Spørgsmål
1. Er der nogen der konkret arbejder med Hillerød Hospitals fremtid? (Uddannelsesinstitution,
forskelligartede boliger, liberale erhvervsvirksomheder, såsom nanoteknologi,
miljøvirksomheder, etc.)
2. Er der mulighed for at ændre Hillerød Kommunes budgetprocedurer? (Borgermøder, etc.)
3. Er der mulighed for at styrke kommune informationen? (Opsætning af lokalplaner,
dagsordener og mødereferater fra de respektive udvalg, på bibliotekerne og i hallen på
Rådhuset)
4. Er der en bevidst kollektiv enighed i Byrådet om, at der økonomisk skal ske en
nedprioritering overfor flygtninge, i henhold til artikel i Frederiksborg Amts avis, Onsdag d.
25. November, 2015?

Svar
1. Det skal indledningsvist pointeres, at Hillerød Kommune ikke er grundejer – det er Region
Hovedstaden. Når det er sagt er det selvfølgelig interessant, hvad der skal ske i fremtiden
for arealet. Du kan læse mere om, hvordan vi som kommune tænker i den planstrategi,
der blev vedtaget i februar 2016 - https://www.hillerod.dk/indflydelse-ogpolitik/politik/vision-politikker-og-strategier/erhverv-by-og-miljoe/planstrategi-2015/
Du kan læse om kommunens tanker for arealet på side 20-21.
I øvrigt vil udvikling af sygehusområdet være noget, vi naturligt indgår i dialog med Region
Hovedstaden om.
2. Byrådet behandler én gang om året et forslag til budgetprocessen (tidsplan). Ved denne
behandling er det muligt for Byrådet at forholde sig til konkrete ønsker og ændringer af
den samlede proces.
Byrådet besluttede dette års tidsplan den 10. februar 2016.

3. Alle referater og dagsordener offentliggøres på hjemmesiden www.hillerod.dk og det
samme gør lokalplaner i høring. Vi bruger politikerweb, fordi det er den nemmeste og
hurtigste adgang til dagsordener og referater. Nogle dagsordener er meget lange og med
bilag kan det blive til rigtig meget papir. Vi mener ikke, at der vil være nogen merværdi i at
de ligger fremme i papirformat, da de altid er tilgængelige online og fordi man kan få
onlineadgang til dagsordener både på Rådhuset og på biblioteket.
Man kan oprette sig som abonnent på politikerweb, så man automatisk får en meddelelse,
når der publiceres dagsordener eller referater.
4. Nej.
Byrådet prioriterer udgifterne på flygtningeområdet således, at det skal hænge sammen i
forhold til det øvrige budget samtidig med at kommunen lever op til gældende lovgivning
og de aftaler, der er på området.

