 tager udgangspunkt i budgetoplæg fremlagt på 

kommunalbestyrelsens budgetkonference 21. – 22. august 2015. Budgetforslaget danner 

grundlag for de politiske drøftelser og forhandlinger, der foregår frem til budgetvedtagelse 

ved kommunalbestyrelsens 2. behandling den 5. oktober 2015. 

  

Resultat for budget 2016-2019 

Budgetforslaget udviser et samlet kassetræk over den 4-årige periode på 253 mio. kr. Det 

markante kassetræk indebærer samtidig, at kommunens budgetteret gennemsnitlige 

kassebeholdning falder gennem hele budgetperioden og vil ultimo 2019 være negativ med 

37 mio. kr. 

  

I 2016 viser budgetforslaget, at der vil være samlede driftsudgifter på 1.395 mio. kr. 

Budgetforslaget indeholder samlede anlægsudgifter i perioden 2016-2019 på 254 mio. kr. 

  

I budgetforslaget er indeholdt forudsætninger om: uændret udskrivningsprocent (23,2), 

uændret grundskyldspromille (22,1) samt valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. 

  

Hovedoversigt, resultatopgørelse og bevillingsoversigt er vedlagt som bilag. 

  

Takster 2016 

Til 1. behandling af budgettet skal der forelægges en taksoversigt. Foreløbigt takstblad er 

vedlagt som bilag. 

Takstoversigten indeholder takster som er administrationens bedste bud på nuværende 

tidspunkt. Taksterne kan stadig ændre sig afhængig af det vedtagne budget 2016-2019 
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Økonomi/personale 
Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske remmer for 2016-2019. 

 

Kommunikation 
Budgetforslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside www.horsholm.dk 

(høringsmateriale budget 2016-2019)  

 

Bilag 
-    Hovedoversigt og resultatopgørelse Budget 2016-2019 

-    MPU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019 

-    BSU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019 

-    SSU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019 

-    SU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019 

-    SFKU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019 

-    EBU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019 

-    ØU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019 

-    Takstoversigt 2016 til 1. behandling 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2015 
Økonomiudvalget besluttede at videresende budgetforslag 2016-2019 til 1. behandling i 

kommunalbestyrelsen. 

  

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 14-09-2015 
Kommunalbestyrelsen besluttede at videresende budgetforslag 2016-2019 til 2. 

behandling. 

  

http://www.horsholm.dk/
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   15/1467 
Journalnr.:   00.22.02P24 
Sagsforløb:  KB - Åben sag  
Mødedato:  14.09.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  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  Titel  Refnr.  
3 Åben Hovedoversigt og resultatopgørelse Budget 2016-2019 2013778 
3 Åben MPU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019 2021103 
3 Åben BSU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019 2021106 
3 Åben SSU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019 2021109 
3 Åben SU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019 2021107 
3 Åben SFKU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019 2021110 
3 Åben EBU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019 2021111 
3 Åben ØU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019 2021108 
3 Åben Takstoversigt 2016 til 1. behandling 2021122 
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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 

______________________________________________  

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 

______________________________________________  

Henrik Klitgaard (B) 
1. viceborgmester 

______________________________________________  

Gitte Burchard (O) 
Medlem 

______________________________________________  

Troels Moe (I) 
Medlem 

______________________________________________  

Peter Antonsen (T) 
Medlem 

______________________________________________  

Arne-Georg Stangeby (A) 
Medlem 

______________________________________________  
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