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Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 
Et utilfredsstillende 2018-regnskab, betyder at Hørsholm kommune 
kommer ind i 2019 med en meget lav likviditet og økonomi i ubalance som 
det er nødvendigt at imødegå og handle hurtigt på i 2019. 
 
På den baggrund har administrationen udarbejdet et oplæg til 
genopretningsplan for 2019, som indebærer en hård økonomisk 
opbremsning; herunder driftsreduktioner, anlægsstop og fokus på øgede 
salgsindtægter. 
 
Utilfredsstillende 2018 regnskab 
Hørsholm Kommune kommer ud med et utilfredsstillende 2018 regnskab, 
idet der forventes et merbrug på 17 mio. kr. på driften. Der har således i 
2018 været et mærkbart kassetræk, hvor forbruget ligger væsentligt over 
det korrigerede budget, som i årets løb er opjusteret med driftsoverførsler 
fra 2017 til 2018 på 24 mio. kr. 
 

Vedtaget 
Driftsbudget 

2018 
1 

Korrigeret 
Driftsbudget 

2018 
2 

Forventet 
Driftsregnskab 

2018 
3 

Forventet 
merforbrug 

2018 
4 = 2-3 

--- mio. kr. --- --- mio. kr. --- --- mio. kr. --- --- mio. kr. --- 

1.374 1.402 1.419 - 17 
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I 2018 har Hørsholm Kommune særligt været udfordret på: 

- Det specialiserede børneområde (inkl. specialundervisning) 
- Det specialiserede voksenområde 
- Kommunal medfinansiering af regionale sundhedsudgifter  

 
Forventet Regnskab 2018 – udvalgte områder 

 Korrigeret budget 
2018 

Forventet regnskab 
2018 

Forventet 
merforbrug 

2018 

 --- mio. kr. --- --- mio. kr. --- --- mio. kr. --- 

Specialiserede 
børneområde 

 
96,0 

 
101,7 

 
5,7 

Specialiserede 
voksenområde 

 
92,1 

 
102,9 

 
10,8 

Medfinansiering af 
sundhedsydelser 

 
97,8 

 
123,2 

 
25,4 

 
Udfordringerne på de tre områder, er blevet fremlagt i.f.m. 
budgetopfølgning 3 (kommunalbestyrelsesmøde 24. september 2018) og 
budgetopfølgning 4 (Kommunalbestyrelsesmødet 17. december 2018).  
 
Ligeledes har Direktionen i forlængelse af de fremlagte 
budgetopfølgninger gennemført en handleplan indeholdende generel 
forbrugstilbageholden samt igangsat udarbejdelse af handleplaner på de 
budgetudfordrede områder. Det må desværre konstateres, at det ikke har 
været tilstrækkeligt til at opnå et tilfredsstillende regnskab 2018 i balance, 
idet de vanskeligt styrbare områder har trukket i den anden retning. 
 
Regnskab 2018 står i kontrast til de foregående år, hvor det er lykkedes 
med en stram styring af driften. Fra regnskab 2015 til regnskab 2017 er 
kommunens serviceudgifter således faldet med 5,1 procent. Kun 3 
kommunen har fra 2015 til 2017 haft en større negativ vækst i 
serviceudgifterne end Hørsholm. 
 
Forventet merforbrug i 2019 
I det vedtagne 2019 budget var der balance mellem budgetterede 
indtægter på den ene side og budgetterede drifts- og anlægsudgifter på 
den anden side. 
 
Imidlertid rækker 2018 udfordringerne på sundhed- og specialområderne 
ind i 2019. I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 blev der tilført 
driftsmidler i 2019 til det specialiserede voksenområde og medfinansiering 
af sundhedsudgifter på hhv. 10 og 14 mio. kr. Baseret på den opdaterede 
viden er budgettilførslen ikke tilstrækkelig til at dække de aktuelt 
forventede 2019-udgifter.  
 
