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1
KB - Åben sag
19.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Anja Sahan

Meddelelser
Baggrund
Borgmesteren bød velkommen til kommunens to nye direktører Ole Stilling (direktør for Byog Ejendomsudvikling, Teknik og Miljø) og Peter Orebo Hansen (direktør for Social og
Sundhed).
Kristin Arendt (C) deltog ikke i punktet.
Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.
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2
17/1330
00.07.00P00
KB - Åben sag
19.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Anja Sahan

Spørgetid før KB
Baggrund
Der var ingen spørgsmål.
Kristin Arendt (C) deltog ikke i punktet.
Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.
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3
13/3003
00.22.00A30
KB - Åben sag
19.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Charlotte Tonie Westergaard

Underskriftsbemyndigelse
Baggrund
Ole Stilling og Peter Orebo Hansen er tiltrådt som direktører i Hørsholm Kommune pr. 1.
juni 2017.
Sag om underskriftsbemyndigelse forelægges til godkendelse.

Forslag
Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender,

1. at tidligere direktør Mette Herbert slettes som bemyndiget til at
underskrive sammen med borgmesteren eller 1. eller 2.
viceborgmester,
2. at nuværende direktør Ole Stilling bemyndiges til at underskrive
sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester, og
3. at nuværende direktør Peter Orebo Hansen bemyndiges til at
underskrive sammen med borgmesteren eller 1. eller 2.
viceborgmester.

Sagsfremstilling
Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og
påtagelse af garantiforpligtelser skal i henhold til kommunestyrelseslovens § 32
underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en
person, der er bemyndiget hertil af Kommunalbestyrelsen.
De pågældende er for valgperioden, dvs. indtil den 31. december 2017, bemyndiget til hver
for sig at underskrive sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester.
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Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med konstitueringen den 2. december 2013
bemyndiget bl.a. tidligere direktør Mette Herbert til at underskrive sammen med
borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester på dokumenter om køb og salg af fast
ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser. Da Mette Herbert er fratrådt,
og da Ole Stilling og Peter Orebo Hansen er tiltrådt som direktører pr. 1. juni 2017, er der
behov for de foreslåede ændringer vedrørende underskriftbemyndigelse.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-06-2017
Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens forslag.
Kristin Arendt (C) deltog ikke i punktet.
Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.
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4
17/7799
13.02.00Ø60
ØU-KB - Åben sag
19.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Christian Buch Sørensen

Hørsholm Vand ApS - ansøgning om kommunal
lånegaranti for investeringsudgifter i 2017
Baggrund
Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal behandle en ansøgning fra Hørsholm Vand
ApS om kommunal lånegaranti til byggekredit og lån inden for en maksimal kreditramme
på 34.716.000 kr. Beløbet vedrører finansiering af investeringsudgifterne til vandselskabets
anlægsudgifter i 2017.

Forslag
Administrationen foreslår,
•
at godkende en kommunal garantistillelse for maksimalt 34.716.000 kr. for
Hørsholm Vand ApS’ investeringsudgifter i 2017 samt videreførte projekter fra
tidligere år
•
at kommunen skal opkræve en engangsprovision på 0,5 % af kreditrammen,
svarende til 173.580 kr.

Sagsfremstilling
Hørsholm Vand ApS har ved brev af 10. april 2017 ansøgt om kommunal garantistillelse for
selskabets investeringsudgifter til anlægsarbejder inden for drikke- og spildevandsområdet
i 2017. Garantien skal dække en maksimal kreditramme for 2017 på 34.716.000 kr.,
inklusive videreførte projekter fra tidligere år på 18.461.000 kr. Ansøgningen med bilag
fremgår af bilagene til dagsordenspunktet.
Beløbet omfatter:
Drikkevand 2.175.000 kr.
Spildevand 32.541.000 kr.
I alt
34.716.000 kr.
Med en kommunal garanti vil Hørsholm Vand ApS kunne opnå et lån hos KommuneKredit
på mere fordelagtige vilkår, hvorved de renteomkostninger, der skal indregnes i
vandpriserne, belaster vandprisen mindst muligt, hvilket vil være til gavn for forbrugerne.
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Der søges om samtidige garantistillelser til byggekredit og lån. Byggekreditten optages i
KommuneKredit medio 2017 og omlægges til endelig finansiering (lån) med en løbetid på
25 år senest den 31. marts 2018, men dog med mulighed for 1 års forlængelse af
byggekredit for omkostningerne til de anlæg, der ikke er ibrugtaget/færdige pr. 31.
december 2017 (hvilket tilsvarende vil forlænge den samlede garantistillelse med et år).
Hjemlen til at yde garantien findes i § 16 i vandsektorloven. Formålet bag bestemmelsen er
at sikre, at vandselskaberne kan finansiere deres anlægsudgifter på fordelagtige vilkår.
Kommunen er i forbindelse med garantistillelsen forpligtet til at opkræve en
markedsmæssig garantiprovision.
Kommunalbestyrelsen har ved tidligere beslutninger om garantistillelse for Hørsholm Vand
ApS’ investeringsudgifter besluttet at opkræve garantiprovision med et engangsbeløb på
0,5 % af kreditmaksimum (garantisummen) ud fra en vurdering af, at kommunen ved
garantistillelsen alene påtog sig en meget lille risiko, da selskabet forventes altid at kunne
forrente og afdrage de optagne lån. Niveauet for garantiprovision har været i tråd med
andre tilsvarende sager, herunder i relation til Norfors (daværende Nordforbrænding), hvor
spørgsmålet har været drøftet mellem de deltagende kommuner.
På den baggrund foreslår administrationen, at der også denne gang opkræves en
engangsprovision på 0,5 % af garantistillelsen (kreditmaksimum), svarende til 173.580 kr.
Hørsholm Vand har anmodet om, at der ikke opkræves garantiprovision af den del af
garantien, som vedrører videreførte projekter fra tidligere år, da denne del også har været
omfattet af kommunens tidligere garantistillelse, som der er opkrævet garantiprovision for.
Eventuel forholdsmæssig refusion af tidligere betalt garantiprovision bør dog håndteres
administrativt som et separat spørgsmål, så det sikres, at der foretages en korrekt
opgørelse, og så det ikke giver anledning til tvivl om, at kommunen opkræver
markedsmæssig provision for den fulde garantistillelse i overensstemmelse med de
gældende regler.
De kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer i bestyrelsen for Hørsholm Vand
ApS – Morten Slotved (C), Jan H. Klit (C), Henrik Peulicke (C) og Anne Ehrenreich (V) – må
betragtes som inhabile og kan derfor ikke deltage i sagens behandling i økonomiudvalget
og i kommunalbestyrelsen.

Økonomi/personale
Efter lånebekendtgørelsen (bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af
garantier mv.) § 3, stk. 3 henregnes garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til
investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgifter ved
kloakering og rensningsanlæg ikke til kommunernes låntagning.
Betaling af provision for garantistillelsen vil indgå som en indtægt i kommunen, og
kommunen vil derfor opnå en indtægt på 173.580 kr., hvis administrationens indstilling
godkendes.
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Bevillingsskema
Beløb
Tillægsbevilling
Politikområde: 82

Drift/anlæ Indeværend Overslagså Overslagså Overslagså
g m.v
e år
r1
r2
r3
Drift

-173.580

Politikområde:

I alt

-173.580

0

0

0

0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)
Politikområde:
Politikområde:

I alt

0

0

Bilag
-

Ansøgning om kommunal garantistillelse 2017.pdf
Bilag 10.1 4 års Budget 2017-2020 Drikkevand.pdf
Bilag 10.2 4 års Budget 2017-2020 Spildevand.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2017
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
Borgmester Morten Slotved (C) var inhabil i forhold til sagen og deltog ikke i punktet.
Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.
Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-06-2017
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
Morten Slotved (C), Jan H. Klit (C), Henrik Peulicke (C) og Anne Ehrenreich (V) var inhabile
og deltog ikke i punktet.
Kristin Arendt (C) deltog ikke i punktet.
Kommunalbestyrelsen Mandag den 19-06-2017
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Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.
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5
17/7475
82.20.00S00
ØU - KB - Åben sag
19.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Jane Thomsen

Frigivelse af anlægsmidler til Naturfagslokale
Usserød Skole
Baggrund
I forbindelse med Budgetaftale 2015-2018 blev der afsat midler til ombygning af
Naturfagslokale Usserød Skole.

Forslag
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler
·

At frigive det afsatte rådighedsbeløb på 2.123.000 kr. til Naturfagslokale på
Usserød Skole

Sagsfremstilling
Team Ejendom er i gang med at planlægge projektet i samarbejde med Usserød Skole

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:

Kommunalbestyrelsen Mandag den 19-06-2017

Side 10

I alt
Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)
Politikområde:301201
Naturfagslokale
Usserød Skole

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.123.000

Politikområde:

I alt

2.123.0000

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2017
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.
Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-06-2017
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
Kristin Arendt (C) deltog ikke i punktet.
Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.
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6
16/21085
82.02.00G10
ØU-KB - Åben sag
19.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Anne Holmegaard

Forlængelse af aftale om benyttelse af arealer mv.
for Kokkedal Golfklub
Baggrund
Kokkedal Golfklub ønsker en forlængelse af aftale om brug af arealer samt leje af
bygninger.

Forslag
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen drøfter og
beslutter, om man ønsker at forlænge kontrakten med 19 år frem til 1. januar 2047 og
ansøger NaturErhvervstyrelsen om tilladelse til forlængelsen, hvorefter kontrakten løber i
tilsammen knapt 30 år.

Sagsfremstilling
Den gældende aftale med Kokkedal Golfklub om brug af arealer til 18 hullers golfbane
udløber i princippet den 1. januar 2028 idet tilladelsen fra Jordbrugskommissionen for
Frederiksborg Amt af 8. november 1996 er givet frem til 1. januar 2028, hvor arealet skal
geninddrages til jordbrugsmæssig drift.
Kokkedal Golfklub har ifølge aftalen pligt til for egen regning at drive en 18 –hullers
golfbane på arealerne. Den almindelige vedligeholdelse og drift af arealerne, bortset fra
offentlige stier, påhviler golfklubben, der skal overholde den til enhver tid gældende
driftsplan og plejeplan.
Herudover lejer Kokkedal Golfklub del af Avlsbygningen og Stakladen. Disse lejemål er
uopsigelige fra kommunens side frem til 01.01.2028, hvor lejeforholdene udløber.
Kokkedal Golfklub ønsker en forlængelse med 19 år til den maksimale aftaleperiode, der er
lovlig nemlig 30 år frem til 1. januar 2047. Det muliggør at Kokkedal Golfklub kan foretage
investeringer på rimelige vilkår.
Administrationen har derfor gennemgået sagen og vilkårene og udfærdiget udkast til en
allonge til gældende aftale.
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Allongen indeholder en forlængelse af aftalen om brug af arealerne til golfformål i
yderligere 19 år frem til 1. januar 2047.
Det er en betingelse for en forlængelse af aftalen i yderligere 19 år, at
NaturErhvervstyrelsen giver den fornødne tilladelse til anvendelse af jorden til golfformål
frem til 1. januar 2047.
Samtidig forlænges lejekontrakten vedrørende Stakladen og samt brugsaftale vedr.
grundareal, matr. nr. 3 bc, hvorpå Kokkedal Golfklub har opført klubhus, tilsvarende.
Den hidtil gældende aftale om leje af del af avlsbygningen frem til 1. januar 2028 udgår af
hovedkontrakten, idet der indgås særskilt lejeaftale herom på samme vilkår som hidtil.
Baggrunden herfor er, at der gælder særlige vilkår for avlsbygningen, hvor også Kokkedal
Rideklub har lokaler.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2017
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag om forlængelse af kontrakten
godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.
Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-06-2017
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
Kristin Arendt (C) deltog ikke i punktet.
Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.
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7
16/10603
00.32.00S00
ØU - KB - Åben sag
19.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Annette Spliid

Revisionsberetning 2016
Baggrund
Hørsholm Kommunes revision, PwC har afgivet revisionsberetning af årsregnskabet 2016.
Revisionen har påtegnet beretningen uden forbehold.

