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Politik, Udvikling og Borgerservice
Marianne Godtfredsen

Meddelelser
Baggrund
Borgmesteren oplyste, at kommunalbestyrelsen på et lukket møde i dag har truffet
beslutning om ansættelse af to nye direktører. Der vil komme en pressemeddelelse herom
inden for et par dage.
Henrik Klitgaard (B) orienterede om, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har modtaget
en henvendelse fra Håndværkerforeningen for Hørsholm og Omegn, som ønsker at invitere
en kandidat for hvert parti til et vælgermøde den 7. november 2017 op til kommunalvalget
den 21. november 2017. Tilmelding og øvrige henvendelser vedrørende arrangementet
bedes stilet til foreningens formand Bent Gottfredsen.
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Politik, Udvikling og Borgerservice
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.
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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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Elisabeth Boelskifte

Initiativretten - Kokkedal Station tryghedsskabende foranstaltninger
Baggrund
Venstre ved Anne Ehrenreich (V) har stillet forslag om tryghedsskabende foranstaltninger
på Kokkedal Station.
Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen i henhold til styrelseslovens § 11 og
forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

Forslag
Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til Venstres forslag om,



at Hørsholm Kommune skal opfordre DSB til at opsætte kameraer
på Kokkedal Station og i venterummet på stationen,



at Hørsholm Kommune skal opfordre DSB til at genopsætte
bænkene i venterummet på stationen, og



at Hørsholm Kommune skal opfordre politiet til at øge
patruljeringen på og i nærheden af stationen.

Sagsfremstilling
Der henvises til bilaget med Vestres forslag og baggrunden herfor.

Bilag
-

Forslag fra Venstre
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Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2017
Kommunalbestyrelsen godkendte ændringsforslag fra Peter Antonsen (T) om, at
kommunalbestyrelsen afventer resultatet af den udredning, der er under udarbejdelse i et
samarbejde mellem Hørsholm og Fredensborg kommuner, og at de tre punkter, der indgår i
Venstres forslag, oversendes til Miljø- og Planlægningsudvalget, så de kan indgå i
drøftelserne af, hvilke indsatser der vil være relevante.
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Mette Bygballe

Årsregnskab 2016 for Hørsholm Kommune
Baggrund
Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2016 for Hørsholm Kommune.
Der er samlet set et underskud på 13,6 mio. kr. fordelt med et underskud på 13,5 mio. kr.
på det skattefinansierede område og et underskud på 0,1 mio. kr. på det
brugerfinansierede område.
Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2016 var på 46 mio. kr.
Administrationen har ligeledes udarbejdet udkast til regnskabsavis for at give borgerne et
indblik i de aktiviteter og initiativer, som regnskab 2016 er et resultat af.

Forslag
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen




at godkende det samlede regnskab for 2016 og videresende det
til påtegning hos revisionen
at godkende udkast til regnskabsavis

Sagsfremstilling
Årets resultat
Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2016 for Hørsholm Kommune.
Der er samlet set et underskud på 13,6 mio. kr. fordelt med et underskud på 13,5 mio. kr.
på det skattefinansierede område og et underskud på 0,1 mio. kr. på det
brugerfinansierede område.
På trods af et samlet underskud, er regnskabsresultatet bedre end budgetteret, idet
regnskabsresultatet udviser et underskud, der er 60 mio. kr. lavere end det korrigerede
budget.
Drift
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I 2016 var der skattefinansierede driftsudgifter for 1.348 mio. kr., hvilket er 32 mio. kr.
lavere end det korrigerede driftsbudget. Restbudgettet på 32 mio. kr. ultimo 2016
indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på 18 mio. kr.
Driftsudgifter (det skattefinansierede område) fordelt på udvalg:
Udvalg
Miljø- og Planlægningsudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Social- og Seniorudvalget
Sundhedsudvalget
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget
Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget
Økonomiudvalget
Driftsudgifter i alt

Mio. kr.

Procent

58
369
393
120
42
131

4
27
29
9
3
10

235
1.348

18
100

Anlæg
I 2016 har der været anlægsudgifter for 103 mio. kr., hvoraf en del vedrører Idrætsparken,
hospitalsgrunden, havnerenovering, fleksible sale i Trommen og ombygning af Tandplejen.
De samlede 2016-anlægsudgifter på 103 mio. kr. er 13 mio. kr. lavere end det korrigerede
anlægsbudget. Af de 13 mio. kr. overføres 10 mio. kr. til 2017. De sidste 3 mio. kr., der
ikke overføres, vedrører primært udvidelse af vådeng syd for Mortenstrupvej og
hospitalsgrunden.
Kassebeholdning
Den gennemsnitlige kassebeholdning var i 2016 46 mio. kr.
Ved årets udgang 31. december 2016 var kassebeholdningen negativ med 67 mio. kr. Der
skal gøres opmærksom på, at ultimo kassebeholdningen er et øjebliksbillede, som i meget
høj grad kan være påvirket af forskydninger i betalingsmønstre mellem årene.
Baggrund
Aflæggelse af kommunens regnskab efter nedennævnte regler er lovpligtig. Regnskabet
skal fremsendes til revision og Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. maj.
Årsregnskabet for 2016 er opstillet og aflægges efter Økonomi- og Indenrigsministeriets
regelsæt og den kommunale styrelseslov. Det indeholder en beretningsdel (bilag 1) og en
taloversigt, der har til formål at give detaljerede oplysninger om kommunens økonomi
(bilag 2).
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For at kunne få et hurtigt overblik anbefales det at læse afsnittet "Økonomisk resultat" i
bilag 1. Beretning og opfølgning på økonomi for hver enkelt politikområde giver en mere
detaljeret gennemgang af regnskabet og kan være supplerende læsning.
Ved godkendelse af regnskab 2013 blev det politisk besluttet, at der i tråd med
budgetavisen fremadrettet skal udkomme en regnskabsavis i forbindelse med godkendelse
af regnskab. Regnskabsavisen bliver behandlet for sit layout i samarbejde med
mediebureauet Opening A/S. Udkast til regnskabsavis (bilag 3). Regnskabsavisen
udkommer én gang som 4-siders indstik i Ugebladet i uge 18.