På de tre områder, hvor kommunen er økonomisk udfordret, forventes 
således et merforbrug i 2019 på 23 mio. kr. Merforbruget forventes særligt 
på det specialiserede børneområde (inkl. specialundervisning), hvor det 
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sidste halvår af 2018 er kommet mange nye sager til, og som derfor først 
har fuld økonomisk årseffekt i 2019. Beløbet er en aktuel tidlig 2019-
vurdering, som kan flytte sig i løbet af 2019. 
 
Forventet Regnskab 2019 – udvalgte områder 

 Vedtaget budget 
2019 

Forventet regnskab 
2019 

Forventet 
merforbrug 

2019 

 --- mio. kr. --- --- mio. kr. --- --- mio. kr. --- 

Specialiserede 
børneområde 

 
94 

 
109 

 
15 

Specialiserede 
voksenområde 

 
101 

 
105 

 
4 

Medfinansiering af 
sundhedsydelser 

 
113 

 
117 

 
4 

I alt udvalgte 
områder 

   
23 

 
Dertil kommer, at der i budget 2019 på Økonomiudvalgets område er 
budgetlagt en ikke-udmøntet driftsreduktion på 3 mio. kr. årligt fra 2019 
og frem. Finansloven vedr. 2019 indeholder ikke elementer, der vil kunne 
finansiere driftsreduktionen, og udmøntningen af de 3 mio. kr. skal derfor 
findes inden for Hørsholm Kommunes vedtagne budget. 
 
Likviditet 2018 
Lovgivningen foreskriver at alle kommuner skal overholde den såkaldte 
”kassekreditregel”, der betyder at kommunens gennemsnitlige likviditet 
målt 365 dage bagud hver dag skal være positiv. 
 
Kommunens investeringer i PH Park, politistationen mv. har de senere år 
betydet en kalkuleret lav likviditet, som har ligget blandt landets laveste. 
 
I forbindelse vedtagelse af kommunens budget 2019 blev der udarbejdet 
en officiel likviditetsprognose. Prognosen forventede, at 
gennemsnitslikviditeten 31. dec. 2018 ville være 50 mio. kr. 
Gennemsnitslikviditeten 31. dec. 2018 endte med at blive 37 mio. kr.  
 
Den officielle likviditetsprognose tager generelt udgangspunkt i det 
gældende budget, forudsætter budgetoverholdelse og forudsætter 
konstante driftsoverførsler mellem år. Den lavere faktiske 
gennemsnitslikviditet i 2018 end budgetteret skyldes derfor især et 
markant merforbrug på driften 2018, ligesom de i 2018 budgetterede 
salgsindtægter fra Hannebjerg ikke blev realiseret. 
 
Når gennemsnitslikviditeten 31. december 2018 ”kun” ligger 13 mio. kr. 
under budgetteret skyldes det, at det markante merforbrug og kassetræk i 
2018 hovedsageligt er sket i slutningen af 2018 og dermed ikke har indgået 
med fuld årseffekt i 2018. Så sent som ved budgetopfølgning 4 lå de 
faktiske driftsudgifter (forbrugsprocenter) således på niveau med 
tilsvarende tidspunkt i 2017. 
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Set i bakspejlet har administrationen undervurderet likviditetspresset i 
2018 og 2019. 
 
Basis likviditetsprognose 2019 – uden genopretningsplan 
Merforbruget og kassetrækket i regnskab 2018 betyder, at den 
øjeblikkelige faktiske daglige kassebeholdning er markant lavere end 
tilsvarende tidspunkt sidste år. Eksempelvis var den faktiske 
kassebeholdning 13. januar 2018 på 137 mio. kr., mens den 13. januar 
2019 var 74 mio. kr.  
 
Den i øjeblikket generelt lavere kassebeholdning end sidste år indebærer 
samtidig, at gennemsnitslikviditeten målt 365 dage bagud i øjeblikket i 
starten af 2019 er faldende og per automatik fortsat vil falde efterhånden 
som regnskabsresultatet for 2018 slår igennem med fuld effekt på 
gennemsnitslikviditeten. 
 
