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Dagsorden:

1. Formanden byder velkommen (Peter)
2. Kommentarer til sidste referat
3. Orientering om processen med besparelser og genopretningsplan
– herunder svarfrister i forbindelse med høringer (Henrik)
4. Orientering om arbejdet i arbejdsgruppen Ældre og Kultur i
forbindelse med udarbejdelsen af ny ældrepolitik (Peter)
5. Drøftelser om revision af kommunens kulturpolitik ud fra
medsendte dokument fra arbejdsgruppen Ældre og Kultur i
forbindelse med udarbejdelsen af ny ældrepolitik

a) Hvilke forhold/pointer i dokumentet skal der laves
b) handleplaner på?
c) Hvilke forhold/pointer mangler i dokumentet?
d) Hvilke forhold/pointer er der for meget af i dokumentet?
e) …

6. Orientering om status og proces for Velfærd frem for mursten
(Gitte)
7. Evt.

Ad.1.: Peter bød velkommen

Ad.2.: Ingen kommentarer til sidste referat

Ad.3.: Henrik orienterede om processen med besparelser og herunder 
høringsfrister. Der har i januar og februar 2019 været gennemført 2 
processer med besparelser. 
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Genopretningsplan 1: 
14. januar: Genopretningsplanen bliver sendt til kommunens centerchefer
17. januar: Genopretningsplanen bliver behandlet i Økonomiudvalget
28. januar: Genopretningsplanen bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen 

For Kultur og Fritid betyder genopretningsplanen blandt andet, at der 
indføres ansættelsesstop på rådhuset, og at de decentrale enheder skal 
spare 3 % af lønbudgetterne – i alt er der budgetreduktioner for 830.000 
kr. på området.
Kultur og Fritid er ikke blevet inddraget eller hørt i forbindelse med 
genopretningsplanen. 
Kultur og Fritid har ikke sendt genopretningsplanen i høring hos 
brugerrådene, da brugerrådene ikke er høringspart i forhold til 
administrative/driftsmæssige disponeringer. 

Genopretningsplan 2: 
7. februar: Økonomiudvalget beslutter, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
skal bidrage med budgetreduktioner for yderligere 600.000 kr. – altså 
budgetreduktionerne for 600.000 kr. mere end de 830.000 kr. som 
området bidrog med i Genopretningsplan 1
8. februar-14. februar: administrationen arbejder på forslag til 
budgetreduktioner for 600.000 kr. 
14. februar: administrationens forslag til budgetreduktioner sendes i 
høring hos Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet 
18. februar: administrationen modtager høringssvar fra Fritids- og 
Kulturrådet
20. februar: Dagsordenspunkt samt høringssvar vedr. budgetreduktioner 
på 600.000 kr. behandles i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 

Alle relevante dagsordenspunkter vedr. kommunens økonomiske situation 
kan læses her: https://www.horsholm.dk/politik/dagsorden-og-
beslutning?filter=&to=&from= 

Fritids- og Kulturrådet tog orienteringen til efterretning. Rådet er dog 
enige om, at høringsfrister på 3-5 dage er for kort tid. 
 
Ad.4.: Arbejdsgruppen har afleveret dokumentet til det videre arbejde 
med politikken. 

Ad.5.: Fritids- og Kulturrådet er enige om, at oplægget til ældrepolitikken 
fra kultur og ældre arbejdsgruppen er alment gyldigt og ikke hægtet op på 
alder 
Fritids- og Kulturrådet blev enige om at tage arbejdspapiret op igen til 
drøftelse på næste møde.

Ad.6.: Gitte orienterede om Velfærd frem for mursten, hvor det nu er 
politisk besluttet, at brugere og aktiviteter fra Fritidshuset skal være 
genplaceret senest den 1. oktober 2019. Det er desuden politisk besluttet, 
at Gutfeldtsvej 3 skal sælges og brugerne fra Gutfeldtsvej 3 skal 
genplaceres i andre kommunale lokaler. Der er bevilliget penge til 
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tilpasning af de lokaler som brugerne skal genplaceres i, og arbejdet med 
tilpasning af lokaler går nu i gang. 

Ad.7.: Gitte uddelte et eksemplar af udviklingsplanen for biblioteket. 
Udviklingsplanen kan desuden downloades her: 
https://www.horsholm.dk/politik/dagsorden-og-
beslutning/2019/marts/kommunalbestyrelsen-dagsorden-til-ordinaert-
moede 
Henrik orienterede om budgetprocessen og delte et skriv ud om politisk 
tids- og procesplan – dokumentet ligger som bilag til dagsordenspunktet 
’Budgetprocessen vedr. budget 202-2023’ behandlet på møde i 
Økonomiudvalget den 7. februar - 
https://www.horsholm.dk/politik/dagsorden-og-
beslutning/2019/februar/oekonomiudvalget-dagsorden-til-ordinaert-
moede  
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget inviterer til budgetdialogmøde til maj – 
invitation sendes snarest ud.   

Kommende møder i Fritids- og Kulturrådet:
Mandag den 3. juni
Mandag den 23. september
Mandag den 18. november
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