Økonomi/personale
Aflæggelse af kommunens regnskab er lovpligtig. Regnskabet skal fremsendes til revision
og Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. maj.

Kommunikation
Efter godkendelsen vil regnskabet være tilgængeligt på kommunens hjemmeside.
Regnskabsavisen udkommer én gang som 4 siders indstik i Ugebladet i uge 18.

Sagens tidligere behandling
Fagudvalgene har godkendt regnskab på følgende møder:
Social- og Seniorudvalget 20.03.2017
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 21.03.2017
Børne- og Skoleudvalget 21.03.2017
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 22.03.2017
Miljø- og Planlægningsudvalget 23.03.2017 - aflyst
Sundhedsudvalget 23.03.2017
Økonomiudvalget 06.04.2017 (forudsat)
Der gøres opmærksom på, at regnskab 2016, herunder anlægsoverførsler, på MPU´s
område ikke blev behandlet på fagudvalgsmøde, da det var aflyst.

Bilag
-

Bilag 1 BERETNING regnskab 2016
Bilag 2 TALOVERSIGT regnskab 2016
Bilag 3 Udkast til REGNSKABSAVIS regnskab 2016

Noter til bilag
Ved evt. print af bilag 2 skal det bemærkes, at bilaget er meget omfangsrigt og har en høj
detaljeringsgrad.
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Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.
Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2017
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
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Politik, Udvikling og Borgerservice
Rikke Krogsgaard Jakobsen

Overvejelser om salgsstrategi for Hospitalsgrunden
Baggrund
Udviklingsplanen vil i sin endelige form udgøre en central del af udbudsbetingelserne, når
grunden(e) udbydes til salg. Grundsalg skal tilrettelægges, så det sikres, at købere er
forpligtet til at gennemføre byggeri, infrastruktur, parkering, grønne arealer mv. der lever
op til udviklingsplanen.
Dette dagsordenspunkt indeholder overvejelser om salgsstrategi og det videre forløb med
udarbejdelsen af det formelle plangrundlag, som er en forudsætning for at kunne
påbegynde den grønne byggemodning.

Forslag
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at
drøfte salgsstrategi for hospitalsgrunden, samt træffe beslutning om:
1.

at der udarbejdes kommuneplantillæg og en rammelokalplan, der åbner mulighed for
efterfølgende udfyldende lokalplaner, der kan udarbejdes i takt med de enkelte
byggefelters realisering.

Sagsfremstilling
Udviklingsplanen forventes at rumme byggemuligheder, der vil kunne realiseres i op til 5
salg. Det vil - alt afhængig af markedets reaktioner - være muligt at sælge
Hospitalsgrunden i et stort salg eller dele grundsalget op i 1,2 3, 4 eller 5 mindre salg.
Nedenfor følger fordele og ulemper opstillet for begge scenarier (bilag 1 beskriver
scenarierne mere uddybende)

·
·

Et samlet salg
Fordele ved et samlet salg:
sikkerhed for indtægt - forventeligt fordelt over en årrække og med forfald iht.
ibrugtagning af deletaper.
mulighed for at kommunen ikke selv skal etablere områdets hovedstruktur og anvende
anlægsmidler hertil
Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-04-2017
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·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

ingen koordinering mellem kommunal byggemodning og køber
Risiko ved et samlet salg:
prisen bliver mindre fordi køber tager større risiko og skal foretage store udlæg ifb. med
området up front byggemodning.
sikker styring af kvaliteten i up front byggemodning - køber kan have interesse i at spare
her.
køber viser sig over tid ikke at kunne leve op til købsaftalen. Dette kan muligt reguleres
økonomisk. Men vil i praksis indebære usikkerhed om takten i områdets udbygning og
vanskelige retsspørgsmål.
Ved et samlet salg af grunden skal det vurderes i hvilket omfang det vil være
hensigtsmæssigt for Hørsholm Kommune at overdrage etablering af den beskrevne
hovedstruktur, grønne arealer, byrum mv. til køber.
Salg i et antal mindre delsalg
Fordele ved udbud i delsalg:
Kvalitets- og prisoptimering ved maksimal konkurrence mellem de bydende.
forholdsvis overskuelige investeringsbeløb, der bør kunne tiltrække et relativt stort antal
interesserede købere i markedet.
sikkerhed for variation i byggeriet.
sikkerhed for kvalitet i up front strukturen i området (kommunen står selv for det)
Risiko ved udbud i delsalg:
markedet ændrer sig over de næste 5-7 år i nedadgående retning. Indtægterne
mindskes.
Hørsholm kommune skal selv forestå investeringerne i up front investeringen i områdets
hovedstruktur.
Ved salg i et antal mindre delsalg anbefales det, at Hørsholm Kommune selv forestår up
front byggemodning i områdets struktur, grønne arealer, byrum, sø, klima forhold mv.
dette vil sikre at området hurtigt bliver attraktivt for borgene i Hørsholm og at det tilføres
kvalitet og synlig herlighedsværdi der må forventes at hæve indtægterne fra de enkelte
delsalg.
Ved udbud og salg i 5 delsalg vælger Hørsholm kommune selv hvornår de enkelt delsalg
forberedes og udbud gennemføres. Det kan overvejes at første delsalg omfatter 2
byggefelter for at få et vist volumen at komme i gang på – og dermed hurtig finansiering af
udlæg til up front investeringer. Det kan også overvejes at udbyde 2 eller måske 3
byggefelter i andet delsalg. Erfaringer fra priser ved første salg samt markedsudviklingen
og afsætningen af boligerne kan kvalificere disse overvejelser.
En anden variant kunne være at udbyde 1 første delsalg og i udbudsmaterialet stille de
skitserede vilkår OG samtidig åbne op for at byder kan give supplerende bud på 1 eller
flere byggefelter. Eventuelt i en optionsmodel.
Fra udviklingsplan til salg – procesplan
Administrationen har udarbejdet en procesplan for processen fra udviklingsplan til salg, se
vedhæftede bilag 2.
Mulige politiske milepæle for salgsstrategi og udviklingsplan
Maj 2017 - Endelig godkendelse af en salgsstrategi for hospitalsgrunden (ØU/KB)
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Maj 2017 - Fremlæggelses af den fysiske plan (ØU/KB)
Juni 2017 - Endelige godkendelse af udviklingsplanen (ØU/KB)
Aug. 2017 - Endelig godkendelse af udbudsmateriale (ØU/KB)
Dec. 2017 - Beslutning om tilbud (ØU/KB)
Plangrundlag.
Uanset valg af salgsstrategi for grunden, vil tilvejebringelse af nyt plangrundlag i form af
kommuneplan og en rammelokalplan være et vigtigt parameter for gennemførelse og
tidsplan. I forbindelse med udbudsmateriale skal det oplyses, hvornår disse kan forventes
at være udarbejdet og gældende, og der vil være naturlige terminer for fald af betaling.
Administrationen anbefaler, at der tilvejebringes et nyt plangrundlag, som kan muliggøre
etablering af landskabet og danne grundlag for efterfølgende udfyldende lokalplaner, det
vurderes at der er mulighed for at udarbejde en rammelokalplan sideløbende med
udviklingsplanens færdiggørelse. Således at en rammelokalplan kan vedtages inden
udgangen af 2017.