De kendte budgetudfordringer på social- og sundhedsområdet på 23 mio. 
kr., samt endnu ikke udmøntede driftsreduktion på 3 mio. kr. sætter 
driftsbudgettet 2019 og dermed også kommunens likviditet yderligere 
under pres. 
 
Et scenarie hvor kommunens driftsbudget 2019 overskrides med 26 mio. 
kr. vil i løbet af 2019 bringe kommunen uholdbart tæt på ikke at kunne 
overholde lovgivningen – nærmere bestemt kassekreditregel, der kræver 
at gennemsnitslikvidteten målt 365 dage tilbage i tiden, altid skal være 
positiv. 
 
Administrationen har udarbejdet en opdateret basis likviditetsprognose 
med de identificerede driftsudfordringer indarbejdet, men før effekt af 
genopretningsplan. Der er i basis likviditetsprognosen i 2019 forudsat: 

- Forventet 2019-driftsudgifter: 1.434 mio. kr. svarende til 26 mio. 
kr. over det nuværende 2019-driftsbudget på 1.408 mio.kr. 

- Forventet 2019-anlægsudgifter på 95 mio. kr. svarende til det 
nuværende 2019-anlægsbudget på 82 mio. kr. samt uforbrugte 
2018-anlægsmidler på 21 mio. kr. som forudsættes forbrugt i 
2019. Endelig er der fratrukket 8 mio. kr. svarende til forventet 
restbudget i 2019. 

- Salgsindtægter fra Hannebjerg. 22 mio. kr. flyttes fra budget 2018 
til oktober 2019. 

- Lånoptag på 24 mio. kr., svarende til kommunens låneramme, 
fremrykkes fra maj til januar 2019  
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Basis likviditetsprognose 

Ultimo Gennemsnitslikviditet 
365 dage bagud 
(1000 kr.) 

dec-18 37.079 

jan-19 31.580 

feb-19 28.306 

mar-19 24.647 

apr-19 20.474 

maj-19 16.615 

jun-19 12.430 

jul-19 10.531 

aug-19 7.791 

sep-19 6.607 

okt-19 5.607 

nov-19 4.905 

dec-19 5.941 

 
Likviditetsprognosen er under forudsætning a, at de opstillede 2019-
forudsætninger vedr. drift, anlæg og finansiering holder. 
 
Genopretningsplan 2019 
De fortsatte budgetudfordringer i 2019, indebærer at kommunen har en 
akut likviditetskrise, som det er nødvendigt at imødegå og handle på tidligt 
i 2019. På den baggrund har administrationen udarbejdet et oplæg til 
genopretningsplan for 2019, med fokus på at stabilisere likviditeten ved at 
reducere 2019-udgifterne markant og samtidig forøge indtægterne. 
 
Der vil så i forbindelse med budgetlægning 2020 skulle tages stilling til 
anlægs- og driftsniveau fra 2020 og frem. 
 
Administrationens oplæg til genopretningsplan indeholder følgende fire 
elementer:  
 
1. Anlæg: 
Det aktuelle 2019-anlægsbudget reduceres fra 82 til 58 mio. kr. ved at der 
flyttes 24 mio. kr. fra 2019 til 2020. Grundtanken er: 

 

 Projekter, hvor der ikke er indgået bindende aftaler med f.eks. 
rådgiver, er foreslået flyttet fra 2019 til 2020. 

 Projekter, der strækker sig over flere år forskydes ét år. 

 Projekter som er en forudsætning for kommende salgsindtægter, 
er ikke udskudt.  

 Anlægsoverførelser i forbindelse med anlægsregnskab 2018, vil i 
vides muligt omfang blive overført til 2020, hvis restbudgettet ikke 
tilføres kassebeholdningen.  

 
 Oplæg til anlægsflytninger fremgår af bilagsmateriale. 



