
Velkommen til informationsmøde

for kandidater, der stiller op til 
Kommunalvalget den 21. november 2017

4. Oktober 2017



Velkomst 

v/borgmester Morten Slotved

Kommunalbestyrelsens arbejdsvilkår 

v/ borgmester Morten Slotved

19.00-19.30 Pause med en sandwich

Kort orientering om fagområderne og udvalgte større 
sager – perspektiver og udfordringer

v/ kommunaldirektør Hugo Pedersen

20.30-21.00 Spørgsmål og afrunding 

v/borgmester Morten Slotved

Program 
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v/ borgmester Morten Slotved

Kommunalbestyrelsens 
arbejdsvilkår
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• 11 møder i Kommunalbestyrelsen + 2 
behandlinger af budgettet

• 11 møder i Økonomiudvalget

• 11 møder i fagudvalgene

Hertil kan der komme ekstraordinære møder + møder i øvrige 
bestyrelser, råd og nævn.

Arbejdsbyrden pt.
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• Fælles møder for fagudvalg

• Møder i konstitueringsgrupperne

• Formandsmøder

Politisk koordinering af sagerne
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• Alt materiale er digitalt

• PC og iPad stilles til rådighed, betaling af internet

• Udvalgsformænd har pt. fri telefon og 
avisabonnement.

Materiale og værktøjer
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• Demokratisk fællesskab

• Sikre helhedssynet

• Prøve ideer og tanker af

• Lytte til hinanden

Politisk indflydelse
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• Politisk leder – befinde sig i bestyrelseslokalet

• Forståelse for den kommunale opgaveløsning 

• Forståelse for den demokratiske proces

• Komplekse processer, der tager tid

Politikerrollen
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• Gode relationer 

 både til borgere og politiske kolleger

• Afgørende, at der har været en god debat

• Legitimt at være uenige – gå efter bolden

Kommunalbestyrelsen
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• Forberedelse – sæt dig ind i sagerne

• Stå fast, vær dig selv og sig hvad du mener

• Vær ydmyg og lydhør

• Samarbejd på tværs – søg resultater gennem 
samarbejde

• Vær troværdig og ordentlig

• Hav styr på dit private bagland – familie og arbejde

Gode råd, der fremmer samarbejdet
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• Kommunalbestyrelsesmedlem = offentlig person

• Vi har en engageret presse (Ugebladet og 
Frederiksborg Amts Avis)

• De kommunale sager er interessante

• Vi arbejder proaktivt og imødekommende

• Vi har altid en kommunikationsplan for store 
strategiske og kritiske sager

•

Mediedækning af sager
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Fagområderne og større 

udvalgte sager/projekter

v/ Kommunaldirektør Hugo Pedersen
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Dagtilbud og skole
Mål og data på skoleområdet

Der laves hvert år en kvalitetsrapport for de fire folkeskoler. 

Kvalitetsrapporten:
• Er et værktøj til at styre efter mål og resultater
• Indeholder oplysninger om skolernes karakterniveau, nationale test, 

undervisningseffekt og trivsel
• Indeholder sammenligninger med landsgennemsnit

Folkeskolerne arbejder ud fra nationale og kommunale mål.

Kommunale mål: 
• At elevernes faglige niveau bliver højere 
• At eleverne har optimale muligheder for faglig og personlig udvikling 
• At tage udgangspunkt i elevernes naturlige lyst til læring 
• At eleverne bliver forberedt til fremtidens samfund 
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Resultater på skoleområdet

Hørsholm Kommune er nr. 1 ud af 98 
kommuner i skoleåret 2015/2016
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National trivselsmåling på 
skoleområdet

Hørsholm Kommune er nr. 1 ud af 98 
kommuner i skoleåret 2015/2016



• Fleksible sale

• Skøjtehallen

• Opdatering af 
Idrætsparken

Kultur og Fritid
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• Kystsikring

• PH Park

• Hannebjerggrunden

• Møllehusgrunden

• Gyngehestgrunden

Teknik og Byudvikling
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Byudviklingsprojekter 2017 

Hospitalsgrunden – PH Park



PH Park - Navngivning af en ny bydel
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Byudviklingsprojekter 2017 