Sagens tidligere behandling
14.12.2015
25.01.2016
11.02.2016
29.03.2016
18.04.2016
25.04.2016
25.04.2016
09.05.2016
26.09.2016
31.10.2016
28.11.2016
19.12.2016
27.02.2017

Temamøde KB
Oplæg til proces for udvikling af Hospitalsgrunden (ØU + KB)
Udvikling af Hospitalsgrunden, Opsamling på interviewrunde (ØU)
Temamøde KB
Advisory board møder ØU (ØU)
Vedtagelse af vision for udvikling af Hospitalsgrunden (ØU + KB)
Temamøde KB
Godkendelse af program for parallelopdrag (ØU + KB)
Udvikling af Hospitalsgrunden, Evaluering- og kvalificeringsproces (ØU + KB)
Temamøde KB
Hospitalsgrunden - grundlag for udviklingsplan (ØU + KB)
Uddybninger ifb. med grundlag for udviklingsplan (ØU + KB)
Fastsættelse af parkeringsnorm for hospitalsgrunden (ØU + KB)

Bilag
-

Bilag 1_ overvejelser om salgsstrategi
Bilag 2 _ Procesplan

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017
Økonomiudvalget drøftede salgsstrategien og indstillede administrationens forslag
vedrørende udarbejdelse af plangrundlag godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.
Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2017
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
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Politik, Udvikling og Borgerservice
Tine Gjelsted

Nordsjællands Brandvæsen - opløsning og
retablering
Baggrund
På baggrund af Statsforvaltningens afgørelse i forhold til opløsning og retablering af
Nordsjællands Brandvæsen forelægges opdateret samordningsaftale til
Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Forslag
Administrationen foreslår:
- At Statsforvaltningens godkendelse af vilkårene for opløsning af Nordsjællands
Brandvæsen tages til efterretning.
- At opdateret samordningsaftale for det nye Nordsjællands Brandvæsen godkendes
og fremsendes til Ankestyrelsen til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling
Statsforvaltningen har nu truffet afgørelse i forhold til opløsning og retablering af
Nordsjællands Brandvæsen.
Opløsning
Statsforvaltningen har godkendt vilkårene for opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen
stiftet pr. 1. januar 2015 og vilkårene for opløsningen af det tidligere Rudersdal/Hørsholm
Brandvæsen.
Statsforvaltningen har lagt vægt på indholdet af de aftalte vilkår samt på, at vilkårene er
godkendt i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.
Retablering
Statsforvaltningen har godkendt den nye samordningsaftale for det nye Nordsjællands
Brandvæsen (NSBV) - bestående af 4 kommuner - bort set fra formuleringen af
samordningsaftalens § 3, stk. 3, 3. og 4 punktum.
§ 3, stk. 3 lyder i sin nuværende formulering sådan:
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Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver som drift af
hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen, vagt og sikring
samt lignende opgaver for de deltagende kommuner, i det omfang gældende
lovgivning tillader det. Nordsjællands Brandvæsen kan tilsvarende i begrænset
omfang bistå andre kommuner og regioner med lignende opgaver. I det omfang
Nordsjællands Brandvæsen i videre omfang bistår andre kommuner og regioner med
lignende opgaver, forudsættes det, at disse kommuner/regioner indgår i et nærmere
beskrevet forpligtende samarbejde med en eller flere af de deltagende kommuner
om løsning af opgaven. Sådanne aftaler tilføjes særskilt denne samordningsaftale
via en allonge.
Det er den kursiverede del af bestemmelsen, som Statsforvaltningen ikke kan godkende.
Statsforvaltningen begrunder dette med, at bestemmelsen ikke tilstrækkeligt præcist
fastlægger, hvilke opgaver Nordsjællands Brandvæsen kan løse efter bestemmelsen,
ligesom begrebet ”forpligtende samarbejde” kan give anledning til fortolkningstvivl.
Statsforvaltningen har dog anført at kunne godkende § 3, stk. 3, 3. punktum, hvis ordlyden
ændres til følgende:
”I det omfang Nordsjællands Brandvæsen varetager de pågældende opgaver for
andre kommuner og regioner på grundlag af en aftale med en af de deltagende
kommuner, skal aftalen optages som allonge til denne samordningsaftale.”
§ 3, stk. 3, 4. punktum skal dermed udgå.
Administrationen har drøftet Statsforvaltningens afgørelse med de øvrige
deltagerkommuner og beredskabsdirektøren og finder, at den formulering
Statsforvaltningen foreslår – og kan/vil godkende – er acceptabel og i sit indhold fortsat er
understøttende for opgavevaretagelsen i NSBV.
Det indstilles derfor, at samordningsaftalens § 3, stk. 3 skal lyde sådan:
Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver som drift af
hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen, vagt og sikring
samt lignende opgaver for de deltagende kommuner, i det omfang gældende
lovgivning tillader det. Nordsjællands Brandvæsen kan tilsvarende i begrænset
omfang bistå andre kommuner og regioner med lignende opgaver. I det omfang
Nordsjællands Brandvæsen varetager de pågældende opgaver for andre kommuner
og regioner på grundlag af en aftale med en af de deltagende kommuner, skal
aftalen optages som allonge til denne samordningsaftale.
Opdateret samordningsaftale bilægges sagen.
Det bemærkes, at det kommunale tilsyn pr. 1. april 2017 overgår fra Statsforvaltningen til
Ankestyrelsen. Den opdaterede samordningsaftale skal dermed sendes til Ankestyrelsen
med henblik på endelig godkendelse.
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Bilag
-

