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Referat - Økonomiudvalget den 22. maj
2017
Mødefakta
Dato: Mandag den 22. maj 2017
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre 

Medlemmer
Finn Gerdes (A)
Helle M. Adelborg (A)
Karl Erik Høholt Jensen (UP)
Mikkel Dencker (O)
Mogens Leo Hansen (Ø)
Niels Ulsing (F)
Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse
1.
Godkendelse af dagsorden (#section1)
2.
Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren (#section2)
3.
Økonomirapportering pr. 31. marts 2017 Økonomiudvalget (#section3)
4.
Likviditet 1. kvartal 2017 (#section4)
5.
Taxinævnet i Region Hovedstaden, regnskab for 2016 og budget for 2018 (#section5)
6.
Orientering om forudgående høring af kommuneplantillæg i Brøndby Kommune
(#section6)
7.
Rekruttering af ny centerchef for Sundhed og Ældre (#section7)
8.
Status på fundraising og forslag til styrkelse af indsatsen (#section8)
9.
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Ad 5. Økonomiudvalget godkendte, at alle udgifter afholdes indenfor rammerne af de
eksisterende budgetter i Center for Sundhed og Ældre.

Sagsfremstilling
Sundheds- og Ældrechef Mette Riegels har besluttet at fratræde sin stilling som centerchef for
sundheds- og ældreområdet.

Administrationen ønsker nu at påbegynde processen omkring ansættelse af ny centerchef for
Sundhed og Ældre. Dette gøres med sigte mod, at den nye centerchef kan tiltræde stillingen pr. 1.
oktober 2017

Ansættelsesudvalget påregnes sammensat på følgende måde.

Tre repræsentanter fra Økonomiudvalget
Kommunaldirektør Nich Bendtsen
Direktør Susan Bjerregaard
En centerchef der skal være samarbejdspartner med den kommende centerchef
Souschef for center for Sundhed og Ældre Kathrine Thulin
To ledelsesrepræsentanter fra området
Relevant MED udvalg udpeger 2-3 medarbejderrepræsentanter

Administrationen benytter sig ved denne ansættelsesproces af konsulenthuset Genitor. Genitor vil
udarbejde en tidsplan som udleveres på mødet. Genitor vil ligeledes udarbejde annonce og
stillingsprofil som vil blive godkendt af ansættelsesudvalget før annoncering.

Økonomiske konsekvenser
Alle udgifter i forbindelse med rekrutteringsprocessen afholdes indenfor rammerne af de
eksisterende budgetter i center for Sundhed og Ældre.

Personalemæssige konsekvenser
Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Stillingen er omfattet af cheflønsaftalen.

Bilag
1. Tidsplan - blev omdelt på mødet den 22.05.2017 (pdf)

(/~/media/ESDH/committees/60/1219/45501.ashx)

Til toppen (#)

8. Status på fundraising og forslag til styrkelse af
indsatsen

https://www.hvidovre.dk/~/media/ESDH/committees/60/1219/45501.ashx
https://www.hvidovre.dk/Politik/dagsordener-og-referater-fra-kommunalbestyrelsen-og-udvalg/politiske-udvalg/60/1219?agendaid=1396#
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Beslutningstema
Økonomiudvalget orienteres om status på fundraisingarbejdet i 2016 og drøfter forslag om
ansættelse af en fuldtidsfundraiser i en forsøgsperiode på to år.

Indstilling
Udvikling, Erhverv og Kommunikation indstiller til Direktionen at anbefale overfor
Økonomiudvalget, at;

1. tage opgørelse over fundraisede midler i 2016 til efterretning (bilag 1)
2. drøfte om fokusområderne fremadrettet skal være de samme (bymidten, smart hverdag

(velfærdsteknologi) og havnen/stranden) eller om klimatilpasning skal erstatte
havnen/stranden.