Forslag
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:





At årsregnskab 2016 for Hørsholm Kommune endelig godkendes.
At revisionsberetningen med tilhørende bilag 2-3 tages til
efterretning.
At notatet til tilsynsmyndigheden om lånedeponering tages til
efterretning

Sagsfremstilling
PwC har revideret årsregnskabet 2016 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har
revisionen udarbejdet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2016 som består af:



Bilag 1. Hovedberetning
Bilag 2-3. Redegørelse til ressortministerierne 2016

Ved revisionen af kommunens regnskab efterprøver PwC, om regnskabet er rigtigt og om
de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter
samt med indgået aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderer PwC, om udførelsen af
Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af
kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.
Regnskabet 2016 er forsynet med en påtegning uden forbehold.

Kommunalbestyrelsen Mandag den 19-06-2017
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Hovedberetning
På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2016 er det revisionens opfattelse,
at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016 i alle væsentlige
henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med
kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv.
Fokus på IT-kontroller har ført fra et acceptabelt niveau i 2015 til tilfredsstillende niveau i
2016 og 12 ud af 17 observationer er blevet løst.
Resultaterne af revisionsgennemgangen har givet anledning til 1 enkelt
revisionsbemærkning. Det drejer sig om låneoptagelse som der er udarbejdet notat om til
tilsynsmyndigheden.
Administrationen indarbejder revisionens anbefalinger og indgåede aftaler respekteres
ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbagevendende problemer kan løses og nye
forebygges.
Redegørelsen til ressortministerierne skal fremlægges nedenstående udvalg:
Social- og Seniorudvalget 19. juni 2017, Børne- og Skoleudvalget 20. juni 2017,
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 20. juni 2017.
På Beskæftigelsesministeriets ressortområder er anbefalingerne rettet mod fokus på
korrekt vejledning, rettidig indhentelse af borgernes CV samt sikre udarbejdelse af
uddannelsespålæg ved første samtale.
På Udlændinge- og Integrationsministeriets ressortområder er anbefalingerne rettet mod at
sikre rettidig henvisning til danskundervisning og virksomhedsrettet indsats.
På Børne- og Socialministeriets ressortområder er der anbefalinger til de
tiltag/genopretninger, der er iværksat på områder for børn, handicap og merudgiftsydelse
til børn og unge.
Administrationen har iværksat tiltag til sikring af, at sagerne følges op.
Herudover indarbejder administrationen revisionens anbefalinger og indgåede aftaler
respekteres ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbagevendende problemer kan løses og
nye forebygges.
Revisionen vil i forbindelse med revision af regnskab 2017 følge op på områderne.
Beretningen består af bilag 2-3:
o

o

bilag 2: Redegørelse til ressortministerierne om revisionen
af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige
områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller
tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2016
bilag 3: Oversigt over konstaterede fejl og mangler på
Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets
Kommunalbestyrelsen Mandag den 19-06-2017
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samt Udlændinge- og Integrationsministeriets områder regnskabsåret 2016

Bilag
-

Revisionsberetning 2016
Bilag 2-3 til revisionsberetning 2016
Notat vedrørende revisionsbemærkning år 2016

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2017
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.
Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-06-2017
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
Kristin Arendt (C) deltog ikke i punktet.
Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.
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8
17/5666
00.32.00S00
ØU->KB - Åben sag
19.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Christian Vaarby

Budgetopfølgning 2, 2017. ØU og KB
Baggrund
Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 for Hørsholm Kommune.
Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet
regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.
Den samlede budgetkorrektion på driften i 2017 er -5,1 mio. kr. I 2018-2021 er
budgetkorrektion på drift hhv. -5,5 mio. kr., -5,7 mio. kr., -5,7 mio. kr og -5,3 mio. kr.
På finansieringssiden reduceres budgettet 4,8 mio. kr. i forbindelse med at låneadgangen til
et anlægsprojekt bliver budgetteret.
På anlægssiden er den samlede budgetkorrektion -4,8 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. i
2018.

Forslag
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:
a) at driftsbudgettet reduceres med hhv. 5.063.100 kr. i 2017, 5.485.000 kr. i 2018,
5.678.500 kr. i 2019, 5.677.900 i 2020 samt 5.318.900 i 2021 og frem.
b) at låneadgangen vedrørende LAR-projekt på Hasselvej udnyttes fuldt ud og
budgetlægges med 4.830.000 kr.
c) at anlægsbudgettet reduceres med 4.830.000 kr. i 2017 og øges med 2.400.500 kr. i
2018
d) at rådighedsbeløb til omprioriterede anlægsprojekter frigives, jf. bilag 1
e) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning

Sagsfremstilling
Forventet regnskab og budgetkorrektioner
Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2017, heraf behandles
budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske
status og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i
maj/august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Afsnittet omfatter både drift og anlæg, hvor administrationen inden for hvert af
politikområderne dels præsenterer det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle
budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.
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Der forventes samlet set et mindreforbrug i 2017 på driften på ca. 27,9 mio. kr. inkl.
overførsler fra 2016-2017. På anlæg forventes et mindreforbrug på ca. 7 mio. kr.. Se
tabeller nedenfor. I forlængelse af det forventede mindreforbrug foreslår administrationen,
at driftsbudgettet i 2017 reduceres med 5,1 mio. kr. og at anlægsbudgettet reduceres med
4,8 mio. kr. i 2017. Administrationen foreslår, at låneadgang til LAR-projekt bliver
budgetlagt med 4,830 mio. kr.
Nogle af de foreslåede budgetkorrektioner vedrører alene 2017, mens andre har permanent
karakter og vil blive indarbejdet i overslagsårene 2018-2021. Se bilag 1 for nærmere
beskrivelse af foreslåede budgetkorrektioner til budget 2017 og overslagsår 2018-2021.
Tabel 1: De samlede skattefinansierede driftsudgifter 2017

Mio. kr.
Miljø- og Planlægningsudvalget skattefinansieret
Børne- og Skoleudvalget
Social- og Seniorudvalget
Sundhedsudvalget
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget
Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget
Økonomiudvalget
I alt

(1)
Korrigeret
budget 2017
inkl.
overførsler
57,6
358,1
402,7
130,5
43,7
135,1
244,5
1.372,2

(2)
Forventet
regnskab
2017

57,0
351,0
399,5
127,2
41,8
132,3
235,5
1.344,3

(3)
Forventet
restbudget

Overførsler
2016-2017

0,6
7,1
3,2
3,3
1,9

1,5
0,4
6,7
0,9
1,1

2,7
9,0
27,9

-0,3
5,4
15,7

Tabel 2: De samlede brugerfinansierede driftsudgifter 2017
(1)
(2)
(3)
Korrigeret
Forventet Forventet
budget
regnskab restbudget
Mio. kr.
2017
2017
Miljø- og Planlægningsudvalget brugerfinansieret
-1,0
-1,0
0,0
I alt
-1,0
-1,0
0,0
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Tabel 3: De samlede skattefinansierede anlægsudgifter

Mio. kr.
Miljø- og Planlægningsudvalget skattefinansieret
Børne- og Skoleudvalget
Social- og Seniorudvalget
Sundhedsudvalget
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget
Økonomiudvalget
I alt