Opdateret samordningsaftale

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.
Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2017
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
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7
17/2282
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SSU - ØU - KB - Åben sag
24.04.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Majbrit Maag Etgen

Regodkendelse af botilbud for psykisk sårbare
Baggrund
Socialtilsynet Hovedstaden har ført de årlige driftsorienterede tilsyn med botilbuddet
Gutfeldtshave og botilbuddet Rosen og regodkendt botilbuddene. Administrationen
fremlægger konklusionerne fra tilsynsrapporterne.

Forslag
1) Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget indstiller til
økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at de tager orienteringen om
konklusionerne fra tilsynet til efterretning, herunder tilsynsrapporterne.
2) Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller til
økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at der er utilstrækkelige
personaleressourcer på botilbuddet Rosen og at et budgetønske på 178.125 kr.
indgår i forbindelse med forhandlingerne om budget 2018 – 2021.

Sagsfremstilling
Socialtilsyn Hovedstaden har siden 1. januar 2014 haft ansvaret for at godkende og føre
driftsorienteret tilsyn i henhold til Lov om Socialtilsyn.
Socialtilsynet har truffet beslutning om, at:





Regodkende botilbuddet Gutfeldshave i henhold til Servicelovens
§ 107, som et midlertidigt botilbud for 7 voksne i alderen 18-35
år med psykiske lidelser.
Godkende botilbuddet Rosen i henhold til Servicelovens § 107 for
8 borgere i alderen 35-67 år med psykiske lidelser.
Opstille betingelse for begge botilbud om, at den juridiske
konstruktion skal tilpasses gældende regler inden 1.6.2017.
Divergens mellem de visiterede borgeres behov for støtte og de
til rådighed værende personaleressourcer i botilbuddet Rosen
analyseres nærmere.
Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-04-2017
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Socialtilsynet vurderer samlet set for begge botilbud at ledelse og medarbejdere er
kompetente i forhold til målgruppen og at botilbuddene yder den fornødne kvalitet.
Socialtilsynet har påpeget nogle konkrete opmærksomhedspunkter, der fremgår af skemaet
herunder:
Opmærksomhedspunkter
Kommentar fra administrationen
Gutfeldtshave: 2 af beboerne har ingen
Socialtilsynet konkluderer, at borgerne
lejekontrakter og i takt med at beboerne i
fortsat har lejekontrakter på deres bolig.
dette botilbud flytter efter kortere tid får
Dette er ikke er foreneligt med SEL § 111
de nye beboere ingen lejekontrakter.
om at beboere i boformer efter SEL § 107
Dermed er hensigten at botilbuddet
ikke må have lejekontrakter.
fortsætter som et midlertidigt botilbud
Tilbuddet skal i samarbejde med
efter § 107.
kommunens visiterende myndighed
vurdere, hvilken indsats og boform
Rosen: Administrationen arbejder på at
borgerne skal visiteres til i henhold til
ændre botilbuddets juridiske konstruktion.
Serviceloven. Der opstilles derfor et
Der er i år kommet en lovændring, der
opmærksomhedspunkt om at ændre
medfører at botilbud kan godkendes på
konstruktionen senest 1. juni 2017.
tilbudsportalen som "Botilbudslignende
Såfremt dette ikke kan tilvejebringes, vil
tilbud etableret i lejeboliger”, hvor
tilsynet genåbne regodkendelsessagen om beboerne modtager bostøtte efter SEL §
tilbuddet.
85. Der er ingen umiddelbare udsigter til
at beboerne fraflytter botilbuddet inden for
en årrække, hvorfor denne konstruktion
vil være hensigtsmæssig.
Socialtilsynet vurderer, at der på det
foreliggende materiale ikke er muligt at
vurdere tilbuddet økonomi, idet tilbuddet
ikke har uploadet budget for 2017 ved
tilsynstidspunktet (frist 15. oktober 2016)
Socialtilsynet opstiller dermed som
opmærksomhedspunkt, at Hørsholm
Kommune oploader et retvisende 2017budget for tilbuddet på Tilbudsportalen
hurtigst muligt.

Budgetter med videre blev kort efter
tilsynsbesøget lagt på Tilbudsportalen for
begge botilbud.

Der er foretaget et indgreb i selvbestemmelsesretten for en borger, der er
forment adgang til fælleslejligheden.
Borgere, der af forskellige grunde på
denne måde afskærmes skal af anden
pædagogisk vej rummes i fællesarealerne.
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets
fællesarealer benyttes af borgere, som
ikke er indskrevet i tilbuddet, men som en

Dette gælder botilbuddet Gutfeldtshave.
Ledelsen vil fremadrettet ikke opstille
kollektive begrænsninger for at regulere
adfærden hos den enkelte.

Dette gælder botilbuddet Gutfeldtshave.
Ideen er opstået sammen med beboerne i
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del af deres støtte i egen bolig tilbydes
pædagogisk støtte af medarbejdere fra
tilbuddet. Denne støtte foregår til dels i
tilbuddets fællesarealer.
Socialtilsynet vurderer, at det er et
opmærksomhedspunkt for tilbuddet at
redegøre for, hvorledes fælleslejligheden
benyttes til andre målgrupper eller
indsatser, end de 7 borgere der er
indskrevet i tilbuddet.