3. drøfte om der i budgetprocessen skal indstilles et årsværk (ca. 550.000) til en
fuldtidsfundraiser i en forsøgsperiode på to år for at få større andel i fonds- og puljemidler.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017
Ad 1. Økonomiudvalget tog opgørelse over fundraisede midler i 2016 til efterretning (bilag 1).

Ad 2. Økonomiudvalget drøftede og godkendte følgende fokusområder fremadrettet: Bymidten,
smart hverdag (velfærdsteknologi), havnen/stranden og klimatilpasning.

Ad 3. Borgmesteren foreslog at evaluere ordningen efter 2 år.

Godkendt.

Økonomiudvalget godkendte, at der i budgetprocessen indstilles et årsværk (ca. 550.000) til en
fuldtidsfundraiser for at få større andel i fonds- og puljemidler, samt at ordningen evalueres efter 2
år.

Beslutning i Direktionen den 25-04-2017
Direktionen indstillede sagen til Økonomiudvalgets godkendelse.  

Sagsfremstilling
Fundraisingindsatsen i 2016 har i høj grad været præget af at identificere kommunale projekter,
der egner sig til fondsfinansiering, samt at tune disse projekter og projektplaner, så de matcher
fondenes fundatser (= de formål fondene støtter). Det har mundet ud i nogle projektemner, der er
en forventning om giver afkast i 2017, bl.a. i forbindelse med nyt dagtilbud i Bytoften med fokus
på rammer for grøn generation og bæredygtighed.

Der er således et stigende fokus i organisationen på mulighederne for at søge midler til
udviklingsprojekter, men det er stadig både en ressource- og kompetencemæssig udfordring i at
få en større andel af fonds- og puljemidlerne.
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Opgørelse over fundraisede midler og status på fundraisingindsatsen

Udvikling, Erhverv og Kommunikation laver årligt en opgørelse over eksterne midler, der er
bevilget udbetalt i år fra hhv. fonde, puljer og EU.

Fordeling af midlerne fordeler sig i 2016 således på de forskellige støttemuligheder:

Støttemulighed Bevilget i 2016 Udbetalt i 2016

EU og internationale
støtteordninger

 0 0

Private fonde og
sponsorater

0 150.000

Offentlige puljer 7.380.574 7.476.702

SUM 7.380.574 7.626.702

Til sammenligning så opgørelserne for de forgangne 3 år således ud:

Støttemulighed Bevilget i 2015 Bevilget i 2014 Bevilget i
2013

EU og
internationale
støtteordninger

0 536.831** 419.831**

Private fonde og
sponsorater

5.161.000* 825.000 456.000

Offentlige puljer 3.732.000 5.491.129 4.484.584

SUM 8.851.279 6.852.959 5.354.415

*To bevillinger fra A.P. Møllerfonden til skoleprojekter, og fra Boeing til Newtonrummet

** Midler til kompetenceudviklingsprojekt og projekt om energirenovering

De tre fokusområder

I foråret 2016 blev tre prioriterede fokusområder udpegede, som fundraisingkoordinatoren i
særdeleshed skulle understøtte de kommende 1-3 år. Herunder ses status på fundraisingarbejdet
indenfor de tre fokusområder.

Det foreslås, at indsatsområdet havnen/stranden erstattes med klimatilpasning som
indsatsområde, da der er store klimatilpasningsprojekter på vej. Udover det løft, som stranden får
i foråret 2017, er udviklingen af havnen/stranden er sat i bero.

Fokusområde Status pr. april 2017

Bymidten Overordnet har det ikke været relevant at
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arbejde meget konkret med fonde før
helhedsplanens godkendelse i februar
2017.
 

Der er i løbet af året lavet et forberedende
arbejde med at kortlægge mulige fonde,
der har været drøftelser med fagområder
om del-projekter og direktionen har haft
indledende drøftelser med fonden
Realdania.

Der udarbejdes i 2017 en handleplan for
arbejdet med at fundraise til bymidten.

