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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  KB - Åben sag  

Mødedato:  24.03.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Elisabeth Boelskifte 
 

Meddelelser 

 
Resume 
Der var ingen meddelelser. 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/1640 
Journalnr.:   00.22.02P24 
Sagsforløb:  KB - Åben sag  
Mødedato:  24.03.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Elisabeth Boelskifte 
 

Spørgetid før KB 

 
Resume 
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.:   13/5787 
Journalnr.:   00.13.00G00 
Sagsforløb:  KB - Åben sag  
Mødedato:  24.03.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Susanne Esbjørn 
 

Hørsholm Handicapråd og Hørsholm Kommune 

samarbejde og høring 

 
Resume 
Forelæggelse af samarbejdsaftale mellem Hørsholm Handicapråd og Hørsholm Kommune. 

  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at kommunalbestyrelsen godkender samarbejdsaftalen. 

  

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Handicapråd og Hørsholm Kommune har henover efteråret 2013 arbejdet med en 

samarbejdsaftale, med henblik på at forbedre og dokumentere samarbejdet. 

  

Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag. På sit møde den 20. februar 2013 godkendte 

Hørsholm Handicaprådet samarbejdsaftalen. 

  

Samarbejdsaftalen forelægges nu til kommunalbestyrelsens godkendelse. 

  

 

Bilag 
-    Hørsholm Handicapråd og Hørsholm Kommune - samarbejde og høring- endelig udgave 

 

 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-03-2014 
Kommunalbestyrelsen godkendte samarbejdsaftalen. 

 

Fraværende: 
Peter Antonsen (T), Kristin Arendt (C) 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   14/3602 
Journalnr.:   17.00.00A00 
Sagsforløb:  BSU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  24.03.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Louise Landing Clausen 
 

Frigivelse af de afsatte kvalitetsfondsmidler til 

sidste del af projekt ”Aktive og grønne skolegårde” 

 
Resume 
Børne- og Skoleudvalget godkendte d. 19. marts 2013 administrationens forslag til 

disponering af kvalitetsfondsmidlerne til anlæg af nye skolegårde under temaet ”Aktive og 

grønne skolegårde”. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 29. april 2013 at frigive 3 mio. kr. 

til første del af projektet – nye skolegårde på Hørsholm Skole og Rungsted Skole – mens 

anden del af projektet – nye skolegårde på Usserød Skole og Vallerødskolen – skal 

gennemføres i 2014. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen, at de afsatte 3 mio. kr. til sidste del af projekt ”Aktive og grønne 

skolegårde” frigives. 

 

Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen har i Budget 2013-2016 afsat 3 mio. kr. i 2013 og 3 mio. kr. i 2014 

af kommunens andel af kvalitetsfondsmidlerne til anlægsprojekter på Børne- og 

Skoleudvalgets område - konkret til anlægsprojekter under temaet ”Aktive og grønne 

skolegårde”. 

  

Inden for den samlede pulje på 6 mio. kr. blev følgende disponering af midlerne besluttet af 

Børne- og Skoleudvalget i 2013: 

  

 3 millioner kr. til Hørsholm Skole og Rungsted Skole – byggeår 

2013 

 3 millioner kr. til Usserød Skole og Vallerødskolen – byggeår 

2014 

  

Første del af projektet – nye skolegårde på Hørsholm Skole og Rungsted Skole – er i den 

afsluttende fase. Anden del af projektet – nye skolegårde på Usserød Skole og 

Vallerødskolen – er i en indledende fase. 
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Center for Dagtilbud og Skole afsluttede i december 2013 en brugerinddragelsesproces for 

hhv. elever, medarbejdere og skolebestyrelser på Usserød Skole og Vallerødskolen. Der har 

været afholdt workshops for skolernes tre elevråd (hhv. indskolings-, mellemtrins- og 

udskolingselevrådet) samt – med henblik på at indtænke de nye skolegårde i 

undervisningen – workshops for skolens medarbejdere samt møder med 

skolebestyrelserne. 

