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Beretning

Økonomisk resultat

Årets resultat
Årets resultat viser et underskud på 25,4 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der bud-
getteret med et underskud på 23,7 mio. kr., hvilket betyder, 
at underskuddet er 1,7 mio. kr. større end forventet. 

Mindreforbruget på -40,3 mio. kr. i forhold til det korrige-
rede budget skal ses i sammenhæng med, at det korrigerede 
budget 2015 indeholder drifts- og anlægsoverførsler fra 2014 
på i alt 40,0 mio. kr.

      Det skattefinansierede område 
Hovedparten af den kommunale virksomhed består 
i at servicere borgerne – blandt meget andet med 
børnepasning, skolevæsen, ældrepleje, vedligehold-
else af vejnettet og udbud af kultur- og fritidstilbud. 
Til at dække udgifterne til disse mange aktiviteter op-
kræves skatter og for en række områder også en delvis 
brugerbetaling. Denne del af kommunens virksomhed 
kaldes det skattefinansierede område. 
 
 Det brugerfinansierede område 
Den anden del af kommunens virksomhed er det  
brugerfinansierede område, som er 100 % brugerfin- 
ansieret. Det drejer sig om renovationen. Området 
skal balancere på sigt, men kan midlertidigt have  
over- eller underskud.

1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget  
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.

           

Skattefinansieret område:   

 - Skatter  -1.855.862 0 -1.855.862 -1.855.591 271

 - Tilskud, udligning og refusion købsmoms  455.122 0 455.122 455.610 488

 - Driftsvirksomhed  1.349.579 26.753  1.376.332 1.364.873 -11.459

 - Anlægsvirksomhed  80.299 15.297  95.596 62.959 -32.637

 - Renter, kurstab og kursgevinster  -4.582 -38  -4.620 1.108 5.728

Skattefinansieret område, i alt  24.556 42.012  66.568 28.959 -37.609

   

Brugerfinansieret område:     

 - Driftsvirksomhed  -827 -52 -879 -3.530 -2.651

 - Anlægsvirksomhed  0 0 0 0 0

Brugerfinansieret område, i alt  -827 -52 -879 -3.530 -2.651

         

Årets resultat  23.729 41.960 65.689 25.429 -40.260

  

Finansieringsområdet:   

Lånoptagelse  -5.000 0 -5.000 -5.000 0

Afdrag på lån  13.514 0 13.514 13.001 -514

Øvrige finansforskydninger  1.839 -225 1.614 1.340 -274

Finansieringsområdet, i alt  10.353 -225  10.128 9.341 -788

    

Likvide aktiver: tilgang (-) anvendelse (+)   34.082 41.735 75.817 34.770 -41.048

Oversigt over årets resultat af kommunens drifts- og anlægsaktiviteter og finansielle dispositioner

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplaceringer
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Hvad blev pengene brugt til i mio. kr.?

Driftsudgifter (det skatte- og brugerfinansierede område)  
fordelt på fagudvalg:

Det skattefinansierede område
I 2015 har der været skatteindtægter på 1.855,6 mio. kr. og 
efter betaling af udligning, drifts- og anlægsudgifter er der et 
underskud på 29,0 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug 
på drift og anlæg på 37,6 mio. kr. Mindreforbruget skal dog 
ses i sammenhæng med, at det korrigerede budget 2015 
indeholder drifts- og anlægsoverførsler fra 2014 på i alt 40,0 
mio. kr.

I 2015 er der brugt 1.364,9 mio. kr. i netto driftsudgifter, hvil-
ket svarer til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede 
budget på 11,5 mio. kr. eller godt 0,8 %. 

På anlægssiden er der investeret 63,0 mio. kr. i bl.a. 
Idrætsparken, renovering af værestedet Åstedet, Solskin og 
Rosen, tilbygning til Aktivitetscenter Sophielund, fremkom-
melighed og sikkerhed for cyklister og gående ved Rungsted 
Station og energirenovering af kommunale bygninger.  

Der er samlet set givet tillægsbevillinger på netto 42,0 mio. 
kr., som for hovedpartens vedkommende kan henføres  
til drifts- og anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 på i alt  
40,0 mio. kr.

Det brugerfinansierede område
Det brugerfinansierede område har en nettoindtægt på 
3,5 mio. kr. Ultimo 2015 udgør tilgodehavendet 2,6 mio. kr. 
Ultimo 2014 var gælden 0,9 mio. kr.

Finansieringsområdet
Kassebeholdningen
Der var en negativ kassebeholdning på 59,3 mio. kr. ved 
årets udgang. Til kassebeholdningens udvikling bidrager 
årets resultat og resultatet af de finansielle dispositioner. 
Derudover indgår de kursreguleringer af kommunens obli-
gations- og aktiebeholdning, der foretages direkte på status.

Kassebeholdningen er altid udtryk for et øjebliksbillede, da 
det er udefrakommende omstændigheder, der afgør, hvor 
stor kassebeholdningen er en enkelt dag. For eksempel er 
kassebeholdningen i slutningen af en måned typisk forholds-
vis lav, da der bliver udbetalt løn til medarbejderne, mens 
månedens skatteindtægter endnu ikke er kommet ind. 

Man opererer derfor med den gennemsnitlige kassebehold-
ning som et mere stabilt mål for kassebeholdningens stør-
relse. Den beregnes som et løbende gennemsnit over de 
sidste 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning var 
ultimo 2015 på 70,9 mio.

Lån og øvrige finansforskydninger
Låneoptagelsen i regnskabsåret 2015 var på 5,0 mio. kr., som 
var lånerammen for 2015.

Afdrag på lån i 2015 udgjorde 8,0 mio. kr. 

Kommunens samlede låneportefølje ultimo 2015 udgjorde 
236,6 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.

MPU
80

BSU
396

SSU
392

SU
123

SFKU
49

EBU
130

ØU
191

Driftsudgifter i alt: 1.361 mio. kr.
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Øvrige finansforskydninger er et udtryk for bevægelserne i 
øvrige aktiv- og passivforhold, herunder kommunens tilgode-
havender og kortfristet gæld og udgør 1,3 mio. kr.

Overførsler
Overførsler fra et år til et andet er et udtryk for, at der enten 
sker en opsparing eller et forbrug af opsparede midler.

Der blev overført driftsmidler fra 2015 til 2016 for i alt 18,3 
mio. kr. Driftsoverførslerne er faldet i forhold til driftsover-
førslerne fra 2014/2015, som var 23,9 mio. kr. 

Anlægsoverførslerne fra 2015 til 2016 var på 32,2 mio. kr., 
som primært skyldes uafsluttede arbejder. Til sammenligning 
blev der 2014/2015 overført 16,1 mio. kr.  

Beretning

Økonomisk resultat
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Generelt
Årsregnskabet er aflagt i henhold til gældende lovgivning. 
Årsregnskabet indeholder en række oversigter og redegø-
relser, der bl.a. skal kunne danne grundlag for at vurdere 
regnskabet i forhold til budgettet og kommunens generelle 
økonomiske situation. 

Udgiftsregnskabet
Udgiftsregnskabet fremgår af regnskabsopgørelsen og finan-
sieringsoversigten, hvor forbruget på drifts-, anlægs- og kapi-
talposterne sammenlignes med afgivne bevillinger. I regnska-
bet indgår også udgifter og indtægter samt aktiver og gæld 
vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har 
driftsoverenskomst med. 
Kommunens regnskab er opstillet efter Social- og Indenrigs- 
ministeriets regler. Det vil sige, at samtlige indtægter og 
udgifter vises samlet, således at regnskabet kan give overblik 
over kommunens finansielle situation og hvilke likviditets-
mæssige forskydninger, årets aktiviteter har betydet.  

Periodisering
Udgifter og indtægter er så vidt muligt henført til det regn-
skabsår, de vedrører. På grund af supplementsperioden, der 
slutter medio januar, indregnes kun de udgifter og indtægter, 
der er kendt inden udløbet af denne supplementsperiode i 
det regnskabsår, de vedrører.

Det skatte- og brugerfinansierede område
Det udgiftsbaserede regnskab er opdelt i 2 resultatområder: 
Det skatte- og brugerfinansierede område. 
Det skattefinansierede område indeholder aktiviteter, som 
blandt meget andet omfatter børnepasning, skoledrift, fore-
byggelse og pleje indenfor social- og ældreområdet, vedlige-
holdelse af veje og grønne områder, samt kommunale byg-
ninger. Finansieringen sker via skatter og eventuelt hel eller 
delvis brugerbetaling.
Det brugerfinansierede område indeholder det finansielle 
resultat af renovation. Drifts- og anlægsaktiviteterne på 
området overføres til en særskilt mellemregningskonto i 
kommunens statusbalance.

Beretning og opfølgning på økonomi
I afsnittet ” Beretning og opfølgning på økonomi” er der en 
kortfattet og overordnet beskrivelse, af året der er gået, i 
forhold til de forventninger der var for området ved budget-
lægningen. Der fremhæves og kommenteres på de områder, 
hvor der har været væsentlige afvigelser mellem korrigeret 
budget og regnskabet.

Værdiansættelse af aktier og andelsbeviser
Aktier og andelsbeviser værdiansættes efter indre værdis 
metode, som illustrerer kommunens relative ejerskab i for-
hold til de pågældende selskabers egenkapital.

Totalrammestyring
Totalrammestyringen er opdelt i 3 rammer. Egen ramme, 

fælles ramme og udenfor rammen. Indenfor egen ramme kan 
lederen frit disponere og har mulighed for at planlægge over-
skud/underskud. Der er overførselsadgang mellem årene 
indenfor egen ramme. Overskud overføres med op til 5 %, 
underskud overføres med 100 %.
Fælles ramme dækker udgifter, der er øremærket til et 
bestemt formål, og som ikke relaterer sig til egen ramme. Der 
er overførselsadgang mellem årene.
Udenfor rammen dækker over ikke styrbare indtægter og 
udgifter. Budgetansvaret ligger hos lederen af den selvbæ-
rende enhed. Der er som hovedregel ikke overførselsadgang 
mellem årene.

Balance m.v.
Generelt om indregning og måling
Årsregnskabet indeholder regnskab for kommunens egne 
virksomheder samt regnskab for de selvejende institutioner, 
som kommunen har driftsoverenskomst med.
Aktiver indregnes i balancen, når aktivet forventes anvendt i 
mere end ét regnskabsår, når aktivets værdi kan måles påli-
deligt, og når aktivet har en værdi på 100.000 kr. eller der-
over jf. nedenfor.
Undtagelsesvis registreres alle kommunens grunde og pum-
pestationer uanset værdi samt alle leasede aktiver.
Hensatte forpligtelser indregnes i balancen, når de er overve-
jende sandsynlige og kan måles pålideligt. Forpligtigelserne 
optages, såfremt disse enkeltvis overskrider bagatelgrænsen 
på 100.000 kr. 
Hovedreglen er, at alle indtægter og udgifter henføres til det 
regnskabsår, de vedrører uanset betalingstidspunkt.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver kan defineres som fast ejendom, 
maskiner og inventar, der er anskaffet til vedvarende eje 
eller brug i kommunen til produktion, udlejning eller admi-
nistrative formål, og som forventes anvendt i mere end én 
regnskabsperiode. De materielle anlægsaktiver måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
Materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris, 
idet afskrivningerne først påbegyndes, når aktivet tages i 
brug, og beløbene overføres til en anden kategori under 
materielle anlægsaktiver. 
Kostprisen omfatter anskaffelsesudgifter samt udgifter i 
direkte tilknytning til anskaffelsen frem til det tidspunkt, hvor 
aktivet tages i brug. For eventuelt egne fremstillede aktiver 
omfatter kostprisen direkte udgifter til materialer, kompo-
nenter, underleverandører og direkte løn.
Evt. rente- og låneomkostninger udgiftsføres i det år, hvori 
de afholdes.
Finansielt leasede aktiver indregnes som anlægsaktiver 
og behandles regnskabsmæssigt på lige fod med de øvrige 
anlægsaktiver. Alle leasede aktiver registreres uanset anskaf-
felsesværdi. Det sker, fordi forpligtelser og afdrag vedrørende 
alle aftaler skal opføres på status. Gældsforpligtelserne ind-
regnes i balancen, og aktiverne afskrives i overensstemmelse 
med levetiden på aktivtypen.

Regnskabspraksis
Udgiftsregnskab
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Der foretages lineære afskrivninger jf. Social- og Indenrigs- 
ministeriets autoriserede levetider. Hørsholm Kommune har 
inden for disse rammer udarbejdet en uddybende vejledning. 
Grunde og materielle anlægsaktiver under udførelse optages 
i anlægskartoteket og balancen men afskrives ikke.
Materielle anlægsaktiver til en værdi mindre end 100.000 kr. 
pr. enkeltanskaffelse straksafskrives i anskaffelsesåret. Større 
sammenfattende indkøb af aktiver, der falder under 100.000 
kr. pr. enhed, kan fra regnskabsår 2010 ikke optages i balan-
cen som et samlet aktiv. 
Veje, historiske samlinger, kunstgenstande, bygning og 
monumenter af historisk betydning, strande, parker og andre 
naturområder m.v. medtages ikke i balancen jf. Social- og 
Indenrigsministeriets regler herom.
Opskrivning af aktiver kan i særlige tilfælde finde sted, hvis 
værdiforøgelsen af et aktiv i forhold til den regnskabsmæs-
sige værdi antages at være vedvarende. Den værdiforøgelse, 
der registreres ved en eventuel opskrivning, afskrives over 
aktivets levetid fastsat i anvendt regnskabspraksis.
Udgifter over 100.000 kr., der relaterer sig til et givent aktiv, 
tillægges aktivets værdi, såfremt udgifterne er væsentlige 
og aktivets levetid, kapacitet eller kvalitet øges ud over det 
oprindeligt antagne.

Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver er identificerbare ikke finansielle 
anlægsaktiver uden fysisk substans. Dette er typisk syste-
mudvikling, softwareudgifter samt udviklingsomkostninger. 
Internt oparbejdede immaterielle aktiver, der er væsentlige 
og centrale for opgavevaretagelsen, skal kun optages, hvis 
værdien kan opgøres pålideligt. Aktiver erhvervet mod et 
vederlag skal optages til kostprisen. Der optages immateri-
elle anlægsaktiver, hvis de forventes anvendt i mere end ét 
regnskabsår og har en værdi på over 100.000 kr.

Materielle omsætningsaktiver
Materielle omsætningsaktiver besiddes med henblik på vide-
resalg som et led i et normalt forretningsforløb. I kommunal 
sammenhæng vil omsætningsaktiver fortrinsvist omfatte 
forskellige typer af varer – primært grunde og jord – som er 
bestemt for videresalg samt beholdninger af varer til eget 
forbrug, eller som relaterer sig til udførelsen af en given 
serviceopgave. 
Grunde og bygninger til videresalg skal altid optages i anlægs-
kartoteket, når der er taget stilling til et fremtidigt videresalg. 

Aktivet overføres i den forbindelse fra et materielt anlægsak-
tiv til et omsætningsaktiv. Såfremt bygningen fortsat anven-
des til serviceproduktion efter, den er sat til salg, skal den 
forblive som materielt anlægsaktiv med en bemærkning i 
anlægskartoteket om, at bygningen er sat til salg. 
Grunde og bygninger til videresalg måles til kostpris tillagt 
eventuelle forarbejdningsomkostninger. Grunde og bygnin-
ger anskaffet før 1. januar 1999 er optaget til ejendomsvur-
deringen for 2003. Der afskrives ikke på grunde og bygninger 
til videresalg. 
Varebeholdninger skal registreres, såfremt disse oversti-
ger 1 mio. kr., eller såfremt der er væsentlige forskydninger 
i lagerets størrelse fra år til år, som gør det nødvendigt at 
periodisere udgifterne for at kunne bedømme regnskabet. 
Hørsholm Kommune har ingen varelagre, der opfylder krite-
rierne for at blive registreret.

Egenkapital
Egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver 
og forpligtelser fordelt på takstfinansieret egenkapital, selv-
ejende institutioners egenkapital, skattefinansieret egenkapi-
tal samt balancekonti.

Pensionsforpligtelser
Pensionsforpligtelser vedrørende ikke forsikringsdækkede 
tjenestemandsansatte og medarbejdere på tjenestemands-
lignende vilkår optages i balancen under hensatte forplig-
telser. Den årlige regulering indregnes i resultatopgørelsen. 
Forpligtigelsen er registreret på de respektive funktioner 
eller steder, hvor dette er autoriseret. 
Kapitalværdien for forpligtelsen beregnes aktuarmæssigt 
hvert 3. år på grundlag af de forventede fremtidige ydelser, 
der skal udbetales i henhold til pensionsaftalen. Beregningen 
baseres på forudsætninger om den fremtidige udvikling i løn-
niveau, rente, inflation og dødelighed.
Derudover er det aftalt med Hørsholm Kommunes eksterne 
revision, at forpligtelserne fremskrives efter KL̀ s skøn de år, 
hvor der ikke foreligger en ny aktuarberegning.
Indbetalinger til bidragsbaserede pensionsordninger udgifts-
føres i den periode, de vedrører.

Andre forpligtelser
Der er ikke registreret eller optaget forpligtigelser vedr. 
arbejdsskadeserstatninger, miljøforureninger samt reetable-
ring ved fraflytning af lejede lokaler.

Udgiftsregnskab

Regnskabspraksis
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Regnskabsopgørelse
Udgiftsregnskab

1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget  
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.

           

Skattefinansieret område     

 - Skatter  -1.855.862 0 -1.855.862 -1.855.591 271

 - Tilskud, udligning og refusion af købsmoms  455.122 0 455.122 455.610 488

Indtægter i alt  -1.400.740 0 -1.400.740 -1.399.981 759

     

 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger  40.816 -2.817 37.999 35.396 -2.603

 - Trafik og infrastruktur  53.693 1.247 54.940 51.488 -3.452

 - Undervisning og kultur  292.401 11.068 303.469 290.776 -12.693

 - Sundhedsområdet  120.612 -6.400 114.212 113.569 -643

 - Sociale opgaver og beskæftigelse  651.730 17.098 668.828 676.217 7.389

 - Administration  190.327 6.557 196.884 197.427 543

Driftsvirksomhed i alt  1.349.579 26.753 1.376.332 1.364.873 -11.459

     

 - Renter, kurstab og kursgevinster  -4.582 -38 -4.620 1.108 5.728

Resultat af ordinær driftsvirksomhed  -55.743 26.715 -29.028 -34.000 -4.972

     

 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger  49.973 -31.750 18.223 28.342 10.119

 - Trafik og infrastruktur  11.973 415 12.388 11.080 -1.308

 - Undervisning og kultur  6.671 1.083 7.754 7.563 -191

 - Sundhedsområdet  331 0 331 326 -5

 - Social og sundhedsvæsen  11.351 7.467 18.818 15.648 -3.170

 - Fællesudgifter og administration mv.  0 38.082 38.082 0 -38.082

Anlægsvirksomhed i alt  80.299 15.297 95.596 62.959 -32.637

     

Resultat af det skattefinansierede område  24.556 42.012 66.568 28.959 -37.609

     

Brugerfinansieret område     

 - Driftsvirksomhed  -827 -52 -879 -3.530 -2.651

 - Anlægsvirksomhed  0 0 0 0 0

Resultat af det brugerfinansierede område  -827 -52 -879 -3.530 -2.651

     

Årets resultat  23.729 41.960 65.689 25.429 -40.260

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplaceringer

For yderligere forklaring af dele af regnskabsopgørelsen henvises til afsnittet ”Økonomisk resultat”
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Finansieringsoversigt
Udgiftsregnskab

1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget  
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.

           

Kassebeholdning primo regnskabsåret  - - - 23.006 -

      

Årets resultat  23.728 41.960 65.688 25.429 -40.259

Lånoptagelse  -5.000 0 -5.000 -5.000 0

Afdrag på lån  13.514 0 13.514 13.001 -514

Øvrige finansforskydninger  1.839 -225 1.614 1.340 -274

Likvide aktiver: Tilgang (-) anvendelse (+)  34.081 41.735 75.816 34.770 -41.046

      

Diverse afskrivninger på kassebeholdningen  - - - -11 -

Kursreguleringer:  - - - 0 -

Realkreditobligationer  - - - 2.042 -

Statsobligationer m.v.  - - - -24 -

Likvide aktiver udstedt i udlandet  - - - -456 -

Kassebeholdning ultimo regnskabsåret  - - - 59.327 - 

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplaceringer

For yderligere forklaring af dele af finansieringsoversigten henvises til afsnittet ”Økonomisk resultat”
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Regnskabspraksis
Udgiftsregnskab

1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget  
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.

           

Miljø- og Planlægningsudvalget  

 Skattefinansieret, drift BEV 80.720 5.514 86.235 84.091 -2.144

      

Byudvikling, drift  347 375 722 170 -552

Byfornyelse  238 275 513 168 -345

Sandflugt  0 100 100 0 -100

Fælles formål  90 0 90 8 -81

Kommissioner, råd og nævn  19 0 19 -6 -26

      

Veje og grønne områder, drift  55.657 355 56.012 54.428 -1.584

Veje og stier  32.438 -130 32.308 32.109 -199

Fælles formål  5.131 -119 5.011 4.435 -576

Arbejder for fremmed regning  0 0 0 590 590

Driftsbygninger og -pladser  1.556 0 1.556 1.287 -269

Vejvedligeholdelse m.v.  17.965 904 18.870 20.024 1.155

Belægninger m.v.  4.790 -926 3.863 3.718 -145

Vintertjeneste  3.097 11 3.108 2.099 -1.009

Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love  -100 0 -100 -44 56

Trafik  19.492 485 19.976 18.816 -1.161

Fælles formål  42 485 526 53 -473

Driftsbygninger og -pladser  93 0 93 44 -49

Busdrift  19.357 0 19.357 18.718 -638

Grønne områder, Fritidsaktiviteter  3.727 0 3.727 3.502 -225

Fælles formål  38 0 38 5 -32

Grønne områder og naturpladser  1.734 0 1.734 1.917 183

Stadion og idrætsanlæg  1.521 0 1.521 1.314 -207

Naturforvaltningsprojekter  74 0 74 72 -2

Skove  292 0 292 144 -147

Sandflugt  69 0 69 50 -19

      

Miljø – skattefinansieret, drift  1.866 4.770 6.636 6.300 -336

Redningsberedskab  0 3.825 3.825 3.828 3

Øvrige miljøforanstaltninger  1.866 944 2.811 2.472 -339

Naturforvaltningsprojekter  63 0 63 34 -29

Fælles formål  36 0 36 43 7

Vedligeholdelse af vandløb  772 332 1.104 1.803 699

Fælles formål  152 249 401 83 -318

Bærbare batterier  81 0 81 49 -32

Miljøtilsyn – virksomheder  152 0 152 118 -33

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.  329 380 708 123 -586

Skadedyrsbekæmpelse  283 -17 266 335 69

Skorstensfejerarbejde  0 0 0 -116 -116
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Regnskabsoversigt
Udgiftsregnskab

1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget  
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.

      

Bygningsvedligeholdelse, drift  22.850 14 22.865 23.193 328

Boligformål  -207 700 493 644 151

Ubestemte formål  57 6 63 323 259

Fælles formål  15 0 15 0 -15

Beboelse  16.543 -10.002 6.542 2.205 -4.336

Erhvervsejendomme  -107 110 3 130 127

Andre faste ejendomme  212 307 519 719 200

Stadion og idrætsanlæg  325 1.226 1.551 2.214 663

Driftsbygninger og -pladser  51 1.081 1.132 1.439 307

Folkeskoler  901 3.329 4.229 5.519 1.289

Skolefritidsordninger  120 -79 41 60 18

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen  0 0 0 1 1

Folkebiblioteker  101 300 401 732 331

Museer  -348 106 -242 -210 32

Musikarrangementer  14 -14 0 0 0

Andre kulturelle opgaver  0 5 5 25 20

Fælles formål  210 208 419 452 33

Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)  299 1.808 2.107 2.702 595

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud  28 0 28 9 -19

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,  

privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger  0 61 61 178 117

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge  0 24 24 52 28

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede  225 -225 0 0 0

Forebyggende indsats for ældre og handicappede  26 70 96 624 528

Plejehjem og beskyttede boliger  20 -20 0 0 0

Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)  0 0 0 4 4

Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)  619 -107 512 516 4

Administrationsbygninger  3.744 1.119 4.863 4.854 -9

      

Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret, anlæg RÅD 16.832 303 17.135 14.853 -2.282

      

Veje og grønne områder, anlæg  13.094 1.928 15.022 13.241 -1.781

Veje og stier  11.972 415 12.388 11.080 -1.308

Vejvedligeholdelse m.v.  51 -51 0 0 0

Vejanlæg  1.415 6.340 7.755 7.345 -410

Standardforbedringer af færdselsarealer  10.507 -5.874 4.633 3.735 -897

Grønne områder, Fritidsaktiviteter  1.122 1.512 2.634 2.161 -473

Grønne områder og naturpladser  1.122 309 1.431 1.436 6

Sandflugt  0 1.004 1.004 695 -309

Idrætsfaciliteter for børn og unge  0 200 200 30 -170

      

Miljø – skattefinansieret, anlæg  2.018 -1.169 849 460 -390

Øvrige miljøforanstaltninger  2.018 -1.169 849 460 -390

Fælles formål  1.009 -160 849 460 -390

Vedligeholdelse af vandløb  1.009 -1.009 0 0 0
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1.000 kr. ( – for indtægter) Vedtaget  
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.