(1)
Korrigeret
budget
2017 inkl.
overførsler
16,7
0,0
0,4
0,2
4,6
85,7
107,7

(2)
Forventet
regnskab
2017

(3)
Forventet
restbudget

Overførsler
2016-2017

13,6
0,0
0,4
0,3
4,5
81,5
100,3

3,1
0,0
0,0
-0,1
0,1
4,2
7,4

1,4
0,0
0,0
-0,1
0,0
8,7
10,1

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende både forventet regnskab og
eventuelle budgetkorrektioner på drift og anlæg er gennemgået nedenfor:
Drift
Miljø- og Planlægningsudvalget
12 Miljø
Udgifterne til redningsberedskab har de seneste år været større end budgetteret, idet der
årligt kommer en ekstraregning på beredskabsrelaterede opgaver, som ikke har været
budgetlagt. Der forventes et mindreforbrug på vandløb og miljøbeskyttelse i 2017. Diverse
arbejder med klima og grundvandskortlægning pågår, men afventer igangsætning af
klimaprojekter. På baggrund heraf forventes i alt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
Der foreslås en budgetkorrektion på 0,3 mio. kr. på miljøområdet i forhold til ovennævnte
ekstraberegning.
Børne- og Skoleudvalget
30 Institutioner for børn og unge
Der forventes samlet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Mindreforbruget skyldes hovedsageligt bevidst tilbageholdenhed i anvendelsen af centrale
midler afsat til tværgående og fælles aktiviteter. Modsat forventes der et merforbrug på de
decentrale institutioner.
Der foretages ikke en budgetkorrektion pga. de relativt små forventede afvigelser,
kombineret med den usikkerhed der er på dette tidlige tidspunkt af regnskabsåret.
31 Undervisning
Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Mindreforbruget skyldes hovedsageligt bevidst tilbageholdenhed i anvendelsen af positive
overførsler vedr. tidligere år. Modsat kan der forventes et decentralt merforbrug i
forbindelse med tilpasning af SFO-området og SSP aktiviteterne.
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Der foretages ikke en budgetkorrektion pga. de relativt små forventede afvigelser,
kombineret med den usikkerhed der er på dette tidlige tidspunkt af regnskabsåret.
Der foretages en budgetneutral omplacering af midler vedr. det nære sundhedsvæsen fra
Sundhedsudvalget til Undervisning på 202.000 kr. i 2017.
34 Børn og unge medsærlige behov
Det forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng
med et forventet merforbrug på politikområde 42 Social og psykiatri da 2 børn/unge med
særlige behov, er blevet voksne.
Eventuelle budgetkorrektioner vil først indgå i BOF 3 da der erfaringsmæssigt kan ske
ændringer i de aktuelle prognoser.
Der foretages en budgetneutral omplacering af midler vedr. det nære sundhedsvæsen fra
Sundhedsudvalget til Børn og unge med særlige behov på 302.000 kr. i 2017.
Social- og Seniorudvalget
41 Ældre, sundhed
Det forventede mindreforbrug på 5,8 mio. kr. dækker primært over, at der er overført et
mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Grundet almindelig udsving fra år til år lægges der endvidere
op til, at der foretages en række budgetneutrale omplaceringer indenfor politikområdet.
Endelig lægges der op til, at budgettet til SOSU-uddannelserne nedskrives med 1,0 mio. kr.
grundet lavere optag, mens budgettet til afregning af private hjemmehjælpsleverandører
opskrives med 0,9 mio. kr. med henblik på at skabe budgetmæssig balance.
I forhold til implementering af Det nære sundhedsvæsen forslås det, at man flytter 0,9 mio.
kr. fra politikområde 51 Sundhed til politikområde 41 Ældre, sundhed.
42 Social og Psykiatri
Det forventede merforbrug på -2,6 mio. kr. dækker primært over, at udgifter, som tidligere
blev afholdt på politikområde 34 Børn og Unge med særlige behov, nu afholdes på
politikområde 42 Social og Psykiatri. Ifm. BOF 3 vurderes forbruget på ny og det forventes
at der vil ske en budgetudligningen, således at politikområde 42 Social og Psykiatri
balancerer.
I modsætning hertil er der tale om, at udgiften til kontanthjælp er flyttet til politikområde
70 Arbejdsmarked og Job, hvor der er budgetmæssig dækning. Som følge heraf nedskrives
politikområde 42 Social og Psykiatri med 1,3 mio. kr.
Sundhedsudvalget
51 Sundhed
Der forventes på det foreliggende grundlag et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., hvoraf 0,4
mio. kr. kan henføres til overførslen fra 2016. Der er dog stadigvæk en vis usikkerhed
forbundet med estimatet, hvorfor der ikke foretages egentlig budgetkorrektion.
Dette skyldes, at der i 2016 kunne konstateres et mindreforbrug på den kommunale
medfinansiering af sygehusvæsnet. Der synes tillige i 2017 at være indikationer på, at der
også kan være tale om et mindreforbrug i 2017. Endvidere synes der være indikation af, at
der i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse kan forventes et mindreforbrug, om end
det endnu er for tidligt at estimere mindreforbruget. Området følges tæt og der vil ifm.
BOF3 blive fremlagt egentligt estimat og eventuel budgettilpasning.
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget
60 Biblioteket
Biblioteket har på nuværende tidspunkt et større forbrug i forhold til sidste år. Dette
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skyldes nyt betalingskoncept for e-bøger med større kvartalsmæssige abonnements
afgifter.
61 Kultur og Fritid
Forbrugsprocenten ligger generelt højere end samme tidspunkt sidste år grundet en
hurtigere udbetaling af drifts- og aktivitetstilskud. Med udgangspunkt i tidligere års forbrug
af ledige puljemidler samt lokale- og aktivitetstilskud forventes der et generelt
mindreforbrug svarende til ca. 2.7 mio. kr.
62 Musikskolen og Trommen
Musikskolen forventer at bruge hele budgettet i regnskabsåret. Trommen udviser et
merforbrug i forhold til sidste år, hvilket skyldes igangsatte aktiviteter i forbindelse med det
nye kulturhus Trommen samt kommende musical og kulturdag. I BOF2 overgår budgettet
for kulturdagen til Trommen og totalbudgettet opskrives til ca. 5,7 mio. kr. Endvidere
forventer Trommen at bruge hele biografbudgettet.
63 Idrætsparken
Idrætsparken forventer et merforbrug af energi på egen ramme i skøjtehallen.
Idrætsparken forventer et yderligere merforbrug i forhold til svømmehallen, hvor
genopfyldning af bassin grundet renoveringsarbejder, betyder ekstraordinært vandforbrug
svarende til 300.000 kr.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
70 Arbejdsmarked og Job
Der forventes samlet et mindreforbrug på ca. 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede
budget. Der vil blive foretaget en budgetkorrektion på mindreforbruget.
2,6 mio. kr. af mindreforbruget skyldes blandt andet, at der forventes et fald i antallet af
forsikrede ledige i forhold til det fremskrevne budget på området, samt tilpasning af
budgettet på øvrige områder.
Økonomiudvalget
80 Administration og planlægning
Budgettet på området forventes overholdt idet de budgetlagte administrative
effektiviseringer forventes realiseret.
82 Finansiering
Låneadgangen til LAR-projekt foreslås budgetlagt med 4,83 mio. kr.
Budgettet på området vedrørende løn-, syge- og barselspuljer forventes at blive overholdt,
blandt andet som følge af at kompensationer i forbindelse med langtidssygefravær holder
sig indenfor det forventede niveau.
83 Ejendomme og Service
Effektiviseringer i forbindelse med etablering af Facility Management forventes at blive
realiseret og blandt andet som følge deraf forventes budgettet på området at blive
overholdt.
Serviceudgifter
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Administrationen forventer, at serviceudgifterne i 2017 bliver indenfor rammen af det
aftalte serviceniveau mellem Regeringen og KL.
Anlæg
Miljø- og Planlægningsudvalget
11 Veje og grønne områder
Der er aktivitet på rigtig mange små projekter. Af større projekter skal der laves kystsikring
på den ødelagte strækning efter seneste storm. Kystbanestien skal renoveres og
Grønnegade lukkes og der skal etableres midterheller på Isterødvejen ved Grønnegade.
Arbejdet med plantning af nye træer på Usserød Kongevej er igangsat. Projektering af
Usserød Kongevej herunder ny signalregulering er igangsat. Projekteringen af den nye
gangbro over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station er igangsat, men det er usikkert,
hvorvidt BaneDanmark vil foretage fornyet beregninger af konstruktionen. Projekterne
Badebroer og Trappebadebro forventes afsluttet først i 2018.
Det foreslås derfor, at der sker en samlet forskydning på 1,4 mio. kr. fra 2017 til 2018.
12 Miljø
Arbejdet med oprensning af søer er i fuld gang. Arbejderne fortsætter de kommende år.
Arbejdet med omklassificering af det rørlagte vandløb ved Søvangskvarteret og arbejdet
med ny spildevandsplan forventes afsluttet i efteråret.
Det foreslås derfor, at der sker en samlet forskydning på 0,9 mio. kr. fra 2017 til 2018.
Sundhedsudvalget
52 Børn og unges sundhed
Der er afsat 0,2 mio. kr. vedr. etablering af nye tandlægeunits. I den forbindelse forventes
et merforbrug på 0,1 mio. kr., som primært kan henføres til en negativ overførsel fra 2016
i relation til flytning af tandlægeinventar til én samlet enhed.
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget
For Karen Blixen anlægsprojektet er diverse renoveringsarbejder i gang og fortsætter i
2017. Idrætspuljen er disponeret for 2017 til diverse udviklings tiltag i Idrætsparken.
Økonomiudvalget
Den første rate på 2,5 mio. kr. vedrørende indtægter for salg af Hannebjerg tillægges
kassebeholdningen.
Likviditet
Den opdaterede prognose viser fortsat, at kommunens likviditet i de kommende år vil være
under pres, hvilket blandt andet hænger sammen med kommunens investering i
Hospitalsgrunden og sammenholdt med der ikke er budgetlagt med salgsindtægter.

Økonomi/personale
Beløb
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Tillægsbevilli
ng
Politikområde:
11, Veje og
grønne
områder
Politikområde:
12, Miljø
Politikområde:
11, Veje og
grønne
områder
Politikområde:
12, Miljø
Politikområde:
31,
Undervisning
Politikområde:
34, Børn og
unge med
særlige behov
Politikområde:
41, Ældre og
sundhed
Politikområde:
42,
Borgerservice
Politikområde:
51, Sundhed
Politikområde:
60, Biblioteket
Politikområde:
61, Kultur og
Fritid
Politikområde:
62,
Musikskolen og
Trommen
Politikområde:
63,
Idrætsparken
Politikområde:
61, Kultur og
Fritid

Drift/anlæ
g m.v

2017

2018

2019

2020

2021

Drift

-21.900

-21.900

-21.900

-21.900

-21.900

Drift

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Anlæg

-1.423.000

1.423.000

0

0

0

Anlæg

-860.700

860.700

0

0

0

Drift

202.000

128.000

128.000

128.000

128.000

Drift

302.000

231.000

231.000

231.000

231.000

Drift

837.000

972.600

-1.325.500

1.325.500

Drift

-1.412.200

1.264.200

972.600
1.414.00
0
1.264.20
0

67.400

Drift

972.600
1.414.00
0
1.264.20
0

Drift

-82.000

-82.000

-82.000

-82.000

-82.000

Drift

-641.600

-641.600

-641.600

-641.600

-641.600

Drift

515.000

515.000

515.000

515.000

515.000

Drift

245.700

-291.600

-291.600

-291.600

-291.600

Anlæg

-116.800

116.800

0

0

0
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Politikområde:
70,
Arbejdsmarked
og Job
Politikområde:
80,
Administration
og planlægning
Politikområde:
82,
Finansiering
Politikområde
83 Ejendomme
& Service
Politikområde:
80,
Administration
og planlægning

I alt

2.793.40
0

2.792.80
0

2.792.800

Drift

-2.665.200

2.688.400

Drift

-631.800

-731.800

-731.800

-731.800

-731.800

Drift

-4.830.000

Drift

-684.600

-584.600

-584.600

-584.600

-584.600

Anlæg

-2.429.500
14.723.10
0

0
3.084.50
0

0
5.678.50
0

0
5.677.90
0

0
5.318.90
0

Kommunikation
Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling
Budgetopfølgning 2 er blevet behandlet i fagudvalgene i maj 2017 og sendt til videre
behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag
-

Bilag 2. Likviditetprognose ultimo april 2017
Bilag 1 Budgetændringer, Budgetopfølgning 2 ØU 2017.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2017
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.
Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-06-2017
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
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Kristin Arendt (C) deltog ikke i punktet.
Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.
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Kommunalbestyrelsen
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

9
17/6386
27.51.00S00
SU-ØU-KB - Åben sag
19.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Lars Christensen

Frigivelse af anlæg til tandplejen
Baggrund
Administrationen indstiller til frigivelse af anlægsbevilling til ny tandlægeunit til
tandklinikken på Vallerød Skole.

Forslag
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen indstiller til frigivelse af anlægsbevilling på 300.000 kr. afsat i
budget 2017 til en ny tandlægeunit på tandklinikken på Vallerød Skole.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2017 300.000 kr. til ny tandlægeunit til
tandklinikken på Vallerød Skole.
Med frigivelse af midlerne kan administrationen påbegynde arbejdet omkring indkøb af ny
tandlægeunit.

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:
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I alt
Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300.000
kr.

Politikområde:
Politikområde:

I alt

300.000 kr.

Beslutning Sundhedsudvalget den 18-05-2017
Sundhedsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen frigivelse af
anlægsbevilling på 300.000 kr. afsat i budget 2017 til en ny tandlægeunit på tandklinikken
på Vallerød Skole.
Fraværende:
Jan Klit (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2017
Økonomiudvalget indstillede Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.
Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-06-2017
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
Kristin Arendt (C) deltog ikke i punktet.
Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.
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Kommunalbestyrelsen
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

10
17/4290
17.13.00A00
BSU-ØU-KB - Åben sag
19.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Line Rovelt

Mulighed for skolefritidsordning og andre tilbud
Baggrund
Børne- og Skoleudvalget besluttede 21. marts 2017, at administrationen skulle udarbejde
nye forslag til muligheder for skolefritidsordning (SFO).
Med dette dagsordenpunkt fremlægges muligheder med henblik på politisk beslutning.

