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Det handler om dig

Regnskab 2015
Hørsholm Kommunes regnskab 2015  
er præget af et højt aktivitetsniveau, 
både når det gælder nyinvesteringer 
og driften af de daglige borgerrettede 
serviceydelser. I 2015 er der således 
gennemført anlægsinvesteringer for 
63 mio. kr., ligesom det har kostet 
1,3 mia. kr. at drive vores skoler, 

daginstitutioner, plejehjem,  
hjemmepleje, idrætsanlæg m.fl.

På de kommende sider kan du læse om 
nogle af de initiativer, der blev igangsat 
og gennemført i 2015, 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 2015

Hurtigt på benene  
efter hospitalet 

Borgere, der bliver udskrevet fra 
hospitalet, men ikke er friske nok til 
at komme tilbage til eget hjem, eller 
borgere, der har været gennem hård 
sygdom, kan have brug for intensiv 
genoptræning og pleje for at komme 
på benene igen. Hørsholm Kommune 
har udvidet muligheden for, at 
disse  borgere hurtigt kan indlæg-
ges på en midlertidig plads til et 
genoptræningsforløb.

De borgere, der indlægges på de mid-
lertidige pladser, fik fra foråret 2015 
muligheden for også at træne om 

lørdagen og på helligdage. Tiltaget har 
medført virkelig gode resultater, idet 
borgernes indlæggelsesforløb på de 
midlertidige pladser effektiviseres, og 
borgerne restituerer hurtigere.

I Region Hovedstaden er Hørsholm 
Kommune en af de kommuner, der 
er hurtigst til at hjemtage borgerne 
fra hospitalet efter endt behandling. 
På den måde prioriteres borgernes 
livskvalitet samt en fornuftig økono-
mistyring af den medfinansiering, som 
kommunerne har ift. hospitalsindlæg-
gelser af Hørsholms borgere.

Stationspladsen på østsiden af Rungsted 
Kyst Station blev i 2015 ombygget med 
henblik på at skabe mere overskuelige 
forhold for bus- og togpassagerer, sikrere 
trafikale forhold omkring Rungsted Skole 
og bedre cykelparkering. Der er etable-
ret nye busperroner, tryghedsskabende 
belysning, ’kys og kør’ ved indskolingen, 
forsinkelsesbassiner til regnvand, ny 
beplantning, aflåst cykelparkering og 
60 nye cykelparkeringspladser. Som en 

gratis service kan brugere tilmelde  
sig den aflåste cykelparkering med  
rejsekortet. Se hvordan på  
www.horsholm.dk/cykelp

Ombygningen har et samlet budget 
på 6,5 mio. kr. og er støttet af 
Trafikstyrelsens Fremkommeligheds- 
pulje med 2,5 mio. kr. og af Region 
Hovedstadens Cykelpulje med 390.000 
kr. til cykelparkeringen.

Ny stationsplads i Rungsted

IT skal være en naturlig del af elev-
ernes læring og skoledag, og med 
de nye computere og værktøjer ved 
hånden kan eleverne, både i skolen 
og derhjemme, bruge de digitale 
læringsportaler og lærings-apps,  
der er investeret i.

I skoleåret 2015 fik alle elever i 3. til 
6. klasse en Chromebook. Eleverne 
fortæller, at undervisningen er blevet 
mere spændende, varieret og med 
flere muligheder for kreativt arbejde. 
Samtidig giver Chromebooken 
eleverne mulighed for arbejde med 

digitale programmer til bl.a. at 
præsentere projekter og opgaver, 
skrive noter og dele dem med hinan-
den. ”Undervisningen er langt mere 
varieret, vi søger fakta, læser bøger på 
nettet og har mange forskellige måder 
at præsentere på ved hjælp af apps og 
programmer,” siger nogle af eleverne.

Lærerne på mellemtrinnet oplever 
også, at Chromebooken har bidraget 
til elevernes læring. Chromebooken 
har givet mulighed for større elev- 
inddragelse og differentiering i 
undervisningen.

