
2016 var året, hvor Hørsholm Kommune ombyggede og udvidede tandlægekli-
nikken på Vallerødskolen, så hele den kommunale tandpleje kunne samles i én 
stor og fælles klinik. Klinikken afløste de tidligere tre kommunale tandklinikker, 
som lukkede ned i løbet af 2016. 

Med en samlet kommunal tandpleje udnyttes ressourcerne bedre, så der kan 
høstes en effektiviseringsgevinst. Samtidig styrker den nye fælles klinik det 
faglige fællesskab i tandplejen ved at samle alle kommunens kompetencer 
under ét tag. Endelig er den nye organisering et udtryk for, at børn i dag har 
brug for at gå til tandlæge langt sjældnere, fordi deres tandsundhed er blevet 
bedre gennem årene. 

Vallerødskolen ligger på Stadion Allé 12, 2960 Rungsted Kyst, og der er gode 
busforbindelser til skolen. Klinikken har åbent alle hverdage.

Ny samlet klinik styrker  
Hørsholms kommunale tandpleje
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Det handler om dig

Regnskab 2016
Hørsholm Kommunes regnskab 2016 
er præget af et højt aktivitetsniveau, 
både når det gælder nyinvesteringer 
og driften af de daglige borgerrettede 
serviceydelser. I 2016 er der således 
gennemført anlægsinvesteringer for 
103 mio. kr., ligesom det har kostet  
1,3 mia. kr. at drive vores skoler, dag-
institutioner, plejehjem, hjemmepleje, 
idrætsanlæg m.fl.

På de kommende sider kan du læse om 
nogle af de initiativer, der blev igangsat 
og gennemført i 2016, hvoraf nogle 
fortsætter i de kommende år.

Få mere at vide på www.horsholm.dk/
regnskab. Her kan du læse regnskabs-
beretningen og se regnskabet i tal.

Hørsholm Kommunes regnskab 2016

Hvert år måles og sammenlignes karak-
tergennemsnittet for afgangsprøver i 9. 
klasse samt trivslen blandt alle landets 
skoleelever. I skoleåret 2015/2016 er fol-
keskolerne i Hørsholm placeret helt i top 
på en førsteplads på landsplan i begge 

målinger. Det er et utroligt flot resultat, 
som vidner om, at lærere og pædagoger i 
Hørsholm Kommune lykkes med at skabe 
rigtig gode vilkår og rammer for, at kom-
munens børn lykkes og får det bedste ud 
af deres potentialer.

Folkeskolerne i Hørsholm er gode

Foto: Modul Foto

Strategisk byudvikling  
til glæde for hele byen 
– udvikling af Hospitalsgrunden
Hørsholm Kommunalbestyrelse har 
store ambitioner for udviklingen af 
Hospitalsgrunden. Det nye centralt belig-
gende boligområde skal bl.a. være med 
til at tiltrække nye Hørsholmborgere. Tre 
af Nordeuropas bedste arkitektteams er 
henover sommeren 2016 kommet med 
forslag til udvikling af området. I slutnin-
gen af 2016 lagde Kommunalbestyrelsen 
sig fast på hvilke elementer, der skal 
danne grundlag for en ny bebyggelse.

Udviklingsplanen for Hospitalsgrunden 
bygger på en naturbaseret byudvikling, 
hvor klimaløsninger og landskabelige ele-
menter er i centrum. Området kommer 

til at bestå af en variation af rækkehuse, 
etagehuse og punkthuse, som bliver 
attraktive både for børnefamilien, den 
internationale familie, unge og seniorer.

Når nedrivningen af de eksisterende  
bygninger på grunden er afsluttet, 
kommer området til at stå som et grønt 
område – muligvis med midlertidige 
aktiviteter – i minimum et år. Grunden 
kommer i udbud i efteråret 2017, og det 
første spadestik til en ny bebyggelse 
forventes at ske i sommeren 2018. 

Kommunalbestyrelsens ambition er  
en færdig ny bydel i 2025. 



  Kære borger   i  
Hørsholm     Kommune
Vi er alle en del af kommunen
Kommunens regnskab for 2016 viser sort 
på hvidt, hvordan det er gået med økono-
mien i årets løb. Hvad har vi brugt pengene 
på, og hvor kommer pengene fra? Men 
bag de tørre tal gemmer sig mange små og 
store historier og oplevelser fra hverdagen 
i Hørsholm, som på den ene eller anden 
måde har betydning for alle borgere i vores 
kommune.  Det kan eksempelvis være som 
forældre, skoleelev, hjemmehjælpsmodta-
ger, boligejer, ledig, pårørende eller frivillig 
idrætsleder. 