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




at beslutte et af scenarierne for en ny struktur for
skolefritidsordning fra 1. august 2017.
at beslutte hvor eventuelle merudgifter til skolefritidsordning skal
finansieres.
at beslutte, om det skal være muligt at oprette private
fritidstilbud i Hørsholm Kommune på baggrund af udarbejdet
businesscase.

Sagsfremstilling
I forbindelse med Budget 2017-2020 besluttede forligspartierne at omlægge
skolefritidsordningen for 4., 5. og 6. klasse med henblik på at opnå en besparelse fra 1.
januar 2017.
Som en del af omlægningen er oprettet ét samlet klubtilbud i regi af Ungdomsskolen for 6.
klasserne, mens 4. og 5. klasser fortsat er på de fire folkeskoler med en øget månedlig
takst. For 4. og 5. klasse er antallet af børn pr. voksen desuden sænket fra 25,75 til 14,75,
sådan at der i det nuværende er samme normering for 4. og 5. klasse som for 0.-3. klasse.
I de efterfølgende måneder har mange forældre valgt at melde deres børn i 4. og særligt 5.
klasse ud af skolefritidsordningen, mens nogle børn fra 6. klasserne mødes på
Ungdomsskolen, og andre samles i grupper rundt omkring i kommunen.
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På den baggrund er udarbejdet nogle nye forslag til scenarier for mulige måder at have
skolefritidsordning i Hørsholm Kommune. De overordnede formål er at sænke taksten for 4.
og 5. klasse samt at have flere tilbud til 6. klasserne.
Mulige scenarier
Scenarie

Klassetrin

Månedlig
Antal børn pr.
Merudgift
takst i kr.
voksen
i kr.
1
4.-6. kl.
1.097
25,75
0
2
4.-6. kl.
980
25,75
564.100
3
4.-6. kl.
980
27,00
351.200
4
4.-6. kl.
980
29,35
0
5
4.-6. kl.
980
30,00
-87.500
Fælles for scenarierne er at have skolefritidsordningstilbud for 4., 5. og 6. klasse på hver
skole. I scenarierne er beregnet forskellig månedlig takst (hertil kommer mulighed for
økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud) og forskellig normering, hvor antallet af børn
pr. voksen foreslås hævet, sådan at normeringen igen er forskellig mellem 0.-3. klasse og
4.-6. klasse. Samtidig er angivet, hvorvidt scenariet vil medføre en merudgift henholdsvis
merindtægt i forhold til det nuværende.
Overordnet set giver SFO-lederne udtryk for, at det giver mening at etablere
skolefritidsordning for 4.-6. klassetrin. De har dog også nogle forbehold i forhold til at have
øget antal børn pr. voksen, når det samlede antal børn indmeldte er faldet. Dette vil i en
indkøringsperiode, indtil der er flere børn indmeldte, betyde en ændret struktur i hverdagen
pga. færre børn og derfor færre medarbejdere.
Som opfølgning på den faktiske brug af skolefritidsordning er i øvrigt igangsat registrering
af fremmøde for alle alderstrin i SFO. Fremadrettet vil der således kunne samles op på,
hvor stort fremmødet er i forhold til antallet af indmeldte børn.
Private fritidstilbud
Administrationen har modtaget henvendelser fra borgere, der ønsker at oprette private
fritidstilbud. Der har ikke tidligere været private fritidstilbud i Hørsholm Kommune, og
administrationen har derfor undersøgt, hvad der skal til for at oprette private fritidstilbud.
Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om den vil tillade private fritidstilbud, derudover skal
Kommunalbestyrelsen beslutte de godkendelseskriterier, som skal gælde i Hørsholm
Kommune, hvis der skal være private fritidstilbud.
Det er forskelligt kommuner i mellem, om de tillader private fritidstilbud.
Administrationen lægger op til, at borgere og andre interessenter, der ønsker at oprette
private fritidstilbud udarbejder en businesscase. På den baggrund kan
Kommunalbestyrelsen i det konkrete tilfælde tage stilling til og træffe eventuel beslutning
om det skal være muligt at etablere private fritidstilbud i Hørsholm Kommune.
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Økonomi/personale
Afhængig af hvilket scenarie der vælges, kan der være en merudgift. Det skal politisk
besluttes, hvor en eventuel merudgift skal finansieres.

Sagens tidligere behandling
Børne- og Skoeudvalget 21. marts 2017.

Bilag
-

Antal indmeldte i SFO_indeværende og sidste skoleår

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-05-2017
Børne- og Skoleudvalget besluttede, at indstille overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, at der fra 1. august 2017 etableres SFO for 4.-6. klasse på alle
skoler til en månedlig takst på 980 kr. svarende til en merudgift på 564.100 kr. (scenarie
2)
Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at finansieringen sker udenfor
Børne- og Skoleudvalgets ramme i forbindelse med budgetrevision 3.
Børne- og Skoleudvalget besluttede, at muligheden for at oprette private fritidstilbud i
Hørsholm Kommune vurderes i hver enkelt sag ud fra en konkret business case.
Fraværende:
Alexander Jonsbak (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2017
Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt, idet
finansieringen dog besluttes i forbindelse med budgetrevision 3, herunder om
finansieringen sker inden for eller uden for Børne- og Skoleudvalgets ramme.
Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.
Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-06-2017
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.
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Kommunalbestyrelsen
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

11
17/4194
01.02.05P16
MPU - ØU - KB - Åben sag
19.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Anne Ulrik Westergaard

Forslag til Lokalplan 166 - Tæt-lav boligbebyggelse
ved Louis Petersensvej
Baggrund
Hørsholm Kommune offentliggjorde i midten af april 2017 vinderprojektet for det offentlige
udbud af Hannebjerg – Louis Petersensvej 11. Projektet er i strid med gældende
Byplanvedtægt nr. 19, som udlægger området til offentlige formål i form af plejehjem, og
kræver derfor udarbejdelse af en ny lokalplan. Forslag til Lokalplan 166 – Tæt-lav
boligbebyggelse ved Louis Petersensvej fremlægges til politisk behandling med henblik på
beslutning om offentlig fremlæggelse i perioden fra d. 26. juni 2017 til d. 20. august 2017.

Forslag
Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:
1) Forslag til Lokalplan 166 – Tæt-lav boligbebyggelse ved Louis Petersensvej sendes i
offentlig høring i perioden fra den 26. juni 2017 til den 20. august 2017.

Sagsfremstilling
Proces
Punktet forelægges Økonomiudvalget på møde d. 8. juni 2017, samme dag som Miljø- og
Planlægningsudvalgets ekstraordinære møde d. 8. juni 2017. Da møderne ligger så tæt,
ledsages punktet ikke af en udvalgserklæring fra Miljø- og Planlægningsudvalget i
Økonomiudvalgets dagsorden.
Mødeforløbet er begrundet i sagens karakter, der muliggør et optimeret tidsforløb for
lokalplanprocessen.
Såvel MPU´s og ØU´s udvalgserklæringer forventes indeholdt i KB-dagsordenen i
overensstemmelse med kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4 og 5.
Lokalplanområdets beliggenhed
Lokalplanområdet ligger centralt i det bebyggede miljø i den østlige del af Hørsholm
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Kommune. Lokalplanområdet er 10.565 m 2 stort og afgrænses mod øst af Louis
Petersensvej, mod syd og nord af boliger i form af åben-lav villabebyggelse, og mod vest af
et større grønt område, Nattergaleengen.
Lokalplanens formål
Lokalplanen har til formål at muliggøre ny anvendelse af området til boligformål i form af
tæt-lav boligbebyggelse i op til 2 etager.
Lokalplanen skal ligeledes sikre opfyldelse af kommunens kvalitetskrav til nye boligområder
ved at fastlægge regulerende bestemmelser for områdets udformning.
Lokalplan 166 aflyser ved endelig vedtagelse den gældende Byplanvedtægt 19.
Eksisterende forhold
Området indeholder en eksisterende plejehjemsbebyggelse opført i 1968.
Plejehjemsfunktionen blev nedlagt i 2012, da boligerne blev vurderet utidssvarende. På den
baggrund er det sidenhen besluttet, at bygningerne kan nedrives med henblik på at
udnytte områdets attraktive beliggenhed til en ny anvendelse til boligformål.
Områdets oprindelige terræn har skrånet forholdsvist jævnt fra Louis Petersensvej ned mod
det grønne område – et terrænfald på i alt ca. 10 meter. I forbindelse med det tidligere
plejehjemsbyggeri blev det naturlige terræn reguleret således, at plejehjemsbyggeriet
ligger på et plateau, to meter lavere end Louis Petersensvej, efterladende en stejl skrænt
mod det grønne område, Nattergaleengen.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for anvendelse til boligformål i form af tæt-lave boliger.
Ny bebyggelse må opføres i maks. 2 etager, med en bygningshøjde på maks. 8,5 m.
Der må maksimalt opføres ny bebyggelse svarende til en bebyggelsesprocent på 35 for
området under ét.
Lokalplanen fastlægger bestemmelser om bl.a. placering og udformning af ny bebyggelse,
materialevalg, opholdsarealer, terrænregulering samt parkerings- og adgangsforhold.
Projektet der ligger til grund for lokalplanen er udarbejdet af Dorte Mandrup Arkitekter for
den private bygherre.
Arkitektur
Den foreslåede bebyggelse består af op til 30 sammenbyggede boliger i 1-2 plan. Boligerne
er fordelt i mindre grupper – 3 grupper omkring hver sit fælles haveareal samt en
kantbebyggelse mod det grønne område, Nattergaleengen.
Boligernes tage er en kombination af tage med ensidig taghældning og flade tage, hvis
udformning varierer fra bolig til bolig. Dette medvirker til, at den samlede bebyggelse får et
skulpturelt og varieret udtryk.
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Det gennemgående materiale i bebyggelsen vil være enten teglspån eller naturskifer på
både facader og tage med ensidig taghældning. Som kontrast hertil skal indgangspartier,
vinduer mm. udføres med olieret hårdttræ og glas. Dvs. materialer, der patinerer smukt,
og som skal medvirke til at give bebyggelsen en særegen karakter.
Vandrette tagflader skal anvendes til tagterrasser eller beplantes med sedum.
Terræn
Lokalplanen fastlægger, at det eksisterende terræn skal udjævnes, således at der opstår et
mere jævnt fald fra Louis Petersensvej mod Nattergaleengen, i form af terrasseringer – et
niveau for hver af de fire boligenklaver.
Adgangsforhold og parkering
Den eksisterede vejadgang til området fra Louis Petersensvej fastholdes, og herfra
etableres en stamvej langs områdets nordlige afgrænsning.
Fra stamvejen udgår 4 stikveje til betjening af de enkelte boliger.
Parkering skal etableres dels i forbindelse med stamvejen, dels som længdeparkering ved
stikvejene og/eller garager integreret i boligbebyggelsen.
Fri- og opholdsarealer
Til hver enkelt bolig skal der etableres privat udendørs opholdsareal i form af have/terrasse
på terræn og tagterrasser.
For 3 af boliggrupperne skal der desuden etableres fælles haverum og fælles frugthaver
imellem boligerne.
I lokalplanområdets nordvestlige hjørne skal der desuden etableres et fælles opholdsareal
for den samlede bebyggelse med indretning af et fælles legeområde.
Stiforbindelser
I forlængelse af stamvejen etableres en stiforbindelse videre til Nattergaleengen, med
offentlig adgang, således at man til fods kan bevæge sig fra Nattergaleengen via stamvejen
videre til Hannebjerg.
Langs områdets sydlige afgræsning etableres en gangsti til intern forbindelse mellem
boliggrupperne.
Justering af projektet i forhold til konkurrenceforslaget
Stiforbindelse
I konkurrenceforslaget er en stiforbindelse med offentlig adgang placeres langs grundens
sydlige afgrænsning. I forbindelse med Dorte Mandrups videre bearbejdning af
konkurrenceforslaget, har det vist sig at denne placering ikke giver de bedste betingelser
for offentlig adgang, da stien kommer til at forløbe langs facaden på de fire boliger som
ligger længst mod syd. I lokalplanområdets sydøstlige hjørne bliver stien tilmed ledt
igennem en meget snæver passage afgrænset af en boligfacade mod nord og en høj
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skrænt mod syd. Det er derfor tvivlsomt hvor mange, der ikke har ejerskab til område, som
vil benytte denne forbindelse til Nattergaleengen.
Det forslås derfor, at der etableres en alternativ stiforbindelse med offentlig adgang i
forlængelse af stamvejen til Nattergaleengen, således at man til fods kan bevæge sig fra
Hannebjerg og Louis Petersensvej via stamvejen og stien til Nattergaleengen.
Stiforbindelsen, med den oprindelige placering langs lokalplanområdets sydlige
afgrænsning, bevares, men som en intern sti til boligbebyggelsen.
Forhold til anden planlægning
Naturbeskyttelsesloven
Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af to beskyttelseslinjer afledt af to
nærliggende gravhøje, bl.a. bronzealderhøjen Hannebjerg beliggende umiddelbart over for
lokalplanområdet på den anden side af Louis Petersensvej.
Idet lokalplanområdet ligger inden for det allerede bebyggede miljø og byudviklingen
muliggjort i nærværende lokalplan i anvendelse og omfang ikke vil adskille sig fra den
øvrige bebyggelse i området, vurderes udviklingen, der muliggøres ved lokalplanen ikke at
have betydning for oplevelsen af fortidsminderne.
Boligbebyggelsen, som muliggøres i lokalplanen, vil fortsat sikre uhindret udsyn fra
Hannebjerg, øst for Louis Petersensvej, hen over boligbebyggelsen mod Nattergaleengen.
Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18, der foreskriver en
beskyttelseszone på 100 m omkring synlige fortidsminder. Fristen for at indgive
bemærkninger i forbindelse med høring er d. 1. juni 2017.
Kommuneplan 2013 - 2025
Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 1.O5, Hannebjerg i Kommuneplan 20132025. Rammens anvendelse er boliger og offentlige formål.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, men i forbindelse med
kommuneplanrevisionen 2017 ændres anvendelsen til at være rent boligformål og fra Oramme område til B-ramme område.
Byplanvedtægt 19
Lokalplanområdet er i dag omfattet af Byplanvedtægt 19, hvori området er udlagt til
offentlige formål i form af plejehjem. Byplanvedtægten vil blive aflyst i sin helhed i
forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen, da lokalplanområdet er det eneste
tilbageværende område Byplanvedtægt 19 er gældende for.
Miljøvurdering
Lokalplan 166 er screenet i henhold til Lov om Miljøvurderinger af planer og programmer.
Der er vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af miljøvurdering.

