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Det handler om dig

Regnskab 2014
Hørsholm Kommunes regnskab 2014 
er et resultat af mange gode aktivite-
ter og initiativer, både når det gælder 
nyinvesteringer og driften af de daglige 
borgerrettede serviceydelser. I 2014 er 
der således gennemført anlægs- 
investeringer for 66 mio. kr., og det har 
kostet 1,3 mia.kr. at drive vores skoler, 

daginstitutioner, plejehjem, hjemme-
pleje idrætsanlæg m.fl. 

På de kommende sider kan du læse om 
nogle af de initiativer, der blev igangsat 
og gennemført i 2014, hvoraf nogle 
fortsætter i de kommende år. 

Få mere at vide på www.horsholm.dk/
regnskab. Her kan du læse regnskabs-
beretningen og se regnskabet i tal.

Hørsholm Kommunes regnskab 2014

Flot ny gågade 
I 2014 fik Hørsholm en flot nyrenove-
ret gågade. Det skete sidst for 40 år 
siden. 

Et rart sted at være
Gaden har fået ny belægning, beplant-
ning, belysning og bænke, og der er 
også kommet et stort springvand på 
torvet ved apoteket.  Springvandet 

har et væld af muligheder for forskel-
ligt farve- og strålemønster, som også 
kan tilpasses årstiden eller højtiden.  

Attraktiv handelsby nu og i fremtiden
Renoveringen skal være med til at 
sikre, Hørsholm også i fremtiden er en 
attraktiv handelsby og gågade. 

Kulturhus Trommen gennemgik i 2013-
2014 en omfattende ombygning, som har 
resulteret i, at huset bruges mere af kom-
munens borgere og foreninger. Statistik 
for de første 6 måneder efter ombygnin-
gen viser, at besøgstallet på biblioteket er 
steget med ca. 35 % i forhold til samme 
periode i 2013.  

Når det passer dig
Årsagen til stigningen skyldes bl.a., at 
der er bedre mulighed for foreninger og 
borgere at låne mødelokaler indenfor 
den daglige åbningstid på 14 timer. Den 

udvidede  åbningstid gør også, at flere 
har mulighed for at komme på bibliote-
ket, når det passer ind i dagens program. 

Aktiviteter for alle
Der er jævnligt aktiviteter i Kulturhus 
Trommen for alle aldersgrupper, og efter 
ombygningen er cafeen Spisetrommen 
Allehånde også kommet til. I ydertimerne 
og hele søndagen er der selvbetjening på 
biblioteket, mens der er bemanding i den 
øvrige tid.

Kulturhus Trommen
Mere liv i huset med adgang 8-22 alle ugens dage

Som optakt til reformen fik forældre og elever i juni 2014 brochuren ”Når det 
føles sjovt, bliver man glad for at gå i skole. Rundt om skolereformen i Hørsholm 
Kommune”. Brochuren kan læses på www.horsholm.dk

I år har alle landets folkeskoler taget 
hul på den nye skolereform, der har 
som mål, at alle børn skal blive så 
dygtige, de kan. I Hørsholm Kommune 
går den nye skoledag under navnet 
”Fremtidens Skole”. 

Bygger videre på alt det gode
Allerede før reformen var der frem-
ragende resultater i form af elever 
med afgangskarakterer blandt landets 
bedste.  ”Fremtidens skole” bygger 
videre på alle de gode ting, skolerne 
gjorde i forvejen, samtidig med at det 
nye indføres. 

Læring, pauser og aktivitet
Christian Slente, Hans Peter Aagaard 
og Victor Justesen fra 7. årgang på 

Vallerødskolen er enige om, at den nye 
skoledag er bedre end den, de kendte 
før. 

”I starten var det lidt hårdt med de 
lange dage, men jeg er glad for det, for 
vi bliver klogere, når vi er i skole i læn-
gere tid,” siger Victor, 7.c. ”Lærerne 
giver os pauser i løbet af dagen, når vi 
har brug for det,” fortæller Christian, 
7.a., og Hans Peter, 7.b. tilføjer ”Når 
vi lige får lidt luft, koncentrerer vi os 
bedre”. 

Drengene fremhæver desuden som 
noget positivt, at de har flere aktivi-
teter i fagene, hvor de bevæger sig, 
samtidig med at de lærer noget.  