      

Bygningsvedligeholdelse, anlæg  1.720 -456 1.264 1.152 -111

Beboelse  700 84 783 673 -110

Stadion og idrætsanlæg  1.020 -540 480 479 -1

      

”Miljø- og Planlægningsudvalget 

Brugerfinansieret, drift” BEV -827 -52 -879 -3.530 -2.651

      

Miljø – brugerfinansieret, drift  -827 -52 -879 -3.530 -2.651

Affald  -827 -52 -879 -3.530 -2.651

Generel administration  -1.985 2.061 76 -1.256 -1.332

Ordninger for dagrenovation – restaffald  -762 -503 -1.265 -2.128 -863

Ordninger for storskrald og haveaffald  321 -321 0 -134 -134

Ordninger for glas, papir og pap  1.418 -1.312 106 12 -93

Ordninger for farligt affald  -524 560 35 101 66

Genbrugsstationer  706 -537 170 -125 -294

      

Børne- og Skoleudvalget, drift BEV 395.101 11.772 406.872 395.983 -10.889

      

Institutioner for børn og unge, drift  100.466 907 101.373 99.784 -1.589

Indtægter fra den centrale refusionsordning  0 0 0 -1 -1

Dagtilbud for børn  100.466 907 101.373 98.888 -2.486

Fælles formål  16.584 -1.782 14.802 12.890 -1.912

Dagpleje  3.742 -67 3.674 3.639 -36

Vuggestuer  0 0 0 302 302

Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)  51.156 3.820 54.976 55.565 589

Særlige dagtilbud og særlige klubber  6.044 -979 5.065 5.044 -22

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,  

privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger  22.942 -85 22.856 21.448 -1.408

Fritidstilbud til børn og unge  0 0 0 897 897

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud  0 0 0 897 897

      

Undervisning, drift  199.498 9.280 208.778 199.920 -8.858

Folkeskolen  176.318 8.584 184.902 175.809 -9.093

Folkeskoler  143.488 7.802 151.290 142.626 -8.664

Syge- og hjemmeundervisning  517 -1 516 576 60

Befordring af elever i grundskolen  1.171 -2 1.169 884 -285

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen  0 7 7 -627 -634

Bidrag til statslige og private skoler  26.669 -149 26.520 27.078 559

Efterskoler og ungdomskostskoler  2.044 -13 2.031 2.051 20

Ungdommens Uddannelsesvejledning  2.209 -4 2.206 2.095 -111

Særlige dagtilbud og særlige klubber  0 944 944 1.047 102

Kommissioner, råd og nævn  220 0 219 78 -141

Skolefritidsordning  16.007 -33 15.974 15.939 -35

Skolefritidsordninger  16.007 -33 15.974 15.939 -35

Ungdomsskolen  6.923 458 7.381 7.597 216
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Regnskabsoversigt
Udgiftsregnskab

Ungdomsskolevirksomhed  5.983 431 6.414 6.438 24

Øvrige sociale formål  939 27 966 1.159 193

Erhvervsgrunduddannelser  250 271 521 575 54

Produktionsskoler  250 271 521 528 7

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold  0 0 0 47 47

      

Børn og unge med særlige behov, drift  95.137 1.585 96.721 96.279 -442

Syge- og hjemmeundervisning  0 0 0 250 250

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.  7.945 378 8.324 7.895 -428

Specialundervisning i regionale tilbud  2.291 766 3.057 2.568 -489

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud  

og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5  36.920 -848 36.072 33.881 -2.191

Efterskoler og ungdomskostskoler  724 0 724 290 -434

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen  907 91 998 935 -63

Produktionsskoler  366 0 366 44 -322

Indtægter fra den centrale refusionsordning  -1.405 0 -1.405 -1.637 -232

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge  14.008 0 14.008 16.603 2.596

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge  15.856 1.281 17.136 16.542 -594

Døgninstitutioner for børn og unge  7.232 0 7.232 7.765 533

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge  1.371 0 1.371 1.306 -65

Forebyggende indsats for ældre og handicappede  3.060 0 3.060 2.651 -409

Rådgivning og rådgivnings institutioner  105 0 105 899 794

Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven §§ 45, 97-99) 105 0 105 64 -42

Sociale formål  5.567 0 5.567 5.666 99

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge  84 -84 0 556 556

      

Børne- og Skoleudvalget, anlæg RÅD 3.055 -595 2.460 2.399 -61

      

Institutioner for børn og unge, anlæg  500 -413 87 4 -84

Fælles formål  500 -413 87 4 -84

      

Undervisning, anlæg  2.555 -182 2.373 2.395 22

Folkeskoler  2.555 -182 2.373 2.395 22

      

Social- og Seniorudvalget, drift BEV 387.374 7.590 394.964 392.503 -2.460

      

Ældre, sundhed, drift  237.609 4.214 241.823 236.167 -5.657

Andre sundhedsudgifter  268 0 268 108 -160

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede  7.681 -3.844 3.837 3.167 -671

Plejehjem og beskyttede boliger  2.439 -1.592 846 676 -171

Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring  1.896 -681 1.216 832 -384

Øvrige sociale formål  294 25 318 316 -3

Hjemmepleje: Pleje og omsorg  72.469 937 73.405 73.971 566

Indtægter fra den centrale refusionsordning  0 0 0 -17 -17

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede  71.684 937 72.620 73.206 586

1.000 kr. ( – for indtægter) Vedtaget  
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.
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Forebyggende indsats for ældre og handicappede  785 0 785 743 -42

Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring  0 0 0 40 40

Ældre og handicappedes boligforhold  436 900 1.336 1.033 -303

Ældreboliger  58 900 958 665 -294

Øvrige sociale formål  378 0 378 368 -10

Hjælpemidler: Personlige- og udlånshjælpemidler  33.300 4.813 38.113 38.891 778

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede  12.542 3.575 16.117 15.689 -428

Forebyggende indsats for ældre og handicappede  3.701 409 4.110 3.943 -167

Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring  13.513 829 14.342 15.402 1.060

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning  

af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem  896 0 896 1.027 130

Rådgivning og rådgivnings institutioner  1.847 0 1.847 2.044 197

Øvrige sociale formål  800 0 800 786 -15

Plejehjem  116.356 3.876 120.231 115.077 -5.154

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede  99.976 3.524 103.499 100.185 -3.314

Forebyggende indsats for ældre og handicappede  10.263 542 10.804 10.252 -552

Plejehjem og beskyttede boliger  6.117 -189 5.928 4.640 -1.288

Aktiviteter  2.471 -219 2.252 2.097 -155

Busdrift  1.613 -189 1.424 1.368 -56

Øvrige sociale formål  859 -30 829 729 -99

      

Social og psykiatri, drift  149.765 3.375 153.140 156.337 3.196

Center for Børn og Voksne  87.092 1.649 88.742 89.486 745

Specialpædagogisk bistand til voksne  1.561 -7 1.554 1.079 -476

Ungdomsudannelse for unge med særlige behov  3.119 -14 3.105 4.451 1.346

Indtægter fra den centrale refusionsordning  -5.000 0 -5.000 -6.783 -1.783

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede  892 -4 888 3.329 2.441

Forebyggende indsats for ældre og handicappede  12.326 3.056 15.382 14.680 -702

Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring  1.297 -9 1.288 1.007 -281

Rådgivning og rådgivnings institutioner  485 0 485 433 -52

Botilbud for personer med særlige sociale problemer  

(Serviceloven §§ 109-110)  373 -3 370 672 302

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede  

(sundhedslovens § 141)  3.070 -14 3.056 3.193 137

Behandling af stofmisbrugere   

(Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)  3.840 -17 3.824 2.751 -1.072

Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)  30.842 -764 30.078 31.007 928

Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)  20.709 -1.611 19.097 18.097 -1.001

Kontaktperson- og ledsageordninger  

(Serviceloven §§ 45, 97-99)  657 335 992 1.067 74

Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)  3.610 -17 3.593 3.251 -342

Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)  8.941 718 9.659 10.860 1.200

Sociale formål  320 0 320 211 -110

Øvrige sociale formål  50 0 50 183 134

Arbejdsmarked og Job  1.246 2.271 3.517 6.163 2.646

1.000 kr. ( – for indtægter) Vedtaget  
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.
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Regnskabsoversigt
Udgiftsregnskab

Beboelse  125 2.271 2.396 4.926 2.530

Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.  4 0 4 0 -4

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. 123 0 123 607 484

Repatriering  42 0 42 0 -42

Sociale formål  850 0 850 304 -545

Kontant- og uddannelseshjælp  102 0 102 326 224

Borgerservice  61.426 -545 60.882 60.687 -194

Andre sundhedsudgifter  566 0 566 471 -95

Forebyggende indsats for ældre og handicappede  83 -13 69 68 -1

Personlige tillæg m.v.  1.972 0 1.972 1.576 -397

Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering –  

tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003  5.684 0 5.684 5.249 -435

Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering –  

tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003  7.782 -256 7.526 7.462 -64

Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – 

tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003  27.835 0 27.835 29.138 1.304

Sociale formål  247 0 247 42 -204

Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansering  11.626 -370 11.256 10.699 -557

Boligsikring – kommunal medfinansering  5.632 95 5.726 5.981 255

Øvrige sociale formål  0 0 0 0 0

      

Social- og Seniorudvalget, anlæg RÅD 250 -1.721 -1.471 -1.363 107

      

Ældre, sundhed, anlæg  250 -1.721 -1.471 -1.363 107

Plejehjem  250 -1.721 -1.471 -1.363 107

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede  0 102 102 97 -5

Plejehjem og beskyttede boliger  250 -1.823 -1.573 -1.460 113

      

Social- og Seniorudvalget, øvrige finansforskydninger – -90 0 -90 -1.891 -1.801

      

Ældre og Sundhed, øvrige finansforskydninger  0 0 0 -1.157 -1.157

Plejehjem  0 0 0 -1.157 -1.157

Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 0 0 0 -1.092 -1.092

Selvejende institutioner med overenskomst  0 0 0 -66 -66

      

Social og psykiatri, Øvrige finansforskydninger  -90 0 -90 -734 -644

Center for Arbejdsmarked  -450 400 -50 -760 -710

Anden gæld  -450 400 -50 -760 -710

Center for Politik og Borgerservice  360 -400 -40 26 66

Anden gæld  360 -400 -40 26 66

      

Sundhedsudvalget, drift BEV 129.047 -5.864 123.183 122.608 -575

    

Sundhed, drift  116.888 -6.330 110.558 110.488 -70

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet  97.763 -5.300 92.463 94.018 1.554

1.000 kr. ( – for indtægter) Vedtaget  
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.
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Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning  2.006 -672 1.334 1.088 -246

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut  4.886 0 4.886 4.235 -652

Sundhedsfremme og forebyggelse  2.249 -866 1.383 965 -418

Andre sundhedsudgifter  767 0 767 602 -165

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede  40 -40 0 49 49

Forebyggende indsats for ældre og handicappede  9.175 549 9.724 9.531 -193

      

Børn og unges sundhed, drift  12.159 466 12.625 12.120 -505

Kommunal tandpleje  8.028 244 8.272 7.983 -290

Kommunal sundhedstjeneste  4.077 194 4.272 4.099 -173

Øvrige sociale formål  54 27 81 39 -42

      

Sundhedsudvalget, anlæg RÅD 331 0 331 325 -6

      

Børn og unges sundhed, anlæg  331 0 331 325 -6

Kommunal tandpleje  331 0 331 325 -6

      

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, drift BEV 52.614 -378 52.236 48.779 -3.457

      

Biblioteket, drift  15.208 -361 14.847 14.064 -784

Folkebiblioteker  15.208 -361 14.847 14.064 -784

      

Kultur og Fritid, drift  11.487 58 11.545 10.507 -1.037

Stadion og idrætsanlæg  -150 1.280 1.130 1.026 -105

Idrætsfaciliteter for børn og unge  52 3 54 49 -5

Museer  2.429 165 2.594 2.450 -144

Andre kulturelle opgaver  2.082 120 2.202 1.326 -876

Fælles formål  642 -76 565 413 -152

Folkeoplysende voksenundervisning  1.331 0 1.331 1.547 217

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde  2.369 -154 2.216 2.057 -159

Lokaletilskud  2.732 -1.280 1.451 1.639 188

      

Musikskolen og Trommen, drift  12.176 126 12.302 11.372 -929

Biografer  510 0 510 397 -113

Musikskolen  6.169 -257 5.911 5.496 -415

Musikarrangementer  6.169 -257 5.911 5.496 -415

Trommen  5.497 384 5.880 5.479 -401

Andre kulturelle opgaver  5.497 384 5.880 5.479 -401

      

Idrætsparken, drift  13.744 -202 13.542 12.836 -707

Stadion og idrætsanlæg  13.744 -202 13.542 12.836 -707

      

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, anlæg RÅD 0 2.139 2.139 1.693 -446

      

Kultur og Fritid, anlæg  0 1.750 1.750 1.586 -164

1.000 kr. ( – for indtægter) Vedtaget  
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.



18

Regnskabsoversigt
Udgiftsregnskab

Museer  0 1.750 1.750 1.586 -164

      

Idrætsparken, anlæg  0 389 389 107 -282

Stadion og idrætsanlæg  0 389 389 107 -282

      

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, drift BEV 113.812 6.579 120.391 129.999 9.608

      

Arbejdsmarked og job, drift  112.996 6.347 119.343 129.105 9.762

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge  0 0 0 263 263

Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)  1.429 -680 748 941 193

Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.  -402 2.540 2.138 5.329 3.190

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. 2.041 3.166 5.208 5.387 179

Sygedagpenge  15.893 1.287 17.180 20.601 3.420

Kontant- og uddannelseshjælp  14.465 -2.126 12.339 14.337 1.999

Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere  8.559 2.544 11.103 10.247 -857

Dagpenge til forsikrede ledige  26.843 915 27.758 30.479 2.721

Særlig uddannelsesordning, midlertidig  

arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning  2.536 -1.768 768 -27 -796

Revalidering  3.357 248 3.605 3.338 -267

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger  

i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

(tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser  15.639 -1.562 14.077 14.445 368

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb  1.521 1.842 3.363 3.849 486

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats  11.771 -984 10.786 9.993 -794

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige  3.588 -1.000 2.588 2.069 -519

Løn til forsikrede ledige og personer under  

den særlige uddannelsesordning og den midlertidige  

arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til  

kontantydelse ansat i kommuner  815 -462 353 821 468

Servicejob  -3 3 0 0 0

Seniorjob til personer over 55 år  2.409 -26 2.384 1.764 -620

Beskæftigelsesordninger  2.534 2.409 4.943 5.270 327

      

Erhverv og turisme, drift  816 232 1.048 894 -154

Biblioteket  177 2 179 177 -1

Andre kulturelle opgaver  177 2 179 177 -1

Politik og Borgerservice  639 230 869 717 -153

Sekretariat og forvaltninger  197 355 552 74 -479

Erhvervsservice og iværksætteri  442 -125 317 643 326

      

Økonomiudvalget, drift BEV 190.911 1.540 192.452 190.909 -1.542

      

Administration og Planlægning, drift  168.762 6.080 174.843 176.612 1.769

Driftsikring af boligbyggeri  511 0 511 122 -390

Redningsberedskab  3.825 -3.825 0 292 292

1.000 kr. ( – for indtægter) Vedtaget  
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.
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Andre kulturelle opgaver  0 0 0 63 63

Øvrige sociale formål  736 0 736 902 167

Fælles formål  104 0 104 94 -10

Kommunalbestyrelsesmedlemmer  5.441 -31 5.410 5.381 -30

Kommissioner, råd og nævn  144 0 144 45 -99

Valg m.v.  540 0 540 1.224 684

Sekretariat og forvaltninger  84.127 3.828 87.955 90.356 2.400

Fælles IT og telefoni  32.002 3.536 35.538 36.104 566

Jobcentre  16.129 2.212 18.341 17.963 -378

Naturbeskyttelse  466 -3 463 561 99

Miljøbeskyttelse  2.951 69 3.019 2.736 -284

Byggesagsbehandling  2.083 -909 1.174 3.001 1.828

Voksen-, ældre- og handicapområdet  11.002 1.120 12.122 11.350 -772

Det specialiserede børneområde  4.201 -20 4.181 4.659 478

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark  3.495 113 3.608 3.637 28

Interne forsikringspuljer  970 0 970 400 -570

FM  34 -9 25 9 -16

Folkebiblioteker  34 -9 25 9 -16

Rungsted Havn  0 0 0 -2.288 -2.288

Lystbådehavne m.v.  0 0 0 -2.288 -2.288

      

Køb og salg af jord og ejendomme, drift  0 166 166 -20 -186

Boligformål  0 166 166 -20 -186

      

Finansiering, drift  22.149 -4.706 17.443 14.317 -3.125

Folkeskoler  0 0 0 0 0

Bidrag til statslige og private skoler  0 0 0 0 0

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning  0 0 0 0 0

Fælles formål  0 0 0 0 0

Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)  0 0 0 0 0

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede  0 0 0 0 0

Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring  0 0 0 0 0

Løn- og barselspuljer  11.779 -4.206 7.573 6.068 -1.505

Tjenestemandspension  10.370 -500 9.870 8.250 -1.621

      

Økonomiudvalget, anlæg RÅD 59.830 15.170 75.000 45.052 -29.949

      

Administration og planlægning, anlæg  59.722 -11.412 48.310 39.458 -8.853

FM  59.722 -11.412 48.310 39.458 -8.853

Boligformål  6.630 -6.630 0 0 0

Ubestemte formål  0 500 500 38 -462

Beboelse  3.060 4.369 7.429 6.586 -843

Stadion og idrætsanlæg  35.315 -18.566 16.749 12.275 -4.475

Folkeskoler  4.116 -1.896 2.220 2.528 308

1.000 kr. ( – for indtægter) Vedtaget  
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.
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Regnskabsoversigt
Udgiftsregnskab

Idrætsfaciliteter for børn og unge  0 250 250 176 -74

Biografer  0 961 961 848 -113

Fælles formål  0 349 349 176 -172

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud  0 2.892 2.892 528 -2.365

Forebyggende indsats for ældre og handicappede  0 6.342 6.342 6.230 -113

Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)  10.601 17 10.618 10.074 -544

      

Køb og salg af jord og ejendomme, anlæg  108 -11.500 -11.392 5.594 16.986

Boligformål  108 1.142 1.250 1.250 0

Erhvervsformål  0 -12.500 -12.500 -12.518 -18

Ubestemte formål  0 250 250 17.233 16.983

Beboelse  0 -500 -500 -479 21

Stadion og idrætsanlæg  0 108 108 108 0

      

Finansiering, anlæg  0 38.082 38.082 0 -38.082

Sekretariat og forvaltninger  0 38.082 38.082 0 -38.082

      

Økonomiudvalget, renteindtægter BEV -12.310 -38 -12.348 -6.140 6.207

      

Finansiering, renteindtægter  -12.310 -38 -12.348 -6.140 6.207

Indskud i pengeinstitutter m.v.  -50 0 -50 -38 12

Realkreditobligationer  -5.500 0 -5.500 -4.064 1.436

Statsobligationer m.v.  -500 0 -500 -1.789 -1.289

Tilgodehavender i betalingskontrol  -250 0 -250 -517 -267

Aktier og andelsbeviser m.v.  -400 0 -400 -212 188

Udlån til beboerindskud  -10 0 -10 -8 2

Andre langfristede udlån og tilgodehavender  -6.000 0 -6.000 355 6.355

Kassekreditter og byggelån  400 0 400 171 -229

Garantiprovision i forbindelse med kommunale garantistillelser 0 -38 -38 -38 0

      

Økonomiudvalget, renteudgifter BEV 7.728 0 7.728 5.979 -1.749

      

Finansiering, renteudgifter  7.728 0 7.728 5.979 -1.749

Andre forsyningsvirksomheder  128 0 128 0 -127

Anden gæld  0 0 0 7 7

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager  0 0 0 71 71

Mellemregningskonto  0 0 0 0 0

Kommunekredit  6.400 0 6.400 5.901 -499

Kurstab og kursgevinster i øvrigt  1.200 0 1.200 0 -1.200

      

Økonomiudvalget, renter BEV 0 0 0 1.269 1.269

      

Finansiering, renter  0 0 0 1.269 1.269

Kurstab og kursgevinster i øvrigt  0 0 0 1.269 1.269

1.000 kr. ( – for indtægter) Vedtaget  
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.
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Økonomiudvalget, fnansforskydninger, udgifter BEV 1.929 -225 1.704 -1.738 -3.441

      

Finansiering, finansforskydninger, udgifter  1.929 -225 1.704 -1.738 -3.441

Pantebreve  -314 0 -314 -188 126

Udlån til beboerindskud  236 0 236 72 -165

Indskud i landsbyggefonden m.v.  0 -225 -225 -215 10

Andre langfristede udlån og tilgodehavender  2.006 0 2.006 -1.528 -3.535

Deponerede beløb for lån m.v.  0 0 0 122 122

      

Økonomiudvalget, afdrag på lån BEV 8.514 0 8.514 8.001 -514

      

Finansiering, afdrag på lån  8.514 0 8.514 8.001 -514

Kommunekredit  8.514 0 8.514 8.001 -514

      

Økonomiudvalget, øvrige finansforskydninger  - -34.081 -41.735 -75.816 -29.801 46.015

      

Finansiering, øvrige finansforskydninger  -34.081 -41.735 -75.816 -29.801 46.015

      

Økonomiudvalget, udligningsordninger BEV 455.122 0 455.122 455.610 489

      

Finansiering, udligningsordninger  455.122 0 455.122 455.610 489

Udligning og generelle tilskud  492.411 0 492.411 488.721 -3.690

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge  6.157 0 6.157 4.441 -1.716

Kommunale bidrag til regionerne  3.126 0 3.126 3.132 6

Særlige tilskud  -46.572 0 -46.572 -40.848 5.724

Refusion af købsmoms  0 0 0 164 164

      

Økonomiudvalget, skatter Bev -1.855.862 0 -1.855.862 -1.855.591 271

      

Finansiering, skatter  -1.855.862 0 -1.855.862 -1.855.591 271

Kommunal indkomstskat  -1.526.504 0 -1.526.504 -1.526.504 0

Selskabsskat  -43.992 0 -43.992 -43.992 0

Anden skat pålignet visse indkomster  -6.742 0 -6.742 -8.990 -2.248

Grundskyld  -256.345 0 -256.345 -255.096 1.249

Anden skat på fast ejendom  -22.228 0 -22.228 -21.009 1.218

Øvrige skatter og afgifter  -52 0 -52 0 52

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplaceringer   

1.000 kr. ( – for indtægter) Vedtaget  
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.
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Afsluttede anlæg

Regnskabsår 2015 Akkumuleret 2015

Hele kr. ( - betyder indtægter) Korrigeret 
budget 

(Rådigheds-
beløb)

Bevilling 
(Frigivet)

Forbrug Korrigeret 
budget 

(Rådigheds-
beløb)

Bevilling 
(Frigivet)

Forbrug

      

Veje og grønne områder 2.383.600 17.451.100 2.273.572 17.550.000 17.451.100 17.439.737

Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje 616.000 3.770.400 625.355 3.789.700 3.770.400 3.798.758

MPU-anlægspulje inkl. energirenoveringer 551.100 4.400.000 496.391 4.479.600 4.400.000 4.424.923

Regulering af helleanlæg på Ådalsvej og  

signalanlæg/rundkørsel ved Kokkedal Industrivej 53.900 4.555.500 71.380 4.555.500 4.555.500 4.572.963

Hørsholm Cykelby 1.114.100 765.600 1.077.018 765.600 765.600 728.501

Isterødvejen – ny asfalt 46.000 3.500.000 0 3.500.000 3.500.000 3.454.003

Stinet/spor i landskabet 2.500 459.600 3.428 459.600 459.600 460.589

      

Bygningsvedligeholdelse 847.400 50.498.300 777.483 50.544.100 50.498.300 50.458.755

Energiinvesteringer i Kommunens ejendomme 2011 0 11.249.300 0 11.258.500 11.249.300 11.258.548

Tilgængelighed i kommunale bygninger 156.400 1.175.300 88.347 1.175.700 1.175.300 1.107.614

TV-inspektion af kloaknettet  

på kommunens ejendomme 210.800 1.312.300 209.887 1.312.300 1.312.300 1.211.450

Energirenovering af Idrætsparken 0 33.504.400 0 33.504.400 33.504.400 33.504.408

Renovering af stempler og  

hæve/sænkebund i svømmehallen 0 1.225.000 0 1.261.200 1.225.000 1.345.650

Energirenovering Idrætsparken 480.200 2.032.000 479.249 2.032.000 2.032.000 2.031.085

      

Institutioner for børn og unge 87.400 6.017.700 3.679 6.017.700 6.017.700 5.933.894

Kvalitetsfondsmidler 2013-2016  

på daginstitutionsområdet 0 4.897.700 0 4.897.700 4.897.700 4.897.663

Modtagerkøkkener, Gyngehesten  

og Skovvængets børnehave 87.400 1.120.000 3.679 1.120.000 1.120.000 1.036.231

Renovering af ÅFC 0 0 0 0 0 0

      

Ældre, sundhed 352.500 507.000 341.365 509.100 507.000 495.715

Kvalitetsfondsmidler – Bænke samt  

etablering af udendørs cafe på Louiselund 102.500 257.000 97.077 259.100 257.000 251.427

Analyse af udbygningsmuligheder Breelteparken 250.000 250.000 244.288 250.000 250.000 244.288

      

Børn og unges sundhed 331.000 331.000 325.356 331.000 331.000 325.356

Solafskærmning på Tandklinikken Vallerødskolen 331.000 331.000 325.356 331.000 331.000 325.356

      

Idrætsparken 389.200 1.505.700 107.000 1.510.600 1.505.700 1.228.424

Idrætsparken vinduer i svømmehallens nordfacade 389.200 1.505.700 107.000 1.510.600 1.505.700 1.228.424

      

Køb og salg af jord og ejendomme -11.250.000 0 -11.323.406 -12.214.900 0 -12.282.031

Salgsindtægter 1.250.000 0 1.249.998 0 0 -2

Udgifter til afsluttede anlæg 0 0 0 285.100 0 291.375

Salg af Hørsholm Bymidte -12.500.000 0 -12.518.304 -12.500.000 0 -12.518.304

Salgsindtægter af mindre arealer 0 0 -55.100 0 0 -55.100

Udgiftsregnskab
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Veje og grønne områder
Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje
Selve anlægsarbejdet er afsluttet, men afventer udbetaling 
af tilskud fra Cykelpuljen. Anlægsprojektet ønskes afsluttet, 
idet merforbrug og tilskud ønskes overført til pulje til gen-
nemførelse af tiltag fra den nye trafiksikkerhedsplan.