Kommunalbestyrelsen Mandag den 19-06-2017

Side 34

Kommunikation
Forslag til Lokalplan 166 – Tæt-lav boligbebyggelse ved Louis Petersensvej sendes i
offentlig høring i perioden fra den 26. juni 2017 til den 20. august 2017.
I forbindelse med høringsperioden inviterer bygherre naboerne til et orienteringsmøde om
projektet.

Bilag
-

FORSLAG - Lokalplan 166 Tæt-lav boligbebyggelse ved Louis Petersensvej.pdf

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 08-06-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte administrationens indstilling, idet den offentlige
høringsperiode starter d. 21. juni 2017 og slutter d. 20. august 2017. Der inviteres til
orienteringsmøde torsdag d. 22. juni kl. 16.00 – 18.00 på stedet.
Fraværende:
Ove Petersen (V), Troels Moe (I)

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2017
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.
Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-06-2017
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.
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Kommunalbestyrelsen
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Sagsforløb:
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12
17/6451
06.02.02K08
MPU, ØU, KB - Åben sag
19.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Susanne Stegenborg

Søvang - Igangsætning af arbejdet med
omklassificeringen af vandløbet
Baggrund
Der er i budgettet afsat 200.000 kr. i 2017 til renovering af den dårlige del af
rørstrækningen på de rørlagte vandløb på Søvangssystemet
Arbejdet går i gang snarest. Derfor anmodes udvalget om at frigive bevillingen.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Miljø - og Planlægningsudvalget indstiller til
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at frigive den afsatte bevilling på 200.000 kr. til
renovering af rørstrækning på Søvangssystemet

Sagsfremstilling
Ved udvalgets møde den 16. marts 2016 besluttede udvalget at optage Søvangssystemet
som et kommunalt vandløb. Der blev ved denne lejlighed afsat 200.000 kr. til bevilling i
2017 til renovering af de rørstrækninger på vandløbet, der er i dårlig forfatning.
Beslutningen blev endelig vedtaget ved Kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2016,
og efterfølgende er der i budgettet afsat de nødvendige midler.
Da arbejdet med renovering af vandløbssystemet ønskes i gangsat snarest, ønskes
bevillingen på de 200.000 kr. frigivet.
Søvangssystemet er vist på kortudsnittet herunder. De strækninger, der er i dårlig
forfatning, er vist med pink og grøn. Det er strækningerne imellem dels Kohavedammen og
Kodammen og dels strækningen fra Kohavedammen og til rørledningen fra Kodam til
Dronningedammen.
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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
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Politikområde:

Anlæg
Politikområde:

I alt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)
Politikområde: 071053

200.000

Politikområde:

I alt

200.000

Kommunikation
I forbindelse med gennemførelsen af arbejdet vil berørte parter blive informeret.

Sagens tidligere behandling
Søvangssystemet er flere gange behandlet i udvalget dels for klarlægning af, om
vedligeholdelsen af vandløbet er en kommunal opgave og dels for vurdering af, om
vandløbet skulle optages som et kommunalt vandløb.
Den seneste behandling, hvor udvalget besluttede at optage vandløbet som et kommunalt
vandløb, og hvor der blev afsat 200.000 kr. til renovering af rørstrækninger i dårlig stand,
var:
Miljø- og Planlægningsudvalget den 16. marts 2016
Økonomiudvalget den 13. april 2016
Kommunalbestyrelsen den 25. april 2016

Bilag
-

Dagsordenspunkt fra KB beslutning den 25.04.16 fra sag 16/1590

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 17-05-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt
Fraværende:
Thorkild Gruelund (C), Ove Petersen (V)
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Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2017
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.
Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-06-2017
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.
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13
15/6725
01.02.03P15
MPU - ØU - KB - Åben sag
19.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Rikke Krogsgaard Jakobsen

Forslag til Kommuneplan 2017-2029
Baggrund
Kommuneplanen beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for de næste 12 år.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 konkretiserer de temaer, som Kommunalbestyrelsen
præsenterede i plan- og bæredygtighedsstrategien »Strategi 2015«, og er samtidig
kommunens strategiske arbejdsredskab, der koordinerer og prioriterer arealanvendelsen i
kommunen. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år.
I henhold til planlovens § 11 præsenteres i dette dagsordenspunkt forslag til Kommuneplan
2017-2029, med henblik på offentlig fremlæggelse. Forslaget er udarbejdet som en
temarevision af Kommuneplan 2017- 2029, og kan ses på hjemmesiden
www.forslag.kommuneplan.horsholm.dk

Forslag
Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen anbefaler:
-

at godkende forslag til Kommuneplan 2017-2029 til offentlig fremlæggelse i
perioden fra den 23.6 til den 1.9 2017.
at der i perioden afholdes et borgerarrangement, fx en byvandring med fokus
på kommunens planlægningsmæssige interesser. Eventuelt i uge 26 eller i uge 32.

Sagsfremstilling
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 udgør et element i arbejdet med at konkretisere
kommunens vision. Hørsholm vil begejstre. Vi vil skabe inspirerende og grønne rammer,
åbne og inddragende fællesskaber og intelligente, effektive og bæredygtige løsninger.
Med Strategi 2015 blev det besluttet kommuneplanen skulle revideres delvist i form af en
temarevision. De fem temaer, der danner grundlaget for revisionen af forslag til
Kommuneplan 2017-2029, er:
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Boliger og byliv
Kultur- og fritidsliv
Handels- og erhvervsliv
Kysten
Naturen

På baggrund af denne beslutning er kommuneplanen revideret. Der er i forbindelse med
revisionen desuden foretaget en omstrukturering af indholdet i den resterende del af
kommuneplanen. Denne omstrukturering har ikke medført væsentlige ændringer i de dele
af kommuneplanen, der ikke var omfattet af tema-revisionen.