Digitalisering giver variation  
i undervisningen



  Kære borger   i  
Hørsholm     Kommune
Vi er alle en del af kommunen
Kommunens regnskab for 2015 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, hjemme- 
hjælpsmodtager, boligejer, ledig,  
pårørende eller frivillig idrætsleder. 

Det er derfor afgørende for rigtig 
mange borgeres livskvalitet, at vi som 
kommune lykkes 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,  
men der er skyer i horisonten
2015 viste, at der fortsat er styr på 
kommunens husholdningsbudget. 
Budgettet blev overholdt, og vi har 
fastholdt en stram udgiftsstyring, hvor 
hver en krone er blevet vendt. Men 
jeg må også være ærlig og sige, at vi i 
2015 har været udfordret på udvalgte 
områder, og i særlig grad på arbejds-
markedsområdet, hvor udgifter og 
ydelser til flygtninge, sygedagpenge, 
kontanthjælp mv. har vist sig at være 
højere end forventet, da vi tog hul på 
året.

Der er desværre ikke udsigt til, at de 
tunge skyer over Hørsholm driver over. 
Christiansborg har allerede besluttet at 
give udligningsskruen endnu et hak, så 
veldrevne kommuner som Hørsholm 
skal aflevere endnu flere skattekroner 
til resten af landet. Samtidig er det 
statslige krav om minusvækst i de 
kommunale budgetter en realitet.  
For Hørsholms vedkommende betyder 
det, at vi over de næste 3 år skal  
reducere de årlige driftsudgifter med 
ca. 32 mio. kr.

Med en samarbejdende og resultat- 
orienteret kommunalbestyrelse ser jeg 
dog 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

Tilfredse borgere  
på ældreområdet

I 2015 kunne eleverne i de 4 folke-
skoler igen bryste sig af meget flotte 
faglige resultater i afgangsprøverne. 
Eleverne klarer sig ikke alene godt 
fagligt, de trives også. I den natio-
nale trivselsmåling ligger eleverne i 
Hørsholm helt i top. 

Der er flere grunde til, at eleverne 
klarer sig godt. F.eks. har Hørsholm 
Kommune nogle meget dygtige og 
engagerede lærere og pædagoger i 
folkeskolerne. De motiverer eleverne 
og udfordrer deres potentialer med 

henblik på at opnå størst mulig 
læring. Samtidig er der generelt stor 
forældreopbakning i forhold til bør-
nenes skolegang, udvikling og læring. 

Resultaterne i den nationale trivsels-
måling er rigtig gode, og det skal de 
også blive ved med at være. Derfor 
er der hos skoleledelserne stor fokus 
på videreudvikling af medarbejder-
nes kompetencer og skoledagens 
indhold, så eleverne fortsat udnytter 
deres potentiale.

Flotte faglige resultater  
i skolerne – også i år

”Velfærd frem for mursten” 
er kommunens udviklings- og 
investeringsstrategi, som går ud på at 
bruge færre midler på vores bygninger 
for at frigøre penge til kernevelfærd. En 
enig kommunalbestyrelse godkendte 
strategien i oktober 2015, og arbejdet 
gik i gang med det samme. Strategien 
omfatter børneområdet, kultur- og 
fritidsområdet og rådhuset, og her er 
formålet at få mere ud af det, vi har. 
De konkrete løsninger for, hvordan 
man kan udvikle og nytænke kvaliteten 
samtidig med at bygningerne optimeres, 
udarbejdes i tæt samarbejde med 
fagpersoner og engagerede brugere. På 
den måde opnår vi de bedste resultater. 

De første effektiviseringsgevinster er 
allerede i gang, da man er ved med at 
samle tandplejen på Vallerødskolen. Et 
tiltag, som sikrer både øget faglighed og 
driftsreduktioner.
 
Man kan følge projektets udvikling på 
kommunens hjemmeside.

Velfærd frem 
for mursten

Sjælsø Rundt  
startede i Hørsholm
Det traditionsrige motionscykelløb 
Sjælsø Rundt fik nye smukke rammer,  
da Hørsholm Kommune for første  
gang i 2015 lagde areal til start- og  
målområdet for cykelløbet. Knap  
6.000 cyklister, fordelt på 3 forskellige 
ruter, deltog i løbet og fik en uforglem-
melig oplevelse. Sjælsø Rundt kommer 
til Hørsholm igen 12. juni 2016.  

