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Det handler om dig
Hørsholm Kommunes budget 2017-2020

Fælles rammer for 
kultur- og fritidsliv
Fuglsanghus skal rumme  
flere aktiviteter, mens andre  
bygninger sælges

Hørsholm Kommune ønsker at  
sikre, at vores bygninger udnyttes 
optimalt og så vidt muligt er  
i brug hver time alle ugens dage 
hele året rundt. Det er blevet 
besluttet, at kommunens udstil-
lingshus, Fuglsanghus, skal bevares 
og bruges smartere, hvorimod 2 
andre huse skal gøres klar til salg. 
De aktiviteter, som har til huse i 
disse bygninger, skal genplaceres  
i andre omgivelser, og brugerne skal 
være med til at forme resultaterne. 
De nye omgivelser kan eksempelvis 
være på skoler, i Idrætsparken, insti-
tutioner og plejecentre.

Fremtidens
rådhus
Et fremtidens rådhus med 
moderne borgerfaciliteter

Hørsholm Kommune kan opnå en 
driftsbesparelse på knap 5 mio. 
kr. om året ved at etablere mere 
effektive rammer for rådhuset. 
Lige nu undersøges flere forskellige 
placeringsmuligheder i byen.

’Velfærd frem for mursten’ 
– en vigtig del af budgetaftalen for 2017

Sammenhængende børneliv 0-18 år
Antallet af 0. klasser skal  
passe til det faktiske elevtal

Grundet et faldende antal børn i kom-
munen, er det besluttet, at Hørsholm 
Kommune fremadrettet opretter ti 0. 
klasser, ligesom det var tilfældet for 
skoleåret 2016/17. Klassekvotienten 
overholdes, hvilket betyder, at der fort-
sat vil være ca. 21-22 børn i hver af de 
kommende 0. klasser. Vores folkeskoler 
ligger helt i top i Danmark, og vi fast-
holder både fokus på trivsel og faglig-
hed samtidig med, at der effektiviseres.

Sammenhængende læringsmiljøer 
mellem dagtilbud og skole

Udviklings- og investeringsstrategien 
’Velfærd frem for mursten’ handler om 
at prioritere kernevelfærden frem for 
unødige udgifter til drift af bygninger. 

Der ligger et stort potentiale i at 
udnytte kommunens kvadratmeter 
smartere. Strategien gennemføres 
på børneområdet, kultur- og fritids-
området og rådhuset, og indsatsen 
udgør en fremtrædende del af bud-
getaftalen for 2017. Involvering er et 
væsentligt element i at nå frem til de 

De næste par år arbejder kom-
munen med at skabe sammen-
hængende læringsmiljøer mellem 
dagtilbud og skoler. I den sammen-
hæng undersøger vi muligheden 
for at etablere en ny og større 
institution ved Rungsted Skole.  
Hvis det besluttes at bygge en stor 
integreret institution, vil der lægges 
vægt på børnenes behov, f.eks. ved 
at lave små universer og hygge-
kroge i de større bygninger og sikre 
muligheder for læring i moderne 
omgivelser.

bedste resultater, og borgere og 
brugere involveres undervejs i hele 
processen.

Mød os på facebook

Du kan følge udviklingen af ’Velfærd 
frem for mursten’ på facebook – 
søg på’ velfærd frem for mursten’. 
Her svarer kommunen på spørgs-
mål og henvendelser, der vedrører 
’Velfærd frem for mursten’.

  Kære borger   i  
Hørsholm     Kommune
Jeg er rigtig tilfreds med, at det er 
en enig Kommunalbestyrelse, der 
står bag budgettet og den indgåede 
budgetaftale. 
Det har været vanskelige budgetfor-
handlinger, hvor de nemme løsninger 
ikke stod i kø. Den bundne opgave var 
at finde 30 mio. kr. på driftsbudgettet, 
så vi kunne fastholde balance mellem 
indtægter og udgifter.

Kernevelfærd via effektiviseringer
Budget 2017 er økonomisk stramt, 
men samtidig perspektivrigt. Vi har i 
år fået sat handling bag udviklings- og 
investeringsstrategien ’Velfærd frem 
for mursten’, der fokuserer på færre, 
men tidssvarende og energieffektive 
kvadratmeter.