·
·
·
·

Struktur i forslag til Kommuneplan 2017
Kommuneplanen skal på grundlag af en samlet vurdering af udviklingen i kommunen
fastlægge:
hovedstruktur, som angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i
kommunen,
retningslinjer for arealanvendelsen
rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen
kortbilag, hvor de afgrænsede områder, der knytter sig til kommuneplanens retningslinjer
og rammer vises
Kommuneplan 2017-29 er opbygget i 3 afsnit; vision, mål og retningslinjer og rammer for
lokalplanlægning:
Vision
Den første del af kommuneplanen består af en vision, der i kort form beskriver de
målsætninger for udviklingen, der er grundlag for kommuneplanen. Denne del beskriver
desuden Hørsholm Kommunes rolle i større sammenhænge, ligesom forholdet til væsentlige
politikker og samarbejder beskrives.
Mål og retningslinjer
I dette afsnit er kommunens hovedstruktur sammenholdt med retningslinjer for
arealanvendelse. Således er de overordnede mål for udviklingen og retningslinjer for
arealanvendelsen lagt sammen.
Mål og retningslinjeafsnittet består følgende temaer:
Bosætning og byudvikling
Erhverv og Turisme
Detailhandel
Kulturarv
Offentlig Service
Landskab og natur
Den grønne struktur og friluftsliv
Den blå struktur og klima
Infrastruktur og tekniske anlæg
Støj
Hvert tema indeholder en række undertemaer, der hver især indeholder målsætninger,
redegørelse, kortbilag over arealanvendelsen samt retningslinjer for denne
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arealanvendelse. På denne måde er der en klar forbindelse fra målsætningerne for de
enkelte områder til deres udmøntning på kortbilag og retningslinjer.
Rammer for lokalplanlægningen
Kommuneplanen skal indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de
enkelte dele af kommunen. Rammerne skal udgøre et fyldestgørende grundlag for
vurderingen af, om indholdet i en lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen.
Rammerne skal derfor være så præcise med hensyn til angivelse af anvendelse,
bebyggelsens art og omfang mv. samt den geografiske afgrænsning, at det umiddelbart
fremgår, hvilke lokalplanbestemmelser, der kan fastsættes.
Væsentlige ændringer
Kommuneplan 2017-29 bygger i stort omfang på en videreførelse af Kommuneplan 201325. Enkelte temaer er justeret og tilpasset nye love, overordnet planlægning med mere, og
der er oprettet enkelte helt nye temaer.
1. Følgende væsentlige tilføjelser er foretaget:
Tilvejebringelse af en fortætningsstrategi, der skal danne grundlag for at byudvikling i
Hørsholm Kommune skal ske med fokus på styrker i det byggede miljø, herunder særligt:
arkitektur, kulturarv, byrum, bevægelse og natur.
2. Følgende væsentlige justeringer er foretaget i detailhandelsstrukturen:
Der er foretaget ændringer i detailhandelsstrukturens fysiske afgrænsning og rammer.
Samlede detailhandelsrammer og bestemmelser om butiksstørrelser er uændrede.
For bydelscentrene Kokkedal og Rungsted er der foretaget udvidelse af centrenes fysiske
udstrækning. Dette skyldes, at det ikke inden for den tidligere afgræsning af
bydelscentrene har været muligt at realisere hverken tildelte butiksstørrelser eller samlet
detailhandelsramme. Samtidig betyder den udvidede afgræsning, at bydelscentrenes
rammebestemmelser nu i højere grad kan understøtte realisering af potentialerne i kraft af
begge centres stationsnære beliggenhed. Der gives ikke mulighed for mere detailhandel.
For lokalcentrene er antallet af centrene nedbragt fra 6 til 5 centre. Baggrunden herfor er,
at det tidligere lokalcenter Alsvej/Ørbækvej er overgået til status som enkeltstående butik
til områdets lokale forsyning efter en konkret vurdering. For de øvrige lokalcentre er disse
nu udskilt i særskilte centerrammer - 1.C5, 1.C6, 1. C7, 1.C8 samt 2.C2 - med henblik på
opnå en administrativ forenkling, der afspejler de faktiske forhold.
3. Følgende væsentlige tilføjelser er foretaget iht. til statens interesser i planlægningen
2017:




Tilvejebringelse af retningslinjer vedr. digital infrastruktur,
herunder antennemaster.
Tilvejebringelse af retningslinjer og retningslinjekort vedr. Det
Grønne Danmarkskort. (kort består af eksisterende udpegninger)
Tilvejebringelse af retningslinjer og retningslinjekort vedr.
Grundvand og drikkevand. (kort består af eksisterende
udpegninger)
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Tilvejebringelse af retningslinjer og retningslinjekort vedr.
Vandløb og søer. (kort består af eksisterende udpegninger)

4. Følgende væsentlige justeringer er foretaget i rammestrukturen:





I afsnittet om de generelle rammer er der foretaget ændringer og
justeringer med henblik på at opnå en administrativ forenkling.
For rammeområderne 1.B2 – Johannevej, Selmersvej m.fl. samt
2.B4 - Gøgevangskvarteret der er uplanlagte områder, foreslås
det maksimale antal etager ændret fra 1 etage + udnyttet
tagetage til 2 etager. Således at der er en overensstemmelse
med bygningsreglementets bestemmelser vedr. højder i åben-lav
boligområder, samt større arkitektonisk råderum. Der vil fortsat
være servitutter der indskrænker mulighederne.
For Hørsholm Bymidte er rammestrukturen administrativt
forenklet således, at bymidten nu består af 3 rammeområder
mod tidligere 7. Herudover er afgrænsningen tilpasset således, at
den retvisende afspejler bymidtens udstrækning ved indlemning
af områder ved Usserød Kongevej.

Alle ændringer fremgår detaljeret af bilag 1.
Miljøscreening
Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommuneplanen miljøvurderes.
Miljøvurderingen er begrænset til de dele, som indeholder ændringer i forhold til den
gældende planlægning.
Planændringerne er gennemgået og væsentlige ændringer miljøscreenet. Herunder
tilføjelse af fortætningsstrategi, justeringer i detailhandelsstrukturen, tilføjelse af afsnit
vedr. digital infrastruktur og justeringer i rammestrukturen.
På baggrund heraf konkluderes det, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en egentlig
miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (LBK nr. 425 af 18/05/2016), da ændringerne ikke medfører væsentlig
indvirkning på miljøet.
Screeningen har været sendt til udtalelse ved de berørte myndigheder. Miljøscreeningen
fremgår af bilag 2, der er ingen bemærkninger fra de berørte myndigheder.
Forslag til den videre tidsplan
Juni- Aug 2017:
Offentlig høring, evt. med borgerarrangement.
Okt - Nov 2017:
Behandling af høringssvar i kommunalbestyrelsen med henblik på
godkendelse
Dec 2017:
Offentlig bekendtgørelse
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Bilag
-

Bilag 1 - Oversigt over rettelser
Bilag 2 - Miljøscreening_KP17

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 17-05-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt.
Fraværende:
Thorkild Gruelund (C), Ove Petersen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2017
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.
Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-06-2017
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.
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Kommunalbestyrelsen
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

14
17/1330
00.07.00P00
KB - Åben sag
19.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Anja Sahan

Spørgetid efter KB
Baggrund
Der var ingen spørgsmål.
Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.
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Kommunalbestyrelsen
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

15
17/7798
25.45.00S00
ØU - Lukket sag
19.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Sune Johansson

Inddrivelse af fortrinsberettigede krav
Baggrund
Kommunerne fik pr. 1. februar 2017 lov til selv at inddrive fortrinsberettigede krav.
Baggrunden var at Skats system EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem) i september 2015 blev
lukket ned, da det var behæftet med væsentlige og alvorlige fejl.
Fortrinsberettigede krav oversendt til SKAT før ovenstående skæringsdato, inddrives af
SKAT.
Ved at foretage udlæg får kommunen sikkerhed i skyldners ejendom for denne gæld til
kommunen. Når kommunen har foretaget udlæg (udlægsforretning), kan kommunen få
skyldners ejendom sat til salg på en tvangsauktion.
I det følgende redegøres for behovet for tilførsel af ressourcer til området, så Kommunen
kan løse denne opgave.

Forslag
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:
-

at der gives en tillægsbevilling på 400.000 kr. i 2017 og 900.000 kr i 2018 til 2021
til ansættelse af to inddrivelsesmedarbejdere, der sammen med Opkrævningsteamet
kan forberede og løse den forestående opgave med inddrivelse af fortrinsberettiget
gæld.

Sagsfremstilling
En ny opgave
Regeringen indgik den 11. april 2016 en aftale med KL om tiltag vedr. inddrivelsen af
kommunale restancer. Af aftalen fremgår, at regeringen i efteråret 2016 skulle fremsætte
lovforslag om, at kommunerne overtager inddrivelsesopgaverne vedr. udlæg og begæring
af tvangsauktion for nye, fortrinsberettigede krav.
Kommunerne fik ved vedtagelsen af Lov nr. 114 af 31/01/2017 ”Lov om ændring af lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og
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afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat (Overdragelse af inddrivelsesopgaven
vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne)” mulighed for at
inddrive fortrinsberettigede krav pr. 1/2 2017.
Der er også i loven skabt hjemmel for at kommunerne kan samarbejde om at løse
opgaven. Det forventes at opgaven igen overgår til Skat i 2021, når et nyt fælles
inddrivelsessystem er etableret.
Det fremgår af lovforslaget, at kommunerne kompenseres med i alt 35 årsværk (18,2
millioner kroner) igennem DUT som følge af forhandlingerne mellem KL og Staten for
overtagelsen af opgaverne.
Hvad er fortrinsberettigede krav?
En række krav er rettet mod en fast ejendom og er tillagt fortrinsret. Det betyder, at kravet
hæfter på en fast ejendom og har prioritet foran alle andre rettigheder over ejendommen,
hvis kommunen foretager udlæg inden udløbet af 2 år og 3 måneder.
Ved at foretage udlæg får kommunen sikkerhed i skyldners ejendom for denne gæld til
kommunen. Når kommunen har foretaget udlæg (udlægsforretning), kan kommunen få
skyldners ejendom sat til salg på en tvangsauktion.
Oversigt over typiske krav rettet mod fast ejendom, der er tillagt fortrinsret:












Ejendomsskat
Vand – vedligeholdelse
Vej og fortov – anlæg
Vej og fortov – vedligeholdelse
Vej – renholdelse, snerydning mv.
Bortskaffelse af affald – renovation
Rottebekæmpelse
Gebyr – byggesagsgebyr
Skorstensfejning
Hegnssyn

Hvordan kan opgaven løses?
Overordnet proces for ny inddrivelsesopgave:
1. Første Rykker sendes.
2. Anden Rykker sendes med oplysning om at betales restancen ikke, vil der dernæst blive
fremsendt en underretning.
3. Underretning sendes (en orientering om, at forestående udlægsforretning)
Kommunalbestyrelsen Mandag den 19-06-2017

Side 47

4. Udlægsforretning
5. Sag oversendes til advokat m. henblik på tvangsauktion (ejer orienteres)
6. Advokat sender sagen til fogedretten som foretager tvangsauktion
Skøn i forhold til ressourceforbrug:
Inddrivelse af fortrinsberettigede krav er en ny opgave og det er derfor svært at forudsige,
hvor mange ressourcer denne kræver.
Nuværende normering i Opkrævningen er 37 timer fordelt på 2 medarbejdere.
Den nye opgave skønnes til et øget ressourceforbrug i opstartsfasen og kan efterfølgende
evt. tilrettes. Mange af processerne vil være manuelle da systemunderstøttelsen af den nye
inddrivelsesopgave er minimal.
Det vurderes, at der bør tilføres 2 fuldtids medarbejdere, til at løfte opgaven. I løbet af det
første år vil det være muligt at give et mere korrekt skøn på normering baseret på
indholdet i den nye opgave samt IT understøttelse heraf.
Dette skøn er baseret på oplysninger fra Allerød Kommune, indhentet telefonisk den 11/5
2017.
Allerød Kommune har oplyst, at de har indført en tidlig forøget indsats på området. De har
således allerede foretaget udlæg vedrørende fortrinsberettigede krav fra 2015 for at sikre
at fortrinsretten ikke overskrides.