MPU-anlægspulje inkl. energirenoveringer
Restbeløbet ønskes overført til Vej og stibelysning, idet 
der ønskes etableret yderligere tunnelbelysning. De øvrige 
arbejder er afsluttet. Der er bl.a. etableret krydsningshel-
ler på Rungsted Strandvej, lys på sti fra Hørsholm Kongevej 
ved skoven, trafiksanering af Mortenstrupvej, etablering af 
p-pladser og hævet flade Stampevej/Bloustrødvej.

Regulering af helleanlæg på Ådalsvej og signalanlæg/
rundkørsel ved Kokkedal Industrivej
Der er anlagt rundkørsel, og cykelstien er udvidet. Der er 
etableret bedre krydsningsmuligheder på hele strækningen.

Hørsholm Cykelby
Projektet er afsluttet. Der er etableret bedre cykelparkering 
på Kokkedal Station og cykelplejestation, og der er lavet pro-
jekt for ”Husk cyklen” i Hørsholm. Overførslen svarer til det 
negative budget, der ligger i 2016, som ønskes udlignet.

Isterødvejen – ny asfalt
Anlægsarbejdet er afsluttet. Der er udlagt nyt slidlag på hele 
Isterødvejen.

Stinet/spor i landskabet
Projektet er afsluttet. Der er etableret træbro rundt om 
Sjælsøs østlige del og opsat informationstavler.

Bygningsvedligeholdelse
Energiinvesteringer i kommunens ejendomme 2011
Der er primært udført energirenovering af ventilationsanlæg 
og kedler.  Der er isoleret klimaskærme og udskiftet glas til 
energiglas.

Tilgængelighed i kommunale bygninger
Der er bl.a. foretaget bygningsregistrering, som er lagt ind i 
”God adgang”. Her kan brugerne se hvilken tilgængelighed, 
der er i bygningen, f.eks. om der er elevator, lifte, handicap-
toilet, teleslynge m.v.

TV-inspektion af kloaknettet på kommunens ejendomme
Arbejdet med TV-inspektion af kloaknettet er afsluttet.

Energirenovering af Idrætsparken
Anlægsarbejdet er afsluttet, og restbudgettet på 1,5 mio. kr. 
blev lagt i kassen ved budgetopfølgning 3.

Renovering af stempler og hæve/sænkebund i svømmehallen
Arbejdet med renovering af stempler i svømmehallens 
hæve/sænkebund er afsluttet.

Energirenovering Idrætsparken
Renovering af opvarmningsanlæg og ventilationsanlæg  
i ketcherhallerne er afsluttet. 

Institutioner for børn og unge
Kvalitetsfondsmidler 2013-2016 på daginstitutionsområdet
Der er etableret gulvvarme i vuggestuegruppen, og der er 
opsat ny belysning samt solafskærmning. Der er foretaget 
køkkenrenovering og etableret nye legepladser.

Modtagerkøkkener, Gyngehesten og 
Skovvængets børnehave
Etablering af modtagerkøkkenerne er tilendebragt, og de 
resterende midler ønskes anvendt til etablering 
af modtagerkøkken i det nye børnehus i Ådalsparkens fri-
tidscenters tidligere lokaler.

Renovering af ÅFC
Byggesagen er afsluttet.

Ældre, sundhed
Kvalitetsfondsmidler – Bænke samt etablering 
af udendørs cafe på Louiselund
Der er indkøbt det sidste, og anlægget er at betragte som 
afsluttet.

Analyse af udbygningsmuligheder Breelteparken
Det afsatte anlægsbudget er anvendt til bygherrerådgivning 
samt rådgivningshonorar. 

Børn og unges sundhed
Solafskærmning på Tandklinikken Vallerødskolen
Solafskærmningen er etableret, og anlægssagen er afsluttet.

Idrætsparken
Idrætsparkens vinduer i svømmehallens nordfacade
Anlæg er afsluttet. Da en planlagt flytning af selvlukkende 
vinduer ikke fungerede i forhold til den ønskede funktion, 
blev arbejdet annulleret.

Køb og salg af jord og ejendomme
Salg af Hørsholm Bymidte
Salg af Bymidten – slutbetaling.

Salgsindtægter af mindre arealer
Salg af mindre areal.
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Igangværende anlæg

 

Veje og grønne områder 12.638.300 79.059.700 10.967.262 79.710.000 79.059.700 76.213.948

Vej og stibelysning 0 0 0 0 0 0

Etablering af tilgængelighed for cyklister  

og buspassagerer samt flere p-pladser  

ved Rungsted og Kokkedal Station 5.491.800 6.088.900 5.308.312 6.088.900 6.088.900 5.905.413

Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv. 850.500 850.500 850.500 850.500 850.500 850.500

”Infrastruktur – Lågegyde, Kokkedal

Vest og Idrætsparken” 245.600 30.921.300 64.006 31.294.800 30.921.300 29.208.405

Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 92.000 4.012.700 34.643 4.025.600 4.012.700 4.021.137

Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etappe 0 0 0 -32.400 0 0

Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye  

trafiksikkerhedsplan 2014, Budgetaftale 2015-2018 0 0 0 0 0 0

Nyt materiale omkring træer på Usserød Kongevej,  

trafiksanering, evaluering af eksisterende områder  

– herunder Tjørnevej, Johannevej, Alsvej, Bolbrovej.  

Budgetaftalen 2015-2018 0 0 0 0 0 0

Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte 977.500 20.290.000 1.035.445 20.578.200 20.290.000 20.636.150

Usserød Kongevej , etape 2 (Syrenvej-Birkevej) 300.000 300.000 303.895 300.000 300.000 303.895

Krydset Bolbrovej-Stadionalle 24.800 300.000 0 300.000 300.000 275.165

P-pladser Rungsted Station 505.000 505.000 444.000 505.000 505.000 444.000

Byudvikling, Bymidten 487.300 10.619.200 282.998 10.619.200 10.619.200 10.414.968

Trafiksanering (MPU-anlægspulje B2014)  

trafiksanering, evaluering af eksisterende områder  

– herunder Tjørnevej, Johannevej, Agiltevej og  

Grønnegade (område A). Budgetaftalen 15-18 1.029.600 1.029.600 482.660 1.029.600 1.029.600 482.660

Badebroer 205.800 207.700 205.803 215.800 207.700 210.209

Trappebadebro 0 0 0 0 0 0

Grøn Plan – Strategisk planlægning  

af grønne områder/fritidsområder 354.000 354.000 359.671 354.000 354.000 359.671

Flytning af sten (den lange vandring) 870.800 870.800 870.794 870.800 870.800 870.794

Kystsikring 1.003.600 2.510.000 694.535 2.510.000 2.510.000 2.200.981

Naturlegeplads 200.000 200.000 30.000 200.000 200.000 30.000

      

Miljø 849.400 1.015.200 459.647 1.024.200 1.015.200 634.491

Oprensning af søer 849.400 1.015.200 459.647 1.024.200 1.015.200 634.491

EU-life projekt vedr. klima- og  

miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å 0 0 0 0 0 0

      

Bygningsvedligeholdelse 416.200 1.634.700 374.719 1.634.700 1.634.700 1.593.204

Opgradering af Bloustrødboligerne 416.200 1.634.700 374.719 1.634.700 1.634.700 1.593.204

      

Undervisning 2.373.000 2.373.000 2.395.299 2.373.000 2.373.000 2.395.299

IT-Læringsmiljø 2.373.000 2.373.000 2.395.299 2.373.000 2.373.000 2.395.299

Udgiftsregnskab

Regnskabsår 2015 Akkumuleret 2015

Hele kr. ( - betyder indtægter) Korrigeret 
budget 

(Rådigheds-
beløb)

Bevilling 
(Frigivet)

Forbrug Korrigeret 
budget 

(Rådigheds-
beløb)

Bevilling 
(Frigivet)

Forbrug
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Igangværende anlæg

      

Ældre, sundhed -1.823.100 47.887.844 -1.704.606 47.906.859 47.887.844 48.025.383

Nye plejeboliger/center Kokkedal V. -1.823.100 47.887.844 -1.704.606 47.906.859 47.887.844 48.025.383

      

Kultur og Fritid 1.750.000 1.750.000 1.585.931 1.750.000 1.750.000 1.585.931

Karen Blixen. B 2014-2017 1.750.000 1.750.000 1.585.931 1.750.000 1.750.000 1.585.931

      

Administration og planlægning 48.310.400 93.722.706 39.457.672 95.512.406 93.722.706 86.659.984

Byggemodning af Hannebjerg 0 0 0 0 0 0

Hospitalsgrunden, Usserød Kongevej 102 500.000 500.000 38.000 500.000 500.000 38.000

Energirenovering af de  

kommunale bygninger 2013-2016 4.578.600 6.365.600 3.958.519 7.125.600 6.365.600 6.505.551

Boligplacering til flygtninge Hannebjerg 1.250.000 1.250.000 896.738 1.250.000 1.250.000 896.738

Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden 1.600.000 1.600.000 1.730.636 1.600.000 1.600.000 1.730.636

Street-soccerbane 99.000 440.000 0 445.800 440.000 346.845

Idrætsparken – opgradering B 2014-2017 15.612.000 14.366.300 11.181.224 15.907.000 14.366.300 11.476.272

Idrætsparken – Skøjtetræningshal B 2014-2017 1.038.300 1.013.900 1.093.318 1.086.100 1.013.900 1.141.078

Kvalitetsfondsmidler 2013-2016,  

Aktive og grønne skolegårde 1.425.000 6.079.900 1.148.289 6.079.900 6.079.900 5.803.272

Folkeskolereform B 2014-2018 0 2.412.800 0 2.412.800 2.412.800 2.412.811

A-bygning Hø (09) 714.900 27.239.706 1.379.430 26.504.406 27.239.706 27.168.981

Hegn Hørsholm Skole 80.000 80.000 0 80.000 80.000 0

Digitale startskamler i svømmehallen 250.000 250.000 175.720 250.000 250.000 175.720

Etablering af fleksible sale i Kulturhus trommen 961.300 2.065.100 848.197 2.065.100 2.065.100 1.951.997

Kvalitetsfondsmidler 2013,  

Til SFO på de fire folkeskoler 348.600 3.000.000 176.463 3.003.900 3.000.000 2.831.834

Ombygning af ÅFC – Ådalsparkens Fritidscenter 2.892.500 3.234.600 527.566 3.234.600 3.234.600 869.666

Tilbygning aktivitetscenter Sophielund 6.342.200 12.821.700 6.229.677 12.964.100 12.821.700 12.851.550

Renovering af Værestedet Åstedet,  

Solskin, Rosen og Bolero. 10.618.000 11.003.100 10.073.895 11.003.100 11.003.100 10.459.033

      

Køb og salg af jord og ejendomme -141.711 108.315 16.917.471 -7.414.011 108.315 9.838.971

Salg af Hannebjerg 250.000 0 34.750 717.300 0 501.011

Salg af Møllehuset 0 0 0 0 0 0

Køb af Hospitalsgrunden 0 0 17.253.832 0 0 17.253.832

Salg af Askehavegård -500.026 0 -479.426 -8.239.626 0 -8.024.187

Hegn Kokkedal Rideklub 108.315 108.315 108.315 108.315 108.315 108.315

      

Finansiering 38.081.600 0 0 38.081.600 0 0

Øu-anlægspulje 38.081.600 0 0 38.081.600 0 0

Udgiftsregnskab

Regnskabsår 2015 Akkumuleret 2015

Hele kr. ( - betyder indtægter) Korrigeret 
budget 

(Rådigheds-
beløb)

Bevilling 
(Frigivet)

Forbrug Korrigeret 
budget 

(Rådigheds-
beløb)

Bevilling 
(Frigivet)

Forbrug
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Veje og grønne områder
Vej og stibelysning
Budgettet er overført til 2016. Restbudgettet fra MPU-
anlægspulje ønskes overført hertil, idet beløbet er afsat til 
tunnelbelysning.

Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer 
samt flere p-pladser ved Rungsted og Kokkedal Station
Størstedelen af arbejdet er udført. Der resterer slidlags- 
arbejder og regnvandsprojekt samt beplantning.

Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv.
Projekteringen igangsættes i 2016 med henblik på udførelse 
i 2017.

Infrastruktur – Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken
Etablering af forlægning af Lågegyde mv. er afsluttet. 
Restbeløbet forventes anvendt til mageskifte af arealer ved 
Kokkedal Vest.

Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti
Arbejdet er afsluttet, men afventer fakturering for 
græsarmering.

Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape
Budgettet ligger i 2016, men igangsætning afventer 
Fredensborg Kommunes og taksationskommissionens 
afgørelse.

Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye 
trafiksikkerhedsplan 2014, Budgetaftale 2015-2018
Budgettet er overført til 2016, hvor arbejdet forventes 
udført.

Nyt materiale omkring træer på Usserød Kongevej, 
trafiksanering, evaluering af eksisterende 
områder – herunder Tjørnevej, Johannevej, 
Alsvej og Bolbrovej. Budgetaftale 2015-2018
Budgettet er overført til 2016, hvor arbejdet forventes 
udført.

Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte
Der udestår fortsat arbejder med bl.a. etablering af pas-
sager, byinventar m.v.

Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej)
Projekteringen igangsættes i 2016, men slidlag forventes 
først udlagt i 2017.

Krydset Bolbrovej-Stadionalle
Der mangler afstribning, som udføres i foråret 2016.

P-pladser Rungsted Station
Der skal arbejdes videre med motiverende indsatser i for-
hold til at bruge andre transportmidler til stationen samt

intelligent parkering, som hindrer langtidsparkering. DSB 
skal faktureres for deres andel af projektet. 

Byudvikling, Bymidten
Denne del af byudvikling Bymidten er afsluttet. Restbeløbet 
ønskes overført til projektering Hørsholm Bymidte, som 
igangsættes i 2016.

Trafiksanering (MPU-anlægspulje B2014) 
trafiksanering, evaluering af eksisterende områder 
– herunder Tjørnevej, Johannevej, Agiltevej og 
Grønnegade (område A). Budgetaftale 2015-18
Trafiksanering af Tjørnevej og Johannevej er afsluttet.  
Analyse og trafiksanering af Agiltevej og Grønnegade 
(område A) igangsættes primo 2016.

Badebroer
Der er overført penge til 2016, hvor badebroen etableres, 
hvis badevandet får bedre kvalitet.

Trappebadebro
Pengene er overført til 2016, og arbejdet med en trappeba-
debro langs molen i havnen forventes igangsat foråret 2016.

Grøn Plan – Strategisk planlægning af 
grønne områder/fritidsområder
Arbejdet med udarbejdelse af Natur- og Friluftsplan videre-
føres for de afsatte midler i 2016.

Flytning af sten (den lange vandring)
Der ligger et budget i 2016 til opsætning af bænke samt 
regulering af vandhøjde på bassin.

Kystsikring
Arbejdet med kystplanlægning og kystsikring fortsætter i 
2016.

Naturlegeplads
Arbejdet forventes igangsat, når der er udarbejdet lokalplan 
for området.

Miljø
Oprensning af søer
Der er arbejdet med at finde de bedste tiltag og løsnin-
ger, og der forventes at iværksætte projekter med start i 
sommerperioden.

EU-life projekt vedr. klima- og 
miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å
Hele budgettet er overført til 2016, hvor anlægsdelen for-
ventes udført.

Igangværende anlæg
Udgiftsregnskab
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Bygningsvedligeholdelse
Opgradering af Bloustrødboligerne
Restbeløbet ønskes overført til yderligere renovering af 
Bloustrødboligerne.

Undervisning
IT-læringsmiljø
Alle elever fra 3. klasse til og med 6. klasse har modtaget 
en Chromebook, og udskiftning af udtjente projektorer er 
påbegyndt. Der afsættes anlægsmidler frem til 2018, og 
sigtet er at give mulighed for et stort digitalt løft i undervis-
ningen og i børnenes læring.

Ældre, sundhed
Nye plejeboliger/center Kokkedal V.
Anlægget kører videre i 2016.  

Kultur og Fritid
Karen Blixen. Budgetaftale 2014-2017
Anlægget fortsætter i 2016. I 2015 er første del af projektet 
realiseret ved opsætning af hegn omkring haveanlægget, 
som er gennemskovet, og der er etableret vand. I 2017 
gennemføres en større vejrenovering og reetablering af 
naturområder.

Administration og planlægning
Byggemodning af Hannebjerg
Budgettet til byggemodning af Hannebjerg er overført til 
2016 og 2017.

Hospitalsgrunden, Usserød Kongevej 102
Arbejdet med hospitalsgrunden fortsætter i 2016.

Energirenovering af de kommunale bygninger 2013-2016
Arbejdet med energirenovering af Aktivitetscenteret 
Sophielund er afsluttet. Arbejdet med renovering af varme-
central på Gutfeldtsvej er godt i gang, mens energirenove-
ring på Rungsted skole først udføres i 2016.

Boligplacering til flygtninge Hannebjerg
Ønskes overført til 2016, idet der løbende er behov for 
udbedringer m.v.

Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden
Ønskes overført, idet der ligger budget i 2016 til 
reetablering.

Street-soccerbane
Restbudgettet overføres, idet der skal etableres belysning i 
2016.

Idrætsparken – opgradering Budgetaftale 2014-2017
Arbejdet med opgradering af idrætsparken fortsætter.

Idrætsparken – Skøjtetræningshal Budgetaftale 2014-2017
Merforbruget overføres, idet der er afsat penge til etable-
ring af skøjtetræningshallen i 2016 og 2017.

Kvalitetsfondsmidler 2013-2016, 
Aktive og grønne skolegårde
Der udestår mindre arbejder på skolerne, som forventes 
udført primo 2016.

Folkeskolereform Budgetaftale 2014-2018
Anlægsarbejdet er udskudt til 2017.

A-bygning Hø (09)
Overføres idet der i øjeblikket udbedres fejl og mangler, og 
der er en uafklaret sag i voldgiftsretten, hvor det forsøges at 
få udbetalt garantisum fra Nordic Garanti.

Hegn Hørsholm Skole
Overføres idet hegnet forventes opsat i 2016.

Digitale startskamler i svømmehallen
Ønskes overført idet arbejdet videreføres i 2016.

Etablering af fleksible sale i Kulturhus trommen
Restbeløbet overføres til 2016, hvor selve anlægsarbejdet 
udføres.

Kvalitetsfondsmidler 2013, til SFO på de fire folkeskoler
Restbeløbet overføres til 2016 til etablering af overdækket 
udekøkken på Rungsted Skole.

Ombygning af ÅFC – Ådalsparkens Fritidscenter
Arbejdet med ombygning af ÅFC videreføres i 2016.

Tilbygning aktivitetscenter Sophielund
Der udestår kun mindre arbejder samt 1 års gennemgang.

Renovering af Værestedet Åstedet, 
Solskin, Rosen og Bolero.
Renoveringen fortsætter i 2016. Renovering af Bolero er 
udgået af projektet, idet bygningen skal fjernes.

Havnerenovering
2015 blev året, hvor projekteringen af havnerenoveringen 
(ydermoler, molehoveder og bølgeskærm) blev startet op og 
gennemført. Udbudsmaterialet blev udarbejdet, og i januar 
2016 blev det udsendt til de udvalgte 6 entreprenører. Det 
forventes, at selve renoveringen startes op ca. 1. april 2016 



28

Igangværende anlæg

og forventes færdig i november/december. Der henstår ikke 
nogen økonomi i Hørsholm kommunes regnskab 2015 ved-
rørende dette anlæg, da dette først bogføres i regnskabsår 
2016.

Køb og salg af jord og ejendomme
Salg af Hannebjerg
Genudbydes i 2016.

Salg af Møllehuset
Salg udskudt til 2016.

Køb af hospitalsgrunden
Anlægget fortsættes i 2016.

Salg af Askehavegård
Afventer refusionsopgørelse.

Hegn Kokkedal Rideklub
Anlægget fortsættes i 2016.

Finansiering
ØU-anlægspulje
Hospitalsgrund fortsættes i 2016.

Udgiftsregnskab
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Driftsoverførsler, totalrammestyring

 

Overførsler i alt    23.938.300  18.344.600

  

Byudvikling    375.400  445.000

  

Veje og grønne områder    454.800  -584.700

  

Miljø     982.800  -459.400

  

Institutioner for børn og unge    2.727.000  826.600

Administration institutionsområdet 1.226.100  747.800

Kommunale Børnehuse 1.390.800  914.000

Lions Børnehuse 110.100  -835.200

  

Undervisning    5.538.300  4.719.700

Administration skoleområdet 1.706.800  1.506.800

Hørsholm skole (inkl. SFO-delen) 156.400  -328.500

Usserød skole (inkl. SFO-delen) -263.200  269.800

Rungsted skole (inkl. SFO-delen) 1.878.100  1.476.500

Vallerød skole (inkl. SFO-delen) 1.968.600  1.918.800

Skoleteknisk afdeling 101.900  102.100

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 7.100  400

Ungdomsskolen 99.300  -73.400

Heltidsundervisning -118.400  36.200

SSP 1.700  -189.000

  

Børn og unge med særlige behov    646.500  815.700

  

Ældre, sundhed    6.646.400  5.588.900

Sundhed og omsorg 1.319.000  723.900

Breelteparken 1.973.600  2.196.900

Louiselund 2.063.300  2.895.100

Sophielund 190.900  -513.700

Margrethelund -7.300  15.400

Aktivitetscenter Sophielund 460.200  157.000

Daghjemmet Kammerhuset 123.300  29.800

Selmerbo Aktivitetscenter -71.600  -59.800

Fællesudgifter for plejehjem/boliger 1.300  2.700

Omsorg IT 593.700  141.600

     

Social og Psykiatri    874.100  756.100

Åstedet 678.900  529.700

Solskin 208.000  225.700

Værestedet Solsikken -12.800  700

Hele kr. ( – betyder overførsel af underskud) Overført fra 2014 Overføres til 2016

Udgiftsregnskab
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Hele kr. ( – betyder overførsel af underskud) Overført fra 2014 Overføres til 2016

  

Sundhed    432.000  201.400

  

Børn og unges sundhed    473.800  464.900

  

Biblioteket    25.200  806.800

  

Kultur og Fritid    -32.000  280.700

  

Musikskolen og Trommen    187.300  580.800

   

Idrætsparken    2.600  342.400

  

Arbejdsmarked og job    104.700  2.100

  

Erhverv og turisme    232.600  154.400

  

Administration og planlægning    4.266.800  3.403.200

Direktionen 238.800  206.600

Økonomi og Personale 722.400  -4.836.700

Politik, udvikling og Borgerservice 1.012.300  3.726.400

Arbejdsmarked 976.000  1.239.600

Børn og Voksne 316.500  505.900

Kultur og Fritid 67.600  10.800

Teknik 1.632.300  2.873.000

Center for Ejendom 203.600  491.300

Dagtilbud og Skole -1.115.800  -1.094.500

Sundhed og Omsorg 213.100  280.800

Driftsoverførsler, totalrammestyring
Udgiftsregnskab
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Anlægsoverførsler

   

Overførsel i alt    16.071.900  32.161.300

  

Veje og grønne områder    8.228.400  1.727.100

Vej og stibelysning 50.800  0

Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer  

samt flere p-pladser ved Rungsted og Kokkedal Station -88.200  183.500

Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje 1.677.000  -9.400

Infrastruktur – Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken 0  181.600

MPU-anlægspulje inkl. energirenoveringer 489.100  54.700

Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 32.400  57.400

Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etappe 800.000  0

Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte 2.156.000  -57.900

Regulering af helleanlæg på Ådalsvej og signalanlæg/rundkørsel ved Kokkedal Industrivej 53.900  0

Hørsholm Cykelby 605.000  10.700

Usserød Kongevej , etape 2 (Syrenvej-Birkevej) 468.700  -3.900

Isterødvejen – ny asfalt 46.000  0

Krydset Bolbrovej-Stadionalle 24.800  24.800

P-pladser Rungsted Station 250.000  61.000

Byudvikling, Bymidten 53.800  204.300

Trafiksanering (MPU-anlægspulje B2014) trafiksanering, evaluering af eksisterende områder  

– herunder Tjørnevej, Johannevej, Agiltevej og Grønnegade (område A). Budgetaftale 2015-18 513.000  546.900

Stinet/spor i landskabet 2.500  0

Grøn Plan – Strategisk planlægning af grønne områder/fritidsområder 200.000  -5.700

Flytning af sten (den lange vandring) 900.000  0

Kystsikring -6.400  309.100

Naturlegeplads 0  170.000

  

Miljø    65.200  389.800

Oprensning af søer 65.200  389.800

  

Bygningsvedligeholdelse    662.000  41.500

Opgradering af Bloustrødboligerne 0  41.500

TV-inspektion af kloaknettet på kommunens ejendomme 210.800  0

Energirenovering af Idrætsparken 480.200  0

Renovering af stempler og hæve/sænkebund i svømmehallen 16.500  0

Energirenovering Idrætsparken -45.500  0

  

Institutioner for børn og unge    -9.200  83.700

Kvalitetsfondsmidler 2013-2016 på daginstitutionsområdet -96.600  0

Modtagerkøkkener, Gyngehesten og Skovvængets børnehave 87.400  83.700

  

Undervisning    0  -22.300

IT-Læringsmiljø 0  -22.300

Hele kr. ( – betyder overførsel af underskud) Overført fra 2014 Overføres til 2016

Udgiftsregnskab
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Hele kr. ( – betyder overførsel af underskud) Overført fra 2014 Overføres til 2016

  

Ældre, sundhed    1.697.900  -118.500

Nye plejeboliger/center Kokkedal V. 1.697.900  -118.500

  

Kultur og Fritid    200.000  164.100

Karen Blixen. B 2014-2017 200.000  164.100

  

Idrætsparken    100.000  0

Idrætsparken vinduer i svømmehallens nordfacade 100.000  0

  

Administration og planlægning    3.377.600  8.852.800

Sygehusgrunden, Usserød Kongevej 102 0  462.000

Energirenovering af de kommunale bygninger 2013-2016 1.993.000  620.100

Boligplacering til flygtninge Hannebjerg 0  353.300

Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden 0  -130.600

Street-soccerbane 99.000  99.000

Idrætsparken – opgradering B 2014-2017 320.400  4.430.800

Idrætsparken – Skøjtetræningshal B 2014-2017 257.200  -55.000

Kvalitetsfondsmidler 2013-2016, Aktive og grønne skolegårde -199.400  276.700

Folkeskolereform B 2014-2018 -146.100  0

A-bygning Hø (09) -15.100  -664.500

Hegn Hørsholm Skole 0  80.000

Digitale startskamler i svømmehallen 250.000  74.300

Etablering af fleksible sale i Kulturhus trommen 719.000  113.100

Kvalitetsfondsmidler 2013, Til SFO på de fire folkeskoler 348.600  172.100

Ombygning af ÅFC – Ådalsparkens Fritidscenter -342.100  2.364.900

Tilbygning aktivitetscenter Sophielund 178.200  112.500

Renovering af Værestedet Åstedet, Solskin, Rosen og Bolero. -85.100  544.100

  

Køb og salg af jord og ejendomme    1.750.000  215.300

Salgsindtægter 1.250.000  0

Salg af Hannebjerg 500.000  215.300

  

Finansiering    0  20.827.800

ØU-anlægspulje 0  20.827.800

Anlægsoverførsler
Udgiftsregnskab
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Byudvikling

  Beretning
Budgettet til Byudvikling er primært afsat til støtte til istand-
sættelse af bevaringsværdige bygninger. Der er bevilliget 
støtte til i alt 20 sager i 2015, heraf er der 12 uafsluttede 
sager. 