Gutfeldtshave som en del af den sociale
træning og udvidelse af netværket.
Det skal fremgå af tilbuddets
målgruppebeskrivelse, at der i tilbuddets
rammer efter SEL §107 udføres
pædagogiske ydelser for andre borgere
end de indskrevne, såfremt dette initiativ
skal fortsætte.
Administrationen vil overveje alternative
muligheder for at opretholde de
netværksskabende aktiviteter, som har
stor værdi for såvel beboerne i
Gutfeldtshave, som for øvrige psykisk
sårbare i kommunen.

Det kan konkluderes, at ovennævnte opmærksomhedspunkter er taget til efterretning og at
der er lavet en plan for ændring af den juridiske konstruktion i botilbuddene.
Personaleressourcer
Socialtilsynet bedømmer, at der er en mulig divergens mellem de visiterede borgeres behov
for støtte og de til rådighed værende personaleressourcer i botilbuddet Rosen. Specielt ved
borgeres sygdomsrelaterede udsving.
Socialtilsynet vægter, at medarbejderne bekræfter borgernes udsagn omkring den
manglende fysiske tilstedeværelse af medarbejdere, som også har opgaver udenfor
tilbuddet. Medarbejderne giver udtryk for, at det især kan være en udfordring, når borgere
får akut behov for støtte.
Administrationen vurderer, at det vil kræve en opnormering med en medarbejder i
botilbuddet for at opnå tilstrækkelige personaleressourcer (bl.a. personaledækning om
lørdagen) i henhold til Socialtilsynets udmelding og for at sikre, at der i videst muligt
omfang kan være to medarbejdere til stede samtidig af hensyn til sikkerheden.
Allerede pr. den 1. juni 2017 ser administrationen sig nødsaget til at foretage en
opnormering med ansættelse af en medarbejder. Dette både af hensyn til ovennævnte
samt af hensyn til fristen for ændring af botilbuddets juridiske konstruktion, hvor taksterne
og rammerne for tildeling af tilstrækkelig bostøtte skal være på plads også over for de
andre involverede kommuner, der har borgere i botilbuddet.

Økonomi/personale
En tilpasning af botilbuddet Rosens ressourcer i forhold til Socialtilsynets udmelding vil i alt
fordre en tillægsbevilling på 178.125 kr. årligt.
Hvad angår perioden fra 1. juni 2017 og året ud, vil administrationen forsøge at få tilpasset
den ekstra udgift til personale inden for den eksisterende ramme.
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Ansættelse af en fuldtidsmedarbejder udgør en udgift på 0,475 mio. kr.
Dette medfører en tilsvarende takststigning på 59.375 kroner årligt pr. beboer, hvilket
udgør en udgift på 178.125 kr. årligt for Hørsholm Kommune for de 3 beboere, som er
Hørsholm borgere. Der er 5 beboere i botilbuddet, som kommer fra andre kommuner.
Det bemærkes, at der skal være et vidst niveau af støtte efter ankenævnets praksis, i
modsat fald kan det medføre, at Hørsholm Kommune ikke får refusion for udgifterne fra de
visiterende kommuner, men skal overtage handle- og betalingsforpligtelsen også for de
borgere, som kommer fra andre kommuner.

Sagens tidligere behandling
Som følge af besparelse blev Botilbuddet Rosen i 2011 reduceret med 12 timer om ugen og
sidst som følge af rammebesparelsen i 2016 med yderligere 12 timer om ugen.

Bilag
-

Gutfeldtshave færdig tilsynsrapport 2016 (002).pdf
ROSEN færdig tilsynsraport 110117 (002).pdf

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-03-2017
Social og Seniorudvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at
orienteringen om konklusionerne fra tilsynet tages til efterretning, herunder
tilsynsrapporterne

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og indstillede administrationens forslag
om at inddrage budgetønske på 178.125 kr. i forhandlingerne om budget 2018 – 2021
godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.
Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2017
Kommunalbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte Økonomiudvalgets
indstilling.
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Orientering vedr. sager om magtanvendelse 2016
Baggrund
I henhold til lov om social service § 136 skal Kommunalbestyrelsen orienteres vedrørende
sager om magtanvendelse.
I dagsordenspunktet beskriver Center for Sundhed og Omsorg sager omkring alarm og
pejlesystemet, ansøgninger om fastholdelse i hygiejnesituationer, tilbageholdelse i boligen
og ansøgninger om værgemål. Flere af opgørelserne sammenlignes med tal fra foregående
år.
Center for Børn og voksne har ikke anvendt magt på voksenområdet ved udførelse af de
pædagogiske og sociale opgaver i kommunens tilbud i 2016.