Smart Hverdag i Hvidovre
(velfærdsteknologi) 

Der er i 2016 hverken søgt fonds- eller
puljemidler til dette fokusområde. Der er i
stedet søgt lokale puljemidler til at lave
forsøg på området, da det er vurderingen,
at der er brug for at høste erfaringer og
skabe kendskab og opbakning til brug af
teknologi både blandt borgere og
medarbejdere.

Der en bevilget 1.370.000 kr. fra it-
udviklingspuljen til tre forskellige projekter.

Havnen og stranden Arbejdet med havnen og Maritimt Center
er sat i bero grundet andre store
udviklingsprojekter.

Der er i 2015 bevilget midler fra A.P.
Møllerfonden til skulpturlandskab ved
Hvidovre Strand. De sidste udbetalinger
finder sted i 2017.

EU-støtte og Copenhagen EU Office

EU-kontoret understøtter de samme temaer, der arbejdes med i ReVUS og hjælper desuden
virksomheder med at søge EU-støtte til udvikling (under tiltaget Copenvirk). I 2016 lykkedes det
at hjælpe Hvidovre-virksomheden Altiflex med at få EU-støtte på 375.000 kr. til fase 1
produktudvikling. Det stiller virksomheden meget positivt i forhold til at søge og få 8-10 mio. kr.
Virksomheden forventer at fordoble antallet af ansatte som følge heraf.

Ændring i organisering af fundraisingindsatsen

I Hvidovre understøtter fundraisingkoordinatoren med et halvt årsværk, det fundraisingarbejde,
som foregår på fagområderne. Ansøgningerne skrives primært af fagområderne selv, og
områderne tilbydes i dag sparring fra fundraisingkoordinatoren, og i begrænset omfang fra en
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ekstern fundraiser – på alt fra ide til ansøgning.

Kigger vi til andre kommuner, så har bl.a. Greve haft meget stor succes med en fultidsfundraiser,
som skriver ansøgningerne for fagområderne. Der er i Greve hentet over 100 mio. kr. hjem over 5
år - primært fra offentlige puljer til de ’bløde områder’, men også fra fonde til anlæg. Greve
Kommune arbejder pt. ikke med midler fra EU.

Det foreslås at opgradere med et årsværk til en fuldtidsfundraiser i en forsøgsperiode på to år.
Fuldtidsfundraiseren skal sikre Hvidovre kommune en større andel af både fonds- og puljemidler.
Den nuværende fundraiserkoordinator fokuserer fremadrettet på den erhvervsrettede del af
fundraising, bl.a. inden for mobilitet og infrastruktur, tværgående udviklingsprojekter samt EU.

Økonomiske konsekvenser
Det forventes, at en kompetent fuldtidsfundraiser vil koste ca. 550.000 årligt.

Bilag
1. Fundraisingopgørelse 2016.pdf (pdf) (/~/media/ESDH/committees/60/1219/44986.ashx)

Til toppen (#)

9. Ændring af kompetencen til at godkende udsat
skolestart
Beslutningstema
Størstedelen af alle børn starter i 0. klasse det år, de fylder seks år. I nogle tilfælde kan et barns
skolestart dog udsættes med ét år, hvis det vurderes at være til gavn for barnet.

Kompetencen til at godkende skoleudsættelse er i dag placeret hos chefen for Skole og
Uddannelse. Center for Skole og Uddannelse vurderer imidlertid, at beslutninger om
skoleudsættelse bedst træffes lokalt, i den nære dialog mellem skole, forældre og daginstitution. 

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund godkende, at det faglige ansvar for skoleudsættelse
uddelegeres til skolelederen.

Indstilling
Direktøren for Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende at kompetencen til at træffe beslutning om skoleudsættelse fremover placeres
hos den enkelte skoleleder.  

https://www.hvidovre.dk/~/media/ESDH/committees/60/1219/44986.ashx
https://www.hvidovre.dk/Politik/dagsordener-og-referater-fra-kommunalbestyrelsen-og-udvalg/politiske-udvalg/60/1219?agendaid=1396#