Opfølgning på økonomi
Området udviser et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. 

Udgifter til byfornyelse vedrører støtte til istandsættelse af 
bevaringsværdige bygninger. Der er et mindreforbrug på 0,3 
mio. kr., som forventes udbetalt i 2016 til de 14 ansøgere fra 
2014 og 2015, der endnu ikke har afsluttet deres sager. 

Sandflugt omhandler udgifter til kystplanlægning. Udgifterne 
hertil i 2015 er afholdt a conto på området for Veje og grønne 
områder. Arbejdet fortsætter i 2016.

Udgifter vedr. skimmelsvamp. Der har i 2015 kun været en 
konkret sag, hvor der var behov for eksterne undersøgelser.

Udgifter til kommissioner, råd og nævn vedrørende hegnsyn. 
Mindreforbruget skyldes, at der i 2015 har været afholdt 
færre hegnsyn.

Der er givet tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. svarende til de 
overførte midler fra 2014.

      

Byudvikling – drift 347 375 722 170 -552 -76,45

Byfornyelse 238 275 513 168 -345 -67,25

Sandflugt 0 100 100 0 -100 -100,00

Fælles formål 90 0 90 8 -81 -90,00

Kommissioner, råd og nævn 19 0 19 -6 -26 -136,84

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget 
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.

Afvigelse 
i %

Udgiftsregnskab
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Veje og grønne områder

1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget 
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.

Afvigelse 
i %

      

Veje og grønne områder – drift 55.657 355 56.012 54.428 -1.584 -2,83

Veje og stier 32.438 -130 32.308 32.109 -199 -0,62

Fælles formål 5.131 -119 5.011 4.435 -576 -11,49

Arbejder for fremmed regning 0 0 0 590 590 0,00

Driftsbygninger og -pladser 1.556 0 1.556 1.287 -269 -17,29

Vejvedligeholdelse m.v. 17.965 904 18.870 20.024 1.155 6,12

Belægninger m.v. 4.790 -926 3.863 3.718 -145 -3,75

Vintertjeneste 3.097 11 3.108 2.099 -1.009 -32,46

Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -100 0 -100 -44 56 -56,00

Trafik 19.492 485 19.976 18.816 -1.161 -5,81

Fælles formål 42 485 526 53 -473 -89,92

Driftsbygninger og -pladser 93 0 93 44 -49 -52,69

Busdrift 19.357 0 19.357 18.718 -638 -3,30

Grønne områder, Fritidsaktiviteter 3.727 0 3.727 3.502 -225 -6,04

Fælles formål 38 0 38 5 -32 -84,21

Grønne områder og naturpladser 1.734 0 1.734 1.917 183 10,55

Stadion og idrætsanlæg 1.521 0 1.521 1.314 -207 -13,61

Naturforvaltningsprojekter 74 0 74 72 -2 -2,70

Skove 292 0 292 144 -147 -50,34

Sandflugt 69 0 69 50 -19 -27,54

Veje og grønne områder – anlæg 13.094 1.928 15.022 13.241 -1.781 -11,86

Veje og stier 11.972 415 12.388 11.080 -1.308 -10,56

Vejvedligeholdelse m.v. 51 -51 0 0 0 0,00

Vejanlæg 1.415 6.340 7.755 7.345 -410 -5,29

Standardforbedringer af færdselsarealer 10.507 -5.874 4.633 3.735 -897 -19,36

Grønne områder, Fritidsaktiviteter 1.122 1.512 2.634 2.161 -473 -17,96

Grønne områder og naturpladser 1.122 309 1.431 1.436 6 0,42

Sandflugt 0 1.004 1.004 695 -309 -30,78

Idrætsfaciliteter for børn og unge 0 200 200 30 -170 -85,00

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Udgiftsregnskab

Beretning
Der er været stor aktivitet på både anlægs- og driftssiden  
i 2015.

Der har i 2015 været et ekstraordinært stort behov for 
udskiftninger af vejbrønde, bl.a. er der leveret vejbrønde 
til de områder, hvor Hørsholm Vand udfører ledningsreno-
vering, f.eks. Strandvænget. Endvidere har der også været 
udført flere asfaltreparationer end normalt, og der har været 
ekstraordinære omkostninger til udbedring af afvandings-
problemer på stien ved Usserød å. 

De sidste års milde vintre har til gengæld betydet, at der har 
været mindre behov for snerydning og glatførebekæmpelse. 

Af de større driftsopgaver er der bl.a. udlagt nyt slidlag på 
Rungsted Strandvej, Folehavevej og Tjørnevej. Herudover 
blev der istandsat cykelstier på f.eks. Rungsted Strandvej 
samt nogle mindre strækninger, og endvidere er fortove 
langs Tjørnevej istandsat. Af bygværker er stitunnel under 
Ørbæksvej blevet renoveret.
 
Trafiksikkerheden omkring kommunens veje er blevet for-
bedret. Tjørnevej og Johannevej er blevet trafiksaneret med 
etablering af indsnævringer, nye bump og hævet flade. 

Af de større anlægsprojekter kan nævnes renovering af plad-
sen foran Rungsted Kyst Station, herunder overdækkede, 
aflåselige cykelparkeringspladser både på Rundsted Kyst 
Station og Kokkedal Station. 



35

Der er i årets løb arbejdet med flytning af Håndværker- 
foreningens sten ”Den lange vandring”, som har fået en meget 
smuk placering ved Dronningedammen.  Der blev etableret 
blomsterbed ved stien fra Ådalsparkvej til Spurvevej. 
Til projektet i Hovedgaden er der nu etableret cykelparkerings- 
pladser.

Endvidere er der etableret 2 badebroer udfor Kokkedal Skov 
og ved den lille strandgrund nord for havnen.

Opfølgning på økonomi
Driftsregnskabet udviser et netto mindreforbrug på 1,6 mio. 
kr. Der har været merforbrug på en del områder, som er 
finansieret ved tilbageholdenhed på andre områder.

Veje og stier
Udgifterne til veje og stier har været 0,2 mio. kr. mindre end 
budgetteret. Arbejder for fremmet regning udviser et mer-
forbrug på 0,6 mio. kr., som primært skyldes, at der i 2015 er 
tilbageført en indtægt, som på grund af systemfejl fejlagtigt 
var blevet indtægtsført 2 gange i 2014. Udgiften dækkes pri-
mært af de overførte midler fra 2014.

Merudgifterne til vejvedligeholdelse udgør 1,1 mio. kr., som 
primært skyldes ekstraordinært store udgifter til istandsæt-
telse af stitunnel på Ørbæksvej. Der har til gengæld været en 
mindreudgift til vintertjeneste på 1,0 mio. kr. på grund af de 
sidste års milde vintre.

Trafik
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. 
Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. på fælles formål skyldes pri-
mært overførte midler fra 2014, som er forbrugt under Veje 
og stier. Mindreudgiften på busdrift skyldes efterregulering 
fra 2013, som er udbetalt i 2015, samt at udgiften til flextur 
ikke blev så stor som forventet. 

Grønne områder, fritidsaktiviteter
Der har været en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Udgifterne til 
grønne områder og naturpladser har været lidt større, og 
udgiften til stadion og idrætsanlæg, skove m.v. har været lidt 
mindre end budgetteret.

Tillægsbevillinger
Der er givet tillægsbevillinger for netto 0,4 mio. kr. Budgettet 
til fælles formål er reduceret, idet lønudgifterne i forbindelse 
med ny overenskomst ikke blev så store som budgetlagt. Der 
er omplaceret budget fra belægninger til vejvedligeholdelse 
til delvis finansiering af merudgifter til stitunnel Ørbæksvej.

Anlæg
Der er et netto restbudget på 1,8 mio. kr., som primært skyl-
des mindreforbrug på uafsluttede anlæg, som ønskes over-
ført til 2016, f.eks. etablering af tilgængelighed Rungsted Kyst 

Station, byudvikling Bymidten, trafiksanering, kystsikring 
samt naturlegeplads.
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Miljø

      

Miljø, skattefinansieret – drift 1.866 4.770 6.636 6.300 -336 -5,06

Redningsberedskab 0 3.825 3.825 3.828 3 0,08

Øvrige miljøforanstaltninger 1.866 944 2.811 2.472 -339 -12,06

Naturforvaltningsprojekter 63 0 63 34 -29 -46,03

Fælles formål – vandløbsvæsen 36 0 36 43 7 19,44

Vedligeholdelse af vandløb 772 332 1.104 1.803 699 63,32

Fælles formål – miljøbeskyttelse 152 249 401 83 -318 -79,30

Bærbare batterier 81 0 81 49 -32 -39,51

Miljøtilsyn – virksomheder 152 0 152 118 -33 -21,71

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 329 380 708 123 -586 -82,77

Skadedyrsbekæmpelse 283 -17 266 335 69 25,94

Skorstensfejerarbejde 0 0 0 -116 -116 0,00

Miljø, skattefinansieret – anlæg 2.018 -1.169 849 460 -390 -45,94

Øvrige miljøforanstaltninger 2.018 -1.169 849 460 -390 -45,94

Fælles formål 1.009 -160 849 460 -390 -45,94

Vedligeholdelse af vandløb 1.009 -1.009 0 0 0 0,00

Miljø, brugerfinansieret – drift -827 -52 -879 -3.530 -2.651 301,59

Affald -827 -52 -879 -3.530 -2.651 301,59

Generel administration -1.985 2.061 76 -1.256 -1.332 -1.752,63

Ordninger for dagrenovation – restaffald -762 -503 -1.265 -2.128 -863 68,22

Ordninger for storskrald og haveaffald 321 -321 0 -134 -134 0,00

Ordninger for glas, papir og pap 1.418 -1.312 106 12 -93 -87,74

Ordninger for farligt affald -524 560 35 101 66 188,57

Genbrugsstationer 706 -537 170 -125 -294 -172,94

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Udgiftsregnskab

1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget 
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.

Afvigelse 
i %

Beretning
Skattefinansieret
Der er arbejdet videre med EU Life projektet, som forventes 
afsluttet september 2016. Forsyningssekretariatet har god-
kendt, at Hørsholm Vand finansierer vådengen efter medfi-
nansieringsbekendtgørelsen, så anlægsarbejdet kan påbe-
gyndes januar 2016.

Efter fællesregulativer for vandløb blev godkendt ultimo 
2014, er der arbejdet med specialregulativerne for 5 vandløb. 
På grund af flere nødvendige tiltag i relation hertil kan spe-
cialregulativerne først færdiggøres i 2016.

Hørsholm Kommunens vandhandleplan blev godkendt i 2015.
Sjælsmark Kaserne blev områdeklassificeret.

Der er blevet udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen  

for Opnæsgård, og der er arbejdet med tillæg for hånd-
tering af spildevand i Blårendens opland i samarbejde  
med Hørsholm Vand.
Ligeledes er der i samarbejde med Hørsholm Vand arbej-
det med en række projekter i.h.t. klimatilpasningsplanen. 
Projekterne vil reducere risikoen for oversvømmelser.

Der er udført en screening af grundvands trusler og beskyt-
telsesmuligheder, og der er gennemført diverse analyser af 
kommunens søer, og i samarbejde med Sølauget planlægges 
indsatserne.

Brugerfinansieret
Affald: Der arbejdes fortsat med Affaldsplan 2014, og i 
samarbejde med interessent-kommunerne i Norfors arbej-
des der frem mod øget genanvendelse iht. regeringens 
ressourcestrategi. 
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Opfølgning på økonomi
Skattefinansieret drift
Regnskabet udviser et netto mindreforbrug på 0,3 mio. kr., 
som skyldes mindreudgifter på nogle områder og merudgif-
ter på andre. Den største afvigelse ligger på vedligeholdelse 
af vandløb, der udviser et merforbrug på 0,7 mio. kr., som 
primært skyldes øgede administrationsudgifter til projektsty-
ring i Fredensborg vedr. EU-Life projektet samt bidrag til et 
Usserød Å sekretariat. Den endelige afregning af EU projektet 
vil finde sted i 2016.  Der har været mindre udgifter til fælles 
formål under miljøbeskyttelse på 0,3 mio. kr., som primært 
skyldes, at arbejdet med klima og grundvandskortlægning 
ikke er afsluttet. Mindreforbruget på planlægning, undersø-
gelser, tilsyn m.v. skyldes et mindreforbrug på sektorplanlæg-
ning og overførte midler fra 2014.

Tillægsbevillinger
Tillægsbevillingerne udgør 4,8 mio. kr., hvoraf de 3,8 mio. 
kr. skyldes, at beredskabet er overført til området Miljø fra 
området Administration og planlægning. De øvrige tillægsbe-
villinger er primært overførsler fra 2014 til 2015. Budgettet 
til skadedyrsbekæmpelse er reduceret i forbindelse med 
udmøntning af digitaliseringsgevinst. 

Anlæg 
Anlægsarbejdet med oprensning af søer fortsætter i 2016, og 
det tværkommunale anlæg under EU-Life forventes igangsat 
i 2016. 

Brugerfinansieret drift
Det brugerfinansierede område udviser et mindreforbrug 
på 2,7 mio. kr., som dels skyldes efterregulering af erhvervs-
affaldsgebyr fra tidligere år på 1,6 mio. kr. Der har desuden 
været mindre udgifter til behandling af restaffald og indsam-
ling af storskrald.

Under ordningen for general administration er der et netto 
overskud på 1,3 mio. kr. Dette skyldes som før nævnt pri-
mært en merindtægt af efterregulering af erhvervsaffaldsge-
byr. Der har været nye udgifter til digitale løsninger, som ikke 
har været budgetteret.

Ordningen for dagrenovation viser et mindreforbrug på 0,8 
mio. kr. Dette skyldes især, at flere borgere har skiftet ord-
ning fra sække til containere, som mindsker udgiften til ind-
samling samt indkøb af sække.

I ordningen for storskrald er der en mindre afvigelse på ca. 
0,1 mio. kr. i forhold til budget, idet der har været mindre 
mængder at indsamle.

Ordningen for glas, papir og pap svarer regnskabet til det 
budgetterede.

Under ordningen for farligt affald er der et lille merforbrug, 
som bl.a. skyldes, at en række udgifter før har været en del af 
ordningen for genbrugspladsen. 

Ordningen for genbrugspladsen viser et mindreforbrug på 
knap 0,3 mio. kr. Dette skyldes, at budget til ordning for far-
ligt affald ikke er flyttet til ordningen.
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Bygningsvedligeholdelse

      

Bygningsvedligeholdelse – drift 22.850 14 22.865 23.193 328 1,43

Boligformål -207 700 493 644 151 30,63

Ubestemte formål 57 6 63 323 259 411,11

Fælles formål 15 0 15 0 -15 -100,00

Beboelse 16.543 -10.002 6.542 2.205 -4.336 -66,28

Erhvervsejendomme -107 110 3 130 127 4.233,33

Andre faste ejendomme 212 307 519 719 200 38,54

Stadion og idrætsanlæg 325 1.226 1.551 2.214 663 42,75

Driftsbygninger og -pladser 51 1.081 1.132 1.439 307 27,12

Folkeskoler 901 3.329 4.229 5.519 1.289 30,48

Skolefritidsordninger 120 -79 41 60 18 43,90

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 0 0 0 1 1 0,00

Folkebiblioteker 101 300 401 732 331 82,54

Museer -348 106 -242 -210 32 -13,22

Musikarrangementer 14 -14 0 0 0 0,00

Andre kulturelle opgaver 0 5 5 25 20 400,00

Fælles formål 210 208 419 452 33 7,88

Daginstitutioner  

(Institutioner kun for børn indtil skolestart) 299 1.808 2.107 2.702 595 28,24

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 28 0 28 9 -19 -67,86

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,  

privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger 0 61 61 178 117 191,80

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0 24 24 52 28 116,67

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 225 -225 0 0 0 0,00

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 26 70 96 624 528 550,00

Plejehjem og beskyttede boliger 20 -20 0 0 0 0,00

Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108) 0 0 0 4 4 0,00

Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103) 619 -107 512 516 4 0,78

Administrationsbygninger 3.744 1.119 4.863 4.854 -9 -0,19

Bygningsvedligeholdelse – anlæg 1.720 -456 1.264 1.152 -111 -8,78

Beboelse 700 84 783 673 -110 -14,05

Stadion og idrætsanlæg 1.020 -540 480 479 -1 -0,21

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Udgiftsregnskab

1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget 
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.

Afvigelse 
i %

Beretning
Bygningsvedligeholdelsesbudgettet i 2015 var på 24,6 mio. 
kr. til vedligeholdelse af ca. 150.000 m2 bygningsdriftsareal.  
De ca. 6,5 mio. kr. var reserveret og blev brugt til faste udgif-
ter som eksempelvis serviceaftaler, rengøring, energiforbrug 
samt skatter og afgifter. Derudover blev der brugt omkring 
9,7 mio. kr. på såkaldt akut vedligehold i 2015. Akut vedlige-
hold dækker over poster som nedbrud på tekniske anlæg, 
hærværk og pludseligt opståede bygningsskader grundet et 
vedligeholdelsesefterslæb.

Af større akutarbejder i 2015 kan bl.a. nævnes udbedring af 
problemer med ventilationen på Kulturhus Trommen, var-
menedbrud og indeklimaproblemer på Hørsholm Rådhus, 
reparation af murværk på Hørsholm skole.

Der er udført planlagte vedligeholdelsesopgaver for ca. 8,6 
mio. kr. For disse midler er der bl.a. etableret nye varme- og 
vandinstallationer på Æblegården, etableret ny belægning 
og olieudskiller på Materielgården og malet vinduer på del af 
Usserød skole. Herudover er der brugt midler på at sikre kom-
munens bygninger i forbindelse med store regnmængder. 
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Der har i 2015 som i de forgangne år været fokus på, at reno-
veringsarbejder foretages med bygningernes fremadrettede 
energiforbrug for øje. Der har været stor fokus på udskiftning 
af lyskilder til LED.

Arbejdet med energiinvesteringerne fortsætter i årene 2016-
2017, hvor Hørsholm Kommune er med i det store ELENA-
projekt (CEICAD) i Region Hovedstaden, hvor der er planlagt 
investeringer for omkring 45 mio. kr.
 

Opfølgning på økonomi
Regnskabet udviser et netto merforbrug på 0,3 mio. kr., sva-
rende til et merforbrug på 1,4 %. Mindreforbruget på bebo-
else på 4,3 mio. kr. skyldes, at den afsatte pulje til vedligehol-
delse ikke nåede at blive udmøntet fuldt ud, hvorfor der er 
en lang række merudgifter på alle de øvrige områder, som 
finansieres via puljen. 

Tillægsbevillinger
Bevægelserne under tillægsbevillinger skyldes primært 
udmøntning af budgettet til bygningsvedligeholdelse, som er 
placeret under beboelse. Der er givet en lille tillægsbevilling, 
idet der er overført budget hertil fra andre områder, hvis byg-
ningen er ophørt med det oprindelige formål.

Anlæg
På anlægsbudgettet er der et netto restbudget på 0,1 mio. kr. 
Anlægsarbejdet med tilgængelighed i de kommunale bygnin-
ger er afsluttet i 2015 med et lille restbudget. Opgradering af 
Bloustrødboligerne nåede ikke at blive afsluttet i 2015, så rest-
beløbet ønskes overført i 2016. 
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Institutioner for børn og unge

      

Institutioner for børn og unge – drift 100.466 907 101.373 99.784 -1.589 -1,57

Indtægter fra den centrale refusionsordning 0 0 0 -1 -1 0,00

Dagtilbud for børn 100.466 907 101.373 98.888 -2.486 -2,45

Fælles formål 16.584 -1.782 14.802 12.890 -1.912 -12,92

Dagpleje 3.742 -67 3.674 3.639 -36 -0,98

Vuggestuer 0 0 0 302 302 0,00

Daginstitutioner  

(Institutioner kun for børn indtil skolestart) 51.156 3.820 54.976 55.565 589 1,07

Særlige dagtilbud og særlige klubber 6.044 -979 5.065 5.044 -22 -0,43

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,  

privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger 22.942 -85 22.856 21.448 -1.408 -6,16

Fritidstilbud til børn og unge 0 0 0 897 897 0,00

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 0 0 0 897 897 0,00

Institutioner for børn og unge – anlæg 500 -413 87 4 -84 -96,55

Dagtilbud for børn 500 -413 87 4 -84 -96,55

Fælles formål 500 -413 87 4 -84 -96,55

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning
På dagtilbudsområdet har der i 2015 været særlig fokus på 
omstruktureringer i forbindelse med etablering af det nye 
børnehus, hvor Ådalsparkens Vuggestue og Børnehave, 
Den selvejende Lions-institution Gyngehesten og Dagplejen 
samles i én bygning. Omlægningen har betydet, at de eksiste-
rende lokaler i Ådalsparkens fritidscenter har gennemgået en 
omfattende renovering. Renoveringen er forsat i gang, og det 
forventes, at huset kan tages i brug i løbet af 2016. Samtidig 
er anlægsarbejderne i forbindelse med etablering af de plan-
lagte modtagerkøkkener i Gyngehesten og Skovvængets bør-
nehave tilendebragt.

Hertil kommer planlægningen og igangsættelsen af analyser 
af potentialet i en ændret organisering på dagtilbudsområ-
det, herunder både ledelses- og organisationsstrukturen i 
forbindelse med arbejdet med ”Velfærd frem for mursten” 
og den politiske budgetaftale omkring udviklingsstrategien, 
hvor 0-18 års området er ét af de tre temaer i fokus.

Samtidig er arbejdet med formulering af ”Fremtidens dagtil-
bud i Hørsholm” også igangsat. Formålet er skabelsen af en 
rammesætning, der bedst muligt understøtter børnenes triv-
sel, læring og udvikling gennem målrettede og systematiske 
pædagogiske indsatser samt et forøget forældresamarbejde, 
hvor særlig dagtilbuddenes ledelse er drivkraften.

Der er i årets løb ikke sket nogen væsentlige omprioriterin-
ger af aktiviteter eller ansøgt om tillægsbevillinger til udvi-
delse af eksisterende aktiviteter eller igangsættelse af nye. 

Tilsvarende har der ikke været enkeltstående sager, som har 
haft væsentlige driftspåvirkninger.

Alle aftalte reduktioner i budgetaftalen for 2015-2018 er 
gennemført. Således er f.eks. sommerferielukningen i dagtil-
buddene hævet fra 1 til 2 uger, mens andelen af pædagogisk 
uddannet personale i dagtilbuddene er nedjusteret ned til  
53 % fra 60 %, samtidig er 1½ lederstilling nedlagt.

Opfølgning på økonomi
Drift
Det samlede regnskab for 2015 udgør 99,8 mio. kr. 
Sammenholdt med det korrigerede budget i 2015 på 101,4 
mio. kr. betyder det, at der er forbrugt 1,6 mio. kr. mindre 
end forventet i budgettet.

Årets resultat skyldes hovedsageligt mindre udgifter til for-
skellige fælles og tværgående aktiviteter. For en stor dels 
vedkommende er baggrunden hertil tidsforskydning mellem 
planlagt aktivitet og afregning. Det gælder særligt for den 
planlagte inklusionsindsats og den igangværende omlægning 
af Ådalsparkens fritidscenters lokaler til det nye børnehus. 
Hertil kommer, at de forventede udgifter til støttetimer til 
børn med særligt behov, diverse forældretilskud og tilskuds-
betaling til private institutionspladser var lavere end forven-
tet. Samtidig har der været et samlet provenu i forbindelse 
med udlejning af lokaler til de private institutioner.

