
Borgmester Morten Slotveds tale ved fremlæggelse af årsregnskab 
2015 for Kommunalbestyrelsen den 25. april 2016

I dag skal vi godkende regnskab 2015, som viser, at der fortsat er styr på 
skatteborgernes penge. Vi har overholdt budgettet og fastholdt en stram 
udgiftsstyring.

Regnskabet giver et billede af, at vi igen i år har formået at løfte de udfordringer, som 
2015 har budt på. Vi har i særlig grad på arbejdsmarkedsområdet, hvor udgifter til 
flygtninge, sygedagpenge, kontanthjælp m.m. har været højere end forventet, da vi 
tog hul på året.

Gennem en samlet fortsat indsats på såvel politisk som administrativt niveau har vi 
fastholdt en stram og målrettet økonomistyring, hvor nye initiativer og uforudsete 
udgifter skulle finansieres krone for krone. 

Regnskab 2015 viser, at der er styr på kommunens husholdningsbudget, men der er 
stadig faktorer og udfordringer, der lurer forude. Set med økonomibriller, er nogle af 
de væsentligste udfordringer:

 Christiansborg har allerede besluttet, at udligningsskruen får et ekstra hak fra 
2017, så veldrevne kommuner som Hørsholm skal aflevere endnu flere 
skattekroner til resten af landet

 Det statslige krav om minusvækst i de kommunale budgetter, som for 
Hørsholms vedkommende betyder, at vi over de næste 3 år skal reducere de 
årlige driftsudgifter med ca. 32 mio. kr.

 En befolkningsudvikling i Hørsholm, der giver et pres på udgifter til sundhed og 
ældreomsorg.

 Tilgang af nye borgere i form af flygtninge og familiesammenførte.

Det gør det endnu mere nødvendigt  at vende hver en krone og effektivisere, hvor det 
giver mening. Sidste år gav en enig Kommunalbestyrelse hinanden håndslag på at 
effektiviseringer er vejen frem. Og det er min forhåbning, at ingen partier ryster på 
hånden når vi i dette års budgetlægning skal tage stilling til de konkrete 
effektiviseringsforslag. Jeg tænker her især på udviklings- og investeringsstrategien 
’Velfærd frem for mursten’, der går ud på at fremtidssikre velfærden ved at nytænke 
og effektivisere brugen af kommunens bygninger.



Regnskab 2015 rummer meget mere end tal. Det rummer også historien om alle de 
aktiviteter og initiativer, der blev sat i værk i løbet af året 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:

Sammenlægningen af tandplejen på Vallerødskolen for at sikre øget faglighed og 
driftsreduktion.

Vi har igangsat en spændende proces for udviklingen af den gamle hospitalsgrund, 
som rummer mulighed for at skabe et attraktivt og centralt boligområde i Hørsholm.

I 2015 fortsatte de mange tiltag på vores veje og grønne områder. Bl.a. fortsatte 
forbedringen af trafiksikkerheden med etablering af indsnævringer og nye vejbump.

Af større projekter kan nævnes renoveringen af stationspladsen på østsiden af 
Rungsted Kyst Station for at sikre bedre og mere sikre trafikale forhold omkring 
stationen og Rungsted Skole, ligesom der er etableret nye cykelparkeringspladser.

Hørsholm Hallen har fået et ansigtsløft og fremstår nu moderne til glæde for bredde-
og eliteidrætten. 

Aktivitetscentret Sophielund har fået en tilbygning.

Værestedet Åstedet, Solskin og Rosen er blevet renoveret.  
Der har som i de foregående år været fokus på renoveringsarbejder med 
bygningernes fremadrettede energiforbrug for øje. 

På skoleområdet er der startet op på et samlet IT-løft ved indkøb af bl.a. 
Chromebooks for at gøre IT til en naturligere del af elevernes læring og skoledag.

Hørsholm Kommune er en af de kommuner i regionen, der er hurtigst til at hjemtage 
borgerne fra hospitalet efter endt behandling og om nødvendigt tilbyde et ophold på 
en midlertidig plads til et genoptræningsforløb. I 2015 er træningsmulighederne 
blevet udvidet, så indlæggelsesforløbene på de midlertidige pladser effektiviseres, og 
borgerne hurtigere restituerer.

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 2015. 