Hannebjerggrunden Møllehusgrunden



Gode effektmålinger:

• Plejecentre

• Hjemmeplejen

Sundhed og Omsorg
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Arbejdsmarked: Integrationsområdet

Antal modtagne flygtninge og familiesammenførte i Hørsholm 
Kommune

• Tilknytning til arbejdsmarkedet: 167 integrationsborgere under 
den 3-årige integrationsperiode – heraf:

• Job/uddannelse med SU/selvforsørgelse: 51

• Resten er i anden form for indsats

• Boligplacering:

• 104 personer (inklusiv børn) er placeret i midlertidige boliger

2014 2015 2016 2017 (sep.)

Kvote 24 68 49 24

Modtagne flygtninge 31 58 51 12

Familiesammenførte 3 52 24 20

I alt 34 110 75 32



• Velfærd frem for mursten

• Tværgående borgerforløb

• Kontaktcenter

• Rehabilitering

Udvalgte større sager
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Velfærd frem for mursten
Formål
• Effektiviseringer gennem nytænkning
• Prioritere kernevelfærden frem for mursten 

ved at effektivisere bygningsdriften

16-10-2017

Projekter pt: 

1)Sammenhængende børneliv 0-18 år
1)Fremtidens børneliv i dagtilbud og skole 

(Rungsted området)

2)Helhed i specialområdet 

2)Fælles rammer for Kultur- og Fritidsliv

3)Fremtidens Rådhus





Sammenhængende børneliv 
- Fremtidens børneliv i dagtilbud og skole

Formål
At løfte kvaliteten i dagtilbud og skoler samtidig med at 
bygningsdriften optimeres og ressourcerne udnyttes bedre. Det skal 
ske ved, at:

• Etablere nyt dagtilbud i Rungsted for at styrke en pædagogisk rød 
tråd og kontinuitet, der understøtter børnenes trivsel, udvikling og 
læring.

16-10-2017

Status
• Politisk beslutning om at arbejde videre med at etablere moderne 

dagtilbud i område øst, som er integreret med skolens bygninger

• Der er udarbejdet et fælles pædagogisk mål og grundlag for et 
sammenhængende børneliv på tværs af dagtilbud og skoler

• Der skal udarbejdes en samlet udviklings- og tidsplan for opgaven 
inden for 2-3 mdr.



Sammenhængende børneliv 
- Helhed i specialområdet

Formål
At udvikle kvaliteten i specialområdet samtidig med at, der 
sker en optimering af bygningsanvendelsen og en bedre 
ressourceudnyttelse. Det skal ske ved at:

• Etablere ét samlet specialtilbud, som rummer forskellige 
kompetencer, der kan imødekomme børnenes skiftende 
behov 

16-10-2017

Status
• Politisk beslutning om at arbejde videre med at samle de 

eksisterende specialtilbud til ét bydækkende
selvstændigt specialtilbud

• Der er udarbejdet et fælles pædagogisk værdigrundlag 
for det kommende specialtilbud



Fælles rammer for Kultur- og Fritidsliv
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Formål
Vi kvalitetsudvikler velfærden ved at effektivisere bygningsdriften og derved frigøre 
ressourcer til kernevelfærd, og det sker ved: 

• at sælge bygninger og matrikler

• at udnytte bygninger og lokalerne bedre

Genplacering af brugere fra ejendomme som skal sælges sker i tæt dialog med 
brugerne selv og under hensyntagen til brugernes programlægning og årshjul

Vi er fælles om vores lokaler
• Ca. 70 foreninger i Hørsholm
• 6 oplysningsforbund i Hørsholm
• Ca. 14.000 medlemskaber i foreninger i Hørsholm
• Brug af vores fælles lokaler sker med udgangspunkt i de primære brugeres 

behov
• Der er så vidt muligt åbent for aktiviteter 24/7/365
• Vores bygninger rummer flere funktioner og aktiviteter på tværs af 

brugergrupperne



Kommunale ejendomme med kultur-
og fritidsaktiviteter
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• Vestre Stationsvej 12 (Fritidshuset – oplysningsforbund og foreninger)
• Kokkedal Allé 3 (Kokkedal Avlsgård – Kokkedal Rideklub, Kokkedal 