Elever om skolereform:  

”Vi lærer mere”

Bookning af mødelokale
Hvis du også ønsker at booke et 
mødelokale, kan du læse hvordan 
på www.horsholm.dk/interbook



  Kære borger   i  
Hørsholm     Kommune
Vi er alle en del af kommunen
Kommunens regnskab for 2014 viser 
sort på hvidt, hvordan det er gået 
med økonomien i årets løb. Hvad har 
vi brugt pengene på, og hvor kommer 
pengene fra?  Men bag de tørre tal 
gemmer sig mange små og store 
historier og oplevelser fra hverdagen i 
Hørsholm, som på den ene eller anden 
måde har betydning for alle borgere i 
vores kommune.  Det kan eksempelvis 
være som forældre, skoleelev, hjem-
mehjælpsmodtager, boligejer, ledig, 
pårørende eller frivillig idrætsleder. 

Det er derfor afgørende for rigtig 
mange borgeres livskvalitet, at vi som 
kommune lykkedes med at levere god 
service, er i øjenhøjde med borgerne 
og har blik for at fremtidssikre kommu-
nen. Vi er politisk meget bevidste om, 
at det er et ansvar, der forpligter, og at 
vi skylder at forvalte skatteborgernes 
penge på ordentlig vis.

Der er styr på kommunens 
husholdningsbudget
2014 viste, at der fortsat er styr på 
kommunens husholdningsbudget. 
Budgettet blev overholdt, og vi har 
fastholdt en stram udgiftsstyring, 
hvor nye initiativer er blevet finan-
sieret krone for krone. 2014 var også 
året, hvor vi fik lagt stenene til nogle 
ambitiøse anlægsinvesteringer, der 
skal fremtidssikre Hørsholm, så vi kan 
vedblive med at være en attraktiv 
kommune for vores nuværende og 
kommende borgere. Jeg tænker her 
bl.a. på ombygningen af Kulturhus 
Trommen, nyrenovering af gågaden 
samt den påbegyndte opgradering af 
idrætsparken.   

Skyer i horisonten
Med regnskabet for 2014 i hus har 
vi skabt et godt udgangspunkt for 
fremtiden, men jeg må også være 
ærlig og sige, at der lurer nogle udefra 
kommende udfordringer i horison-
ten, som blæser ind over Hørsholm. 
Christiansborg har allerede givet 
udligningsskruen endnu et hak, så 
veldrevne kommuner som Hørsholm 
skal aflevere endnu flere skattekroner 
til resten af landet. Vi må samtidig 
forvente et fortsat statsligt krav om 
nulvækst i de kommunale budgetter, 
hvilket især udfordrer kommuner som 
Hørsholm med en befolkningsud-
vikling, der presser vores udgifter til 
ældreomsorg og sundhed.

Så langt øjet rækker bliver det derfor 
nødvendigt at vende hver en krone og 
effektivisere, hvor det giver mening. 
Men med en samarbejdende og resul-
tatorienteret kommunalbestyrelse 
ser jeg alligevel fortrøstningsfuldt på 
fremtiden og er overbevist om, at vi 
også fremover kan finde løsninger og 
veje, der tager hånd om nutiden og 
ruster os til fremtiden. 

Morten Slotved
Borgmester

Familieiværksætterne er Hørsholm 
Kommunes tilbud til både fædre og 
mødre om relevant information før, under 
og efter en fødsel. 

Fædrene er med hele vejen
Familieiværksætterne, der havde første 
holdstart i maj 2014, adskiller sig fra den 
traditionelle mødregruppe, som frem-
over ikke tilbydes førstegangsforældre. 
Deltagerne er begejstrede, og en optæl-
ling har vist, at 95 % af fædrene deltager I 
kursusforløbet. 

Emner spænder vidt
Emnerne omfatter alt fra amning til bolig- 
økonomi, og forløbet veksler mellem 
aktiviteter, diskussioner og oplæg fra 
sundhedsplejerske, jordmoder, psykolog, 
socialrådgiver, tale-hørekonsulent, tand-
plejer, pædagog, familierådgiver, samt 
bankrådgiver og advokat. 

Familieiværksætterne er dels finansieret 
via omlægning af sundhedsplejens ind-
sats, og dels gennem Sundhedsudvalgets 
medfinansiering fra forebyggelsespuljen. 