Effektive og kloge kommunale kvadrat-
meter, der kan fremtidssikre Hørsholm 
og gøre det muligt i de kommende år at 
prioritere børnefamilier og ældrepleje.

Vores politiske ansvar
Siden 2012 er der kun 4 kommuner i 
Danmark, som har holdt strammere 
snor i serviceudgifterne, end vi har i 
Hørsholm. Når det igen i år har været 
nødvendigt at spænde livremmen ind 
skyldes det derfor ikke at udgifterne er 
løbet løbsk – tværtimod.
Det skyldes primært, at Hørsholm 
Kommunes indtægtsgrundlag har 
været under pres:
•  Skatteindtægterne fra både borgere 

og virksomheder har udviklet sig 
mindre gunstigt end forventet.

•  Folketinget har besluttet, at kom-
muner som Hørsholm frem over skal 
aflevere endnu flere af vores skatte-
kroner i udligning til resten af landet.

  
Vi kunne være fristet til at udskyde de 
svære beslutninger. Men vi har ønsket 
at udvise rettidig omhu og budget-
lægge ud fra den virkelighed, som vi 
står over for. Det mener vi er at tage 
politisk ansvar, tage hånd om nuti-
den og økonomisk ruste Hørsholm til 
fremtiden.  

Morten Slotved
Borgmester



Hørsholm Kommune  
køber gadelamperne 
af DONG
I dag er det både DONG, der ejer 
og vedligeholder alle gadelam-
per i Hørsholm Kommune mod 
betaling af et årligt abon-
nement. Men ligesom mange 
andre kommuner, er vi nu 
ved at købe gadebelysningen. 
Hørsholm Kommune ønsker 
nemlig at undersøge, om ved-
ligeholdelsen af gadelamperne 
kan løses på en sådan måde, at 
kommunen opnår besparelser 
både på drift og nye anlæg. 
Hørsholm Kommune forventer 
at have overtaget alle belys-
ningsanlæg i 2020, hvorefter  
vi beder markedet om at melde  
ind på opgaven.

Tiltrængt forskønnelse  
af Usserød Kongevej
Usserød Kongevej udgør en af hovednerverne i byen og ”mødet med 
Hørsholm”. Hørsholm Kommune ønsker at give Kongevejen et tiltrængt  
kvalitetsløft med nye vejbelægninger, ny beplantning samt andre tiltag  
som forbedrer bylivet. Der er afsat i alt 17 mio. kr. fordelt henover årene 
2017 - 2020.

Det er bl.a. tanken, at der skal være en grøn allé med ny beplantning,  
som går mellem Hørsholm Kirke og Hospitalsgrunden. 

Ambitiøs satsning  
på psykisk sundhed
Hørsholm Kommune ønsker sunde 
borgere. Også når det gælder psykisk 
sundhed. Derfor sætter kommunen en 
række projekter i gang, der skal fore-
bygge psykisk mistrivsel og give bedre 
hjælp til de Hørsholm-borgere, der 
allerede har en psykisk lidelse. Mange 
af projekterne har fokus på at hjælpe 
børn og unge, som i stigende grad slås 
med problemer som angst og stress. 

Det betyder f.eks., at børn og unge 
fremover vil kunne få angstbehandling, 
og at skilsmissebørn vil kunne deltage i 
samtalegrupper på de fire folkeskoler. 
Forældre, der er bekymrede for deres 
barns trivsel eller udvikling, vil kunne få 
rådgivning af en psykolog.
 
Som en del af satsningen vil Hørsholms 
borgere også fremover kunne ringe til 

en psykiatrisk akuttelefon, hvis de eller 
deres pårørende er i akut psykisk krise. 
Og sårbare ældre vil blive screenet og 
hjulpet i behandling, hvis de viser tegn 
på depression. 

Udover tiltag mod psykisk mistrivsel 

indeholder den nye sundhedspakke 
også en sundhedsplejetelefon, hvor 
småbørnsforældre kan få gode råd  
om de mindstes sygdom. Samtidig er 
det besluttet at fortsætte forældre- 
kurset ’Familieiværksætterne’  
til førstegangsfamilier. 