  

Brugerinddragelsesprocessen foregik parallelt på de to skoler, og brugerne har kun forholdt 

sig til egen skolegård. Et sammendrag af de konkrete input fra elever, medarbejdere og 

skolebestyrelser på henholdsvis Usserød Skole og Vallerødskolen blev præsenteret på et 

møde i Børne- og Skoleudvalget d. 17. december 2013. 

  

Alle input blev i december 2013 overleveret til landskabsarkitekter fra det rådgivende 

ingeniørfirma NIRAS, som i øjeblikket udarbejder helhedsplaner for Usserød Skole og 

Vallerødskolen. Der vil fra landskabsarkitekternes side være fokus på det grønne og aktive 

element i udformningen af skolegårdene, og NIRAS vil løbende inddrage skolerne i 

processen omkring helhedsplan og udførelse af skolegårdene. Center for Teknik overtager 

den videre proces, når selve byggeprojektet starter. Det forventes, at udbud og 

byggeproces gennemføres i 2014. 

  

10 % af den samlede pulje på 6 mio. kr. anvendes til finansiering af landskabsarkitektens 

helhedsplaner. Udgifter til landskabsarkitekten fordeles ligeligt mellem alle fire skoler og 

skal anvendes til: 

  

 Udarbejdelse af helhedsplaner for hver skole 

 Kvalificering og prioritering af de enkelte projekter 

 Udarbejdelse af udbudsmateriale 

 

Økonomi/personale 
De resterende 3 mio. kr. til byggeprojekterne på Usserød Skole og Vallerødskolen i 2014 

ønskes frigivet. 

Bevillingsskema 

  Beløb 

Tillægsbevilling 
Drift/anlæ

g m.v 

Indeværend

e år 

Overslagså

r 1 

Overslagså

r 2 

Overslagså

r 3 

Politikområde:           

Politikområde:           

            

I alt   0 0 0 0 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladels

e) 

          

Politikområde: 31 Anlæg 3.000.000       
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I alt   3.000.000 0 0 0 

  

  

 

Kommunikation 
Orientering af involverede interessenter samt udsendelse af pressemeddelelse foretages 

løbende af Center for Dagtilbud og Skole. 

  

 

Sagens tidligere behandling 
Børne- og Skoleudvalget d. 19. marts 2013, Økonomiudvalget d. 11. april 2013 samt 

Kommunalbestyrelsen d. 29. april 2013 (13/4857). Desuden blev Børne- og Skoleudvalget 

orienteret om status og udvikling på projekt ”Aktive og grønne skolegårde” på Usserød 

Skole og Vallerødskolen d. 17. december 2013 (13/21237). 

  

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-02-2014 
Børne- og Skoleudvalget godkendte, at det indstilles til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen, at de afsatte 3 mio. kr. midler til sidste del af projekt ”Aktive og 

grønne skolegårde” frigives.  

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2014 
Økonomiudvalget besluttede at indstille til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen 

fra Børne- og Skoleudvalget. 

 

Fraværende: 
Peter Antonsen (T), Pernille Schnoor (A), Henrik Klitgaard (B), Troels Moe (I) 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-03-2014 
Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget. 

 

Fraværende: 
Peter Antonsen (T), Kristin Arendt (C) 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   14/3624 
Journalnr.:   17.01.00G01 
Sagsforløb:  BSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  24.03.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Caroline Hegelund 
 

Regler for valg til skolebestyrelser 

 
Resume 
Som led i Folkeskolereformen er enkelte regler for valg til skolebestyrelser ændret. 

Reglerne er trådt i kraft og skal have virkning i forbindelse med valget til skolebestyrelser i 

foråret 2014. Der er for det første sket en forenkling således, at det nu er op til 

Kommunalbestyrelsen at fastsætte de nærmere regler for, hvorledes valget til 

skolebestyrelser skal foregå, på baggrund af en høring i skolebestyrelserne i kommunen. 