Samfundsøkonomisk gevinst
Center for Socialt Ansvar, som har rådgiv-
et kommunen i forbindelse med opstar-
ten, vurderer, at Familieiværksætterne 
over en 10-årig periode giver en betydelig 
samfundsøkonomisk gevinst ud fra den 
betragtning, at familierne generelt vil føle 
sig bedre rustet til at klare de forandring-
er i hverdagen, som et barn medfører.

Godt i gang 
som ny familie

Kommunens fire folkeskoler har 
over en to-årig periode fået fornyet 
udearealerne under temaet ”Aktive 
og grønne skolegårde”. Elever, med-
arbejdere og skolebestyrelser har 
været med til at formulere ønsker til 
gårdene, og det er der kommet nogle 
flotte resultater ud af. 

Undervisning under åben himmel
Gårdene tjener forskellige funktioner 
i løbet af dagen. I skoletiden fungerer 
de som en forlængelse af de inden-
dørs faciliteter, så undervisningen 

kan rykkes udendørs. Det giver børn 
og voksne nye muligheder, fx i for-
hold til bevægelse i undervisningen. 

Både aktiv og rolig leg
Skolegårdene bruges hver dag af små 
og store elever, som holder pause. 
Eleverne har forskellige ønsker til, 
hvad de gerne vil lave i pauserne  
– klatre højt, spille forskellige boldspil 
og hænge ud og slappe af i et afskær-
met hjørne. Om eftermiddagen 
danner gårdene en fin ny ramme for 
SFO-børnenes udendørs leg. 

Aktive og grønne skolegårde

Medarbejderne i børnehaverne og i de 
øvrige dagtilbud har gennem hele sidste 
år arbejdet metodisk med et nyt redskab 
for læring. Kursusdage med fokus på 
refleksion, læring, dokumentation og 
evaluering betyder, at medarbejderne 
i højere grad fokuserer på deres egen 
måde at gøre tingene på i hverdagen  
– et fokus som også kommer børnene 
til gode. 

Rustet til skolestart
Børnene oplever bl.a., at der arbejdes i 
mindre grupper, og at de voksne har en 
anden og mere positiv tilgang i hverdagen 
sammen med børnene. Det betyder også, 
at børnene vil være bedre rustet og have 
flere kompetencer, når de fx skal starte  
i skole.

Kvalitetsudvikling i dagtilbuddene vil 
fortsat være et fokusområde.

Mere kvalitet for børn  
og medarbejdere



Opgradering  
i fuld gang
Opgraderingen af Hørsholms Idrætspark 
er i fuld gang. Med udgangspunkt i 
klubbernes ønsker er der udarbejdet 
disponeringsforsalg til, hvordan en fornyet 
Idrætspark kan se ud. Der er primært 
fokus på Hørsholm Hallen og skøjtehallen 
i forhold til renovering og ny-tænkning 
af eksisterende løsninger. Idrætsparken 
forventes at være endeligt opgraderet i 
slutningen af 2016 og vil være til glæde 
for alle borgere samt både bredde- og 
eliteidrætten.

Et af Jobcenter Hørsholms nyere  
projekter er ”Hyppigere Samtaler”, 
hvor målet er at nedbringe ledigheds-
perioden for deltagerne med 2 uger. 
Projektet omfatter forsikrede ledige, 
altså medlemmer af en A-kasse, der  
er i risiko for at blive langtidsledige (fx  
pga. alder, type af tidligere job og 
længde på tidligere ansættelse). 

Fokus på jobsøgning – men også de 
personlige kompetencer
Deltagerne får et intensiveret kontakt-
forløb, som består af seks samtaler 
inden for de første seks måneder. 
Samtalerne fokuserer bl.a. på ansøgnin-
ger og udarbejdelse af CV, anvendelse 
af relevant netværk, men har også 
fokus på de personlige kompetencer.

75 % videre
Projektet har været en succes, hvor op 
til 75 % af deltagerne enten har opnået 
arbejde eller er i ordinær uddannelse 
indenfor projektperioden på 6 måneder.

Flere får glæde af indsatsen
På baggrund af projektets succes er 
projektet blevet forlænget i perioden 
2015-2017. Samtidig er målgruppen 
blevet udvidet til også at omfatte  
forsikrede ledige, der er ved at miste 
retten til dagpenge.