Tilbud efter skoletid til 
børn og unge i Hørsholm
SFO til elever i 0. til 5. klasse 
Der er SFO på alle fire folkeskoler 
i Hørsholm med fokus på sociale 
og pædagogiske aktiviteter til hele 
aldersgruppen.

Forældre betaler 1.806 kr. pr. barn  
pr. måned i 2016.

Ungdomsklub til elever  
fra 6. klasse til og med 18 år
Alle, der går i 6. klasse til og med  
det år, hvor den unge fylder 18 år, 
kan benytte sig af ungdomsskolens 
holdtilbud og ungdomsklub.

Undervisningen er gratis.

Skolefritidsordning 
og ungdomsklub
Fra 2017 tilbyder Hørsholm 
Kommune skolefritidsordning 
(SFO) for elever i 0.-5. klasse. 
Bemandingen i SFO’en øges for 
4. og 5. klasse med henblik på at 
lave flere sociale og pædagogi-
ske aktiviteter.

Elever fra 6.-9. klasse får 
mulighed for at gå i ungdoms-
klub i Hørsholm Ungdomsskole 
sammen med andre unge i 
kommunen. Her kan de få en 
bred vifte af undervisningshold 
og fag, for eksempel sport og 
motion, trafikskole, kreative fag, 
skolefag og rejser.

Klimavenlig og  
førerløs shuttlebus
Som led i arbejdet med at udvikle en 
klimavenlig, innovativ og fremsynet 
kommune, undersøger Hørsholm 
Kommune perspektiverne i at etab-
lere en el-drevet, førerløs shuttlebus. 
En rute kunne for eksempel strække 
sig fra Hospitalsgrunden via Usserød 
Kongevej, langs Rungstedvej og ned til 
Havnen og tilbage igen. 

I Danmark er det endnu ikke muligt at 
slippe førerløse køretøjer løs i trafik-
ken, men udviklingen på dette område 
går rivende stærkt, og flere forskellige 
løsninger ses allerede i andre europæi-
ske lande og USA. Der er derfor afsat et 
mindre beløb til en første vurdering af 
muligheder af en sådan løsning. 

Administrative 
effektiviseringer
For at skabe rum og hænder til at 
prioritere den borgernære kernevel-
færd, reducerer kommunen admini-
strationsudgifterne med 3,8 mio. kr. 
årligt svarende til nedlæggelse af 8-9 
fuldtidsstillinger.

Det skal bl.a. lykkes ved i dagligdagen 
at være på forkant med brugen af 
intelligente og moderne IT-løsninger. 
Eksempelvis udnytte de muligheder 
som apps og smartphones giver for 
enkle og smidige sagsgange.

Desuden er det planen at etablere 
administrative fællesskaber på f.eks. 
skole- og ældreområdet, så vi både 
høster de økonomiske stordriftsfordele 
og samtidig får flere specialistfunktio-
ner, der kan understøtte vores institu-
tioner med hurtig og kvalificeret hjælp.



Åstedet: Fristed 
for psykisk sårbare 
bevares
”Det er et frirum i hverdagen. Her lærer 
vi at omgås med andre – noget som er 
svært for mange. Og vi kan få hjælp til 
vores problemer – f.eks. i stemmehø-
regruppen eller hos en socialrådgiver”. 
Sådan beskriver en Hørsholm-borger 
Værestedet ’Åstedet’ for sindslidende, 
som i årets budget støttes økono-
misk. Det sker efter, at Fredensborg 
Kommune har trukket sig ud af sam-
arbejdet, og ’Åstedet’ stod til at måtte 
lukke halvdelen af ugen. Med den nye 
bevilling vil der fortsat være åbent fem 
af ugens dage mod de syv nuværende. 

Sindslidende borgere vil også i frem-
tiden kunne komme ind fra gaden 
og spise en god, billig frokost, få en 
snak med personalet eller deltage i 
idrætsaktiviteter, udflugter eller bruge 
internetcaféen. 

Demens:  
Hurtigere adgang til aflastning

Demens er stadig på dagsordenen i 
Hørsholm, og der arbejdes kontinu-
erligt med opgaven på forskellige 
områder.