Forslag
Administrationen orienterer om sager vedrørende magtanvendelse i 2016, og anbefaler at
Social- og Seniorudvalget indstiller overfor økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at
orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
I henhold til lov om social service § 136, skal optagelse i særlige botilbud efter § 129 og
enhver form for magtanvendelse, herunder magtanvendelse i forbindelse med
foranstaltninger efter §§ 125-128, registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen.
Center for Børn og voksne har ikke haft anvendt magt på voksenområdet ved udførelse af
de pædagogiske og sociale opgaver i kommunens tilbud i 2016.
Center for Sundhed og Omsorgs visitationsudvalg har i 2016 behandlet følgende sager.
Sager om Alarm og pejlesystemer (§ 125)
Visitationsudvalget har modtaget og godkendt 3 ansøgninger om alarm- og pejlesystemer
(sensoralarm, døralarm og GPS).
Ansøgningerne skulle ikke forelægges Det Sociale Nævn, da pågældende borgere selv
ønskede foranstaltningerne af sikkerhedsmæssige årsager.
Niveauet for ansøgninger af alarm og pejlesystemer er jævnt, når der sammenlignes med
de forrige år. Se nedenstående skema over udviklingen i antallet af ansøgninger.
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Sager om fastholdelse i hygiejnesituationer uden forudgående tilladelse (§ 126
stk. 1)
Der var i 2016 10 nye ansøgninger om fastholdelse i hygiejnesituationer, der er foretaget
uden forudgående tilladelse.
Antallet er højt sammenlignet med 2015, hvor visitationsudvalget modtog 4 ansøgninger. I
2013 og 2014 behandlede udvalget henholdsvis 7 og 8 lignende sager. Stigningen i
ansøgningerne kan skyldes den kontinuerlige oplysning om, at alle handlinger, der
foretages uden borgerens samtykke, skal dokumenteres og ansøges hos
visitationsudvalget. Se nedenstående skema over udviklingen i antallet af ansøgninger.
Sager om fastholdelse i hygiejnesituationer (§ 126 stk. 2)
3 sager om fastholdelse i hygiejnesituationer er godkendt i en 3 måneders periode. 3 sager
er revurderinger og således forlænget i yderligere 3 måneder.
I 2015 var antallet 4, hvor 3 blev forlænget, mens der i 2014 blev behandlet 5 lignende
sager, hvor 3 blev forlænget. I 2013 blev 7 lignende sager behandlet, hvoraf 6 sager blev
forlænget. Der er altså en nedgang i antallet af disse sager.
Sager om tilbageholdelse i boligen (§127)
Der er i 2016 behandlet 1 sag omkring tilbageholdelse i boligen. I 2015 og 2014 var der
ingen sager, mens der i 2013 ligeledes blev behandlet 1 sag.
Sager om anvendelse af stofseler (§ 128)
I 2016 har visitationsudvalget behandlet 1 sag om fastholdelse med stofsele. I
I 2015 og i 2014 behandlede udvalget 2 sager.
Sager om værgemål i 2015
Der er i 2016 ansøgt om 7 økonomiske værgemål, hvoraf det ene var tidsbegrænset til et
halvt år.
Niveauet er højt sammenlignet med 2015, hvor der var 1 ansøgning. I 2014 blev ansøgt
om økonomiske værgemål i tre tilfælde.
Der har ikke været ansøgninger om personligt værgemål i 2016.

Sager
Alarm- og pejlesystemer hos
hjemmeboende demente
Indberetninger om sager om fastholdelse i
hygiejnesituationer uden forudgående
tilladelse

2011
3

2012
3

-

-

2013 2014 2015 2016
2
3
3
3
7
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10

Nye ansøgninger om fastholdelse i
hygiejnesituationer
Revurderinger om fastholdelse i
hygiejnesituationer
Tilbageholdelse i boligen
Anvendelse af stofseler
Ansøgning om økonomisk værgemål
Ansøgning om personligt værgemål

3

7

7

5

4

3

3

7

6

3

3

3

-

1
9
2

1
3
2

0
2
3
1

0
2
1
0

1
1
7
0

Ovenstående skema giver et billede af udviklingen i typer af magtanvendelse over de
seneste 6 år.
I ovenstående statusbeskrivelser over sagstyperne er udviklingen beskrevet.
Omkring fastholdelse kan tilføjes, at fastholdelse i hygiejnesituationer kan være nødvendigt
i plejesituationer – især hos borgere med en demensdiagnose i plejebolig, da sygdommen
kan udmønte sig i, at man i højere grad modsætter sig at samarbejde i plejesituationer.
De ansvarlige ressourcepersoner omkring magtanvendelse er opmærksomme på de
muligheder, der er på området i forhold til svære plejesituationer og omkring lovgivningen
vedrørende ansøgning og indberetning. Sagerne skal derfor ses i lyset af, at
plejepersonalet er oplyst omkring handlemulighederne i svære plejesituationer og at de får
rådgivning og støtte i forhold til at klare svære situationen bedst muligt for borgeren.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-03-2017
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.
Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.
Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2017
Kommunalbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Frigivelse af anlægsmidler til buffet på Sophielund
Aktivitetscenter
Baggrund
Administrationen indstiller til frigivelse af anlægsbevilling til ny buffet til Aktivitetscentret
Sophielund.

Forslag
Administrationen foreslår, at Social og Seniorudvalget indstiller en frigivelse af
anlægsbevilling på 405.000 kr. afsat i budget 2017 til ny buffet på Aktivitetscentret
Sophielund overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2018 405.000 kr. til ny buffet til kantinen på
Aktivitetscentret Sophielund.
Der er indhentet tilbud på indkøb og opsætning, og Center for Ejendomme, har sammen
med centret vurderet opgaven.
Med frigivelse af midlerne kan administrationen påbegynde arbejdet omkring udskiftning af
buffeten.

Økonomi/personale
Bevillingsskema
Beløb hele kr.
Tillægsbevilling

Indeværend Overslagså Overslagså Overslagså Overslagså
e år
r
r xxxx
r xxxx
r xxxx

Drift
Politikområde:

Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-04-2017

Side 25

Anlæg
Politikområde:

I alt
Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405.000 kr.

Politikområde:
Politikområde:

I alt

405.000 kr.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-03-2017
Social- og Seniorudvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at
godkende en frigivelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017
Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.
Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2017
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
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Godkendelse af KKR-mål for sundhed
Baggrund
KKR-Hovedstaden har bedt om, at rammepapirerne for somatik og psykiatri fornys.
Rammepapirerne beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på
sundhedsområdet. Der har gennem processen været et bredt ønske om at forenkle og
fokusere de nye mål.
KKR har på møde den 6. februar 2017 indstillet, at vedlagte KKR-mål for sundhed udsendes
til kommunalbestyrelsernes godkendelse. KKR-mål for sundhed erstatter de tidligere
rammepapirer.

Forslag
Administrationen anbefaler, at udvalget godkender forslaget.