Hyppigere samtaler 
forkorter ledigheden 
med to uger

Førsteklasses  
skatebane
I august blev den nye skatebane i beton 
indviet, og Hørsholm blev en by, der 
kan tilbyde børn og unge fantastiske 
faciliteter til skateboard og løbehjul. 

Formålet med banen er at imødekomme 
det selvorganiserende kultur- og 
fritidsliv og give børn og unge mulighed 
for at dyrke gadesport sammen med 
ligesindede. Samtidigt er betonbanen 
endnu et kulturelt fritidstilbud, som gør 
det attraktivt for især børnefamilier at 
bosætte sig i Hørsholm Kommune. 

”Skal vi danse?”
Erindringsdans for demente en succes
I 2014 blev en del af Hørsholms 
andel af Ældremilliarden brugt 
til at afholde matiné med erin-
dringsdans for borgere med en 
demenssygdom. 

Musik fra dengang
Når man lider af en demenssyg-
dom, er det ikke hele hjernen, der 
er ramt. Følelserne er ikke nød-
vendigvis ramt, og erindringsdans 
taler til følelserne. Deltagerne kan 
synge med på sangene, der er fra 
deres egen tid, og formen gør, 
at tankerne kan komme på gled 
sammen med bevægelserne.

Puljemidler sikrer flere 
dansetimer
Efter matinéens succes har kom-
munens demenskoordinator 
sammen med Frivilligcentret søgt 
og modtaget andre puljemidler, 
der har gjort det muligt at holde 
undervisning med efterfølgende 
8 dansetimer for beboerne 
på Louiselund plejecenter og 
Sophielund plejecenter.

Dansetimerne bliver afsluttet med 
et afdansningsbal.

Trafiksikkerhed
Mortenstrupvej
I 2014 er der sket ændrin-
ger på Mortenstrupvej for at 
nedsætte for høj gennem-
snitshastighed. Der er også 
etableret en sikrere krydsning 
ved Usserød Å, hvor cykelstien 
krydser Mortenstrupvej. LED 
lys i asfalten advarer cyklister 
om, at de har vigepligten. 
Trafiksaneringen har kostet 
550.000 kr. og sti-krydsningen 
50.000 kr. Den sidste er finan-
sieret af Vejdirektoratets 
Cykelpulje.

Trafiksikkerhed
Ådalsvej
Ådalsvej har også i 2014 gen-
nemgået en større ombygning, 
således at bløde trafikanter nu 
tilgodeses i langt højere grad 
gennem sikrere krydsningsmu-
ligheder, bredere cykelstier, 
bedre oversigtsforhold og en 
ny rundkørsel. Dette projekt 
har samlet kostet 4,5 mio. kr. 
og er støttet af Vejdirektoratets 
Cykelpulje 2011.

Færre ældre indlægges  
i Hørsholm
Hjemmeplejen har formået at reducere 
antallet af indlæggelser, så der er 47 % 
færre genindlæggelser og 36 % færre 
forebyggelige indlæggelser. En tidlig 
opsporing og forebyggende foran-
staltninger har resulteret i, at færre er 
blevet indlagt med lungebetændelse, 
væskemangel og knoglebrud. 

Storstilet undervisning
200 medarbejdere er blevet undervist 
i hvilke tegn, de skal være opmærk-
somme på hos de ældre. Er der fare for 
en indlæggelse, kommer en sygeplejer-
ske fra kommunens akutteam på besøg. 
De er specialuddannet til at vurdere, 
om borgeren skal på hospitalet, på en 
af kommunens akutpladser eller fortsat 
kan blive i eget hjem.  

Medfinansiering faldet med 44 %
Kommunens medfinansiering af forbyg-
gelige indlæggelser er faldet med 44 % 
fra 2013 til 2014 fra januar-april. Det 
svarer til 905.962 kr.

Rehabilitering vil også være i fokus i 
hele 2015 med henblik på at fastholde 
borgerne i egen bolig.