Modsat har der været merudgifter i forbindelse med drift af 
digitale IT-systemer, gennemførelse af lovpligtige elevforløb, 

Udgiftsregnskab

1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget 
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.

Afvigelse 
i %
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omlægning af socialpædagogiske fritidstilbud samt mindre 
forældrebetaling grundet færre indskrevne børn end forven-
tet i nogle få dagtilbudstyper. Hertil kommer en større efter-
spørgsel efter udenbys dagtilbudspladser end forventet og et 
decentralt merforbrug.

Anlæg
Områdets anlægsudgifter udviser et samlet mindre forbrug 
på 0,08 mio. kr. i forhold til det bevilgede anlægsbudget. Det 
skyldes, at etableringen af de planlagte modtagerkøkkener 
ikke blev så omkostningstung som oprindeligt forventet.

Bevilling
Det oprindelige driftsbudget er i årets løb ændret med netto 
0,9 mio. kr. fra 100,5 mio. kr. til 101,4 mio. kr. Det skyldes 
overførsler fra tidligere år på 2,7 mio. kr. samt den løbende 
demografibestemte budgettilpasning og øvrige andre bud-
gettekniske korrektioner.

Det oprindelige anlægsbudget er i årets løb ændret med 0,4 
mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 0,1 mio. kr. Det skyldes overførsler 
fra tidligere år på – 0,4 mio. kr. grundet nødvendig igangsæt-
ning af påkrævede aktiviteter i forbindelse med etablering af 
det nye børnehus.
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Undervisning

      

Undervisning – drift 199.498 9.280 208.778 199.920 -8.858 -4,24

Folkeskolen 176.318 8.584 184.902 175.809 -9.093 -4,92

Folkeskoler 143.488 7.802 151.290 142.626 -8.664 -5,73

Syge- og hjemmeundervisning 517 -1 516 576 60 11,63

Befordring af elever i grundskolen 1.171 -2 1.169 884 -285 -24,38

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 0 7 7 -627 -634 -9.057,14

Bidrag til statslige og private skoler 26.669 -149 26.520 27.078 559 2,11

Efterskoler og ungdomskostskoler 2.044 -13 2.031 2.051 20 0,98

Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.209 -4 2.206 2.095 -111 -5,03

Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 944 944 1.047 102 10,81

Kommissioner, råd og nævn 220 0 219 78 -141 -64,38

Skolefritidsordning 16.007 -33 15.974 15.939 -35 -0,22

Skolefritidsordninger 16.007 -33 15.974 15.939 -35 -0,22

Ungdomsskolen 6.923 458 7.381 7.597 216 2,93

Ungdomsskolevirksomhed 5.983 431 6.414 6.438 24 0,37

Øvrige sociale formål 939 27 966 1.159 193 19,98

Erhvervsgrunduddannelser 250 271 521 575 54 10,36

Produktionsskoler 250 271 521 528 7 1,34

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 0 0 0 47 47 0,00

Undervisning – anlæg 2.555 -182 2.373 2.395 22 0,93

Folkeskoler 2.555 -182 2.373 2.395 22 0,93

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning
På undervisningsområdet har der i 2015 været særlig fokus 
på opstart af det samlede IT-løft i skolerne. Alle elever fra 3. 
klasse til og med 6. klasse har i den forbindelse modtaget en 
Chromebook, og udskiftning af udtjente projektorer er påbe-
gyndt. Der afsættes anlægsmidler frem til 2018 og sigtet er 
at give mulighed for et stort digitalt løft i undervisningen og i 
børnenes læring. Samtidig er anlægsarbejderne i forbindelse 
med etablering af de planlagte aktive og grønne skolegårde 
på Rungsted skole og Hørsholm skole samt etablering af 
lærerarbejdspladser og udbygning af skolernes trådløse net-
værk tilendebragt.

Hertil kommer planlægningen og igangsættelsen af analyser 
af potentialet i en ændret skolestruktur med udgangspunkt i 
opretholdelse af kommunens fire nuværende skoler, herun-
der både ledelses- og organisationsstrukturen i forbindelse 
med arbejdet med ”Velfærd frem for mursten” og den politi-
ske budgetaftale omkring udviklingsstrategien, hvor 0-18 års 
området er ét af de tre temaer i fokus.

Yderligere er arbejdet med planlægning og prioritering af 
modtagne midler fra staten i forbindelse med folkeskole-
reformen til kompetenceløft af folkeskolen også fortsat. 
Sigtet er, at Hørsholm Kommune i 2020 opfylder statens 

målsætning om kompetencedækning. Hovedparten af mid-
lerne tænkes alene anvendt til kursusafgift og deltagergebyr 
i forbindelse med opbygning af lærernes undervisnings-
kompetencer og pædagogernes nye opgaver i skolen. 
Sideløbende hermed skal kommunale midler vedrørende fol-
keskolereformen indgå og anvendes til forskellige fælles og 
tværgående kompetenceudviklingsforløb.

Der er i årets løb ikke sket nogen væsentlige omprioriterin-
ger af aktiviteter eller ansøgt om tillægsbevillinger til udvi-
delse af eksisterende aktiviteter eller igangsættelse af nye. 
Tilsvarende har der ikke været enkeltstående sager, som har 
haft væsentlige driftspåvirkninger.

Alle aftalte reduktioner i budgetaftalen for 2015-2018 er 
gennemført. Således er klassekvotienten forhøjet fra maksi-
malt 22 elever pr. klasse til maksimalt 24 elever pr. klasse, og 
ressourcetildelingen til den understøttende undervisning er 
ændret således, at undervisning sker på baggrund af en for-
deling med 50 % lærere og 50 % pædagoger.

Udgiftsregnskab
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budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.

Afvigelse 
i %



43

Opfølgning på økonomi
Drift
Det samlede regnskab for 2015 udgør 199,9 mio. kr. 
Sammenholdt med det korrigerede budget i 2015 på 208,8 
mio. kr. betyder det, at der er forbrugt 8,9 mio. kr. mindre 
end forventet i budgettet.

Årets resultat skyldes hovedsageligt mindre udgifter til for-
skellige fælles og tværgående aktiviteter. For en stor dels 
vedkommende er baggrunden hertil tidsforskydning mellem 
planlagt aktivitet og afregning. Det gælder særligt for den 
planlagte inklusionsindsats og de planlagte udviklingstil-
tag under skolereformen samt de sparede lockout midler. 
Hertil kommer, at udgifter til støttetimer til børn med særligt 
behov, befordring, ungdomsvejledningen og ekstra rengøring 
på skolerne var lavere end forventet. Samtidig har der været 
et samlet provenu i forbindelse med de mellemkommunale 
afregninger vedrørende udenbys børn efterspørgsel efter 
skolepladser i Hørsholm Kommune.

Modsat har der været merudgifter i forbindelse med opkræv-
ning fra staten vedrørende bidrag til statslige og private 
skoler samt til fritidstilbud til unge med særlige behov og det 
kriminalpræventive samarbejde mellem Center for Dagtilbud 
og Skole og politiet.

Anlæg
Områdets anlægsudgifter udviser et samlet merforbrug 
på 0,02 mio. kr. i forhold til det bevilgede anlægsbudget. 
Merforbruget skyldes nødvendig udskiftning af udtjente 
projektorer. Der afsættes anlægsmidler frem til 2018 for at 
realisere ”Fremtidens skole i Hørsholm”, hvor IT er en fuldt 
integreret del af læringsmiljøet.

Bevilling
Det oprindelige driftsbudget er i årets løb ændret med netto 
9,3 mio. kr. fra 199,5 mio. kr. til 208,8 mio. kr. Det skyldes 
overførsler fra tidligere år på 5,5 mio. kr. samt den løbende 
demografibestemte budgettilpasning og andre budgettekni-
ske korrektioner.

Det oprindelige anlægsbudget er i årets løb ændret med -0,2 
mio. kr. fra 2,6 mio. kr. til 2,4 mio. kr. Det skyldes overførsler 
fra tidligere år på – 0,2 mio. kr. grundet nødvendig igangsæt-
ning af påkrævet udskiftning af udtjente projektorer.
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Børn og unge med særlige behov

      

Børn og unge med særlige behov – drift 95.137 1.585 96.721 96.279 -442 -0,46

Syge- og hjemmeundervisning 0 0 0 250 250 0,00

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 7.945 378 8.324 7.895 -428 -5,14

Specialundervisning i regionale tilbud 2.291 766 3.057 2.568 -489 -16,00

Kommunale specialskoler og interne skoler  

i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder  

jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5 36.920 -848 36.072 33.881 -2.191 -6,07

Efterskoler og ungdomskostskoler 724 0 724 290 -434 -59,94

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 907 91 998 935 -63 -6,31

Produktionsskoler 366 0 366 44 -322 -87,98

Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.405 0 -1.405 -1.637 -232 16,51

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 14.008 0 14.008 16.603 2.596 18,53

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 15.856 1.281 17.136 16.542 -594 -3,47

Døgninstitutioner for børn og unge 7.232 0 7.232 7.765 533 7,37

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1.371 0 1.371 1.306 -65 -4,74

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3.060 0 3.060 2.651 -409 -13,37

Rådgivning og rådgivnings institutioner 105 0 105 899 794 756,19

Kontaktperson- og ledsageordninger  

(Serviceloven §§ 45, 97-99) 105 0 105 64 -42 -40,00

Sociale formål 5.567 0 5.567 5.666 99 1,78

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 84 -84 0 556 556 0,00

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning
På området for børn og unge med særlige behov er der i 
2015 anvendt 96,3 mio. kr. Beløbet dækker over en bred vifte 
af ydelser indenfor områder som Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning, specialskoletilbud og støttetimer i den almene 
folkeskole, plejefamilier og opholdssteder, forebyggende 
foranstaltninger som f.eks. familiebehandlinger, døgnin-
stitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og unge, 
aflastningsordninger samt dækning af merudgifter og tabt 
arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat 
funktionsevne.

I 2015 blev der anvendt 2,2 mio. kr. mindre end budgetteret 
til specialundervisningspladser og SFO købt i andre kommu-
ner. Omvendt blev der anvendt 2,6 mio. kr. mere end budget-
teret til plejefamilier og opholdssteder for børn og unge. I alt 
var der et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget 
på 0,4 mio. kr.

Opfølgning på økonomi
På helt overordnet niveau er der god overensstemmelse 
mellem budget og forbrug på området for børn og unge med 
særlige behov. Det samlede regnskabsresultat er 0,4 mio. kr. 
mindre end budgetteret svarende til en budgetafvigelse på 
0,4 procent.

De primære budgetafvigelser er indenfor specialunder-
visning/SFO og opholdssteder for børn og unge. Hvor der 
på specialundervisningsområdet blev anvendt 2,2 mio. kr. 
mindre end budgetlagt, blev der anvendt 2,6 mio. kr. mere på 
opholdssteder til børn og unge.

Merforbruget til opholdssteder skyldes primært to nye, 
dyre sager i 2015, der tilsammen beløber sig til 2,4 mio. kr. 
Generelt er økonomien på området netop karakteriseret ved 
særligt dyre enkeltsager, hvortil der findes en statsfinansieret 
refusionsordning, der i 2015 gav indtægter på området på 1,6 
mio. kr., opgjort som et minusbeløb i tabeloversigten.

Udgiftsregnskab
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Af tabeloversigten fremgår det også, at der blev anvendt 0,6 
mio. kr. til kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygt-
ninge på dette område. Beløbet skyldes en berigtigelse af 
en refusionsfejl fra tidligere år, da ordningen er 100 procent 
statsfinansieret i flygtninges første tre år i landet. 

Budgetafvigelsen på 0,8 mio. kr. på rådgivning og rådgivnings-
institutioner vedrører såkaldte § 11 stk. 3 sager. Servicelovens 
§ 11 blev med en lovændring i 2014 til en egentlig forebyg-
gelsesparagraf, der skal sikre, at kommunerne arbejder fore-
byggende og med tidlige indsatser. Paragraf 11 indsatsen 
kan således iværksættes uden først at skulle foretage mere 
omfattende børnefaglige undersøgelser og udarbejdelse af 
handleplaner. I 2015 blev der anvendt 0,9 mio. kr. til dette 
forebyggende arbejde, der ultimativt skal være med til at 
undgå anbringelser, der kunne være hindret via tidlig indsats. 
Udgifterne er fordelt på syv unge borgere.
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Ældre og sundhed

      

Ældre, sundhed – drift 237.609 4.214 241.823 236.167 -5.657 -2,34

Busdrift 1.613 -189 1.424 1.368 -56 -3,93

Andre sundhedsudgifter 268 0 268 108 -160 -59,70

Indtægter fra den centrale refusionsordning 0 0 0 -17 -17 0,00

Ældreboliger 58 900 958 665 -294 -30,69

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 191.882 4.191 196.073 192.246 -3.827 -1,95

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 14.749 951 15.700 14.938 -762 -4,85

Plejehjem og beskyttede boliger 8.556 -1.782 6.774 5.316 -1.458 -21,52

Hjælpemidler, forbrugsgoder,  

bolig indretning og befordring 15.410 148 15.558 16.274 716 4,60

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning  

af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem 896 0 896 1.027 130 14,51

Rådgivning og rådgivnings institutioner 1.847 0 1.847 2.044 197 10,67

Øvrige sociale formål 2.330 -5 2.325 2.198 -126 -5,42

Ældre, sundhed – anlæg 250 -1.721 -1.471 -1.363 107 -7,27

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 102 102 97 -5 -4,90

Plejehjem og beskyttede boliger 250 -1.823 -1.573 -1.460 113 -7,18

Ældre og Sundhed – øvrige finansforskydninger 0 0 0 -1.157 -1.157 0,00

Finansielle aktiver tilhørende selvejende  

institutioner med overenskomst 0 0 0 -1.092 -1.092 0,00

Selvejende institutioner med overenskomst 0 0 0 -66 -66 0,00

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning
Center for Sundhed og Omsorg har i 2015 arbejdet videre 
med den nu lovpligtige rehabiliteringsindsats både i hjem-
meplejen og på plejecentrene. Kommunen skal tilbyde et 
korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvis 
det vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne 
og dermed nedsætte behovet for hjælp. Som ved al anden 
visitation er vurderingen individuel og konkret og tager 
udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov. Der arbejdes 
stadig tværfagligt med tidlig opsporing og forebyggelse af 
indlæggelser.
Kommunens fokus på borgernes egne ressourcer blev under-
støttet af ibrugtagelsen af udbygningen på Aktivitetscentret 
Sophielund, der nu rummer to nye træningssale, hvor kom-
munens seniorer kan træne på hold eller som selvtrænere. 
Daghjemmet Kammerhuset har ligeledes fået nye rammer i 
tilbygningen.
Kommunen undersøgte i efteråret tilfredsheden i hjemme-
plejen og på plejecentrene ved at udsende en spørgeskema-
undersøgelse. Borgerne, der modtager hjemmepleje, viste til-
fredshed med den personlige pleje og den hjemmesygepleje, 
de modtager, herunder med samarbejdet mellem borgeren, 
de pårørende og plejepersonalet. På plejecentrene var der 
stor tilfredshed med den personlige pleje, og borgerne føler, 

at plejepersonalet behandler dem respektfuldt og værdigt.
Efterspørgslen på plejeboligerne steg i 2015, og kommunen 
valgte derfor at ibrugtage alle midlertidige pladser i en peri-
ode for at kunne tilbyde en venteplads til en gruppe borgere, 
der venter på en plejebolig. På plejeboligområdet blev 2015 
ligeledes brugt til at udbyde plejeopgaven på Plejecentret 
Margrethelund, og resultatet blev, at Hørsholm Kommune 
selv skal drive centret fra foråret 2016. Kommunen kan med 
resultatet se sig selv som konkurrencedygtig på kvalitet og 
pris.
På plejecentrene fik beboerne mulighed for at få vind i håret 
i 2015, da kommunen indkøbte rickshaw cykler, som kan 
benyttes af beboerne sammen med en frivillig borger.

Økonomiopfølgning
Der er et mindreforbrug på i alt 5,6 mio. kr., som indeholder 
overførsler fra tidligere år på 6,6 mio. kr. 
Overførslerne kan betragtes som opsparinger, eventuelt til 
senere forbrug. Det reelle merforbrug for 2015 er på 1,0 
mio. kr., som udgør ca. 0,4 % af det korrigerede budget ekskl. 
overførsler. De væsentligste årsager til regnskabsresultatet 
beskrives herunder. 

Udgiftsregnskab
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Ældreboliger viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som 
skyldes, at der ikke har været så mange tomgangsboliger på 
Louiselund som tidligere. 

Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, som 
rummer hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, plejecentre og 
frit valgs leverandører, har et samlet budget på 190 mio.kr. 
(eksklusiv overførsler). 
Her ses et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. 
Mindreforbruget indeholder overførsler fra tidligere år på 
5,7 mio. kr., så det reelle regnskabsresultat for 2015 viser et 
merforbrug på 1,9 mio. kr. 
Merforbruget kan bl.a. henføres til ekstraordinære udgif-
ter på 0,9 mio. kr. vedr. ejerforeningsbidrag, vand og varme 
til fællesarealerne tilbage fra 2013 og frem til og med 2014 
for servicearealerne på Louiselund samt Plejeboligerne 
Sophielund. 
Ligeledes har der været øget aktivitet på de midlertidige 
pladser grundet en politisk beslutning om at ibrugtage samt-
lige midlertidige pladser i en periode for at kunne tilbyde bor-
gere, der venter på en plejebolig, en midlertidig bolig, hvis 
det ikke er muligt at vente i egen bolig.

Der har i 2015 været arbejdet på at finde en løsning omkring 
renovering af bambusgulvene på Louiselund. Løsningen er 
fundet, og arbejdet vil blive igangsat i 2016. 

Forebyggende indsats for ældre og handicappede viser et 
samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. er 
overførsler fra tidligere år. Det reelle mindreforbrug er på 0,1 
mio. kr. Der har ligeledes været ekstraordinære udgifter på 
0,5 mio. kr. vedr. ejerforeningsbidrag samt varme tilbage til 
2012 og frem til og med 2014 til Aktivitetscentret Sophielund. 
Området bærer præg af tilbageholdenhed på nye anskaffel-
ser til dagcentret og aktivitetscentret. 

Plejehjem og beskyttede boliger viser et mindreforbrug på 
1,4 mio. kr., som skyldes, at der har været brugt mindre på 
bygningsvedligeholdelse på et plejehjem.  

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 
viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget indeholder 
overførsler fra tidligere år på 0,3 mio. kr. Det reelle merfor-
brug for 2015 er på 1,0 mio. kr. De største afvigelser inden for 
området er på inkontinens- og stomihjælpemidler, som viser 
merudgifter på 1,0 mio. kr., hvilket skyldes flere bevillinger.     
 
Anlæg
Udendørscafe på Louiselund.  Der er indkøbt bænke og stole, 
og anlægget er afsluttet.
Tilbygning til aktivitetscentret Sophielund er ikke afsluttet. 
Anlægget kører videre i 2016, hvorfor restbudget ønskes 
overført til 2016.
 
Plejeboligerne Louiselund. Anlægget kører videre i 2016.
  

Analyse af udbygningsmuligheder i Breelteparken er afslut-
tet.  Det afsatte anlægsbudget er anvendt til bygherrerådgiv-
ning samt rådgivningshonorar.  
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Social og psykiatri 

      

Social og psykiatri – drift 149.765 3.375 153.140 156.337 3.196 2,09

Center for Børn og Voksne 87.092 1.649 88.742 89.486 745 0,84

Specialpædagogisk bistand til voksne 1.561 -7 1.554 1.079 -476 -30,63

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 3.119 -14 3.105 4.451 1.346 43,35

Indtægter fra den centrale refusionsordning -5.000 0 -5.000 -6.783 -1.783 35,66

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 892 -4 888 3.329 2.441 274,89

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 12.326 3.056 15.382 14.680 -702 -4,56

Hjælpemidler, forbrugsgoder,  

bolig indretning og befordring 1.297 -9 1.288 1.007 -281 -21,82

Rådgivning og rådgivnings institutioner 485 0 485 433 -52 -10,72

Botilbud for personer med særlige  

sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110) 373 -3 370 672 302 81,62

Alkoholbehandling og behandlingshjem  

for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) 3.070 -14 3.056 3.193 137 4,48

Behandling af stofmisbrugere   

(Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142) 3.840 -17 3.824 2.751 -1.072 -28,03

Botilbud til længerevarende ophold  

(Serviceloven § 108) 30.842 -764 30.078 31.007 928 3,09

Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107) 20.709 -1.611 19.097 18.097 -1.001 -5,24

Kontaktperson- og ledsageordninger  

(Serviceloven §§ 45, 97-99) 657 335 992 1.067 74 7,46

Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103) 3.610 -17 3.593 3.251 -342 -9,52

Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104) 8.941 718 9.659 10.860 1.200 12,42

Sociale formål 320 0 320 211 -110 -34,38

Øvrige sociale formål 50 0 50 183 134 268,00

Arbejdsmarked og Job 1.246 2.271 3.517 6.163 2.646 75,23

Beboelse 125 2.271 2.396 4.926 2.530 105,59

Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 4 0 4 0 -4 -100,00

Kontanthjælp til udlændinge  

omfattet af integrationsprogrammet. 123 0 123 607 484 393,50

Repatriering 42 0 42 0 -42 -100,00

Sociale formål 850 0 850 304 -545 -64,12

Kontant- og uddannelseshjælp 102 0 102 326 224 219,61

Borgerservice 61.426 -545 60.882 60.687 -194 -0,32

Andre sundhedsudgifter 566 0 566 471 -95 -16,78

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 83 -13 69 68 -1 -1,45

Personlige tillæg m.v. 1.972 0 1.972 1.576 -397 -20,13

Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering  

– tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 5.684 0 5.684 5.249 -435 -7,65

Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering  

– tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 7.782 -256 7.526 7.462 -64 -0,85

Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering  

– tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 27.835 0 27.835 29.138 1.304 4,68

Sociale formål 247 0 247 42 -204 -82,59
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Børn og Voksne
Beretning
I Center for Børn og Voksne er der i 2015 anvendt 89,5 mio. 
kr. til det sociale voksen- og handicapområde. Området 
dækker blandt andet ydelser indenfor botilbud af midlerti-
digt og længerevarende ophold, aktivitets- og samværstil-
bud, bostøtteordninger, alkohol- og stofmisbrugsbehandling, 
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, beskyttet 
beskæftigelse og borgerstyrede assistanceordninger for mul-
tihandicappede borgere.

Opfølgning på økonomi
På helt overordnet niveau er der et merforbrug på 0,7 mio. kr. 
svarende til 0,8 procent af det korrigerede budget på områ-
det. Sammenholdes regnskabsresultatet med budgettet ved 
årets start, er der et merforbrug på 2,9 mio. kr. svarende til 
3,3 procent, når der korrigeres for ændringer, der vedrører 
tidligere regnskabsår.

Allerede i starten af året 2015 blev det konstateret, at områ-
dets budget var under pres. Økonomien på området er 
karakteriseret ved særligt dyre enkeltsager, hvor én sag kan 
koste op til 3 mio. kr. Det er primært ændringer i tre sager, 
som medfører det realiserede merforbrug for 2015.

I 2015 blev der anvendt 1,3 mio. kr. mere end budgette-
ret til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 
Uddannelsen er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge 
udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. 
Det kan f.eks. være unge med svære bevægelseshandicap, 
med psykiske lidelser eller med erhvervet hjerneskade. Der 
har over de sidste par år været merforbrug til uddannelses-
ordningen i forhold til budgetmidlerne. I 2016 og fremefter 
er budgettet derfor blevet korrigeret til 4,5 mio. kr., hvilket 
svarer til ca. 20 igangværende uddannelsesforløb.

Der blev i 2015 bogført indtægter fra den centrale refusions-
ordning for 6,8 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. vedrører berigtigel-
ser for tidligere regnskabsår. Den centrale refusionsordning 

er en ordning, hvor kommunen refunderes 25 procent for de 
udgifter til særligt dyre enkeltsager, der overstiger 1,0 mio. 
kr. og 50 procent for de udgifter, der overstiger 1,5 mio. kr.

Budgetafvigelsen på 2,4 mio. kr. til pleje og omsorg mv. til 
ældre og handicappede vedrører to sager, hvoraf den ene 
drejer sig om én borger, der på grund af et tragisk trafikuheld 
er afhængig af hjælp i døgnets 24 timer. 

På stofmisbrugsbehandlingsområdet er der anvendt 1,1 mio. 
kr. mindre end budgetlagt. Mindreforbruget skyldes, at der 
har været færre borgere i døgnbehandlingstilbud end tidli-
gere år. Hvor der i 2014 var otte borgere i et døgnbehand-
lingstilbud, var der i 2015 fem.

På botilbudsområdet var der et merforbrug på tilbud til læn-
gerevarende ophold på 0,9 mio. kr., men et mindreforbrug 
på 1,0 mio. kr. på tilbud til midlertidigt ophold. Et længere-
varende ophold koster mellem 0,3-3,1 mio. kr. Et midlertidigt 
ophold koster mellem 0,1-2,4 mio. kr. og har typisk en varig-
hed på 0-3 år. Afvigelser på plus/minus en mio. kr. dækker 
således over ændringer for ganske få personer.

I 2015 blev der anvendt 1,2 mio. kr. mere end budgetlagt 
til aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104. 
Regnskabsresultatet er også 1,2 mio. kr. højere end regnska-
bet for 2014 og skyldes en stigning i antallet af sager fra 35 til 
42. Én § 104 sag koster i gennemsnit ca. 0,18 mio. kr.