* Kilde: Horsholm.dk
** Kilde: alleroed.dk
*** Telefonisk modt.opl.fra medarb. Lisbeth Verling i Allerød Kommune den 11/5 2017
Det har ikke været muligt at lave en business case, der viste, at et givet antal
medarbejdere vil kunne øge det inddrevne beløb i forhold til hvad kommunen normalt får
ind ved at lade Skat håndtere inddrivelsen. De erfaringer der er på området, kan kun vise,
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at pengene kommer hurtigere ind, end hvis der ikke gøres en kommunal indsats, men ikke,
at der nødvendigvis kommer flere penge ind.
Der er dog stor sandsynlighed for, at en øget indsats på området vil føre til et øget
provenu.
2 løsningsforslag
Kommunen står selv for inddrivelsen:
Forslaget er baseret på ovenstående ressourcevurdering og handler om at Hørsholm
kommune selv står for inddrivelsen og ansætter det fornødne personale til at løse opgaven.
Opgaven løses af en anden kommune:
Forslaget handler om, at Hørsholm kommune betaler en anden kommune for at løse
opgaven. Gentofte og Helsingør kommuner har begge tilbudt at bistå med at løse opgaven.
Det har endnu ikke været muligt at få et konkret bud på hvad det evt. skal koste hvis hhv.
Gentofte eller Helsingør skal løse opgaven.
Opmærksomhedspunkter:
I det følgende er en række opmærksomhedspunkter opridset i forhold til de to forslag:
Ved at løse opgaven ”hjemme” vil der være mulighed for at optimere arbejdsgangene.
Opkrævningen er et område, hvor styrket indsats kan nedbringe restancerne og mindske
tab. Andre kommuner har haft stor succes ved at ansætte ekstra medarbejdere til, at
kontakte borgere telefonisk og derved indgå en afdragsaftale og samtidig udsætte
forældelsesfristen på 3 år ved simle krav der ikke er fortrinsberettigede. Derudover er det
en god signalværdi overfor borgerne at have en stærk og effektiv opkrævning i Hørsholm
Kommune.
Forudsætninger der skal opfyldes:







Der skal udpeges en bemyndiger til at udstede bemyndigelser til
den/de personer som skal varetage denne opgave (oplysningerne
sendes til fogedretten)
Samarbejde og kontrakter skal indgås med advokatfirma
(herunder skal der indhentes tilbud over service og omkostninger
for borgerne og træffes beslutning herom)
Oprydning i uafsluttede opgaver, bunker, afstemninger mv. skal
være løst inden igangsætning af underretninger (herunder,
samarbejde med Center for Teknik) i forbindelse med håndtering
og orientering om ejerskifter.
Der skal udarbejdes nye breve og arbejdsgange i forbindelse med
udlægsforretning mv.

Hvis opgaven skal løses af Gentofte, Helsingør eller i samarbejde med en tredje kommune,
skal man være opmærksom på følgende:
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Systemsnitflader (Det er kun Gladsaxe Kommune der på Sjælland
anvender samme debitorsystem som Hørsholm Kommune)
Kompetenceudvikling i Hørsholm Kommunes debitor system (da
f.eks. Helsingør anvender KMD debitor)
Henvendelser til Hørsholm Kommune (hvordan håndteres f.eks.
fremmøder, digital post, opringninger mv.)
Mødested for udlægsforretning (hvor skal borgeren møde op?)
Opfølgning og måling for restancer på inddrivelse af
fortrinsberettiget krav

Ved at få opgaven løst ved anden aktør vil det ikke belaste den nuværende Opkrævning i
samme omfang som, hvis opgaven løses dér.
Det skønnes dog alligevel, at der vil være et stort ressourceforbrug på at udrede sager og
bidrage med diverse oplysninger som ikke umiddelbart er at finde via systemerne men er
intern viden på tværs af organisationen (herunder Center for Teknik).
Det skønnes også, at der vil være tilfælde, hvor borgere kontakter Hørsholm Kommune for
uafklarede spørgsmål i forbindelse med en evt. udlægsforretning, som herefter skal stilles
videre via telefonen, mail eller personligt fremmøde til den kommune der varetager
opgaven.
Der vil muligvis også kunne opstå tvivlsspørgsmål, om hvor udlægsforretningen vil foregå,
hvis dette ikke kommer til at ske på Hørsholm Rådhus.
Skats udfordringer med Inddrivelsen, udover manglende lovlig understøttelse af
EFI/systemet, handlede også om manglende adgange systemerne imellem. Denne
udfordring vil kunne opstå igen, hvis opgaven flyttes ud af huset.
Kan opgaven løses af private (konkurrenceudsættes)?
Da der som udgangspunkt er tale om en myndighedsopgave kan kommunen ikke delegere
hele opgaven til en privat virksomhed. Delegation af kompetence til at træffe
afgørelser/udføre myndighedsopgaver kræver udtrykkelig lovhjemmel, som ikke findes i
den gældende lovgivning. Hvis dele af opgaven – den udførende del, fx udsendelse af breve
og gennemførelse retshandlinger ved de almindelige domstole – ønskes udført at private
firmaer, er der adgang til dette inden for gældende lovgivning. Hvis denne mulighed bliver
aktuel er en yderligere afklaring af den samlede økonomi nødvendig.

Økonomi/personale
Hvis forslag om at kommunen selv står for inddrivelsen vælges, vil der skulle afsættes
midler til ansættelse af det nødvendige personale.
Hvis forslaget om at en anden kommune står for inddrivelsen vælges, kommer betalingen
til at afhænge af hvor mange sager der identificeres og følges til dørs.
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Bevillingsskema
Beløb hele kr.
Tillægsbevilling

Indeværende Overslagsår Overslagsår Overslagsår Overslagsår
år
2018
2019
2020
2021

Drift
Politikområde: 80
(Politik Udvikling
og Borgerservice)
I alt

400.000

900.000

900.000

900.000

900.000

400.000

900.000

900.000

900.000

900.000

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2017
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.
Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-06-2017
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.
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Kommunalbestyrelsen
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

16
17/7827
03.02.00G00
ØU-KB - Lukket sag
19.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Cigdem Koyuncu

Salg af Gyngehesten til boligformål
Baggrund
Administrationen har fra Danske Funktionærers Boligselskab, c/o Domea modtaget en
ansøgning om opførsel af almene familieboliger på Gyngehest-ejendommen.

Forslag
Administrationen foreslår,
1. at det principielt besluttes at etablere almene familieboliger på
Gyngehest-ejendommen,
2. at det i konsekvens heraf principielt besluttes, at de almene
familieboliger
a. i videst muligt omfang skal tilgodese arkitektoniske,
brugsmæssige, driftsmæssige, miljømæssige og tekniske
hensyn, og
b. at kommunen skal have den sædvanlige anvisningsret til
hvert fjerde ledige bolig, og
3. at det principielt besluttes, om valg af køber/bygherre
a. skal ske blandt alle almene boligorganisationer,
b. skal ske blandt de almene boligorganisationer med
hjemsted eller afdeling i Hørsholm Kommune eller
c. skal være Danske Funktionærer Boligselskab, c/o Domea
på baggrund af den tilsendte ansøgning, jf. bilag.
4. at det principielt besluttes, at kommunalbestyrelsen vil være
sindet efterfølgende at fremme en udviklingsproces, herunder
igangsætning af lokalplanproces, der sigter mod et at skabe et
sammenhængende projekt for Gyngehest-ejendommen og
naboejendommen (autoforhandler), således at et samlet projekt
vil indeholde både private og almene boliger, med de almene
boliger placeret på kommunens ejendom.
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Sagsfremstilling
Behov for flere almene familieboliger
Det er administrationens vurdering, at der er stor efterspørgsel efter lejeboliger, herunder
almene familieboliger i Hørsholm Kommune.
Før Kommunalbestyrelsen giver tilsagn til opførsel af almene boliger, skal
Kommunalbestyrelsen vurdere om der er behov for boligerne. Vurderingen skal ske ud fra
en samlet vurdering af boligsituationen i området, hvor boligerne ønskes opført, og om der
er behov for nye støttede boliger, jf. almenboligloven § 104.
Den kommunale anvisningsret
Den almene boligorganisation skal efter kommunens bestemmelse stille hver fjerde ledige
almene familiebolig til rådighed for kommunens løsning af påtrængende boligsociale
opgaver, jf. almenboligloven § 59.
Domea har forskellige forslag til variation af boligstørrelser og anfører, at projektet bør
rumme en variation af boligstørrelser, som aftales med Hørsholm Kommune. Der foreslås
opførsel af ca. 24 boliger af gennemsnitlig 90 m2.
Personkredsen i Hørsholm Kommune, som bliver anvist til en almen familiebolig, er
hovedsageligt borgere på akutboliglisten, som særligt er enlige forældre med 1 barn eller
flere med relativt lav indtægt, eller unge personer. Herudover kommer flygtninge, som
kommunen skal permanent boligplacere iht. integrationsloven.
Boliger af den Domea foreslåede største størrelse på 105 m 2 vil betyde en relativt høj
husleje. Administrationen anser derfor benyttelse af kommunens anvisningsret til at være
begrænset i forhold til Domeas forslag om de store boliger.
En variation med boligtyper af mindre størrelse og dermed lavere husleje og flere
værelsesrum vil i betydelig grad opfylde behovet for personkredsen, som akut har brug for
en permanent bolig.
Det kommunale grundkapitallån og maksimumsbeløb
Træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om opførsel af almene familieboliger, skal
kommunen bidrage økonomisk med bl.a. kommunalt grundkapitallån. Den kommunale
grundkapitallån er nedsat til 10% af anskaffelsessummen frem til udgangen af 2018,
hvorefter grundkapitallånet, ifølge gældende lovgivning vil være 14%, jf. almenboligloven §
118 a.
Maksimumsbeløbet for almene familieboliger i Hovedstadsregionen for år 2017 er 22.890
kr.+ 1.150 kr. (energitillæg for etagebyggeri) = 24.040 kr. pr. m2.
Af den fremsendte ansøgning fra Domea vil byggeriet udgøre ca. 2160 m 2 (24 boliger *
gennemsnitligt 90 m2) hvorfor maksimumsbeløbet for det tilsendte projekt vil være ca. 52
mio. kr. (24.040 kr. * 2160 m2 = 51.926.400 mio. kr.).
Det kommunale grundkapitallån vil i 2017 udgøre 10% af maksimumsbeløbet, dvs. ca. 5,2
mio. kr. Dette beløb skal Hørsholm Kommune kunne udbetale ved tilsagnet om opførsel af
boligerne (Kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema A). På det foreliggende
lovgrundlag vil det kommunale grundkapitallån i år 2019 udgøre 14%.
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Salg af Gyngehest-ejendommen
Gyngehest-ejendommen, matr.nr. 2i, Usserød By, Hørsholm, beliggende på Usserød
Kongevej 45, 2970 Hørsholm, som ejes af Hørsholm Kommune, skal sælges til en almen
boligorganisation for at der kan opføres almene familieboliger.
I ansøgningen fra Domea lægges det til grund (med forbehold for nedrivningsudgiften), at
købesummen for Gyngehest-ejendommen vil udgøre op til 4.000 kr. inkl. eventuel moms
pr. m2 bruttoetageareal (nyopført byggeri), hvorfor ejendommens købspris vil udgøre ca.
8.6 mio. kr. på baggrund af det anførte projekt (4000 kr. * 2160 m2 =. 8.640.000 kr.).
Det kan i denne forbindelse oplyses, at købesummen for Møllehusgrunden udgjorde 4.048
inkl. moms pr. m2 bruttoetageareal (nyopført byggeri), og hvor kommunen bekostede
nedrivning.
Den offentlige ejendomsværdi for Gyngehest-ejendommen er 5.050.000 kr.
Det forudsættes, at der senere træffes beslutning om, hvorvidt enten Hørsholm Kommune
eller Domea nedriver den eksisterende bygning på ejendommen.
Det følger af kommunestyrelseslovens § 68, at der ikke er pligt til offentligt udbud ved salg
af ejendommen til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til almenboligloven.
Som udgangspunkt skal kommunen sælge ejendommen til markedsprisen, og kommunen
skal udfolde rimelige bestræbelser på at fastslå denne markedspris. Støttebekendtgørelsens
regler skal iagttages i forhold til den almene boligorganisations købesum, jf. §§ 9 og 10.
Særskilt sag forelægges til politisk behandling vedrørende købesum og øvrige vilkår.
Valg af bygherre
Almenboliglovgivningen kræver ikke udbud af bygherrerollen / grundkapitalen. Kommunen
kan frit vælge, hvilken almen boligorganisation der skal have kommunal grundkapital
(godkendt skema A) – under overholdelse af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger
om saglighed, lighed, proportionalitet mv. Kommunen kan altså på basis af dialog og
forhandling selv beslutte, hvem kommunen vil have til at opføre nybyggeri – hvem der er
den mest velegnede bygherre til det planlagte byggeri, således at den færdige bygning
bliver tilfredsstillende i arkitektonisk, brugsmæssig, miljømæssig, teknisk og økonomisk
henseende. Det vil ligeledes være relevant at lægge vægt på, om bygherren efterfølgende
vil kunne drive byggeriet hensigtsmæssigt, herunder samarbejdsmulighederne omkring
kommunens sociale boligplaceringer.
I denne forbindelse skal det nævnes, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i brev af 15.
december 2014 til landets kommunaldirektører har henledt kommunernes opmærksomhed
på, at der er konkurrencemæssige udfordringer i den almene boligsektor, og at
kommunerne har en vigtig rolle i forhold til at skabe konkurrence mellem de almene
boligorganisationer, jf. bilag.
Pt. er der 3 almene boligorganisationer med hjemsted i Hørsholm Kommune og 1 almen
boligorganisation med hjemsted udenfor kommunen, men med en afdeling i kommunen.
Det drejer sig om følgende:
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Hørsholm almene Boligselskab, i alt 1.967 boliger i Hørsholm Kommune
Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, i alt 1.030 boliger, heraf 377 boliger i Hørsholm
Kommune
Boligforeningen Reichhardtsti, i alt 50 boliger i Hørsholm Kommune
Danske Funktionærers Boligselskab, i alt 2.364 boliger, heraf 30 boliger i Hørsholm
Kommune. Herudover har kommunen valgt Danske Funktionærers Boligselskab til at opføre
28 nye almene familieboliger på Møllehusgrunden.
Planlægning og udvikling af ejendommen til boligformål
Administrationen har i sammenhæng med henvendelsen fra Domea kontakt med en
potentiel køber af naboejendommen (autoforhandler), der har indgået betinget købsaftale
om ejendommen. Intentionen er at skabe et sammenhængende projekt med udgangspunkt
i, at der kan ske en samlet udvikling af Gyngehest-ejendommen og naboejendommen til
boligformål. Det samlede projekt vil indeholde både private og almene boliger, med de
almene boliger placeret på kommunens ejendom.
Udvikling af ejendommene vil tage udgangspunkt i kommuneplanens rammebestemmelser
for området, herunder bebyggelsesprocent, antal etager og parkeringsnorm.
Gyngehesten er endvidere omfattet af bevarende Lokalplan 143.
Inden igangsætning af egentlig lokalplanproces, skal kommunalbestyrelsen godkende et
konkret projekt. Sag om købsaftale, tids- og proces mv. vil blive forelagt på baggrund af
konkret projekt.

