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I dag skal vi godkende regnskab 2014, og jeg er glad for at kunne sige, at vi igen i år 
holder budgettet og kan fremlægge et regnskab, der betyder, at vi kommer ud af 
2014 med et bedre driftsresultat end oprindeligt forventet. 
 
Det har kun kunnet lade sig gøre gennem en fortsat samlet indsats, hvor hele 
organisationen, på såvel politisk som administrativt niveau, har udvist økonomisk 
ansvarlighed og arbejdet med en målrettet og tæt økonomistyring for at overholde 
budgettet, og hvor nye initiativer er blevet finansieret krone for krone. 
 
Med regnskab 2014 har vi et godt udgangspunkt for fremtiden, men vi kan ikke tillade 
os at hvile på laurbærrene. I horisonten lurer nogle udefra kommende udfordringer, 
som vi kun har ringe indflydelse på og som nødvendiggør at vende hver en krone og 
effektivisere, hvor det giver mening. Jeg tænker her især på: 
 

• Økonomiaftalen mellem KL og regeringen må igen i år forventes at blive stram 
• En befolkningsudvikling i Hørsholm, der giver et pres på udgifter til 

ældreomsorg og sundhed 
• Og så ved vi desværre allerede nu, at Christiansborg har besluttet at 

udligningsskruen får et ekstra hak fra 2016, så veldrevne kommuner som 
Hørsholm skal aflevere endnu flere skattekroner til resten af landet. 

 
2014 var også et resultat af gode anlægsinvesteringer, aktiviteter og initiativer, som 
blev igangsat og gennemført til fordel for Hørsholm Kommunes borgere, og som skal 
være med til at fremtidssikre Hørsholm Kommune, så vi kan vedblive at være 
attraktive for nuværende og kommende borgere. 
 
Jeg vil blot nævne nogle af dem: 
 
I 2014 fortsatte de mange tiltag på vores veje og grønne områder. Bl.a. er 
trafiksikkerheden blevet forbedret rundt omkring i kommunen i form af etablering af 
krydsningsheller, rundkørsler, nye vejbump, belysning og renovering af vejbaner, 
cykelstier og gangarealer. 
 
Og så har vi fået en flot ny gågade. 
  
Kulturhus Trommen har gennemgået en omfattende ombygning, som har resulteret i 
mange flere besøgende. 
 
Der har som i foregående år været fokus på renoveringsarbejder med bygningernes 
fremadrettede energiforbrug for øje. Af større sager kan nævnes energirenovering af 
svømme- og skøjtehallen. Desuden er moderniseringen af Idrætsparken og den nye 
skøjtetræningshal sat i gang. 



Vores 4 folkeskoler har fået fornyet udearealerne under temaet ”Aktive og grønne 
skolegårde” til stor gavn og glæde for børn og voksne.  
Folkeskolereformen og ”Fremtidens Skole” er kommet godt fra start og vil fortsat fylde 
meget i 2015 og fremover for at fastholde og udvikle de gode resultater. 
 
På dagtilbudsområdet har vi igangsat og udviklet projekt ”Fremtidens daginstitutioner” 
med fokus på kvalitet for at sikre gode og attraktive dagtilbud med udgangspunkt i 
visionen for det gode børneliv i kommunen. 
 
Indenfor hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er det lykkedes at reducere antallet af 
indlæggelser markant gennem tidlig opsporing og forebyggende foranstaltninger. 200 
medarbejdere er blevet undervist i at opspore de første tegn hos de ældre. Denne 
indsats understøttes af et akutteam med specialuddannet personale til at vurdere det 
videre forløb for borgeren med fokus på, at borgerne skal bevare så meget livskvalitet 
som muligt gennem en fastholdelse af deres funktionsniveau så længe som muligt. 
 
Dette var kun et udsnit af de mange gode og vigtige aktiviteter, der har været i løbet 
af året. Initiativer og aktiviteter der viser, at vi tager hånd om nutiden og ruster os til 
fremtiden. Jeg vil anbefale jer at læse regnskabet og regnskabsavisen igennem, så vi 
alle får et godt indblik i, hvad vores organisation leverer og udvikler i løbet af blot et 
enkelt år. 
 
Afslutningsvist vil jeg anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende regnskab 2014.  
 
 
 
 
 
 
 