 

 

  
Vedrørende  Notat 

  

 

6/7 

 
2. Drift: 

- Ansættelsesstop på rådhuset i 2019. Direktionen kan i særlige 
tilfælde dispensere. Forventes at reducere udgifterne med 5-8 
mio. kr. beløbet svarer til 5-8 procent af lønbudgettet på rådhuset. 
 

- Driftsreduktion i 2019 på ikke-rådhus enheder på samlet 15 mio. 
kr., beregnet som 3 procent af hver enheds lønsum. For de berørte 
enheder svarer driftsreduktionen i gennemsnit til 2,5 procent af 
driftsbudgettet. Kommunens totalrammestyring er fortsat 
gældende, hvilket betyder, at selv om driftsreduktionen er baseret 
på en procentdel af enhedens lønsum, står det fortsat enhederne 
frit at prioritere mellem udgifter til løn og ikke-løn. 

 
- Tilbagerulning af ikke disponerede driftsønsker fra budgetaftale 

2019. Konkret drejer det sig om 315.000 kr. i 2019 til 
”psykologhjælp til unge”. 
 

- Indefrysning af overførte driftsmidler 2018/19. Overførsel af ikke 
forbrugte 2018-budgetter til 2019, sker efter kommunens 
almindelige overførselsregler, men af hensyn til kommunens 
likviditet båndlægges overførslerne i 2019. Direktionen kan i 
særlige tilfælde dispensere.  
 

 
- Udarbejde og gennemføre handleplaner, der skal nedbringe 

udgifterne på de økonomisk udfordrede områder: 
 
a) specialiserede voksenområde. Handleplan bliver fremlagt på 
kommende SSU-møde og forventes at kunne nedbringe 
udgiftsbehovet med ca. 4 mio. kr. i 2019 
 
b) specialiserede børneområde – ekskl. specialundervisning 
 
c) specialundervisning 
 
d) medfinansiering af regionale sundhedsudgifter. 
 

- Tidlig hjemtagelse af indtægter. Gennemgang af hvorvidt det er 
muligt at hjemtage driftsindtægter fra eksempelvis 
mellemkommunal afregning tidligere på året og dermed forbedre 
gennemsnitslikviditeten. 

 
 

3. Salgsindtægter 
Administrationen har identificeret mulighederne for indtægter fra 
grundsalg i sidste del af 2019; herunder PH Park og Ådalsparkvej. Oplæg til 
salgsmuligheder fremgår af bilagsmateriale. 
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4. Låneadgang 
Fremrykke lånoptagelse vedr. 2019. Kommunen har i 2019 budgetteret 
med låneadgang for 24 mio. kr. Der er på den baggrund i januar optaget 
lån for 24 mio. kr. vedr. 2019. 
 
Administrationen har udarbejdet en likviditetsprognose, hvor de 
forventede effekter af genopretningsplanen er indarbejdet. Der er i 
likviditetsprognosen inkl. genopretning i 2019 forudsat: 

- 2019-driftsudgifter: 1.408 mio. kr. svarende til det nuværende 
2019-driftsbudget på 1.408 mio.kr. 

- 2019-anlægsudgifter på 58 mio. kr. svarende til, at det nuværende 
2019-anlægsbudget på 82 mio. kr. reduceres med 24 mio. kr. samt 
at uforbrugte 2018-anlægsmidler på 21 mio. kr. tidligst 
forudsættes at blive brugt i 2020. 

- Salgsindtægter fra Hannebjerg. 22 mio. kr. flyttes fra 2018 til 
oktober 2019 

- Lånoptag på 24 mio. kr., svarende til kommunens låneramme, 
fremrykkes fra maj til januar 2019  

 
Likviditetsprognose genopretretning 

Ultimo Gennemsnitslikviditet 
365 dage bagud 
(1000 kr.) 

dec-18 37.079 

jan-19 31.580 

feb-19 28.420 

mar-19 25.165 

apr-19 21.653 

maj-19 18.812 

jun-19 16.003 

jul-19 15.900 

aug-19 16.193 

sep-19 19.253 

okt-19 23.244 

nov-19 31.462 

dec-19 45.576 

 
 