Bilag
-

Bilag 1: Ansøgning fra Domea om opførsel af almene familieboliger
Bilag 2: Brev fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Bilag 3 - præciseringer til ØU-beslutning af 8. juni 2017

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2017
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag 1, 2, 3c og 4 godkendt med de
præciseringer, der fremgår af sagens bilag 3.
Annette Wiencken (V) stemte imod.
Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.
Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I)
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Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-06-2017
Kommunalbestyrelsen godkendte med 12 stemmer for og 6 stemmer imod (I og V)
Økonomiudvalgets indstilling.
Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.
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Kommunalbestyrelsen
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

17
17/8784
83.15.04K09
ØU--KB - Åben sag
19.06.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Thomas Rafn

Undersøgelse af Hørsholm kommunes økonomiske
tilsynsrolle i.f.m. Lions Børnehuse
Baggrund
I forbindelse med økonomiske uregelmæssigheder på det selvejende daginstitutionsområde
Lions Børnehuse, besluttede Kommunalbestyrelsen i december 2016, at der skulle
igangsættes to undersøgelser. Dels en uafhængig juridisk KL-undersøgelse af Lions
Børnehuses bestyrelses rolle, og dels en uafhængig revisionsundersøgelse for at vurdere
Hørsholm kommunes økonomiske tilsynsrolle.
Revisionsundersøgelsen udarbejdet af PwC fremlægges til drøftelse i
Kommunalbestyrelsen.

Forslag
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at:
- Tage rapportens konklusioner til efterretning.
- Bede administrationen om at iværksætte de af revisionen foreslåede initiativer til
styrkelse af dialog og samarbejde med Børnehuset samt interne justeringer af
forretningsgange og procedurer.

Sagsfremstilling
Proces og frister ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4 og 5
Denne sag forelægges Økonomiudvalget på ekstraordinært møde den 19. juni 2017.
Umiddelbart herefter forelægges sagen Kommunalbestyrelsen.
Ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4, skal borgmesteren sørge for, at dagsorden og
det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de
sager, der er optaget på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde, udsendes til
medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsesmødet.
Udvalgserklæringen fra Økonomiudvalget den 19. juni 2017 vedrørende denne sag vil ikke
kunne overholde denne tidsfrist, hvilket der hermed orienteres om.
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Det forcerede mødeforløb er begrundet i sagens uopsættelige karakter, og som følge heraf
kan Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse i sagen, selvom tidsfristen ikke er overholdt, jf.
kommunestyrelseslovens § 8, stk. 5.
Revisionsrapport vedr. kommunens tilsyn
I forbindelse med økonomiske uregelmæssigheder på det selvejende daginstitutionsområde
Lions Børnehuse, besluttede Kommunalbestyrelsen i december 2016, at der skulle
igangsættes to undersøgelser. Dels en uafhængig juridisk undersøgelse af Lions
Børnehuses bestyrelses rolle, udarbejdet af KL’s juridiske afdeling, og dels en uafhængig
revisionsundersøgelse for at vurdere Hørsholm kommunes økonomiske tilsynsrolle.
PwC har udarbejdet undersøgelsesrapport vedr. kommunens økonomiske tilsynsrolle.
Rapporten efterudsendes.
Rapporten konkluderer overordnet set, at Hørsholm Kommunes beskrevne økonomiske
procedurer, forretningsgange og interne kontroller i.f.t. decentrale enheder, er både
hensigtsmæssige og betryggende.
For så vidt angår kommunens løbende interne kontrol og tilsyn bemærker rapporten
særligt, at administrationen i forhold til de decentrale enheder, herunder også selvejende
enheder, gennemfører årlige økonomimøder. Dette ses ikke udført i mange andre
kommuner og vurderes at være en styrke i den interne kontrol i Hørsholm Kommune og
dermed en styrkelse af tilsynet af Lions Børnehuse. Den udførte interne kontrol resulterer
da også i, at de omtalte uregelmæssigheder identificeres i 2016.
I afdækningen af kommunens generelt betryggende økonomiske procedurer og interne
kontroller, har PwC gjort sig en række observationer og anbefalinger, som med fordel
kunne give anledning til læring og fremadrettede justeringer af økonomitekniske
procedurer og samarbejdsformer. De væsentligste observationer er:
-

Samarbejdet og dialogen mellem administration og Lions Børnehuset kunne med
fordel styrkes og formaliseres yderligere. Administrationen vil på den baggrund tage
initiativ til, at Hørsholm Kommune og bestyrelsen for Lions Børnehuse mødes
minimum 1 gang årligt, samt sikre at Hørsholm Kommune hvert år modtager det
bestyrelsesgodkendte og revidere regnskab for Lions Børnehuse.

-

Mere fokus på godtgørelse af personlige udlæg. Administrationen vil på den
baggrund tage initiativ til, at kommunens politisk godkendte kasse- og
regnskabsregulativ justeres, så en underordnet ikke kan godkende/anvise en leders
personlige udlæg. I forbindelse med de årlige økonomimøder på de decentrale
enheder, vil administrationens interne retningslinjer ligeledes blive justeret således,
at den stikprøvevise kontrol som minimum skal indeholde 1 bilag vedr. personlige
udlæg (hvis det forekommer).

-

Mindre anvendelse af decentrale enheders dankort. Administrationen vil på den
baggrund fortsætte de senere års udfasning af dankort.
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Revisionens undersøgelsen efterudsendes.

Økonomi/personale
De økonomiske uregelmæssigheder i.f.m. Lions Børnehuse, har været medvirkende til, at
Lions Børnehuse ved udgangen af 2016 havde opbygget et stort underskud.

Bilag
-

PwC rapport - Hørsholm Kommunes Tilsyn 14-06-2017 - offentlig.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
Thorkild Gruelund (C) var inhabil og deltog ikke i punktet.
Niels Lundshøj (A), Henrik Klitgaard (B) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-06-2017
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
Thorkild Gruelund (C) var inhabil og deltog ikke i punktet.
Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.
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Bilagsoversigt
Pkt.
nr.
4
4
4
7
7
7
8
8
10

Tilgang Titel

Refnr.

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

2322603
2322605
2322607
2323934
2323931
2322662
2322003
2323251
2314396

11

Åben

12

Åben

13
13

Åben
Åben

16

Lukket

16
16

Lukket
Lukket

17

Åben

Ansøgning om kommunal garantistillelse 2017.pdf
Bilag 10.1 4 års Budget 2017-2020 Drikkevand.pdf
Bilag 10.2 4 års Budget 2017-2020 Spildevand.pdf
Revisionsberetning 2016
Bilag 2-3 til revisionsberetning 2016
Notat vedrørende revisionsbemærkning år 2016
Bilag 2. Likviditetprognose ultimo april 2017
Bilag 1 Budgetændringer, Budgetopfølgning 2 ØU 2017.pdf
Antal indmeldte i SFO_indeværende og sidste skoleår
FORSLAG - Lokalplan 166 Tæt-lav boligbebyggelse ved Louis
Petersensvej.pdf
Dagsordenspunkt fra KB beslutning den 25.04.16 fra sag
16/1590
Bilag 1 - Oversigt over rettelser
Bilag 2 - Miljøscreening_KP17
Bilag 1: Ansøgning fra Domea om opførsel af almene
familieboliger
Bilag 2: Brev fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Bilag 3 - præciseringer til ØU-beslutning af 8. juni 2017
PwC rapport - Hørsholm Kommunes Tilsyn 14-06-2017 offentlig.pdf
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2323876
2309705
2314841
2303093
2323045
2323048
2327261
2332253

Kommunalbestyrelsens møde 19-06-2017

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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______________________________________________
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______________________________________________
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______________________________________________
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