Golfklub)
• Sdr. Jagtvej 10 (Marineforeningen)
• Gl. Hovedgade 2 (Fuglsanghus – offentlige udstillinger og foreninger)
• Enghave 38 (Jagtforeningen)
• Rungstedvej 1 (Det gamle rådhus – Hørsholm musikskole m.fl.)
• Gutfeldtsvej 3 (Aktiv Kunst, Hørsholm Arkæologiske forening, 

Sundhedsplejen)
• Hørsholm Mølle (udstilling og Håndværkerforeningen)
• Kokkedal Alle (Golfhuset – lejebolig, toilet til Kokkedal Golfklub)



Fremtidens Rådhus
Formål

At etablere et nyt rådhus, hvor der er fokus på at skabe endnu bedre rammer for:

• Borgerservice, samskabelse og mulitifunktionalitet mv. 

• Nedbringelse af de løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for de 

kommunale ejendomme. 

16-10-2017

Status

• Politisk beslutning om udarbejdelse af business cases på udvalgte 

placeringsmuligheder i og uden for Hørsholms bymidte. 

• Pt. arbejdes der på fastlæggelse af, hvilke forhold business casene skal belyse, 

herunder økonomi og byudviklingsmuligheder, synergier, afledte effekter for trafik og 

parkering mv. 

• Business casene skal præsenteres for kommunalbestyrelse i foråret/forsommeren 

2018
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Tværgående Borgerforløb 
Sammenhæng på den nationale dagsorden – og i Hørsholm

• 1 pct. af borgerne modtager 
39 pct. af vores velfærdsydelser

• Kan vi gøre det mere enkelt og 
effektivt? 

 En samlet indgang og indsats for borgere, som i dag får mange ydelser på 
tværs
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En ny måde at arbejde på

Sammenhæng: 
Én samlet plan for 
borgeren/familien

Tæt relation: 
Kun 1-2 kontaktpersoner 
”på kommunen”

Samling:
Ny tværgående enhed, som klarer alle 
myndighedsopgaver og flest mulige 
udfører-opgaver for borger/familie. 

Specialiserede opgaver ”bestilles” 
Udefra, men indgår i samlet plan

Effekt: Vi måler systematisk på, 
om indsatserne virker



Kontaktcenter
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I januar 2017 etablerede Hørsholm Kommune et kontaktcenter.

Kontaktcenteret giver borgerne svar på generelle spørgsmål på tværs af 
fagområder og guider dem igennem digitale selvbetjeningsløsninger.

Formålet er:
1. At give borgerne en endnu bedre oplevelse når de er i kontakt med kommunen
2. At effektivisere håndtering af borgerhenvendelser

Udefra-ind perspektiv



• Visionen: ”Den rehabiliterende organisation” 

• Nøgleord: Øget livskvalitet – Nødvendighedsprincip - Ressourcefordeling 

• Mål: at skabe værdi gennem effektfulde indsatser for og med borgerne. Udvise 
rettidig omhu ift. at ruste kommunen til de udfordringer, der vil være ift. den 
stigende ældrebefolkning.

• Formålet:  at give den enkelte borger optimale muligheder for at genvinde sin tabte 
funktionsevne og opnå selvstændighed samt bidrage til borgernes livskvalitet. 

• Kerneopgaven: 

• at understøtte borgerens sundhed og evne til at mestre eget liv. 

• at lytte til borgernes oplevelse og tage udgangspunkt i deres ønsker for 
hverdagen. 

• Hvordan: hjemmeplejen har siden 2012 arbejdet med rehabilitering – fra 2017 er 
der etableret et rehabiliterende team, hvor borgere med rehabiliterende potentiale 
tilbydes kortere rehabiliterings forløb. Målet er, at 12-14 borgere starter i 8-ugers 
rehabiliteringsforløb hver måned. Pt. er ca. 50 borgere i gang med et 
rehabiliteringsforløb.

Rehabilitering i hjemmeplejen: 
”Mindre ventetid – større frihed”
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Spørgsmål ?
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