Arbejdsmarked og Job
Beretning
Rådgivning og Ydelser samt Integrationsteamet er en del af 
Center Arbejdsmarked og varetager udbetalingen af kontant-
hjælp og enkeltydelser (eksempelvis flyttehjælp og tandbe-
handling), udbetaling af sygedagpenge, hele integrationsind-
satsen i forhold til flygtninge og familiesammenførte samt 
råd og vejledning.

Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering 11.626 -370 11.256 10.699 -557 -4,95

Boligsikring – kommunal medfinansiering 5.632 95 5.726 5.981 255 4,45

Øvrige sociale formål 0 0 0 0 0 0,00

Social og psykiatri – øvrige finansforskydninger -90 0 -90 -734 -644 715,56

Center for Arbejdsmarked -450 400 -50 -760 -710 1.420,00

Anden gæld -450 400 -50 -760 -710 1.420,00

Center for Politik og Borgerservice 360 -400 -40 26 66 -165,00

Anden gæld 360 -400 -40 26 66 -165,00

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering
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Opfølgning på økonomi
På Rådgivning og Ydelsesområdet, herunder også integrati-
onsindsatsen, har der været et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 
2015. Dette skyldes, der er kommet flere flygtninge og fami-
liesammenførte til kommunen end budgetlagt.

Hørsholm Kommune har ligesom resten af landet oplevet 
en stigning i antallet af flygtninge og familiesammenførte 
primært på baggrund af krigen i Syrien. I 2015 har Hørsholm 
Kommune modtaget 103 flygtninge og familiesammenførte.

Langt størstedelen af merforbruget i 2015 skyldes ”bebo-
else” hvor der har været et merforbrug på 2,5 mio. kr. i 2015. 
”Beboelse” dækker over udgifter til drift af midlertidige boli-
ger til flygtninge, indretning af midlertidige boliger til flygt-
ninge (eksempelvis køb af køleskab, lamper, senge etc.) og 
leje af midlertidige boliger til flygtninge samt udgifter til flygt-
ninges indlogering på hotel og vandrehjem, såfremt der ikke 
er en anden midlertidig bolig i kommunen.

Der er mangel på billige permanente boliger i Hørsholm 
Kommune, og derfor har Hørsholm Kommune etableret en 
række midlertidige boliger til flygtninge, blandt andet på 
det nedlagte plejehjem Hannebjerg, i en ejendom på Kong 
Georgsvej og i pavillonerne ved rådhuset.

Borgerservice
Beretning
Borgerservice varetager bl.a. udbetaling af personlige tillæg, 
førtidspensioner, boligydelser og boligsikring mv. Årets regn-
skabsresultat i Center for Politik og Borgerservice udviser et 
mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ud af et samlet budget på 60,9 
mio. kr. 

Opfølgning på økonomi
Der har været et merforbrug til førtidspensioner på 0,8 mio. 
kr. ud af et budget på 41,0 mio. kr., hvilket primært skyldes 
større udgifter til mellemkommunale betalinger. Dette mod-
svares af mindreforbrug til boligydelser, boligsikring på 0,3 
mio. kr., personlige tillæg med 0,4 mio. kr. og sociale formål, 
f.eks. tilskud til tandpleje og enkelt udgifter til pensionister, 
med 0,2 mio. kr.  

Social og psykiatri 
Udgiftsregnskab
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Sundhed

      

Sundhed – drift 116.888 -6.330 110.558 110.488 -70 -0,06

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 97.763 -5.300 92.463 94.018 1.554 1,68

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 2.006 -672 1.334 1.088 -246 -18,44

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 4.886 0 4.886 4.235 -652 -13,34

Sundhedsfremme og forebyggelse 2.249 -866 1.383 965 -418 -30,22

Andre sundhedsudgifter 767 0 767 602 -165 -21,51

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 40 -40 0 49 49 0,00

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 9.175 549 9.724 9.531 -193 -1,98

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning
Sundhed indeholder indsatser, der vedrører både den bor-
gerrettede og den patientrettede forebyggelse og sund-
hedsfremme. Derudover indeholder området driftsopgaver 
indenfor træning, tandpleje, sundhedspleje og udgifter til 
hospice. Medfinansieringen af sundhedsvæsenet hører lige-
ledes ind under dette område. 

Indsatserne under den patientrettede forebyggelse tager 
som tidligere år afsæt i de regionale forløbsprogrammer for 
kroniske sygdomme. Forløbsprogrammerne for demens og 
lænderyglidelse er implementeret, og indenfor diagnoserne 
KOL, diabetes og hjertekarsygdomme samarbejdes der fort-
sat tæt med Fredensborg Kommune om driften af rehabilite-
ringstilbuddene. I starten af 2015 er kræftrehabiliteringsind-
satsen blevet suppleret med undervisningskonceptet Ditliv 
fra Kræftens Bekæmpelse, og der tilbydes nu et sammen-
hængende rehabiliteringsforløb til borgere, der har eller har 
haft en kræftdiagnose.

De borgerrettede sundhedsindsatser tager udgangspunkt i 
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og de evidensbase-
rede faglige anbefalinger, som beskrives deri. Der er fortsat 
et særligt fokus på implementeringen af forebyggelsespak-
kerne for alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed, da 
Sundhedsprofilen 2013 viser, at det stadig er disse områder, 
der udfordrer borgernes sundhed. I 2015 er der blevet sat 
fokus på forebyggelsespakken for hygiejne. Det tværgående 
koordinationsudvalg og hygiejnenetværket, der består af 33 
medarbejdere fra områderne Sundhed og Omsorg, Børn og 
Voksne og Dagtilbud og Skole, har igen i 2015 haft fokus på 
god håndhygiejne hos både medarbejdere og i kontakten 
med borgerne.

Opfølgning på økonomi
Budgettet på sundhedsområdet var 110 mio. kr., hvoraf 92,5 
mio. kr. var budgetteret til den aktivitetsbestemte medfinan-
siering af sundhedsvæsenet. Der er et mindreforbrug på 0,1 
mio. kr., som indeholder overførsler fra tidligere år på 0,5 
mio. kr. Der er reelt et merforbrug på 0,4 mio. kr.  

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 
viser et merforbrug på 1,6 mio. kr. Udgifterne til området 
ligger lidt højere end forbruget i 2014.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeuter viser et min-
dreforbrug på 0,7 mio. kr. Forbruget svinger meget fra år til 
år.  

Sundhedsfremme og forebyggelse viser et mindreforbrug på 
0,4 mio. kr., som kan henføres til overførsler fra tidligere år.  

Udgiftsregnskab
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Børn og unges sundhed

      

Børn og unges sundhed – drift 12.159 466 12.625 12.120 -505 -4,00

Kommunal tandpleje 8.028 244 8.272 7.983 -290 -3,51

Kommunal sundhedstjeneste 4.077 194 4.272 4.099 -173 -4,05

Øvrige sociale formål 54 27 81 39 -42 -51,85

Børn og unges sundhed – anlæg 331 0 331 325 -6 -1,81

Kommunal tandpleje 331 0 331 325 -6 -1,81

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning
Der er anvendt 12,1 mio. kr. til driften af den kommunale 
tandpleje og sundhedspleje, hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end 
det afsatte budget. 

Områderne er underlagt kommunens regler om rammesty-
ring af budgetterne, hvor der kan overføres ubrugte budget-
midler på op til fem procent af områdets budget til det efter-
følgende regnskabsår. Reglerne er med til at sikre, at den 
enkelte budgetansvarlige leder har mulighed for at foretage 
en hensigtsmæssig planlægning og få mulighed for at spare 
op til mindre investeringer. For både tandplejen og sundheds-
plejen vil de ubrugte budgetmidler således blive overført til 
2016.

Opfølgning på økonomi
Der er på både tandplejen og sundhedsplejens område kun 
mindre budgetafvigelser indenfor grænserne af overfør-
selsreglerne i kommunens rammestyring af budgetterne. 
Rammestyringen er nærmere beskrevet ovenfor.

De 0,5 mio. kr., der er tilført til områdets vedtagne budget 
i løbet af året, er en overførsel af ubrugte budgetmidler for 
regnskabsåret 2014.

Tandplejen har i 2015 fået installeret solafskærmning på kli-
nikken på Vallerødskolen, hvilket beløb sig til 0,3 mio. kr. sva-
rende til de afsatte budgetmidler.

Udgiftsregnskab
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Biblioteket

      

Biblioteket – drift 15.208 -361 14.847 14.064 -784 -5,28

Folkebiblioteker 15.208 -361 14.847 14.064 -784 -5,28

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning
2015 var det første hele år for biblioteket i det modernise-
rede Kulturhus Trommen. Huset levede op til sit formål ved 
at være et sted for leg, læring, fordybelse og fungerer som 
aktivt mødested.

Det Åbne Bibliotek er til stor glæde for mange af bibliote-
kets brugere. Børneinstitutioner, skoleklasser og ældre bor-
gere benytter gerne biblioteket formiddage, og studerende i 
aftentimerne og weekender. Børnefamilier i stort tal lørdage 
og søndage.

Hørsholm Bibliotek har oplevet et mindre fald i udlån af fysi-
ske biblioteksmaterialer, hvor det hovedsagligt er udlån af 
musik, som er reduceret. Således er indkøb af CD ére ligele-
des reduceret betragteligt, og der budgetteres ikke til fysisk 
musikmateriale i 2016.

Indkøb af fysiske voksenbøger er stabilt og afspejler behovet. 
Udlån af bøger til børn er svagt stigende. Forbruget af borger-
nes brug af bibliotekets online og e-tilbud i forhold til bøger, 
film og lydbøger har været stigende i flere år, og omkostnin-
ger hertil er fordoblet. Dette er en brugerdrevet ressource, 
som har været svær at budgettere – hvorfor biblioteket har 
nedsat antallet af downloads pr. person per måned. 
Besøgstallet i 2015 er steget og er mellem 700–900 dag-
ligt. Biblioteket har i 2015 haft et øget tilbud af digitale små 
kurser, forfatterforedrag, musikarrangementer, børneteater, 
kreative arrangementer for børn, og omkostningerne til kul-
turelle aktiviteter er steget. 

I 2013 tilsluttede Hørsholm Kommune sig til Danskernes 
Digitale Bibliotek, og i 2015 blev arbejdet med bibliotekets 
nye hjemmeside færdigt, og det er nu muligt for Hørsholms 
borgere at søge direkte i den nationale biblioteksbrønd, en 
samling af fysiske og digitale medier. 

Opfølgning på økonomi
I forbindelse med bibliotekets nye åbningstid med de mange 
selvbetjente timer var der ikke et erfaringsgrundlag i forhold 
til driftsøkonomien. Dette har betydet tilbageholdenhed 
på dele af driften. Samtidig har biblioteket ikke genbesat 
vakante stillinger grundet forventninger om effektiviseringer 
i følgende regnskabsår. Ydermere har der med moderniserin-
gen ikke været behov for indkøb af nyt inventar. Endeligt har 
energibehovet ikke været som forventet.  
Som en del af det selvbetjente bibliotek er det nødvendigt 
at spare op til løbende at kunne udskifte udlånsautomater. 
Denne opsparing har biblioteket ikke forbrugt i år – og for-
venter at investere i nyt anlæg i 2017.
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Kultur og fritid

      

Kultur og fritid – drift 11.487 58 11.545 10.507 -1.037 -8,98

Stadion og idrætsanlæg -150 1.280 1.130 1.026 -105 -9,29

Idrætsfaciliteter for børn og unge 52 3 54 49 -5 -9,26

Museer 2.429 165 2.594 2.450 -144 -5,55

Andre kulturelle opgaver 2.082 120 2.202 1.326 -876 -39,78

Fælles formål 642 -76 565 413 -152 -26,90

Folkeoplysende voksenundervisning 1.331 0 1.331 1.547 217 16,30

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.369 -154 2.216 2.057 -159 -7,18

Lokaletilskud 2.732 -1.280 1.451 1.639 188 12,96

Kultur og Fritid – anlæg 0 1.750 1.750 1.586 -164 -9,37

Museer 0 1.750 1.750 1.586 -164 -9,37

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning
Kultur og fritid dækker over folkeoplysningsområdet, hvilket 
vil sige de frivillige folkeoplysende foreninger og den folke-
oplysende voksenundervisning. Herudover dækker områ-
det også over forskellige kulturelle tilbud, frie puljemidler 
samt forskellige udviklingsprojekter. En stor del af budget-
tet og forbrug er afhængig af brugerdrevet aktivitet samt 
ansøgninger til de frie puljemidler. Ydermere har der været 
aktiviteter, som ikke er blevet gennemført i 2015 samt pro-
jekter, som videreføres til 2016. Endeligt vedrører mindre-
forbruget færre udgifter til energi i aktivitetshuse tilknyttet 
folkeoplysningsområdet. 

Opfølgning på økonomi
På folkeoplysningsområdet er der et samlet mindreforbrug i 
forhold til det korrigerede budget på 9 %. Stadion og idræts-
anlæg viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes 
færre omkostninger til energi i selvejende ketcherhaller. I for-
hold til Idrætsfaciliteter for børn og unge er der her tale om 
drift af skatebanen, hvor der er et lille restbudget. Museer 
omhandler især drift og tilskud vedrørende kommunens 
andel i Museum Nordsjælland, og hvor et restaureringspro-
jekt ikke blev helt så omkostningsfuldt som budgetteret. Der 
er et mindreforbrug på Andre kulturelle opgaver i forhold til 
korrigeret budget svarende til 0,9 mio.kr. Dette skyldes især 
ledige puljemidler og uforbrugte midler til Projekt Skolesport 
og Rungstedlundprisen. Fælles formål dækker primært over 
Fritidshuset, og der er et samlet mindreforbrug, som skyldes 
færre omkostninger til energi og bygningsvedligeholdelse. I 
forhold til Den folkeoplysende voksenundervisning er der et 
merforbrug. Merforbruget ses primært i forhold til de mel-
lemkommunale refusioner på folkeoplysningsområdet, og 
hvor Hørsholm Kommune har en restance med nabokom-
muner. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde dækker 
over aktivitetstilskud til foreninger, sommeraktiviteter, 

Idrætsordningen samt Team Hørsholm, og der er overordnet 
et mindreforbrug, der især skyldes en mindre deltagelse i 
Idrætsordningen.  
På Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsar-
bejde er der et merforbrug. Merforbruget skyldes, at de fri-
villige foreninger har haft øgede tilskudsberettigede udgifter
til egne og lejede lokaler.
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Musikskolen og Trommen

      

Musikskolen og Trommen – drift 12.176 126 12.302 11.372 -929 -7,55

Biografer 510 0 510 397 -113 -22,16

Musikskolen 6.169 -257 5.911 5.496 -415 -7,02

Musikarrangementer 6.169 -257 5.911 5.496 -415 -7,02

Trommen 5.497 384 5.880 5.479 -401 -6,82

Andre kulturelle opgaver 5.497 384 5.880 5.479 -401 -6,82

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning
Musikskolen har i 2015 gennemført intern og ekstern under-
visning samt talentudvikling. Hertil har musikskolen afholdt 
et stort antal musikarrangementer såvel på Musikskolen, i 
Trommen og Sognegården som på kommunens skoler med 
børn i alle aldersgrupper. Herudover har Musikskolen samar-
bejdet med Trommen om musicalopsætningen i maj. I efter-
året 2015 har musikskolen etableret et omfattende samar-
bejde med helt nye aktiviteter i kommunens skolers 0. klasser 
og 6. klasser.

Trommen har i 2015 gennemført en bred vifte af arrangemen-
ter og aktiviteter for alle generationer. Herunder Trommens 
dukketeater og skolescenen. Trommen afholdt i samarbejde 
med Musikskolen musicalprojektet 2014/2015 med egen-
produceret musical ”Trold kan tæmmes” med opførelser 
i 2015. Der har været afholdt 4 forestillinger i ”3eater+” 
konceptet med eksperimenterende scenekunst. Der har 
været samarbejdet på tværs af Kulturhus Trommen. I sam-
arbejde med Biblioteket, Spisetrommen og Musikskolen har 
der været afholdt en række nye arrangementer i Kulturhus 
Trommen. Der har ydermere været afholdt kulturdag på 
ridebanen.

Opfølgning på økonomi
”Biografer” omhandler driftstilskud til inventar og driftstek-
nik til fleksible sale i Trommen, hvor budgettet ikke er fuldt 
forbrugt. 

Musikskolen har et mindreforbrug på 0,4 mio.kr, hvilket 
hovedsageligt skyldes flere indtægter i forhold til elevkontin-
genter. I forhold til den almene drift er budgettet i balance. 
Man har i regnskabsåret foretaget større investeringer i 
instrumenter end budgetteret, og samtidig har behov for 
vikardækning samt benyttelse af eksterne aktører ikke været 
så stort som budgetteret.  

Trommens budget består af et korrigeret udgiftsbudget på 
8,8 mio. kr. og budgetterede indtægter på 2,9 mio. kr., hvor 
det samlede korrigerede nettobudget er på 5,9 mio. kr. Der 
er i 2015 foretaget en ekstern konsulentanalyse af den i bud-
getaftale 2014 vedtagne budgetkompensation til Trommen i

forbindelse med et indtægtstab på bortforpagtning af cafe 
samt ændrede udlejebetingelser for Lille Trommen. Analysen 
viser, at der er sket en budgetmæssig overkompensation. 
Samtidigt anbefaler analysen, at der fremadrettet udarbej-
des en forbedret økonomimodel for Trommen med fokus på 
særskilte og aktivitetsbaserede budgetforudsætninger vedr. 
både indtægts- og udgiftssiden.

Udgiftsregnskab

1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget 
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.

Afvigelse 
i %
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Idrætsparken

      

Idrætsparken – drift 13.744 -202 13.542 12.836 -707 -5,22

Stadion og idrætsanlæg 13.744 -202 13.542 12.836 -707 -5,22

Idrætsparken – anlæg 0 389 389 107 -282 -72,49

Stadion og idrætsanlæg 0 389 389 107 -282 -72,49

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning
I 2015 har Idrætsparken planlagt 2 store opgraderings-/
moderniseringsarbejder i henholdsvis Hørsholm Hallen og 
Skøjtehallen. Forskellige komplikationer har forårsaget, at 
opgraderingsarbejderne blev forsinket.  Det har bevirket, 
at arbejdet i Hørsholm Hallen ved årets udgang endnu ikke 
var færdigt, og arbejdet i Skøjtehallen blev igangsat sidst på 
året. Det forventes dog, at Hørsholm Hallen vil stå klar til 2. 
kvartal 2016, og Skøjtehallen som planlagt vil stå færdig til 
sæsonstarten 2016-2017. Aktivitetsniveauet har været stort 
i breddeidrætten med sommer camps for ungdom i fodbold, 
basket, svømning, kunstskøjteløb og ishockey. Eliten viste 
sig blandt andet ved, at 79’ers damer vandt basket DM og 
ved, at skøjtehallen for første gang i 15 år lagde hus til en 
ishockeylandskamp.

Opfølgning på økonomi
Idrætsparkens samlede driftsregnskab for 2015 udviser et 
mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Det samlede driftsregnskabsre-
sultat dækker blandt andet over et mindreforbrug gældende 
en driftstilskudsaftale, som ikke benyttes fuldt ud. Ydermere 
er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som især fremkom-
mer på grund af korrektioner i tidligere års opkrævninger og 
dermed følgende tilbageførsler fra Hørsholm Vand. Der er et 
lille merforbrug på el og varme i svømmehallen og i skøjtehal-
len. I forhold til personaleudgifter er der et lille merforbrug, 
der skyldes uforudsete omkostninger. De aktivitetsrelaterede 
udgifter i Idrætsparken udviser et mindreforbrug på 0,6 mio.
kr. svarende til 45,6 %. Også bygningsvedligeholdelse udvi-
ser et mindreforbrug, som hovedsagligt er fremkommet som 
følge af de store opgraderingsanlæg i Hørsholm Hallen og 
Skøjtehallen.

Udgiftsregnskab

1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget 
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.

Afvigelse 
i %
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Arbejdsmarked og job – drift 112.996 6.347 119.343 129.105 9.762 8,18

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0 0 0 263 263 0,00

Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103) 1.429 -680 748 941 193 25,80

Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -402 2.540 2.138 5.329 3.190 149,20

Kontanthjælp til udlændinge  

omfattet af integrationsprogrammet. 2.041 3.166 5.208 5.387 179 3,44

Sygedagpenge 15.893 1.287 17.180 20.601 3.420 19,91

Kontant- og uddannelseshjælp 14.465 -2.126 12.339 14.337 1.999 16,20

Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 8.559 2.544 11.103 10.247 -857 -7,72

Dagpenge til forsikrede ledige 26.843 915 27.758 30.479 2.721 9,80

Særlig uddannelsesordning,  

midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning  

og kontantydelsesordning 2.536 -1.768 768 -27 -796 -103,65

Revalidering 3.357 248 3.605 3.338 -267 -7,41

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i  

løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om  

en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)  

samt modtagere af ledighedsydelser 15.639 -1.562 14.077 14.445 368 2,61

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 1.521 1.842 3.363 3.849 486 14,45

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 11.771 -984 10.786 9.993 -794 -7,36

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 3.588 -1.000 2.588 2.069 -519 -20,05

Løn til forsikrede ledige og personer under den  

særlige uddannelsesordning og den midlertidige  

arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret  

til kontantydelse ansat i kommuner 815 -462 353 821 468 132,58

Servicejob -3 3 0 0 0 0,00

Seniorjob til personer over 55 år 2.409 -26 2.384 1.764 -620 -26,01

Beskæftigelsesordninger 2.534 2.409 4.943 5.270 327 6,62

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning
Beskæftigelsesindsatsen i Hørsholm Kommune er i høj grad 
reguleret af lovgivningen. Det er gældende både i forhold til 
de ydelser, der udbetales, og i forhold til den opfølgning og 
beskæftigelsesindsats, som Hørsholm Kommune er forpligti-
get til at foretage i forhold til ledige og sygemeldte borgere.

I 2015 har der fortsat været fokus på at hjælpe ledige hurtigst 
muligt tilbage i arbejde, bl.a. gennem virksomhedspraktik, 
etablering af løntilskud, vejlednings- og afklaringsforløb, reva-
lidering, uddannelsesaktiviteter m.m.

Der har i 2015 været stort fokus på flygtningeområdet, idet 
Hørsholm Kommune har modtaget 103 flygtninge og familie-
sammenførte, blandt andet på grund af konflikten i Syrien.

Opfølgning på økonomi
Budgettet for Center Arbejdsmarked blev reduceret med 
11 mio. kr. i 2015 set i forhold til 2014. Dette skete blandt 
andet som følge af ministeriets vækstskøn for 2015 og som 
følge af en fjernelse af den hidtidige buffer til at afbøde 
konjunkturudsving.

Center Arbejdsmarked har i 2015 haft en merudgift i forhold 
til det vedtagne budget på 16 mio. kr. Heraf kan de 9 mio. kr. 
henføres direkte til en stigning i antallet af flygtninge.

Flygtningeområdet (introduktionsprogram og introdukti-
onsforløb m.v. og kontanthjælp til udlændinge omfattet af 
integrationsprogrammet)

Arbejdsmarked og job
Udgiftsregnskab

1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget 
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Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.

Afvigelse 
i %



59

Hørsholm Kommune har ligesom resten af landet oplevet 
en stigning i antallet af flygtninge og familiesammenførte 
primært på baggrund af krigen i Syrien. I 2015 har Hørsholm 
Kommune modtaget 103 flygtninge og familiesammenførte.

På grund af stigningen i antallet af flygtninge har der samlet set 
været et merforbrug på 3,4 mio. kr. på områderne. Midlerne 
er blandt andet anvendt til kontanthjælp, sprogundervisning, 
udgifter til mentorer til integrationsborgere samt udgifter til 
introduktionsprogrammer og integrationsforløb. Alene udgif-
ten til den lovpligtige sprogundervisning har udgjort 5,2 mio. 
kr. af regnskabet på flygtningeområdet.

Sygedagpenge
På sygedagpengeområdet har der været et merforbrug på 
2,0 mio. kr. i 2015. I 2015 blev der budgetteret med 164 syge-
meldte borger (helårspersoner), mens antallet udgjorde 198 
helårspersoner. 

I forbindelse med sygedagpengereformen blev forlængel-
sesreglerne ændret. Det betyder, at der skal tages stilling til 
forlængelse allerede efter 22 uger mod tidligere 52 uger, og 
samtidig er der kommet flere forlængelsesmuligheder. Det 
betyder, at flere er berettiget til sygedagpenge end tidligere.

Dagpenge til forsikrede ledige
I forhold til ”dagpenge til forsikrede ledige” har der været et 
merforbrug på 2,7 mio. kr. Dette skyldes, at selvom antallet af 
forsikrede ledige har været nedadgåede, har det stadig ligget 
over det antal, der blev budgetteret med.  

Beskæftigelsesordninger
Beskæftigelsesordninger dækker primært over mentorudgif-
ter. I forbindelse med kontanthjælpsreformen blev det lov-
pligtigt at give mentor til flere målgrupper. Dette har betydet 
en stigning i mentorudgifterne. I 2015 blev der derfor givet en 
tillægsbevillig på 2,4 mio. kr. til området.
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Erhverv og turisme – drift 816 232 1.048 894 -154 -14,69

Biblioteket 177 2 179 177 -1 -0,56

Andre kulturelle opgaver 177 2 179 177 -1 -0,56

Politik og Borgerservice 639 230 869 717 -153 -17,61

Sekretariat og forvaltninger 197 355 552 74 -479 -86,78

Erhvervsservice og iværksætteri 442 -125 317 643 326 102,84

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Biblioteket
Beretning
I 2015 er turismeområdets serviceniveau fastholdt. 
Turistpavillonen oplevede igen en lille stigning i forespørgs-
ler i forhold til forrige år. Det er især turister, der lægger til 
med deres båd i Rungsted Havn samt cykelturister på tur ad 
Strandvejen. 
Turistpavillonen blev i år malet og restaureret, og efter stor 
efterspørgsel blev Hørsholm Kommunes Turist Quick-guide 
genoptrykt.
Turistattraktioner og aktiviteter i kommunen er blevet mere 
synlige på Visit Denmarks hjemmeside.
Størstedelen af omkostningerne indenfor turismeområ-
det indeholder et bidrag til Visit Nordsjælland, der dækker 
bemandingen af pavillonen.