I efteråret 2015 blev der fore-
taget en tilfredshedsundersøgelse 
blandt borgere, der er tilknyttet 
hjemmeplejen og plejecentrene, 
og i alt 567 personer gav deres 
mening til kende. Resultatet viste 
en generel tilfredshed med den 
hjælp, borgerne får – særligt i 
forhold til den personlige pleje, 
som f.eks. dækker over hjælp til 
at gå i bad, komme i tøjet eller på 
toilettet.
 
De temaer, der scorer højest på 
 tilfredshedsskalaen, er den 
respekt ulde og værdige behand-
ling, som personalet viser bor-
gerne. Samarbejdet og kontakten 

mellem borger, pårørende og 
medarbejder scorer ligeledes højt.
 
I løbet af 2016 sætter kommunen 
forskellige initiativer i gang for at 
opretholde den gode kvalitet på 
ældreområdet, og der arbejdes 
hele tiden med at yde den bedste 
service for Hørsholms seniorer. 
Konklusionerne i tilfredsheds-
undersøgelsen har indgået i 
diskussionen om fordelingen af 
midler under værdighedspuljen, 
som bl.a. rummer forslag om 
mere plejepersonale til kerne-
op gaverne på plejecentrene og 
kompetence løft af tværfaglighed 
og samarbejde.



Cykelobservatørerne 
sørger for flere fejede 
cykelstier
Cykelobservatørkorpset var i marts 
2015 med til at prioritere øget renhold 
på udvalgte cykelstier i kommunen. Alle 
cykelstier og veje i kommunen fejes i 
forvejen 2 gange årligt, og de særligt 
prioriterede fejes nu 4 gange. Det gælder 
cykelstier langs kommunens største 
veje, de regionale cykelruter samt 
cykelstier omkring skoler og stationer. 
Cykelobservatørkorpset består af 9  
lokale cykelentusiaster, som mødes med 
Vej og Park 2-3 gange om året.

Godt nytår, erhvervsliv!
For andet år i træk inviterede borgmester Morten Slotved, 
på vegne af Hørsholm Kommune, det lokale erhvervsliv til 
nytårskur d. 7. januar i Lilletrommen i Kulturhus Trommen. 
Kommunen ønsker nemlig at fremme kommunikationen 
mellem kommune og erhvervsliv, og nytårskuren har vist 
sig at være et rigtig godt forum, hvor virksomhederne 
møder hinanden, repræsentanter fra kommunen og ikke 
mindst politikerne. 

Til arrangementet præsenterede formand for Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget, Henrik Klitgaard, de mange lokale 
gazellevirksomheder, som i forhold til året før var fordob-
let i antal – fra 5 til 10! Gazellerne blev fejret og frem- 
hævet som gode eksempler på vækst og udvikling. De skal 
således være med til at inspirere andre erhvervsdrivende  
i kommunen. 

Efter den officielle del af mødet var slut, blev der netvær-
ket mellem virksomhederne til den helt store guldmedalje. 
Arrangementet gentages i 2017. For at styrke samarbej-
det yderligere med erhvervslivet inviterer Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget erhvervsforeningerne til løbende 
dialog. 

Borgeren i centrum
En ny inddragende tilgang hjælper psykisk udfordrede 
og handicappede borgere til at opnå en selvstændig 
og meningsfuld hverdag. I kommunens Center for Børn 
og Voksne, der beskæftiger sig med det specialiserede 
socialområde, har man i 2015 arbejdet målrettet, 
systematisk og koordineret med at sætte borgeren i 
centrum.

I 2015 indførte man et konkret initiativ, der sørger for, 
at borgere med særlige behov møder kommunen under 
koordinerede forhold med repræsentanter fra alle rele-
vante fagområder. Derved undgår borgeren at skulle 
i kontakt med mange forskellige centre og afdelinger 
på spredte møder. På det koordinerede møde kan 
der således fastlægges én handleplan, der er afstemt 
mellem mange parter og med borgeren selv. 