Kommunalbestyrelsen har i budget 
2017-2020 prioriteret en ekstra 
aflastningsplads på plejeboligerne 
Sophielund. Boligen skal benyttes 
til aflastningsophold, når en hjem-
meboende borger med en demens-
sygdom og dennes pårørende har 
behov for aflastning i en kortere 
periode.

Kommunen har allerede i dag én 
aflastningsplads på plejeboligerne 
Sophielund. Med to aflastningsplad-
ser forkortes ventetiden på aflast-
ning for demensramte familier. 

Finansieringen af pladsen opnås 
dels ved at ændre en plejebolig til 
en aflastningsbolig dels ved at redu-
cere behovet for hjemmepleje. 

Vigtig viden om demens  
– også i 2017
Kommunen arbejder hele tiden på 
at oplyse om sygdommen. Siden 
2014 har der hvert år været afholdt 
oplægsaftener og arrangementer 
omkring demens med stor succes. I 
2016 har de to afholdte temaefter-
middage været besøgt af tilsam-
men over 100 borgere, og der er 
afsat midler til oplæg igen i 2017. 
Kommunen har også haft succes 
med at invitere til erindringsdans, 
hvilket ligeledes er prioriteret i 
2017. 

Investeringer i fremtidens idrætsliv
I budgetaftalen besluttede aftale-
parterne at afsætte 38 mio. kr. i en 
pulje, som skal benyttes til generelle 
investeringer i Idrætsparken og på 
idrætsområdet i øvrigt. Hørsholm 
Kommune skal sammen med 
Idrætsrådet udvikle nye rammer 

og klubhusfaciliteter til brug for 
Hørsholm Usserød Idrætsklub og de 
øvrige udendørsidrætter. Tiltaget 
skal være med til at profilere 
Hørsholm som sportens by og som 
en kommune med moderne og 
attraktive idrætsfaciliteter.

Hele Hørsholms 
kulturdag
Fra 2017 vil Kulturdagen i Hørsholm 
favne endnu bredere, end den har  
gjort hidtil. 

Intentionen er, at frivillige, erhvervsli-
vet, sponsorer, Karen Blixen Museet, 
foreninger og lokale ildsjæle sammen 
med Hørsholm Kommune, skaber en 
kulturdag, der involverer hele byen. 
Kommunalbestyrelsen har tilført 
165.000 kr. årligt, fra 2017 og frem, 
til det eksisterende budget, som nu 
samlet set er på knap 500.000 kr. 
Således kan Kulturdagen 2017 byde 
på et nyt koncept, hvor frivillighed og 
lokal forankring er bærende elementer. 
Kulturdagen skal være en fest, hvor 
fællesskabet hyldes, og hvor borgerne 
får mulighed for at se deres by i et helt 
nyt perspektiv.

Flere får hjælp til selvhjælp i hjemmeplejen
De seneste par år har borgere i Hørsholm Kommune modtaget træning og vejled-
ning i dagligdagens gøremål som en del af hjemmeplejen. Det har været en succes, 
og fra 2017 bliver indsatsen bredt ud. Som noget nyt kan borgere fra 1. februar 
2017 få et intensivt forløb på ca. 8 uger, hvor der er fokus på at blive mere selvhjul-
pen. Det handler om at skabe øget livskvalitet i borgerens hverdag.  
 



I resultatopgørelsen kan du se, hvordan Hørsholm 
Kommune forventer at bruge pengene i 2017 og 
de tre efterfølgende år.
Hørsholm Kommune forventer et samlet driftsbudget på 1.357 mio.  
kr. i 2017.

Vi forventer indtægter på netto 1.433 mio. kr. fordelt med skatteindtægter 
på 1.940 mio. kr. fratrukket udgiften til tilskud og udligning på 507 mio. kr. 
samt en renteindtægt på ca. 1,2 mio. kr.

Budgettet på anlægsområdet udgør 99 mio. kr. i 2017.

Hørsholm Kommune kalkulerer forsat ikke med jordsalg som 
finansieringsmulighed.

Budgettet i tal

Udgiver Hørsholm Kommune
Oplag 33.000
Redaktion Center for Økonomi og 
Personale ope-post@horsholm.dk
Ansvarshavende Thomas Rafn
Design og produktion OPENING

Få mere at vide på 
horsholm.dk/budget.
Her kan du læse budgetaftalen 
2017-2020 og se budgettet i tal.