Sagsfremstilling
Baggrund
Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik
og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på
sundhedsområdet. Rammepapirerne har skabt en fælleskommunal sundhedspolitisk
dagsorden i KKR-Hovedstaden (KKR kommunekontaktråd), som har styrket kommunernes
fælles stemme og vist en retning til KL og regeringen samt til samarbejdspartnere som
Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Rammepapirerne har også øget
opmærksomheden på mulighederne for tættere samarbejde mellem kommunerne på
sundhedsområdet.
KKR-Hovedstaden har bedt om, at rammepapirerne fornys. Der har gennem processen
været et bredt ønske om at forenkle og fokusere de nye mål. KKR har på møde den 6.
februar 2017 indstillet, at vedlagte KKR-mål for sundhed udsendes til
kommunalbestyrelsernes godkendelse. KKR-mål for sundhed erstatter de tidligere
rammepapirer.
KKR-mål for sundhed
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Formålet med KKR-mål for sundhed er, at vi sammen som kommuner sætter vores egen
dagsorden på vigtige områder, hvor vi sammen kan yde en bedre indsats til borgerne. Når
de 29 kommuner i hovedstadsregionen samarbejder, står vi desuden langt stærkere, end
hvis vi har 29 forskellige positioner. Det giver tilsammen mulighed for, at vi kan yde en
endnu bedre indsats til borgerne i det nære sundhedsvæsen. Og det giver mulighed for at
stille krav til vores samarbejdspartnere, fx Region Hovedstaden, herunder i en ny
sundhedsaftale i 2019.
KKR-mål for sundhed kan kort opsummeres således:




Vi vil sikre effektive akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til
borgere med fysiske sygdomme
Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i
akut psykiatrisk tilstand
Vi vil forbedre de unges fysiske og mentale sundhed

Valget er faldet på netop disse tre mål, fordi de er vigtigst for fællesskabet af 29 kommuner
at arbejde med i de kommende år. Målene tegner ikke nødvendigvis de største
sundhedsudfordringer for den enkelte kommune, men de tegner de udfordringer, som
ligger på den fælleskommunale bane, som vi ikke arbejder med i regi af sundhedsaftalen
eller andre regi. Eksempelvis fylder borgere med kronisk sygdom rigtig meget i
sundhedsaftalen, men de spiller ikke nogen rolle i KKR-mål for sundhed for nuværende.
På akutområdet for borgere med fysiske sygdomme har vi som følge af handlingsplan for
den ældre medicinske patient en fælles opgave. Vi skal i 2018 sikre vores borgere adgang
til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens nye standard [1]. Det vil vi gøre
sammen ved at udarbejde og følge en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin
frem mod 2018. Vi vil tegne en fælles og entydig profil for vores akutfunktioner og det vil
gøre os til en stærkere spiller, når vi skal indgå aftaler med vores samarbejdspartnere i
Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Samtidig giver det et godt grundlag for at
hjælpe hinanden, herunder med at opnå en tilstrækkelig volumen bl.a. via fælles drift af
tilbud mellem kommuner.
På akutområdet for borgere med akutte psykiatriske tilstande handler KKR-målene om at få
en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte
psykiatriområde. Det handler i høj grad om at komme på forkant med udviklingen og
definere vores egen rolle før andre aktører for alvor træder ind i det rum. Der er ikke krav
om, at den enkelte kommune skal have et akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand,
men der vil være videndelingsaktiviteter for at sikre, at de kommuner som arbejder med
tilbud på området kan tilrettelægge tilbuddene mest muligt effekt.
På forebyggelsesområdet er de unges sundhed helt nødvendig at samarbejde om, fordi de
unge lever deres liv på tværs af kommunegrænser. Vi skal forebygge for hinandens unge,
der hvor de færdes og vi vil sammen skabe en fælles strategi for fremme af fysisk og
mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser. De unge er valgt, fordi
der er nogle væsentlige sundhedsudfordringer, som vi som enkeltkommuner har svært ved
at løse.
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Proces for udarbejdelsen af KKR-mål for sundhed
KKR-målene er efter ønske fra KKR udarbejdet i en proces med løbende inddragelse af
udvalgsformænd og -medlemmer fra de 29 kommuner. Alle kommuner har haft mulighed
for at give input til relevante temaer, som dernæst er blevet drøftet på to administrative og
to politiske dialogmøder i 2016.
På de politiske dialogmøder har borgmestre, udvalgsformænd og medlemmer fra de 29
kommuner været inviteret. Deltagerne har på møderne drøftet og prioriteret temaer inden
for hhv. fysisk og psykisk sundhed. Det politiske dialogmøde i april 2016 har givet
anledning til, at KKR-målene nu omfatter både fysisk og psykisk sundhed i ét papir.
De politiske prioriteringer fra dialogmøderne har dannet grundlag for et udkast til KKR-mål
for sundhed, som blev forelagt KKR-Hovedstaden den 25. november 2016. På det tidspunkt
indeholdt KKR-mål for sundhed i alt 6 mål og KKR bad om en yderligere fokusering. På den
baggrund er KKR-mål for sundhed blevet tilpasset. KKR godkendte den 6. februar 2017 den
vedlagte udgave af KKR-mål for sundhed til udsendelse til kommunalbestyrelserne. De tre
mål, som blev sorteret fra i den sidste runde fremgår sidst i papiret som
udviklingsområder, som kommunerne opfordres til at arbejde videre med.
Konkret er KKR-målene udarbejdet af en skrivegruppe under KKR’s Embedsmandsudvalg
for Sundhed med repræsentanter fra alle klynger og med indsigt i hhv. somatik og
psykiatriområdet.
Opfølgning på KKR-mål for sundhed
KKR-mål for sundhed sigter primært på udviklingen i 2017 og 2018. Papiret er dog
dynamisk, forstået på den måde, at vi hvert år vil gøre status på, hvor langt vi er nået. Vi
vil sammen i KKR-regi sætte hak ved opfyldte mål, tilpasse mål der er blevet forældet eller
tilføje nye relevante mål. Således forventes papiret at udvikle sig løbende, hvilket giver
mulighed for at reagere på udviklingen på området og politiske prioriteringer for
fællesskabet af de 29 kommuner. Afhængigt af karakteren af ændringerne vil de blive
forelagt KKR og evt. kommunalbestyrelserne. Udviklingsområderne som står til sidst i KKRmål for sundhed vil være oplagte at tage frem, når der bliver plads til nye mål.
KKR-mål for sundhed, uddybende inspirationsmateriale om udviklingsområderne samt
løbende resultater kan findes på Det fælleskommunale sundhedssekretariats hjemmeside
her: http://www.fks-h.dk/TEMAER/KKR-mål-for-sundhed.aspx#429

