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Driftsudgifter i alt: 1.367 mio. kr.
Kommunens samlede driftsudgifter  
udgør 1.367 mio. kr., og hovedparten 
ligger hos de udvalg, der varetager  
skole- og ældreområderne.

Miljø-	og	Planlægningsudvalget	87	mio.	kr.	

Børne-	og	Skoleudvalget	389	mio.	kr.	

Social-	og	Seniorudvalget	401	mio.	kr.	

Sundhedsudvalget	131	mio.	kr.	

Sport-,	FriFd-	og	Kulturudvalget	51	mio.	kr.	

Erhvervs-	og	BeskæJigelsesudvalget	135	mio.	kr.	

Økonomiudvalget	173	mio.	kr.	

Pr. udvalg
Hvordan fordeler kommunens driftsudgifter sig?

Miljø- og Planlægningsudvalget 87 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget 389 mio. kr.

Social- og Seniorudvalget 401 mio. kr.

Sundhedsudvalget 131 mio. kr.

Sport-, Fritid- og Kultur udvalget 51 mio. kr.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 135 mio. kr.

Økonomiudvalget 173 mio. kr.

 
Budget 2016 i tal
Hørsholm Kommune

Resultatopgørelse 2016 – 2019    

 1.000 kr., (- for indtægter) 2016 2017  2018 2019

  

    Skat og renter -1.907.799 -1.983.697 -2.050.296 -2.121.097

    Tilskud og udligning 485.213 541.764 591.788 651.739

Skat, tilskud og udligning og renter i alt -1.422.586 -1.441.933 -1.458.508 -1.469.358

    Driftsudgifter i alt 1.366.671 1.386.566 1.413.972 1.444.117

    Anlægsudgifter i alt 67.198 113.727 23.550 41.054

Drifts- og anlægsudgifter i alt 1.433.869 1.500.293 1.437.522 1.485.171

Resultat af finansiering -1.985 415 13.815 13.815

Kasseopbygning (-) / kassetræk (+) 9.298 58.775 -7.171 29.628

Gns. kassebeholdning - Skattefinansieret 111.900 79.900 64.700 64.900

 
   
 Takster 2016   

Gældende pr. 01.01.2016*  2016

*Du kan se alle kommunens takster på horsholm.dk.

Børn og Unge Hele kr.

Dagpleje 3.065

Vuggestue, heltid 3.170

Børnehave, heltid 1.585

Skovbørnehaven Koglerne 1.520

Madordninger er 100% forældrebetalte. Taksterne bliver udmeldt særskilt. 

SFO 1: Kl. 7.00-8.00 + 12.00-17.00  1.672

SFO 2: fra 4. klasse, max. pr. måned.  476

Mini SFO 1.585

For SFO 1 og 2 er taksten beregnet over 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri. 

Madordning for pensionister: 

Hovedret med eller uden udbringning, pr. portion 51

Hovedret + biret med udbringning pr. portion 58

Madpakke, 2 halve 18

Madpakke, 3 halve 23

Billet til svømme- og skøjtehal: 

Børn og pensionister: 

Enkeltbillet 20

Rabatkort, 10 besøg 165

Årskort 990

Voksne: 

Enkeltbillet 40

Rabatkort, 5 besøg 165

Årskort 1.980

Kære borger i  
Hørsholm Kommune 
Det har været vanskelige budget- 
forhandlinger, hvor de nemme løsninger 
ikke stod i kø. Den bundne opgave var 
at finde 35 mio. kr. på driftsbudgettet, 
så vi kunne fastholde balance mellem 
indtægter og udgifter.

Alle skal bidrage
Vi har i år valgt at fokusere på en 
generel servicereduktion på tværs af 
kommunen. Grundtanken har været, at 
alle områder og institutioner skal bidrage 
– og alle skal bidrage relativt lige meget. 
Servicereduktioner i den størrelsesorden 
kan ikke gennemføres uden, at borgere 
og brugere kommer til at mærke det. 
Men det er vigtigt at huske på, at vi trods 
alt stadigvæk har et serviceniveau, som vi 
kan være bekendt.

Vores politiske ansvar
Når vi i budget 2016 står og skal spænde 
livremmen ind, skyldes det ikke, at vi har 
løsnet grebet på den daglige løbende 
økonomistyring. Men det sidste år har en 
række ydre faktorer lagt et ekstra pres på 
vores økonomi. 

Det gælder bl.a.: 

–  Folketinget har besluttet, at kommuner 
som Hørsholm frem over skal aflevere 
endnu flere af vores skattekroner i 
udligning til resten af landet.

–  Et markant stigende pres på 
ældreområdet og i særlig grad på vores 
plejehjemspladser. Vi gør, hvad vi kan 
for at mindske ventelisterne og afsætte 
de nødvendige ressourcer, men det 
koster.

  
Men den altoverskyggende forklaring på, 
at vi er økonomisk presset er regeringens 
kommunale effektiviseringskrav på 1 
procent hvert år. Ser vi 3 år frem, svarer 
det til driftsreduktioner på mere end 30 
mio. kr. årligt.

Vi kunne være fristet til at udskyde de 
svære beslutninger. Men vi har ønsket at 
udvise rettidig omhu og budgetlægge ud 
fra den virkelighed, som vi står over for. 
Det mener vi er at tage politisk ansvar, 
tage hånd om nutiden og økonomisk 
ruste Hørsholm til fremtiden. 

Morten Slotved
Borgmester 
 
  

Kassebeholdning
Hørsholm kommune forventer  
at bruge 91 mio. kr. af kasse- 
beholdningen i perioden 2016-
2019.  

Det vil give kommunen en  
gennemsnitlig kassebeholdning  
på ca. 65 mio. kr. ved udgangen  
af 2019.  

Den er solid, men det vil stadig 
være nødvendigt at videreføre 
en stram økonomisk styring med 
fokus på balance mellem indtægter 
og udgifter.