I evalueringen af arbejdet med rehabilitering har flere 
borgere påpeget, at de havde svært ved at se menin-
gen med, at de skulle møde så mange mennesker på 
samme tid, men at de efterfølgende fandt det meget 
værdifuldt, dels fordi borgerne slipper for at skulle for-
tælle deres historie flere gange, og dels fordi alle parter 
har en fælles forståelse af og et fælles udgangspunkt 
for sagsbehandlingen. 

Spændende 
boligområde på vej
Den gamle hospitalsgrund rummer en 
unik mulighed for at skabe et attraktivt 
og centralt boligområde i Hørsholm af 
høj kvalitet. Der er igangsat en proces for 
udvikling af grunden, og arbejdet med 
en helhedsplan foregår i et tæt samspil 
mellem arkitektirmaer, administration, 
borgere og politikere. I løbet af foråret 
bliver det synligt, at bybilledet på dette 
sted ændres, idet nogle bygninger vil 
blive fjernet, og midlertidige aktiviteter 
finder sted frem til det konkrete byggeri i 
bydelen begynder i 2018.

Initiativer der rykker

God integration – gennem sport

Sammen om  
god integration
I 2015 stod Hørsholm Kommune 
overfor en kraftig stigning i  
antallet af flygtninge, idet vi  
bød velkommen til 120 flygtninge  
og familiesammenførte. Når en 
flygtning kommer til kommunen, 
skal vi stille en bolig til rådighed.  
I 2015 etablerede vi derfor  
midlertidige boliger på blandt 
andet Hannebjerg, Kong 
Georgsvej og i pavilloner ved 
rådhuset. På trods af den uvante 
situation har lokalsamfundet alle 
steder taget godt imod de nye 
beboere.

For at opnå den bedst mulige  
integration er det vigtigt, at 
vores nye borgere lærer dansk og 
hurtigt kommer ud på arbejds-
markedet. Hørsholm Kommune 
samarbejder derfor med lokale 
virksomheder om at etablere 
virksomhedspraktikker og 
løntilskudsordninger. 

Integration opstår i mødet 
mellem lokalsamfundet og flygt-
ningene. Kommunen og den nye 
borger er kun en del af svaret på 
vellykket integration. Røde Kors, 
Venligboerne, lokalsamfundet, 
idrætsorganisationer 
og virksomhederne er også  
vigtige medspillere, hvilket de 
også har vist i året, der er gået. 

Hver søndag aften samles en flok drenge i alderen 14-25 år og spiller fodbold i 
Hørsholm. Drengene er både nyligt ankomne flygtninge og unge med anden etnisk 
herkomst end dansk, som har boet her i flere år, og andre unge fra lokalområdet. 
Initiativet er kommet i stand med god hjælp fra Røde Kors.
Mens bolden ruller, styrkes integrationen og kendskabet til hinanden. 
Ungdomsskolen, som bidrager med trænere, oplever stor interesse, og op mod  
30 unge deltager hver gang. Det er uforpligtende, og de unge møder bare op. 

Hørsholm Hallens 
ansigtsløft
Hørsholm Hallen blev opført i 1959, 
hvorfor det blev besluttet at foretage 
en gennemgribende renovering. Hallen 
har derfor siden sommeren 2015 været 
under ombygning og matcher nu i 
højere grad foreningernes og brugernes 
moderne behov til glæde for bredde- og 
eliteidrætten. Udtrykket er blevet lysere, 
gulvene har fået nyt liv, og belysningen 
er blevet bedre. Endvidere er der 
etableret en TV-platorm, som gør det 
muligt at transmittere kampene direkte 
i fjernsynet, hvorfor hallen også har fået 
ekstra tilskuerpladser. Mødelokaler, 
VIP - og klubrum, toiletter og foyer har 
ligeledes fået et løft, så de også fremstår 
lysere og mere moderne. Som kronen 
på værket har Hørsholm Hallen fået et 
vægttræningslokale, som foreningerne 
kan benytte sig af i forbindelse med  
deres daglige træning.