Opfølgning på økonomi
Turismeområdet overholdt budgettet.

Politik og Borgerservice
Beretning
Iværksætterhuset v/Væksthuset, Region Hovedstaden løser 
kommunens lokale erhvervsservice. Iværksætterhuset rådgi-
ver iværksættere og mindre virksomheder og har i 2015 haft 
et højt aktivitetsniveau og har leveret 49 start-up-møder, 33 
start-up-cafeer og 20 start-up-kurser til de nordsjællandske 
kommuner, som deltager i samarbejdet om iværksætter-
huset. Derudover har der været 29 én til én-rådgivninger i 
Hørsholm Kommune.
 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bakker op om det fri-
villige mentornetværk. Netværket udgøres af 15 mento-
rer, som samarbejder med Iværksætterhuset og rådgiver 
både iværksættere og mindre virksomheder, men kan også 
overtage det videre samarbejde med virksomhederne, når 
rådgivningen i Iværksætterhuset slutter. Det er aftalt med 
Iværksætterhuset, at mentornetværket fra 2016 fast skal 

deltage i start-up-møderne, der afholdes i kommunen.
Mentornetværket har – for at udbrede kendskab til netvær-
ket – afholdt en række møder. Derudover har netværket 
udbygget samarbejde med kommunens erhvervskonsulent, 
Jobcentret og Hørsholm Erhvervsnetværk.
Ved årets udgang har netværket kontakt med 23 mentees.

Kommunens erhvervskonsulent har løbende besøg hos kom-
munens erhvervsvirksomheder. Erhvervskonsulenten er med 
til at skabe én indgang til kommunen for de erhvervsdrivende. 

Opfølgning på økonomi
Samlet set er der på erhvervsudvikling og erhvervsservice et 
mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Merforbruget på erhvervsservice og iværksætteri skyldes 
bl.a., at der er etableret et fælles EU-kontor for kommu-
nerne, som Hørsholm Kommune også skal betale en andel af, 
og dette har der ikke været budgetteret med. 
Derudover er budgettet mellem erhvervsudvikling og 
erhvervsservice ikke fordelt korrekt i forhold til de fast drifts-
udgifter, som Hørsholm Kommune betaler til Væksthuset og 
Iværksætterhuset. 

Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på budgettet 
for erhvervsudvikling.

Budget 2016 korrigeres i overensstemmelse hermed.

Erhverv og turisme
Udgiftsregnskab
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Administration og Planlægning – drift 168.762 6.080 174.843 176.612 1.769 1,01

Driftssikring af boligbyggeri 511 0 511 122 -390 -76,32

Redningsberedskab 3.825 -3.825 0 292 292 0,00

Andre kulturelle opgaver 0 0 0 63 63 0,00

Øvrige sociale formål 736 0 736 902 167 22,69

Fælles formål 104 0 104 94 -10 -9,62

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 5.441 -31 5.410 5.381 -30 -0,55

Kommissioner, råd og nævn 144 0 144 45 -99 -68,75

Valg m.v. 540 0 540 1.224 684 126,67

Sekretariat og forvaltninger 84.127 3.828 87.955 90.356 2.400 2,73

Fælles IT og telefoni 32.002 3.536 35.538 36.104 566 1,59

Jobcentre 16.129 2.212 18.341 17.963 -378 -2,06

Naturbeskyttelse 466 -3 463 561 99 21,38

Miljøbeskyttelse 2.951 69 3.019 2.736 -284 -9,41

Byggesagsbehandling 2.083 -909 1.174 3.001 1.828 155,71

Voksen-, ældre- og handicapområdet 11.002 1.120 12.122 11.350 -772 -6,37

Det specialiserede børneområde 4.201 -20 4.181 4.659 478 11,43

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 3.495 113 3.608 3.637 28 0,78

Interne forsikringspuljer 970 0 970 400 -570 -58,76

FM 34 -9 25 9 -16 -64,00

Folkebiblioteker 34 -9 25 9 -16 -64,00

Rungsted Havn 0 0 0 -2.288 -2.288 0,00

Lystbådehavne m.v. 0 0 0 -2.288 -2.288 0,00

Administration og planlægning – anlæg 59.722 -11.412 48.310 39.458 -8.853 -18,33

FM 59.722 -11.412 48.310 39.458 -8.853 -18,33

Boligformål 6.630 -6.630 0 0 0 0,00

Ubestemte formål 0 500 500 38 -462 -92,40

Beboelse 3.060 4.369 7.429 6.586 -843 -11,35

Stadion og idrætsanlæg 35.315 -18.566 16.749 12.275 -4.475 -26,72

Folkeskoler 4.116 -1.896 2.220 2.528 308 13,87

Idrætsfaciliteter for børn og unge 0 250 250 176 -74 -29,60

Biografer 0 961 961 848 -113 -11,76

Fælles formål 0 349 349 176 -172 -49,28

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 0 2.892 2.892 528 -2.365 -81,78

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0 6.342 6.342 6.230 -113 -1,78

Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104) 10.601 17 10.618 10.074 -544 -5,12

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning
Administrationen har i 2015 fokuseret på at fastholde et 
budget og en økonomi i balance. Der har været en tæt 
og løbende dialog mellem fagcentrene og den centrale 

økonomifunktion, bl.a. i form af faste månedsmøder og 
fælles forberedelse af enkeltsager. Det har betydet, at det 
ved fælles indsats er lykkedes at fastholde en stram økono-
mistyring og overholde budgettet.

Administration og planlægning
Udgiftsregnskab
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Opfølgning på økonomi
Drift
Driften udviser et merforbrug i 2015 på 1,7 mio. kr. 
Hovedforklaringerne er dels, at indtægterne fra byggesags-
gebyrer har været lavere end budgetteret, og dels at det ikke 
er lykkedes fuldt ud at realisere de budgetlagte tværgående 
digitaliseringsgevinster.

Det skal bemærkes, at i forlængelse af kommunens hjemta-
gelse af Rungsted Havn, indgår Rungsted Havn som en del, 
men selvstændig del, af kommunens samlede regnskabsaf-
læggelse 2015. Jævnfør vedtægterne for selvforvaltnings-
aftalen for Hørsholm Havn, hvor det fremgår at: ”Rungsted 
Havn er en decentral kommunal enhed under Hørsholm 
Kommune. Havnens økonomi skal økonomisk hvile i sig 
selv og skal holdes adskilt fra Hørsholm Kommunes øvrige 
økonomi.” 

Anlæg
Med henblik på at realisere kommunens vedtagne ejendoms-
strategi ”Velfærd frem for mursten” via en helhedsorienteret 
og tværgående opgaveløsning, blev det i efteråret 2015 poli-
tisk besluttet at forankre bygge- og anlægsopgaver vedrø-
rende kommunale bygninger og lokaler i Økonomiudvalget. 
Efter budgetvedtagelse er væsentlige dele af anlægsbud-
gettet 2015 derfor flyttet fra de respektive fagudvalg til 
Økonomiudvalget. Eksempelvis opgradering af Idrætsparken, 
tilbygning af Aktivitetscenter Sophielund, renovering af være-
stedet Åstedet, etablering af aktive og grønne skolegårde og 
energirenovering af kommunale bygninger. Det korrigerede 
anlægsbudget 2015 var 48,3 mio. kr., og regnskabet viser et 
forbrug på 39,5 mio. kr., hvorved det samlede restbudget 
udgør 8,8 mio. kr. Restbudgetterne er bl.a. opstået som følge 
af uforbrugte anlægsmidler i forbindelse med opgradering af 
Idrætsparken og ombygning af Ådalsparkens Fritidscenter. 
Begge anlægsprojekter videreføres i 2016, og restbudget-
terne overføres derfor til 2016.  

Administration og planlægning
Udgiftsregnskab
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Køb og salg af jord og ejendomme – drift 0 166 166 -20 -186 -112,05

Boligformål 0 166 166 -20 -186 -112,05

Køb og salg af jord og ejendomme – anlæg 108 -11.500 -11.392 5.594 16.986 -149,10

Boligformål 108 1.142 1.250 1.250 0 0,00

Erhvervsformål 0 -12.500 -12.500 -12.518 -18 0,14

Ubestemte formål 0 250 250 17.233 16.983 6.793,20

Beboelse 0 -500 -500 -479 21 -4,20

Stadion og idrætsanlæg 0 108 108 108 0 0,00

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning
Plejehjemmet Hannebjerg blev var planlagt udbudt til salg 
i 2015. Udbuddet blev imidlertid besluttet udskudt til 2016 
med henblik på salg inden årets udgang. Dette skyldtes, at 
Hannebjerg i sommeren 2015 blev godkendt anvendt til mid-
lertidig boligplacering af flygtninge. 

Salg af Bymidten er endelig gennemført i 2015, hvor endelig 
købssum på 12 mio. kr. er modtaget.

Hørsholm Kommune har købt Hospitalsgrunden af Regionen. 
Området bliver det nye byudviklingsområde i de kommende 
år. 

Opfølgning på økonomi
Regnskabet for 2015 udviser et merforbrug på 17 mio. kr., 
hvilket skyldes køb af jord og ejendomme.

Køb og salg af jord og ejendomme
Udgiftsregnskab
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Finansiering – drift 22.149 -4.706 17.443 14.317 -3.125 -17,92

Folkeskoler 0 0 0 0 0 0,00

Bidrag til statslige og private skoler 0 0 0 0 0 0,00

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 0 0 0 0 0 0,00

Fælles formål 0 0 0 0 0 0,00

Daginstitutioner  

(Institutioner kun for børn indtil skolestart) 0 0 0 0 0 0,00

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 0 0 0 0 0,00

Hjælpemidler, forbrugsgoder, 

bolig indretning og befordring 0 0 0 0 0 0,00

Løn- og barselspuljer 11.779 -4.206 7.573 6.068 -1.505 -19,87

Tjenestemandspension 10.370 -500 9.870 8.250 -1.621 -16,42

Finansiering – anlæg 0 38.082 38.082 0 -38.082 -100,00

Finansiering – renteindtægter -12.310 -38 -12.348 -6.140 6.207 -50,27

Indskud i pengeinstitutter m.v. -50 0 -50 -38 12 -24,00

Realkreditobligationer -5.500 0 -5.500 -4.064 1.436 -26,11

Statsobligationer m.v. -500 0 -500 -1.789 -1.289 257,80

Tilgodehavender i betalingskontrol -250 0 -250 -517 -267 106,80

Aktier og andelsbeviser m.v. -400 0 -400 -212 188 -47,00

Udlån til beboerindskud -10 0 -10 -8 2 -20,00

Andre langfristede udlån og tilgodehavender -6.000 0 -6.000 355 6.355 -105,92

Kassekreditter og byggelån 400 0 400 171 -229 -57,25

Garantiprovision i forbindelse med  

kommunale garantistillelser 0 -38 -38 -38 0 0,00

Finansiering – renteudgifter 7.728 0 7.728 5.979 -1.749 -22,63

Andre forsyningsvirksomheder 128 0 128 0 -127 -99,22

Anden gæld 0 0 0 7 7 0,00

Anden kortfristet gæld med 

indenlandsk betalingsmodtager 0 0 0 71 71 0,00

Mellemregningskonto 0 0 0 0 0 0,00

Kommunekredit 6.400 0 6.400 5.901 -499 -7,80

Kurstab og kursgevinster i øvrigt 1.200 0 1.200 0 -1.200 -100,00

Finansiering – renter 0 0 0 1.269 1.269 0,00

Kurstab og kursgevinster i øvrigt 0 0 0 1.269 1.269 0,00

Finansiering – finansforskydninger, udgifter 1.929 -225 1.704 -1.738 -3.441 -201,94

Pantebreve -314 0 -314 -188 126 -40,13

Udlån til beboerindskud 236 0 236 72 -165 -69,92

Indskud i landsbyggefonden m.v. 0 -225 -225 -215 10 -4,44

Andre langfristede udlån og tilgodehavender 2.006 0 2.006 -1.528 -3.535 -176,22

Deponerede beløb for lån m.v. 0 0 0 122 122 0,00

Finansiering – afdrag på lån 8.514 0 8.514 8.001 -514 -6,04

Kommunekredit 8.514 0 8.514 8.001 -514 -6,04

Finansiering – øvrige finansforskydninger -34.081 -41.735 -75.816 -29.801 46.015 -60,69

Finansiering – udligningsordningen 455.122 0 455.122 455.610 489 0,11

Udligning og generelle tilskud 492.411 0 492.411 488.721 -3.690 -0,75

Finansiering
Udgiftsregnskab

1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget 
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.

Afvigelse 
i %
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Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 6.157 0 6.157 4.441 -1.716 -27,87

Kommunale bidrag til regionerne 3.126 0 3.126 3.132 6 0,19

Særlige tilskud -46.572 0 -46.572 -40.848 5.724 -12,29

Refusion af købsmoms 0 0 0 164 164 0,00

Finansiering – skatter -1.855.862 0 -1.855.862 -1.855.591 271 -0,01

Kommunal indkomstskat -1.526.504 0 -1.526.504 -1.526.504 0 0,00

Selskabsskat -43.992 0 -43.992 -43.992 0 0,00

Anden skat pålignet visse indkomster -6.742 0 -6.742 -8.990 -2.248 33,34

Grundskyld -256.345 0 -256.345 -255.096 1.249 -0,49

Anden skat på fast ejendom -22.228 0 -22.228 -21.009 1.218 -5,48

Øvrige skatter og afgifter -52 0 -52 0 52 -100,00

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Finansiering

Beretning
Området for Finansiering består for størstedelens vedkom-
mende af skatteindtægter samt tilskud og udligning.

I juni 2014 indgik regeringen og KL (Kommunernes 
Landsforening) ”Aftale om kommunernes økonomi for 2015”. 
I aftalen blev rammerne for samarbejdet mellem regerin-
gen og kommunerne fastlagt – ikke mindst de økonomiske 
rammer. Aftalen var præget af en fortsat stram styring af de 
offentlige udgifter med krav om nulvækst i de kommunale 
driftsudgifter 2015.

Opfølgning på økonomi
Finansiering drift
Afvigelserne i regnskab 2015 består af området løn- og bar-
selspuljer samt tjenestemandspensioner. På driftsområdet er 
der et mindreforbrug i 2015 på 3,1 mio. kr., som bl.a. skyldes, 
at langtidssygefraværet blandt kommunens medarbejdere er 
faldet markant i 2015 og dermed også udgifterne til den cen-
trale sygekompensation.  

Finansiering anlæg
Der er i 2015-budgettet afsat en anlægspulje 38,1 mio. kr. 
under Økonomiudvalget, som ikke er forbrugt. Det skal dog 
bemærkes, at beløbet delvist skal ses i sammenhæng med, at 
Hørsholm Kommune i 2015 købte hospitalsgrunden af Region 
Hovedstaden. Se også beretning under området for ”Køb og 
salg af jord og ejendomme”.

Renteindtægter og renteudgifter
Området udviser totalt set en mindreindtægt på 4,5 mio. kr. 
Årsag til afvigelsen er, at der på grund af stadige lave rente-
satser på markedet har været et tab i forhold til de budget-
terede renteindtægter på langfristede udlån og tilgodeha-
vender og et mindre udbytte i realkreditobligationerne end 
forventet.

Finansforskydninger, udgifter
Der er netto mindreudgift på området på 3,5 mio. kr. 
Afvigelsen hænger primært sammen med flere indfrielser af 
udskudte ejendomsskatter end optagne lån til formålet.

Afdrag på lån
Dette område indeholder både afdrag på eksisterende lån 
og låneoptagelse. Hørsholm kommune har i regnskab 2015 
optaget lån på netto 5,0 mio. kr. og samtidig haft afdrag på 
lån på 8,0 mio. kr. 

Kommunens samlede låneportefølje ultimo 2015 er på 236,6 
mio. kr., og heraf udgør 35,5 mio. kr. eller 15 procent varia-
belt forrentet lån. Ifølge kommunens finansielle strategi skal 
denne andel være under 50 procent. Der er ét lån i frem-
med valuta (EUR), men dette er kurssikret, og kommunen er 
derfor ikke eksponeret for valutarisiko.

Udgiftsregnskab

1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget 
budget

Tillægs- 
bevilling 1)

Korrigeret 
budget

Regnskab Afvigelse 
i kr.

Afvigelse 
i %
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Udligningsordninger og skatter
På områderne udligning og generelle tilskud er der en mer-
udgift i forhold til det budgetterede på 0,5 mio. kr. Afvigelsen 
kan primært henføres til merindtægt i forbindelse med flygt-
ninge samt korrigeret DUT-afregning i løbet af året.

Hvad angår området for diverse skatteindtægter, viser regn-
skabet en mindreindtægt på 0,3 mio. kr.
Dette resultat fremkommer af en merindtægt for forskerskat 
og dødsboskat med 2,2 mio.kr., en mindreindtægt på grund-
skyld 1,3 mio. kr. samt dækningsafgift 1,2 mio. kr. Afvigelsen 
på grundskyld og dækningsafgift skyldes primært nedsatte 
ejendomsvurderinger i forhold til det budgetterede samt 
ophørte erhverv.

Aktier og obligationer
Kommunens kapitalforvaltning forvaltes af Jyske Capital og 
Gudme Raaschou. Rammerne for forvaltningen er fastsat i 
Hørsholm Kommunes finansielle strategi. Ifølge denne kan 
andelen af aktier og kreditobligationer maksimalt udgøre 20 
procent, og obligationsandelen minimum 80 procent. 

I 2015 er porteføljen steget med 1,3 procent i alt.

Modpart KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit KOmmunekredit

Opr. Hovedstol 40.782.813 kr. 37.000.000 kr. 69.371.739 kr. 29.000.000 kr.

Restgæld  35.002.872 kr. 32.002.855 kr. 55.997.313 kr. 26.706.609 kr.

Markedsværdi 41.826.541 kr. 38.706.717 kr. 60.802.492 kr. 28.382.911 kr.

Udløbstidspunkt 12.03.2035 20.12.2035  27.03.2028  15.04.2038

Renteforhold 3,45250 pct. 3,56000 pct.  2,42000 pct. 2,10000 pct. 

 3M-EURIBOR 3M-DKK-CIBOR2  3M-DKK-CIBOR2 3M-DKK-CIBOR2

Valutaforhold EUR DKK DKK DKK

Kontantbeholdning 883.187,98 -615.343,89 267.844,09 0,1

Realkreditobligationer 185.904.366,47 8.786.771,85 194.691.138,32 85,9

Statsgældsbeviser 18.669.999,89 -2.219.205,48 16.450.794,41 7,3

Aktier og kreditobligationer 18.292.725,47 -2.996.752,12 15.295.973,35 6,7

Frie midler i alt 223.750.279,81 2.955.470,36 226.705.750,17 100,0

Deponerede midler 6.659.744,59 45.095,12 6.704.839,71 -

Portefølje i alt  230.410.024,40 3.000.565,48 233.410.589,88 -

Ultimo 2015 S201007111 S201007113 S2011Z80009 S2013Z93185

Kommunen har følgende aftaler om kurs- og rentesikring:

Portefølje 2015, kroner Primo Bevægelser Ultimo Andel ultimo
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Balance, aktiver

Anlægsaktiver  

Materielle anlægsaktiver 1)    960.509  922.578

Grunde 2) 258.322 258.322

Bygninger 2) 524.567 499.804

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 34.189 34.413

Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr 14.171 15.151

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 3) 129.259 114.887

  

Immaterielle anlægsaktiver 1)    2.089  1.337

Udviklingsprojekter og andre erhvervede anlægsaktiver 2.089 1.337

  

Finansielle anlægsaktiver    213.608  208.833

Udlån til beboerindskud 4) 4.885 4.856

Andre langfristede udlån og tilgodehavender 5) 201.120 199.860

Deponerede beløb for lån m.v. 6.660 6.705

Andre forsyningsvirksomheder 943 -2.587

Anlægsaktiver i alt    1.176.206  1.132.748

  

Omsætningsaktiver  

Fysiske anlæg til salg    29.107  19.299

Grunde og bygninger bestemt til videresalg 29.107 19.299

  

Kortfristede tilgodehavender    321.102  356.914

Refusionstilgodehavender -22 2.592

Tilgodehavender i betalingskontrol 6) 317.382 348.930

Andre tilgodehavender 577 3.320

Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 3.165 2.073

  

Langfristede tilgodehavender    872.951  944.847

Pantebreve 21.045 20.859

Aktier og andelsbeviser m.v. 7) 851.905 923.988

Omsætningsaktiver i alt    1.223.160  1.321.060

  

Likvide beholdninger  

Kontante beholdninger 80 57

Realkreditobligationer 185.904 194.691

Statsobligationer 18.670 16.451

Likvide aktiver udstedet i udlandet 18.293 15.296

Indskud i pengeinstitutter m.v.  -245.953 0

Likvide beholdninger i alt    -23.006  226.495

  

Aktiver i alt    2.376.360  2.680.302

1.000 kr. ( - betyder indtægter) Primo 2015 Ultimo 2015

Balance m.v.
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Balance, passiver

   

Egenkapital 8)    -1.506.842  -1.522.754

Modpost for takstfinansierede aktiver -120 -114

Modpost for selvejende institutioners aktiver -3.146 -2.819

Modpost for skattefinansierede aktiver -988.440 -940.280

Balancekonto   -515.137 -579.540

  

Hensatte forpligtelser 9)    -132.326  -127.500

Hensatte forpligtelser -132.326 -127.500

  

Gældsforpligtelser  

Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. -407 -384

Kommuner og regioner m.v. 16 20

Legater 500 518

Deposita 344.007 339.131

Legater -500 -505

Deposita -344.430 -339.548

  

Kortfristede gældsforpligtelser    -467.352  -790.101

Anden gæld -2.710 -3.378

Kirkelige skatter og afgifter -1.088 -401

Skyldige feriepenge -89.551 -91.217

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -3.672 -25.766

Mellemregningskonto 10) -374.490 -385.490

Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår 5.398 3.277

Selvejende institutioner med overenskomst -1.239 -1.305

Gæld til pengeinstitutter 0 -285.821

  

Langfristede gældsforpligtelser    -269.433  -239.563

Kommunekredit -244.490 -236.596

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver  -24.943 -2.967

Gældsforpligtelser i alt    -737.192  -1.030.048

  

Passiver i alt    -2.376.360  -2.680.302

Indskud til Landsbyggefonden 11)

1.000 kr. ( - betyder indtægter) Primo 2015 Ultimo 2015

Balance m.v.
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Balance noter

Note 1
De materielle og immaterielle anlægsaktiver viser værdien 
af Hørsholm Kommunes aktiver fordelt på de autoriserede 
kategorier. 
Aktiver tilhørende selvejende institutioner udgør 2,8 mio. kr. 
ultimo 2015.

Note 2
Værdien af Rungsted Havn er ikke medtaget ultimo 2015 men 
berigtiges primo 2016.

Note 3
Rungsted havns aktiver under udførelse er ikke medtaget 
ultimo 2015 men berigtiges primo 2016. Se tillige under 
igangværende anlægsarbejder.

Note 4
Det er vurderet, at der ikke skal foretages nedskrivning i 
udlån til beboerindskud. 
 
Note 5
Andre langfristede udlån og tilgodehavender består primært 
af lån til betaling af ejendomsskatter.

Note 6
Tilgodehavende i betalingskontrol består primært af tilgode-
havender hos borgere, f.eks. ejendomsskatter og daginstitu-
tioner samt tilgodehavender hos andre kommuner for bebo-
ere på Louiselund.

Note 7
Specifikation af aktier og andelsbeviser fremgår af tabel 1. 
Rungsted Havn er overgået til kommunal virksomhed og er 
derfor ikke en del af specifikationen.

Note 8
Egenkapitalen er udtryk for Hørsholm Kommunes formue og 
udgør differencen mellem aktiver og forpligtigelser. 
Soliditetsgraden 2015: 56,81 %
Soliditetsgraden er egenkapitalen i forhold til samlede 
aktiver.
Soliditetsgraden er faldet med ca. 7 % point. Dette skyldes 
udelukkende, at gæld til pengeinstitutter er kommet under 
kortfristet gældsforpligtelser i stedet for at stå med negativt 
beløb under likvide beholdninger.

Note 9
Hensatte forpligtigelser er Hørsholm Kommunes forpligti-
gelser til ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner, 
arbejdsskadeforsikring samt fratrædelsesgodtgørelse. 

Note 10
Mellemregningskontoen er udtryk for et netto mellem-
værende mellem kommunen og dens interne og eksterne 
samarbejdspartnere. 

Note 11
Specifikation af indskud til Landsbyggefonden fremgår af 
tabel 2.

Tabel 1. Værdiansættelse af aktier og andelsbeviser mm.    

1.000 kr. Selskabets 
egenkapital

Selskabets 
aktie- eller 

indskudskapital

Kapital fra 
Hørsholm 
Kommune

Hørsholm 
Kommunes 

ejerandel

Kommunens 
værdi af aktier

Samlet værdi     923.988

Sampension 9.250.000 800 10 1,3% 115.625

Nordforbrænding I/S -17.286 - - 12,1% -2.092

HMN Naturgas I/S 1.957.500 49.676 436 0,9% 17.195

Rudersdal Hørsholm Brandvæsen 5.247 - - 34,0% 1.784

Hørsholm Vand 791.476 10.000 10.000 100,0% 791.476

Balance m.v.