Det er derfor afgørende for rigtig mange 
borgeres livskvalitet, at vi som kommune 
lykkes med at levere god service, er i 
øjenhøjde med borgerne og har blik for 
at fremtidssikre kommunen. Vi er politisk 
meget bevidste om, at det er et ansvar, der 
forpligter, og at vi skylder at forvalte skat-
teborgernes penge på ordentlig vis.

Fremtidens Hørsholm
2016 var også året, hvor vi søsatte en række 
projekter, der skal fremtidssikre Hørsholm 
som en attraktiv kommune for nuvæ-
rende borgere og tilflyttere. Vi har bl.a. 
givet kultur- og fritidsområdet et tiltrængt 
løft, ligesom vi har fået lagt grundstenene 
til et nyt og ambitiøst boligområde på 
Hospitalsgrunden.

Økonomisk omtanke
2016 viste, at der fortsat er styr på kom-
munens husholdningsbudget. Budgettet 
blev overholdt, og vi har fastholdt en stram 
udgiftsstyring, hvor hver en krone er blevet 
vendt. 

De seneste 4 år har vi reduceret vores drifts-
udgifter med 12 procent, hvilket kun ganske 
få kommuner har gennemført i tilsvarende 
målestok. Det har været en nødvendighed 
for at få pengene til at passe, da vi bl.a. har 
været udfordret af stagnerende skatteind-
tægter og øget kommunal udligning. 

Christiansborg har besluttet at give udlig-
ningsskruen endnu et hak, så veldrevne 
kommuner som Hørsholm skal aflevere 
endnu flere skattekroner til resten af landet. 
Også i 2017 må vi derfor forvente pres på 
budgettet med krav om, at alle nye initiati-
ver og tiltag finansieres krone for krone.

Med en samarbejdende og resultatoriente-
ret kommunalbestyrelse ser jeg dog fortrøst-
ningsfuldt på fremtiden og er overbevist om, 
at vi også fremover kan finde løsninger og 
veje, der tager hånd om nutiden og ruster  
os til fremtiden. 

Morten Slotved
Borgmester

Mere tid til at svømme
I budgetaftalen blev det besluttet at udvide den offentlige åbningstid 
i svømmehallen efter ønske fra borgerne, herunder særligt familier. 
Ønsket er blevet opfyldt og har medført, at svømmehallen nu har 
udvidet åbningstiden for offentligheden på 12 helligdage og en uge 
i sommerferien. Samlet set betyder det et øget besøgstal på 4000 
borgere, fordelt over ca. 100 timer.

Svømmehallen oplever, at størstedelen af besøgene i den udvidede 
åbningstid er børnefamilier og ældre medborgere. Man kan læse 
mere om svømmehallens tilbud og faciliteter på svømmehallens 
hjemmeside.

Renovering af Hørsholm Mølle
Hørsholm Kommune har i 2016 gennemført en større renovering af Hørsholm Mølle.

Hørsholm Kommune har ejet Hørsholm Mølle siden 1988. Den 8-kantede hollændermølle fra 1890 har gennemgået 
en tiltrængt renovering henover efteråret før vinterens komme. 

Møllen åbner for den nye sæson den 6. maj 2017 for besøgende. 

Med baggrund i erfaringer med tidligere 
tværgående indsatser i kommunen samt 
viljen til at tænke nyt blev det nye Ungehus 
i Ådalsparken den 15. august 2016 en 
realitet.

En gruppe udsatte unge var i sommeren 
2016 selv med til at istandsætte, indrette 
og tage det nye ungehus i brug. Ungehuset 
er bl.a. et sted, hvor udsatte unge kan 
mødes og være i daglig kontakt med 
voksne på tværs af fagligheder, der hjælper 
de unge på ret kurs i livet. Derudover vil 
der være mulighed for uddannelsesvejled-
ning og anden specifik rådgivning – både i 
dag- og aftentimerne.

For mange af de unges vedkommende 
handler det om at genopdage deres per-
sonlige og faglige kompetencer, dette gøres 
både igennem individuelle samtaler, men 
også gennem ”Ung i Hørsholm” lærings-
akademi, som efter planen skal afholdes 
2–3 gange årligt.

For ledige unge er et af fokusområderne, 
at de kommer i brobygningsforløb på 
Erhvervsskolen Nordsjælland. Formålet 
med et brobygningsforløb er, at så mange 
unge som muligt kommer i gang med en 
uddannelse.

Ungehuset etableres i en toårig projektpe-
riode med en kommunal tværgående ind-
sats, som bl.a. skal forebygge kriminalitet.

Nyt ungehus  
i Ådalsparken



Hørsholm 
Kommune 
skaffer flygt-
ninge tættere 
på arbejds-
markedet
Hørsholm Kommune er ifølge nyheds-
brevet Agenda næstbedst i landet til at 
få flygtninge og familiesammenførte i 
virksomhedspraktik og løntilskudsjob.