Integration starter i dagtilbud og skoler
Vi går nye veje for at fremme integrationen af flersprogede børn og unge.  
De skal trives, de skal lære og de skal integreres. Det er en fælles opgave.
Derfor har Hørsholm Kommune valgt, at alle flersprogede børn og unge skal  
starte direkte i dagtilbud og skole. Den nye praksis giver de bedste betingelser for, 
at børn og unge udvikler sig, får nye venner og i det hele taget bliver integreret.
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Kulturdagen tiltrak rigtig 
mange gæster i alle aldre fra  
nær og fjern i løbet af dagen, 
og for første gang i Hørsholm 
oplevede man, at mange af 
byens unge overnattede på 
pladsen for at opleve en lokal 
kulturel begivenhed på helt 
tæt hold. Koncerten med 
Citybois var en stor succes, 
og på trods af et ustadigt 

vejr toppede besøgstallet 
med ca. 3.000 gæster 
foran Gnags. 13 tilmeldte 
foreninger, institutioner og 
politiske partier tilbød gratis 
aktiviteter og bidrog til, at 
den gode folkelige stemning 
var i top. Succesen gentages 
i 2016 – endnu en gang i de 
smukke omgivelser på den 
centralt placerede ridebane.

Årets resultat
  

 

  
 Mio kr.

Skatteindtægter  1.856

Bloktilskud  41

Renter, kurstab/gevinst           -1

Udligningsbidrag  -497

Driftsudgifter  -1.361

Anlægsudgifter  -63

Årets resultat 2015    -25

Kulturdagen  
– en folkefest

Indtægter i alt: 1.856 mio. kr. 
Den største del af kommunens indtægter 
kommer fra indkomstskatterne, som  
udgør 82% af indtægterne.

Skatteindtægter
Hvorfra kom pengene?

Indkomstskat 1.527 mio. kr.

Selskabsskat 44 mio. kr.

Øvrige (dødsbo mv.) 9 mio. kr.

Grundskyld 255 mio. kr.

Anden skat på fast ejendom 21 mio. kr

Indkomstskat	1.527	mio.	kr. Selskabsskat	44	mio.	kr. Øvrige	 (dødsbo	mv.)	9	mio.	kr.

Grundskyld	255	mio.	kr. Anden	skat	på	fast	ejendom	21	mio.	kr.

Indtægter i	alt:	1.856	mio.	kr.	
Den	største	del	af	kommunens	indtægter	kommer	fra	
indkomstskatterne,	som	udgør	82%	af	indtægterne.

Driftsudgifter i alt: 1.361 mio. kr.
Hovedparten af driftsudgifterne ligger 
hos de udvalg, der varetager skole-  
og ældreområderne.

Driftsudgifter pr. udvalg
Hvad blev pengene brugt til?

Miljø- og Planlægningsudvalget 80 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget 396 mio. kr.

Social- og Seniorudvalget 392 mio. kr.

Sundhedsudvalget 123 mio. kr.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 49 mio. kr.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 130 mio. kr.

Økonomiudvalget 191 mio. kr.

Miljø- og	Planlægningsudvalget	80	mio.	kr. Børne- og	Skoleudvalget	396	mio.	kr.

Social- og	Seniorudvalget	392	mio.	kr. Sundhedsudvalget	123	mio.	kr.

Sport-,	Fritid- og	Kulturudvalget	49	mio.	kr. Erhvervs- og	Beskæftigelsesudvalget	130	mio.	kr.

Økonomiudvalget	191	mio.	kr.

Driftudgifter	i	alt:	1.361	mio.	kr.
Hovedparten	ligger	hos	de	udvalg,	der	varetager	skole-
og	ældreområderne.

Top 5 listen over anlægsinvesteringer i 2015

Opgradering af Idrætsparken  11,2 mio. kr.1

Renovering af værestedet Åstedet, Solskin og Rosen  10,1 mio. kr.2

Tilbygning aktivitetscenter Sophielund  6,2 mio. kr.3

Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister og gående ved Rungsted Station 5,3 mio. kr.4

Energirenovering af kommunale bygninger  4,0 mio. kr.5
Udviklingen i den langfristede gæld pr. indbygger er faldet siden 2013.  
Ved udgangen af 2015 var den således 9.682 kr. pr. indbygger.

Udvikling i gæld 2012-2015 pr. indbygger
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