Standarden udkommer i marts 2017. Høringsversion af standarden kan ses her:
http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/e72a9628-e9c5-4311-99dc05e81838bfe8/H%C3%B8ringsudkast_kvalitetsstandarder_kommunale%20akutfunktioner.
pdf
[1]

Økonomi/personale
Forudsætninger for implementering
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Udgangspunktet for KKR-mål for sundhed er, at de kan implementeres inden for de
gældende økonomiske rammer. Målene vedrører opgaver, som kommunerne allerede løser
i dag. Implementering af konkrete indsatser kan kræve, at den enkelte kommune over tid
prioriterer sine midler inden for et område på en anden måde. Der gøres opmærksom på,
at kommunerne fra 2016 modtager varige midler til akutfunktioner som led i den nationale
handlingsplan for den ældre medicinske patient (2016).
Nogle indsatser vil løses bedst, når det sker i samarbejde mellem kommuner, fx på
akutområdet. Her kan forpligtende driftssamarbejder mellem et antal kommuner være
relevant, fx i klyngeregi.

Bilag
- Bilag 1 KKR-mål for sundhed.pdf
- Bilag 2 Diagram med tidsplan for de konkrete KKR-mål for sundhed.pdf
- Bilag 3 Notat vedr. vurdering af implementering af KKR-mål for sundhed i Hørsholm
Kommune.docx

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-03-2017
Børne- og Skoleudvalget godkendte de fremlagte forslag til KKR-mål for sundhed.
Fraværende:
Anders Vestergaard (I), Alexander Jonsbak (V)

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-03-2017
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhedsudvalget den 23-03-2017
Sundhedsudvalget godkendte KKR-mål for sundhed
Fraværende:
Jan Klit (C), Kristin Arendt (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017
Økonomiudvalget indstillede på baggrund af fagudvalgenes indstillinger KKR-målene for
sundhed godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.
Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2017
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
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Kommunalbestyrelsen
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

11
17/3521
18.20.00A00
SFKU, ØU, KB - Åben sag
24.04.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Henriette Rude Brytygier

Frigivelse af midler fra idrætspulje til investeringer
i idrætsparken
Baggrund
I forlængelse af budgetaftale 2017-2020, har administrationen i samarbejde med brugerne,
disponeret midler til udvikling af idrætsparken, hvorfor der nu søges om frigivelse.

Forslag
Administrationen foreslår, at Sport- Fritid- og Kulturudvalget indstiller en frigivelse af
anlægsmidler svarende til 1.16 mio. kr. fra idrætspuljen, til Økonomiudvalget og
efterfølgende Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling
Som en del af budgetaftale 2017-2020 blev aftaleparterne enig om at bevillige midler til
generelle investeringer i Idrætsparken. I alt er der i budgetaftalen afsat 38 mio.kr, fordelt
ved: 3 mio. kr. i 2017, 5 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. i 2019 og 2020.
Aftalepartnerne pointerede at investeringerne skulle disponeres i samarbejde med
Idrætsrådet, således at brugerne høres i forhold til udvikling af idrætsparken.
Administrationen har i foråret 2017 været i dialog med Idrætsrådet, og fremlagt en række
opgaver samt investeringer som er med til at løfte kvaliteten i Idrætsparken samt stimulere
nye muligheder.
Administrationen søger derfor om frigivelse af midler til:
- Udskiftning af lys på kunstgræsbanen – nu oplyses hele banen.
- Renovering af rullehockeybanen – nyt underlag, lys og bander.
- Reetablering af græsareal ved fodboldbanerne – større spilbart areal.
- Adgangsregulering til stadion – opsætning af pullerter forhindre bilkørsel.
- Nye elementer til skatebanen – stimulering af street-skating.
- Nyt lydanlæg i Hørsholmhallen – udskiftning af et 25 år gammelt anlæg.
Samlet beløb 1,16 mio. kr. Rest på 1.84 mio. kr. er overført til videre disponering i 2018.
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Økonomi/personale
Bevillingsskema
Beløb hele kr.
Tillægsbevilling

Indeværend Overslagså Overslagså Overslagså Overslagså
e år
r xxxx
r xxxx
r xxxx
r xxxx

Drift
Politikområde:

Anlæg
Politikområde:

I alt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)
Politikområde:63

1.160.000 kr.

Politikområde:

I alt

1.160.000 kr.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-03-2017
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen at godkende en frigivelse af anlægsmidler svarende til 1,16 mio. fra
idrætspuljen
Fraværende:
Jan H. Klit (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017
Økonomiudvalget indstillede Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.
Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.
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Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2017
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
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Kommunalbestyrelsen
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

12
17/1330
00.07.00P00
KB - Åben sag
24.04.2017
Politik, Udvikling 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.
3
4
4
4
5
5
6
7
7
10

Tilgang Titel

Refnr.

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

2305141
2296457
2295439
2295410
2294810
2294801
2297976
2274023
2279637
2280998

10

Åben

10

Åben

Forslag fra Venstre
Bilag 1 BERETNING regnskab 2016
Bilag 2 TALOVERSIGT regnskab 2016
Bilag 3 Udkast til REGNSKABSAVIS regnskab 2016
Bilag 1_ overvejelser om salgsstrategi
Bilag 2 _ Procesplan
Opdateret samordningsaftale
Gutfeldtshave færdig tilsynsrapport 2016 (002).pdf
ROSEN færdig tilsynsraport 110117 (002).pdf
Bilag 1 KKR-mål for sundhed.pdf
Bilag 2 Diagram med tidsplan for de konkrete KKR-mål for
sundhed.pdf
Bilag 3 Notat vedr. vurdering af implementering af KKR-mål for
sundhed i Hørsholm Kommune.docx
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2281002
2282959

Kommunalbestyrelsens møde 24-04-2017

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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