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Indledning/Baggrund
Der er på Helsingør Kommunes anlægsramme afsat i alt 40 mio. kr. til projekt ”Ny idrætshal
i Espergærde”, omdøbt til ”Ny idrætsby i Espergærde”. Denne idrætsfacilitet er kommunal
og forudsættes bygget på Espergærde Gymnasiums grund i sammenhæng med nuværende
gymnasiehal.
Midlerne anvendes i årene 2014 – 2018 til planlægning, projektering og udførelse af
projektet. Midlerne er PL (Pris- og løn-) fremskrevet.
Center for Økonomi og Ejendomme skal hermed søge om frigivelse af 3,2 mio. kr. primo
2016.
Retsgrundlag
Principper for økonomistyring
Relation til vision og tværgående politikker
1. Vision 2020:
Helsingør kommune ønsker at være kendt som Nordsjællands mest attraktive
bosætningskommune for familier. Bl.a. ønskes tilbudt:


Unikke fritidsaktiviteter

Som særligt kendetegn ønsker Helsingør kommune, at alle borgere oplever:



Der er gode muligheder for et sundt liv
Aktivt medborgerskab understøttes

2. Helsingør kommunes Idræts- og Fritidspolitik:
Idræts- og Fritidspolitikken skal skabe grundlag for, at alle borgere kan have et aktivt og
alsidigt fritidsliv med attraktive og unikke muligheder, der er kendetegnet af kvalitet,
fordybelse, bevægelse, talentudvikling, fællesskab, demokrati og aktivt medborgerskab.
Helsingør Kommunes idræts- og fritidspolitik sætter retning for, hvordan kommunen vil
arbejde med at udvikle og understøtte attraktive og mangfoldige tilbud om aktiviteter på
idræts- og fritidsområdet i tæt samarbejde med institutions- og skoleområdet.
Sagsfremstilling
Center for Økonomi og Ejendomme har i 2015 gennemført et udbud for indledende
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totalrådgivning vedrørende brugerproces, byggeprogram og projektforslag. Disse arbejder er
gennemført i 2015.
I 2016 skal der gennemføres følgende arbejder:






Udbud af hovedprojektering (offentliggjort december 2015 – forventes afsluttet
februar 2016)
Gennemførelse af hovedprojektering (primo – medio 2016)
Udbud af byggeledelse, fagtilsyn, sikkerhedskoordinering (medio – efterår 2016)
Udbud af fagentrepriser (efterår 2016 – primo 2017)

Til brug for disse administrative opgaver ansøges nu om frigivelse af midler i 2016.
Anlægsarbejderne forventes gennemført i 2017-2018.
Økonomi/Personaleforhold
Anlægsplan 2016-2023:

beløb
(1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

I alt

35

1.265

3.200

18.450

18.450

41.400

Kommunikation/Høring
Sagen afgøres i Byrådet.
---------------------------Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.
Indstilling
Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,
at der frigives 3.200.000 kr. til projekt ”Ny idrætsby i Espergærde”.
Beslutninger Økonomiudvalget den 18-01-2016
Indstillingen anbefales.
Orientering om det samlede projekt foretages på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets
møde den 11. februar 2016 og på Byrådets møde den 29. februar 2016.