Skøjtetræningshal på vej
Der har i 2014 været gang i det for-
beredende arbejde til den kommende 
skøjtetræningshal, der skal ligge parallelt 
med den eksisterende skøjtehal på 
p-pladsen i Idrætsparken. Hermed opnås 
størst synergi samt stordriftsfordele 
hallerne imellem.  En af indsatserne har 
været at få lavet en kvalificering fra et 
eksternt ingeniørfirma, som konkluderer, 
at anlægsrammen på 45 mio. kroner kan 
holdes, og at Idrætsparkens driftsbudget 
ikke stiger med mere end 1 mio. kr. På 
baggrund af denne vurdering godkendte 
Kommunalbestyrelsen i marts 2015, at  
det videre anlægsarbejde vedrørende en 
ny skøjtetræningshal kan igangsættes.



Indtægter i alt: 1.824 mio. kr.
Kommunens samlede indtægter udgør  
1.824 mio. kr., og hovedparten kommer  
fra indkomstskatter og grundskyld.

Udgiver Hørsholm Kommune
Oplag 20.844
Redaktion Center for Økonomi og 
Personale ope-post@horsholm.dk
Ansvarshavende Thomas Rafn
Design og produktion OPENING

Ådalsparkvej 2 
2970 Hørsholm
Tlf. 4849 0000
kommunen@horsholm.dk  
horsholm.dk

Driftsudgifter i alt: 1.342 mio. kr.
Kommunens samlede driftsudgifter 
udgør 1.342 mio. kr., og hovedparten 
ligger hos de udvalg, der varetager 
skole- og ældreområderne.

Kommunen bestræber sig på at udnytte låneoptag fuldt ud, såfremt det 
er økonomisk fordelagtigt eller nødvendigt. Iflg. lånebekendtgørelsen er 
der låneadgang til energibesparende anlægsinvesteringer og udskudte 
ejendomsskatter.

Lån og afdrag

Mange ærinder hos det offent-
lige kan klares nemt og bekvemt 
foran computeren, hvis man bare 
ved, hvordan man gør. Derfor 
har Borgerservice sat ekstra skub 
i hjælp til digital selvbetjening, 
bl.a. med en borgerguide, som 
også har mulighed for at hjælpe 
i hjemmet. Hørsholm Kommune 
har også styrket samarbejdet 
med de frivillige fra bl.a. bibliote-
ket og Ældresagen, som både til-
byder IT-kurser og IT- værksteder. 

91 % af Hørsholms borgere fik 
Digital Post i december 2014. 
Dermed ligger vi et godt stykke 
over Digitaliseringsstyrelsens mål 
om 80 % digitale borgere i 2015. 
Det betyder, at Hørsholm Kommu- 
ne sparer væsentlige omkostninger 
til porto og materiale, en bespa-
relse som allerede er indregnet i 
økonomiaftalen mellem kommuner 
og Indenrigsministeriet.

Digital Post kom godt 
fra start i Hørsholm

Dri$sudgi$er	  i	  alt	  :	  1.342	  
mio.	  kr.	  

Dri$udgi$er	  pr.	  udvalg	  

Ska$eindtægter	  

Årets resultat
      Mio kr.Skatteindtægter  1.824
Bloktilskud  32
Renter, kurstab/gevinst           2
Udligningsbidrag  -467
Driftsudgifter  -1.342
Anlægsudgifter  -66

Årets resultat 2014    -17

Top 5 Listen over 
anlægsinvesteringer i 2014

  
 Mio kr.

1. Kulturhus Trommen 17.4

2.  Folkeskoler (aktive og grønne  

skolegårde, folkeskolereformen   

tagrenovering på Vallerødskolen)  8.8

3. Renovering af gågaden 7.5

4.  Tilbygning Aktivitetscentret  

Sophielund   
6.4

5. Skatebanen     
 4.2

Fokus på at hjælpe

Skatteindtægter
Hvorfra kom pengene?

Driftsudgifter pr. udvalg
Hvad blev pengene brugt til?

Indkomstskat 1.510 mio. kr.

Dækningsafgift 21 mio. kr.

Grundskyld 244 mio. kr.

Øvrige (dødsbo mv.) 14 mio kr.

Selskabsskat 35 mio.kr

Miljø- og Planlægningsudvalget 79 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget 389 mio. kr.

Social- og Seniorudvalget 380 mio. kr.

Sundhedsudvalget 123 mio. kr.

Sport-, Fritid- og Kultur udvalget 52 mio. kr.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 124 mio. kr.

Økonomiudvalget 195 mio. kr.

Mio. kr.
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