For det andet er der åbnet mulighed for, at op til to eksterne repræsentanter (fra det lokale 

erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser eller lokale foreninger), kan indgå i en 

skolebestyrelse. Der er udarbejdet forslag til regler for valg til skolebestyrelser. 

  

 

Forslag 
Administrationen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen  

  

 At godkende vedlagte regler for valg til skolebestyrelser.  

  

 At der nedsættes et ”Advisory Board” på tværs af Hørsholm 

Kommunes fire folkeskoler, som de fire skolebestyrelser hver 

udpeger 1-2 eksterne repræsentanter til. 

  

  

 

Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for folkeskolerne i en kommune, men 

skolebestyrelsen har indflydelse på skolens virksomhed bl.a. gennem de mål og principper, 

den beslutter. Skolebestyrelserne i Hørsholm spiller en vigtig rolle som samarbejds- og 

dialogpartner lokalt på de fire folkeskoler i Hørsholm. Skolebestyrelserne er også generelt 

set en vigtig dialogpartner for kommunen. De er fx inddraget i forbindelse med 

folkeskolereformen og Fremtidens Skole i Hørsholm ligesom formænd for 

skolebestyrelserne inviteres til at deltage i dialogmøder med Børne- og Skoleudvalget i 

forbindelse med budgetopstart. 
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Reglerne for valg til skolebestyrelser er fastsat dels i folkeskoleloven og dels i 

bekendtgørelse om valg til skolebestyrelser m.v. Der er bl.a. fastsat regler for 

skolebestyrelsens opgaver og ansvar, sammensætning m.m.  

  

Den nye bekendtgørelse om regler for valg til skolebestyrelser m.v. indebærer, at det nu er 

op til Kommunalbestyrelsen at fastsætte de nærmere regler for, hvorledes valget til 

skolebestyrelser skal foregå, på baggrund af en høring i skolebestyrelserne i kommunen.  

De regler for valg til skolebestyrelser som Kommunalbestyrelsen fastsætter, vedrører hvem 

der har ansvaret for at gennemføre valget, valgtidspunktet, afstemning, herunder 

muligheden for elektronisk afstemning, muligheden for fredsvalg, opgørelse af valget m.v.  

  

Som noget nyt i Hørsholm foreslås at leder af skolens fritidsordning indgår i 

sekretariatsbetjeningen af skolebestyrelsen.  

  

Forslag til regler for valg til skolebestyrelser i Hørsholm Kommune  

Der er udarbejdet forslag til regler for valg til skolebestyrelser i Hørsholm Kommune 

(vedlagt som bilag).  

  

Skolelederne har været inddraget i udarbejdelsen af reglerne. Reglerne har været sent i 

høring i skolebestyrelserne (oversigtsskema og høringssvar vedlagt som bilag). De 

godkendte regler indarbejdes efterfølgende i styrelsesvedtægt for Hørsholm Skolevæsen.  

  

Nedsættelse af et Advisory Board 

Den nye folkeskolelov åbner mulighed for, at op til to eksterne repræsentanter (fra det 

lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser eller lokale foreninger) kan indgå i en 

skolebestyrelse.  

Ekstern repræsentation, er en af flere veje til at åbne skolerne mere op og styrke 

samspillet mellem skolerne og det omgivende samfund og lægger således i forlængelse af 

ambitionerne herom i folkeskolereformen og rammenotatet ”Fremtidens Skole i Hørsholm”.  

  

I den enkelte skolebestyrelse, vil temaerne på dagsordenen naturligt omhandle udviklingen 

på og af den enkelte skole, og eksterne repræsentanter vil således alene kunne bidrage til 

dialogen om udvikling af en enkelt skole. Administrationen vurderer, at der er flere 

perspektiver i, at eksterne repræsentanter kan indgå i dialogen om en fælles udvikling af 

det samlede skolevæsen i Hørsholm Kommune. 