Ådalsparkvej 2 
2970 Hørsholm Kommune
Tlf. 4849 0000
kommunen@horsholm.dk  
horsholm.dk

 
   
 Takster 2017   

Gældende pr. 01.01.2017*  2017

Renovationsafgift  Kr.

Alle husstande skal betale fast gebyr. Gebyret skal tillægges prisen på sække  

og container. Det faste gebyr dækker grundgebyr for husholdninger, farligt affald  

og containerplads 1.502

Dagrenovation 110 l sæk, ekskl. fast gebyr 1.325

Sommerrenovation 50 % af 110 l sæk, ekskl. fast gebyr 663

 

Børn og Unge 

Førskolebørn: 

Dagpleje 3.025

Vuggestue, heltid 3.110

Børnehave, heltid 1.555

Skovbørnehaven Koglerne: 1.550

Madordninger er 100% forældrebetalte. Taksterne bliver udmeldt særskilt. 

SFO: fra 0. - til 5. klasse med daglig åbningstid mellem Kl. 7.00-8.00  samt fra  

skoletids ophør til kl. 17.00  1.806

Tidlig SFO (kommende børnehaveklasser)(1.5. - 31.7.) 1.806

 

Madordning for pensionister 

Hovedret med eller uden udbringning pr. portion 52

Hovedret + biret med udbringning pr. portion 59

Madpakke, 2 halve 18

Madpakke, 3 halve 25

 

Billet til svømme- og skøjtehal 

Børn: 

Enkeltbillet 20

Rabatkort, 10 besøg 165

Årskort 990

 

Voksne: 

Enkeltbillet 40

Rabatkort, 5 besøg 165

Årskort 1.980

 

Pensionister: 

Enkelbillet 20

Rabatkort, 10 besøg 165

Årskort 990

Kassebeholdning
Hørsholm Kommune forventer at 
bruge 3,7 mio. kr. af kassebehold-
ningen i perioden 2017-2020.

Det vil give kommunen en gennem- 
snitlig kassebeholdning på ca. 71,4 
mio. kr. ved udgangen af 2020.

Det er en solid kassebeholdning, 
men der vil stadig være behov 
for at holde fokus på en stram 
økonomistyring.

Driftsudgifter i alt 1.357 mio. kr.
Kommunens samlede driftsudgifter udgør 1.357 
mio. kr. og hovedparten ligger hos de udvalg, 
der varetager skole- og ældreområderne.

Miljø- og	Planlægningsudvalget	57	mio.	kr.

Børne- og	Skoleudvalget	359	mio.	kr.

Social- og	Seniorudvalget	391	mio.	kr.

Sundhedsudvalget	130	mio.	kr.

Sport-,	 Fritid- og	Kulturudvalget	 43	mio.	kr.

Erhvervs- og	Beskæftigelsesudvalget	135	mio.	kr.

Økonomiudvalget	242	mio.	kr.

Pr. udvalg
Hvordan fordeler kommunens driftsudgifter sig?

Miljø- og Planlægningsudvalget 57 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget 359 mio. kr.

Social- og Seniorudvalget 391 mio. kr.

Sundhedsudvalget 130 mio. kr.

Sport-, Fritid- og Kultur udvalget 43 mio. kr.

Erhvervs- og Beskæftig elsesudvalget 135 mio. kr.

Økonomiudvalget 242 mio. kr.

Resultatopgørelse 2017 – 2020    

1.000 kr., (- for indtægter) 2017 2018 2019 2020

  

    Tilskud og udligning 506.952 565.778 609.090 657.864

Skat, tilskud og udligning og renter i alt -1.433.127 -1.450.592 -1.478.385 -1.506.588

    Driftsudgifter i alt 1.357.400 1.388.290 1.420.518 1.457.034

    Anlægsudgifter i alt 99.028 63.696 27.738 46.282

Drifts- og anlægsudgifter 1.456.428 1.451.986 1.448.256 1.503.316

Resultat af finansiering 8.863 4.943 13.943 3.943

Kasseopbygning (-) / kassetræk (+) 31.132 5.203 -17.427 -679

Gns. kassebeholdning – Skattefinansieret 75.100 52.300 52.800 71.400