71

G.79.090 Ahornparken 555.532

G.81.226 Hasselparken 661.710

G.83.087 Elmeparken 601.210

G.83.193 Birkeparken 1.344.038

G.83.212 Lindevænget 205.613

G.86.170 Æbleparken 326.652

G.86.203 Ved Skovkanten 1.afs 755.943

G.87.117 Ved Skovkanten 2.afs 497.610

G.87.123 Skovkanten 1.afs 488.824

G.88.011 Skovkanten 2.afs 525.648

G.92.015 Ådalsparken 2.711.240

G.94.049 Garvervænget 1.afs 745.570

G.97050 Marieparken 2.410.800

G.99.105 Breeltevang 12.191.480

G.10.196 Ådalsparken 5.731.110

M.89.049 Sophielund 1 7.772.468

M.94.006 Sophielund II 3.463.390

M.95.041 Margrethelund 1.956.500

M.97.014 Selmersbo II 1.095.710

M.05.002 Sophielund III 3.809.820

MS.09021 Louiselund 26.516.070

I alt     74.366.938

 Tabel 2. Hørsholm Kommunes indskud til Landsbyggefonden   

Hele kr.
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Garantier og eventualrettigheder

  

Garantiforpligtelser 1)  1.308.128.960

  

Boligformål  365.202.797

Andelsboligforeningen Johannehaven Nykredit 1.120.764

Arbejdernes Boligselskab for Hørsholm og Karlebo:  5.409.234

 – Skovkanten Realkredit Danmark 1.007.097

 – Garvervænget 1-6 Nykredit 4.402.137

Arbejdernes Boligselskab i Hørsholm:  26.267

 – afdeling Frennevænget V BRF Kredit 26.267

Hørholm Almennyttige Boligselskab:  141.675.958

 – afdeling Ådalsparken LR Realkredit 47.665.246

 – afdeling Ådalsparken BRF Kredit 7.981.835

 – afdeling Selmersvej kollektive boliger Realkredit Danmark 283.517

 – afdeling Selmersvej kollektive boliger 2 Realkredit Danmark 3.463.088

 – afdeling Ådalsparken Realkredit Danmark 28.981.262

 – afdeling Sophielund II Realkredit Danmark 11.919.017

 – afdeling Breeltevang Nykredit 10.655.520

 – afdeling Sophielund Nykredit 34.069

 – afdeling Store Svenstrup Nykredit 766.052

 – afdeling Ådalsparken Nykredit 16.188.752

 – afdeling Marieparken Nykredit 7.423.696

 – afdeling Margrethelund Nykredit 6.313.906

DAB  216.547.146

 – afdeling Sophielund III Nykredit 11.122.277

 – afdeling Louiselund BRF Kredit 205.424.869

Boligindskudslån  423.428

  

Andre formål  942.926.163

Hørsholm Vand ApS Kommunekredit 34.355.380

I/S Nordforbrænding Kommunekredit 147.924.741

Trafikselskabet Movia  Kommunekredit 3.700.405

Kajakklubben Kommunekredit 2.187.875

Hørsholm Ridehus Kommunekredit 620.170

HMN Naturgas I/S Kommunekredit 49.675.733

Udbetaling Danmark Kommunekredit 704.461.860

  

Hele kr.  Garanteret restgæld

  

Eventualrettigheder 2)  310.000

Bevaringsværdige bygninger  310.000

1)  Denne oversigt viser forpligtelser for lån, for hvilke Hørsholm Kommune enten hæfter som garant eller hæfter solidarisk med de øvrige interessenter. 

2) Denne oversigt viser rettigheder for lån, hvor Hørsholm Kommune er kreditor. 

Hele kr. Långiver Garanteret restgæld

Balance m.v.
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Leasingforpligtelser og lejeaftaler

      

Lejemål Årlig leje Opsigelsesvarsel

Leasingforpligtelser og lejeaftaler
Lejeaftalerne viser Hørsholm Kommunes forpligtelser i for-
bindelse med indgåede lejeaftaler. Beløbet er opgjort i hele 
kr. Operationel leasing viser Hørsholm Kommunes forplig-
telse med indgåede lejekontrakter på inventar. Beløbet er 
også her opgjort i hele kr. 

  

Alsvej 6 (Løvehuset) 345.000 6 måneder 

Ådalsparkvej 63 (Rønnebærhuset) 336.579 

Ådalsparkvej 63 (Mosaikken) 38.030 Opsagt til 1/11 2015

Breeltevej 1 (Omsorgscentret Breelteparken) 2.516.079 1 års varsel efter 2019

Breeltevej 1 (Breelteparkens servicecenter) 3.579.060 1 års varsel efter 2019

Louiselund (Midlertidige pladser) 2.831.318 3 måneder

Lyngsø Allé 3 (Jobbs) 510.078 6 måneder

Ådalsparkvej 65 454.381 6 måneder

Lejeudgifter i alt 10.610.525 

  

Operationel leasing Forpligtigelse 

De lage landen (Sharp m.m.) 23.727 

Avis, elbiler 156.545 

Operationel leasing i alt 180.272

Balance m.v.
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Udførelse af opgaver for  
andre offentlige myndigheder

Kommunerne har mulighed for at udføre kommunale opga-
ver for andre offentlige myndigheder. Det er med disse opga-
ver vigtigt at sikre tilstrækkelig åbenhed, så man sikrer sig, at 
opgavevaretagelsen ikke medfører konkurrenceforvridning i 
forhold til den private sektor. 

I Hørsholm Kommune har man to former for opgaver for 
andre offentlige myndigheder:

•  Lydavis til Fredensborg Kommune. Prisen for ydelsen er 
en fastsat pris, der er delt i faste udgifter og brugeraf-
hængige udgifter. Der afregnes halvårligt forud med det 
gennemsnitlige antal månedlige brugere for den forløbne 
halvårsperiode. Aftalen genforhandles hvert år i starten af 
oktober.

•  Opgaver udført af Materielgården. Opgaverne er efter reg-
ning beregnet på baggrund af Hørsholm Kommunes tak-
ster. Materielgården har i 2015 udført følgende opgaver:

Myndighed Lokalitet Art Afregning

  

Naturstyrelsen Mikkelborg Arealvedligeholdelse Efter regning

Naturstyrelsen Slotshaven Arealvedligeholdelse Efter regning

Naturstyrelsen Rungstedvej Snerydning/glatførebek. Efter regning

Fredensborg kommune Isterødvejen Snerydning/glatførebek. Efter regning

Øvrige oversigter og redegørelser
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Udførelse af opgaver for  
andre offentlige myndigheder Personaleoversigt

   

I alt 1.598,4 1.569,5 -28,9

   

Direktion 2,7 2,7 0,0

Kommunalbestyrelsen 19,0 19,0 0,0

   

Center for Politik og Borgerservice 24,4 48,5 24,2

Politik og Borgerservice 24,1 45,6 21,5

Værestedet Solsikken 0,2 0,2 0,0

Rungsted Havn 0,0 2,7 2,7

   

Center for Udvikling og Digitalisering 24,3 0,0 -24,3

Udvikling og Digitalisering 24,3 0,0 -24,3

   

Center for Økonomi og Personale 36,0 38,4 2,4

Økonomi og Personale, incl. kommunens kontorelever 36,0 38,4 2,4

   

Center for Børn og Voksne 115,1 117,0 1,9

Socialpsykiatrisk Center 25,1 24,1 -1,0

Bofællesskabet Solskin 6,6 7,0 0,4

Bof. Højmose Vænge 2,7 2,2 -0,5

Børn og Voksne adm. 24,2 24,4 0,2

PPR Skolepsykologer 7,5 7,4 -0,1

PPR Tale-høre 5,6 5,9 0,3

PPR Øvrigt 2,4 2,4 0,0

Kommunelæge 0,5 0,5 0,0

Familiehuset 8,7 9,0 0,3

ADHD – klasser 8,1 9,0 0,9

Sproggruppe 1,7 1,6 -0,1

Sundhedsplejerske 6,5 7,0 0,5

Tandplejen 15,5 16,5 1,0

Antal personaleenheder 2014 2015 Afvigelse

Personaleoversigten viser antallet af ansatte i Hørsholm 
Kommune fordelt på centre. Tallene viser det gennemsnitlige 
antal fuldtidsansatte i regnskabsårene 2014 og 2015 samt 
afvigelsen mellem de to år. Det skal bemærkes, at stillings-
forbruget er påvirket af langtidssygdom og barsel (i den løn-
nede del af orloven). Både vikaren og den fastansatte tæller 
med, hvilket kan påvirke tallet i kolonnen afvigelse. Det skal 
også bemærkes, at differencerne under Center for Dagtilbud 
og Skole primært skyldes nedlæggelse af Ådalsparkens 

Fritidscenter. Timelønnede lærere ikke har været med i per-
sonaleoversigten før, derfor er de med i både 2014 og 2015. 
Under Center for Sundhed og Omsorg er årsagen til diffe-
rencen primært et fald i antallet af elever. Faldet i Center 
for Arbejdsmarked er primært på grund af fald i antallet 
af ansatte i løntilskud og seniorjob. De markante forskelle 
i tallene i Centrene Politik og Borgerservice, Udvikling og 
Digitalisering, Økonomi og Personale, Ejendomme og Teknik 
er på grund af omstruktureringer.

Øvrige oversigter og redegørelser
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Personaleoversigt

   

Center for Dagtilbud og Skole 590,8 572,1 -18,7

DOS adm og fælles udgifter 19,2 18,4 -0,8

Støttepædagoger 1,7 0,7 -1,0

PA/EGU-elever 16,5 12,8 -3,7

LIONS børnehuse 54,7 61,5 6,8

De Kommunale Børnehuse 127,0 118,8 -8,2

Dagplejen 10,9 9,8 -1,1

Klubber 16,5 0,3 -16,2

Hørsholm Skole 62,7 64,2 1,5

SFO Hørsholm skole 21,1 19,3 -1,8

Usserød Skole 62,5 66,6 4,1

SFO Usserød skole 18,9 16,1 -2,8

Rungsted skole 47,0 47,7 0,7

SFO Rungsted skole 15,8 15,3 -0,5

Vallerødskolen 79,5 78,6 -0,9

SFO Vallerødskolen 20,2 23,3 3,1

Ungdomsskolen 4,9 4,8 -0,1

Timelønnede lærere i skoler og ungdomsskolen 11,8 13,9 2,1

   

Center for Sundhed og Omsorg 539,4 530,6 -8,8

SOM Adm 14,7 14,8 0,1

SOM Sosu-elever 36,3 31,2 -5,1

Selmersbo Center 1,0 1,0 0,0

Plejehjemmet Sophielund 70,8 68,4 -2,4

Plejehjemmet Louiselund 143,0 143,4 0,5

Hjemmeplejen incl. ledere  123,3 124,0 0,7

Aktivitetscenter Sophielund 6,9 6,0 -0,9

Hjemmesygeplejersker 15,4 16,6 1,2

Ergo/fysioterapeuter 28,7 31,4 2,8

Kammerhuset 5,5 4,3 -1,2

Forebyggende hjemmebesøg 1,9 1,0 -0,9

Pl.hjemmet Breelteparken 60,8 59,0 -1,8

Breelteparken frit valg 31,2 29,5 -1,7

   

Center for Arbejdsmarked 79,9 72,7 -7,2

Arbejdsmarked 32,8 38,9 6,2

Rådgivning og ydelser 7,1 2,6 -4,5

Udgift til mentor 1,9 4,0 2,1

Jobbs 3,0 3,1 0,1

Jobhuset – driftsudgifter 3,6 3,0 -0,6

Jobtræning/Løntilskud 20,4 12,8 -7,6

Seniorjob – Kompensation 3,2 3,0 -0,2

Seniorjob 8,0 5,3 -2,7

Antal personaleenheder 2014 2015 Afvigelse

Øvrige oversigter og redegørelser
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Antal personaleenheder 2014 2015 Afvigelse

   

Center for Kultur og Fritid 76,2 75,4 -0,8

Kultur og Fritid Adm. 4,8 4,9 0,1

Junioridrætsleder 0,2 0,1 -0,1

Trommen 7,5 7,1 -0,4

Biblioteket 20,8 18,9 -1,9

Idrætspark Adm. 2,0 2,0 0,0

Idrætsparken 20,9 22,6 1,7

Musikskolen 20,1 19,8 -0,3

   

Center for Ejendomme 0,0 15,3 15,3

Ejendomme 0,0 15,3 15,3

   

Center for Teknik 90,7 77,9 -12,8

Teknik 51,1 38,6 -12,5

Materielgården 39,6 39,3 -0,3
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Ejendomsfortegnelse 

     

Beliggenhed – anvendelse Ejendoms 
nummer

Matrikel 
nummer

Areal (m2) Ejendoms-værdi 
(kr.)

Heraf 
grundværdi (kr.)   

Ahornvej, Stampedammen             48048 10 CØ 28.293 0 0

Ahornvej, vejareal 85105 1 FA 337 0 0

Ahornvej 50 A, Usserød børnehave  

og vuggestue samt Ahornhuset 673 1 AT 7.649 16.700.000 8.413.900

Alsvej 83 (børnegården Alsvej) 924 5 DR 3.571 7.950.000 3.749.600

Bibliotekstorvet 1, Biblioteket/Trommen     90753 73 A 0 83.000.000 16.554.100

Birkevej 18, legeplads  

og kloakpumpestation             3257 5 KI 763 0 0

Blochs Vænge, vejareal 3508 8 FC 604 0 0

Bloustrødvej 1 A, beboelse         98827 10 NB 404 1.950.000 1.062.400

Bloustrødvej 1 B, beboelse         65538 10 HT 364 1.800.000 1.027.100

Bloustrødvej 3 B, beboelse 92829 10 MX 390 1.900.000 1.050.100

Bloustrødvej 7 B, beboelse         91954 10 MT 405 1.900.000 1.063.200

Bloustrødvej 9 A, beboelse         91822 10 MR 396 1.900.000 1.055.300

Bloustrødvej 11 A, beboelse         65589 10 HZ 973 3.000.000 1.564.500

Bloustrødvej 13 B, beboelse         92497 10 MV 446 1.950.000 1.099.400

Bloustrødvej 15 A, beboelse         65600 10 HØ 437 2.000.000 1.091.500

Bloustrødvej 21 B, beboelse         72054 10 KP 417 1.950.000 1.073.900

Bloustrødvej 23 A, beboelse         91830 10 MQ 448 1.950.000 1.101.200

Bloustrødvej 25 B, beboelse         95275 10 MØ 389 2.050.000 1.049.100

Bloustrødvej 27 A, beboelse        72011 10 KM 390 2.150.000 1.050.100

Bloustrødvej 29 A, beboelse         92403 10 MU 380 1.900.000 1.041.200

Bolbrovænge, vejareal 6183 11 Ct 203 0 0

Bolbrovej, grønt areal           4881 6 A 101.312 0 0

Bolbrovej 112, grønt areal            5950 6 I 5.408 0 0

Bolbrovej 190, Bofællesskabet Bolero            96506 6 BC 1.792 3.000.000 1.075.200

Breeltevej 20U 6760 54 A CH, CI, CK 49.601 1.825.800 1.825.800

Breeltevej 3 Solhuset 536 54 CH 4.582 16.300.000 2.749.200

Christianshusvej 179, ubebygget areal    54412 11 F 15.374 0 0

Enghave 38, vejareal 11721 3 ID 0 0 0

Dronningvej 2, ubebygget areal          10156 3 N 528 1.168.600 1.168.600

Folehavevej 1, vejareal 99777 168 1.927 0 0

Folehavevej 60, ubebygget areal         14364 69 D 31.904 1.822.100 1.822.100

Frederiksborgvej 2, vejareal 93698 173 D 112.574 0 0

Frederiksborgvej 2, grønt areal    15131 173 A 55.869 11.173.800 11.173.800

Frederiksborgvej 20, Ørbækgård/Mariehøj    15190 167 A 51.001 1.220.900 1.220.900

Gasværksvej 1, Hørsholm Børnegård 16731 13 K 1.756 5.550.000 2.889.600

Gl. Byvej 10, SFO Usserød Skole             17800 10 D 29.550 113.000.000 17.730.000

Gl. Hovedgade 2, Kulturhus Fuglsanghus         79946 10 X 416 2.550.000 649.000

Gutfeldtsvej 3, Legeteket        19366 3 BØ 1.182 3.950.000 1.863.100

Gutfeldtsvej 2-6, Bofællesskabet Rosen,  

Åstedet, Bofællesskabet Solskin  

og Bofællesskabet Gutfeldshave         40969 3 G 4.939 28.000.000 7.611.500

Grønnegade 18734 49  2.200.000 932.000

 

Øvrige oversigter og redegørelser
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Beliggenhed – anvendelse Ejendoms 
nummer

Matrikel 
nummer

Areal (m2) Ejendoms-værdi 
(kr.)

Heraf 
grundværdi (kr.)   

Gøgevang, Kohavedammen             19706 4:00 AM 4.986 0 0

Helgasvej, vejareal 71007 4 KC 99 0 0

Helgasvej, vejareal 70981 4 KB 639 0 0

Hulsøvang 21, engareal           7341 3 ID 42.663 3.070.300 3.070.300

Højmosen, grønt areal           24890 9 A 1.649 0 0

Håndværkersvinget, Usserød Mølledam    25234 16 E 7.528 0 0

Kammerrådensvej 609  4.411 0 0

Kammerrådensvej 610  113 0 0

Kammerrådensvej 611  100 0 0

Kokkedal Allè 1, Kokkedal Golfklub       55699 3 A 1.494.658 73.000.000 64.113.700

Kokkedal Stationsvej 3,  

administrationsbygninger 30629 8 G 549 1.750.000 439.200

Kong Georgsvej 13,  

Plejehjemmet Margrethelund      92632 3 V 0 5.150.000 2.304.200

Kystbanevej, grønt areal       31412 7 GT 16.352 0 0

Kystbanevej, grønt areal         31447 5 AD 9.261 0 0

Kystbanevej, grønt areal          59716 9 Z 13.566 0 0

Kystbanevej, grønt areal         59732 5 G 1.090 0 0

Kærvej, grønt areal             31471 10 CF 6.423 0 0

Landsbyen, grønt areal            91180 19 2.815 0 0

Louiselund, lejlighed 602 3 TU 12.414 26.500.000 2.791.500

Louis Petersensvej 11,  

Plehjemmet Hannebjerg 31692 7 AG 10.565 22.800.000 12.678.000

Lundevej 26, Ungdomshuset Stampen             33296  11.128 9.800.000 5.746.800

Lundevej 18, beboelse             62601 10 GÆ 1.957 7.400.000 4.305.400

Lundevej, parkeringsplads  

ved Usserød Skole             65651 10 IE 1.210 0 0

Lågegyde 1 558 179 C 1.679 2.686.400 2.686.400

Marievej, vejareal 71015 4 KD 380 0 0

Mikkelborg Allè, vejareal 84133 3 AÆ 5.089 0 0

Mariehøj Allè 1, vuggestuen Mariehøj   92608 167 F 4.094 4.700.000 1.392.000

Moldrupvej 13, beboelse           65627 10 IB 1.422 3.800.000 1.920.900

Mortenstrupvej 75, Mortenstrupgård      34594 139 A 395.773 1.639.400 1.639.400

Mortenstrupvej, grønt areal     87736 3 LR 1.294 0 0

Møllevænget 5, Møllehuset 82084 173 B 4.476 9.900.000 6.033.800

Reichhardtsti, vejareal 38174 6AÆ 168 0 0

Rungsted Havn 3,  

klubhus for Vandskiklubben.         84796 29 N 0 1.000.000 0

Rungsted Havn 8, Rungsted  

badestrand med toiletbygning        70019 29 H 7.900 1.450.000 159.300
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Ejendomsfortegnelse 

Rungsted Havn 2-4, 10-12,48 Lystbådehavn  

– grunden er stillet til rådighed for 

Rungsted Havn iht. Brugsretsdokument;  

den anførte vurderingssum  

omfatter hele havneområdet        39855 29 B 54.788 46.000.000 6.000.000

Rungsted Strandvej 31, gaspumpestation   28217 1 BØ 0 0 0

Rungsted Strandvej 120,  

klubhus for Rungsted Roklub  91458 4 BZ 1.931 1.544.800 1.544.800

Rungsted Strandvej 129,  

parkeringsplads med pumpestation   39979 3 MB 2.668 2.350.000 2.259.200

Rungsted Strandvej 168, ubebygget areal  87809 11 D 316 505.600 505.600

Rungsted Strandvej 280, ubebygget areal   40616 2 BM 1.935 0 0

Rungsted Strandvej 318 D, ubebygget areal  40829 2 BQ 1.800 0 0

Rungsted Strandvej 319, fredsskovsarealer  40837 1 Æ 17.821 178.200 178.200

Rungstedvej 1, Det Gamle Rådhus         32648 44 2.575 24.000.000 8.652.000

Rungstedvej 3, Dronningedammen          40918 13 A 26.592 0 0

Rungstedvej 23, ADHD klasser          41167  801 3.450.000 1.408.900

Rungstedvej 141, grønt areal (Ewaldshøj)         70000 3 G 4.007 0 0

Rungstedvej 2, vejareal 96611 17 R 154.015 0 0

Sdr. Jagtvej 2, Hørsholm Egns Museum         43054 22 B 1.318 4.800.000 1.713.400

Sdr. Jagtvej 10, Jægerhuset    43143 11 G 3.753 11.200.000 5.656.400

Selmersvej 1 B st. th. beboelse         5 3 CA 107 2.050.000 371.400

Selmersvej 2, SFO Hørsholm Skole          43593 3 ED 647 2.850.000 388.200

Selmersvej 6, Hørsholm Skole          41256 3 AE 30.619 138.000.000 18.371.400

Selmersvej 13, dagcenter Selmersbo          43747 3 CV 2.109 7.150.000 2.214.500

Selmersvej 19, vejareal 43798 3 FG 111 0 0

Skovvænget 36, Skovvængets Børnehave 44859 6 E 3.829 8.650.000 2.297.400

Sofievej, vejareal 85121 10 G 574 0 0

Sophielund 25 91121 7 HG 8.137 16.800.000 4.677.000

Sophielund 88 B          447 7HY 0 8.700.000 2.159.500

Sophienbergvej 19,  

areal med NESA transformator      47351 2 AN 181 0 0

Stadion Allè 3, Hørsholm Idrætspark       47947 4 BM 2.506 939.800 939.800

Stadion Allè 4, Æblegården 67018 4 CN 3.968 7.300.000 5.223.400

Stadion Allè 5, Hørsholm Idrætspark          47955 4 BZ 113.897 96.000.000 25.431.900

Stadion Allè 8-12, Vallerød-skolen         47998 4 CH 35.761 123.000.000 21.456.600

Stampevej 5, beboelse           65643 10 ID 707 2.200.000 1.293.000

Stampevej 7, beboelse            65635 10 IC 739 2.200.000 1.296.500

Stampevej 10, Slusen           48153 24 A 1.694 2.550.000 1.920.900

Stampevej 19, beboelse           48218 98 BR 1.308 4.050.000 1.952.500

Ulvemosen 5, Ulvemosehuset  

(Vurderes sammen med Vestre Stationsvej) 81042  0 0 0

Ulvemosen 7,  

parkeringsareal for børneinstitionen          52460 2 Z 730 0 0

Usserød Kongevej 45, Gyngehesten 53580 2 i 2.445 5.050.000 2.376.500

Øvrige oversigter og redegørelser

     

Beliggenhed – anvendelse Ejendoms 
nummer

Matrikel 
nummer

Areal (m2) Ejendoms-værdi 
(kr.)

Heraf 
grundværdi (kr.)   
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Usserød kongevej 102, sygehusgrunden 54110  57.873 221.000.000 33.694.800

Usserød Kongevej 153, vejareal 54390 128 B 452 0 0

Vallerødgade 23, ubebygget areal        66062 48 777 0 0

Vallerødgade, gadekær 78907 39 9.086 0 0

Ved Møllen 10, Hørsholm Mølle          15085 93 1.572 5.000.000 1.573.600

Vestre Stationsvej 12, Fritidshuset  54749 3 io 4.150 17.800.000 3.320.000

Østre Stationsvej 1 A, Rungsted Skole   58655 3 OT 31.294 65.000.000 18.776.400

Ådalsparkvej 2, Det Nye Rådhus         65937 9 DK 34.834 119.000.000 20.900.400

Ådalsvej 52, Materielgården  

– Brandstation          59783 15 B 18.031 51.000.000 10.818.600

Ådalsvej, grønt areal            90613 17 F 1.808 0 0

     

Beliggenhed – anvendelse Ejendoms 
nummer

Matrikel 
nummer

Areal (m2) Ejendoms-værdi 
(kr.)

Heraf 
grundværdi (kr.)   
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Noter
Noter





Ådalsparkvej 2 · 2970 Hørsholm

Tlf. 4849 0000 · Fax 4849 1061

kommunen@horsholm.dk · www.horsholm.dk

Helhedsplanen indeholder kommunal bestyrelsens visioner og mål. 
Visionerne er billeder af fremti den, og målene beskriver de konkrete akti viteter, som kommunalbestyrelsen 
ønsker at sætt e i værk. Helhedsplanen er et strategisk redskab, der koordinerer og prioriterer kommunens 
akti viteter. Helhedsplanen bygger på en tæt integrati on af planlægning, økonomi og handling. 
Helhedsplanen revideres løbende på grund af udviklingen i samfundet, nye behov, der skal opfyldes, eller 
ideer, som kommunalbestyrelsen ønsker at realisere. 

Helhedsplanen består af fi re dokumenter:
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