  

Administrationen foreslår derfor, at den eksterne repræsentation i Hørsholm Kommune, 

sker ved at nedsætte et Advisory Board på tværs af kommunens fire folkeskoler. Konkret 

lægges der op til, at de fire skolebestyrelser hver især udpeger 1-2 repræsentanter fra det 

lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser eller lokale foreninger, og at Advisory 

Board’et mødes med skolebestyrelserne og forvaltningen 2-3 gange årligt til tematiske 

fællesmøder.   

 

Bilag 
-    Forslag til regler for valg til skolebestyrelser.doc 

-    Oversigtskema samt høringssvar vedr valg til skolebestyrelser 
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Noter til bilag 
Der er vedlagt følgende bilag:  

  

Bilag 1: Forslag til regler for valg til skolebestyrelser i Hørsholm Kommune  

  

Bilag 2: Oversigtsskema samt høringssvar fra skolebestyrelserne for Hørsholm Kommunes 

fire folkeskoler 

  

  

  

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-02-2014 
Børne- og Skoleudvalget godkendte, at det indstilles til Kommunalbestyrelsen 

  

·         At godkende de vedlagte regler for valg til skolebestyrelser  

·         At der nedsættes et ”Advisory Board” på tværs af Hørsholm Kommunes fire folkeskoler, 

som de fire skolebestyrelser hver udpeger 1-2 eksterne repræsentanter til.  

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2014 
Økonomiudvalget besluttede at indstille til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen 

fra Børne- og Skoleudvalget. 

 

Fraværende: 
Peter Antonsen (T), Pernille Schnoor (A), Henrik Klitgaard (B), Troels Moe (I) 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-03-2014 
Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget. 

 

Fraværende: 
Peter Antonsen (T), Kristin Arendt (C) 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   14/1640 
Journalnr.:   00.22.02P24 
Sagsforløb:  KB - Åben sag  
Mødedato:  24.03.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Elisabeth Boelskifte 
 

Spørgetid efter KB 

 
Resume 
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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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   12/20327 
Journalnr.:   01.00.05P16 
Sagsforløb:  ØU-KB - Lukket sag  
Mødedato:  24.03.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anne Holmegaard 
 

Hørsholm Bymidte. Accept af købstilbud samt 

præmiering af det samlet set bedste tilbud 

 
 

Beslutning Økonomiudvalget den 24-03-2014 
Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra 

administrationen, idet Gitte Burchard (O) stemte imod. 

  

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i behandlingen af sagen, da han forlod mødet på grund af 

inhabilitet. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-03-2014 
Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende indstillingen fra økonomiudvalget, idet Gitte 

Burchard (O) stemte imod med den begrundelse, at Dansk Folkeparti ønsker ejerboliger til 

unge familier på grunden. 

  

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i behandlingen af sagen, da han var inhabil. 

 

Fraværende: 
Peter Antonsen (T), Kristin Arendt (C) 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

3 Åben 
Hørsholm Handicapråd og Hørsholm Kommune - samarbejde og 

høring- endelig udgave 
1742318 

5 Åben Forslag til regler for valg til skolebestyrelser.doc 1739999 
5 Åben Oversigtskema samt høringssvar vedr valg til skolebestyrelser 1740175 
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Morten Slotved (C) 
Borgmester 

______________________________________________  

Thorkild Gruelund (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Nadja Maria Hageskov (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Henrik Peulicke (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Anne Ehrenreich (V) 
2. viceborgmester 

______________________________________________  

Ove Petersen (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Annette Wiencken (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Peter Antonsen (T) 
Medlem 

______________________________________________  

Henrik Klitgaard (B) 
1. viceborgmester 

______________________________________________  

Pernille Schnoor (A) 
Medlem 

______________________________________________  

Gitte Burchard (O) 
Medlem 

______________________________________________  

Otto B. Christiansen (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Jan H. Klit (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Kristin Arendt (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Anders Vestergaard (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Alexander Jonsbak (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Esben Dyekjær (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Troels Moe (I) 
Medlem 

______________________________________________  

Niels Lundshøj Petersen (A) 
Medlem 

______________________________________________  

 

 

Kommunalbestyrelsens møde 24-03-2014 