Virksomhedspraktik og løntilskudsjob er 
en god måde for flygtninge at få foden 
indenfor på det danske arbejdsmarked 
og er derfor et godt trin på vejen til et 
ordinært job.

Ifølge en opgørelse fra januar 2017 havde 
Hørsholm Kommune 151 flygtninge og 
familiesammenførte boende indenfor 
en 3-årig integrationsperiode. Ud af 
disse er 42 personer i enten arbejde 
eller uddannelse, mens resten er i gang 
med andre beskæftigelsesfremmende 
aktiviteter, såsom i løntilskud eller 
virksomhedspraktik. 

Flere unge flygtninge starter på heldags-
skole, hvor de bl.a. lærer dansk og mate-
matik og også er i praktik noget af tiden. 
Formålet er at gøre de unge flygtninge 
klar til enten at komme i job eller tage en 
uddannelse på helt almindelige vilkår.

Som en del af samarbejdet omkring Usserød Å er der 
blevet udført et klimatilpasningsprojekt, hvor Usserød Å 
krydser Mortenstrupvej. Det samlede anlæg har kostet ca. 
3,5 mio. kr.

Projektet, som omfatter etablering af en sluse og en 
vådeng, medfører, at risikoen for oversvømmelser fra 
Usserød Å er reduceret betragteligt – til at ville ske mindre 
end én gang hvert hundrede år. 

Slusen styres i forhold til vandstanden i Stampedammen 
og forventes kun at være aktiv få gange om året, når vand-
standen i Stampedammen nærmer sig det kritiske niveau, 
hvor beboelse er i fare for at blive oversvømmet. Den nye 
sluse samstyres med slusen ved Sjælsø for at opnå maksi-
mal effekt ved truende ekstremregn.

Anlægget er etableret som et medfinansieringsprojekt i 
samarbejde med Hørsholm Vand ApS. Hørsholm Kommune 
har stået for etablering og har finansieret projektet via et 
20-årigt lån, som Hørsholm Vand ApS afdrager.

Udvidelse og fornyelse  
af skøjtehallen
I 2016 udvidede Hørsholm Kommune skøjtehallen 
med 576 m2 fordelt på to etager. Udvidelsen gjorde 
det muligt at opgradere hallens omklædningsrum, 
så hallen i dag rummer fire store omklædningsrum 
samt et omklædningsrum til eliten. Derudover blev 
skøjtehallen forsynet med to dommeromklædningsrum, 
separate toiletter til damer og herrer samt et særskilt 
handicaptoilet. Stueetagen fik forbedret adgangsforhold, 
og loungen blev udvidet til at kunne rumme 180 
spisende gæster. 

Dele af skøjtehallens el- og ventilationsinstallationer 
samt lydanlæg og måltavle er blevet fornyet. 
Skøjtehallens facader og tagkonstruktion er blevet 
efterisoleret, hvilket sikrer et lavere energiforbrug og 
ikke mindst et opdateret udseende.

Det gode 
seniorliv er vigtigt

Ingen oversvømmelser  
”de næste 100 år”

Hørsholm Kommune prioriterer det 
gode seniorliv. Målet er at skabe 
rammerne for, at borgere kan være 
herre i eget liv længst muligt.
 
I Hørsholm Kommune har vi fokus 
på at fastholde og udvikle borger-
nes sunde liv gennem en række 
aktiviteter for forskellige målgrup-
per af seniorer. I 2016 benyttede 
Kommunalbestyrelsen puljemidler 
fra værdighedspuljen til at sikre, at 
der blev skabt mulighed for flere 
varme hænder på kommunens 

plejecentre. Hørsholm Seniorråd fik 
puljemidler til seniorudflugten og 
til en aktiv senioruge med en række 
spændende foredrag for kommunens 
seniorer.

Fokus på musikalske oplevelser
Hørsholm Frivilligcenter og Selvhjælp 
fik igen mulighed for at iscene-
sætte en ny ”Musikalsk Potpourri” 
i Kulturhus Trommen med midler 
fra værdighedspuljen. Initiativet 
giver seniorer på 65 år og derover 
med bopæl i Hørsholm Kommune 

chancen for at få en musikalsk 
oplevelse ud over det sædvanlige. 
60 deltagende seniorer synger og 
danser sig gennem et potpourri af 
nye og gamle slagere. 

Kommunen har også tildelt puljemid-
ler til øget livskvalitet på plejecen-
trene til en musikalsk ældrestafet. 
Dagen blev afholdt på Breelteparken, 
hvor ca. 100 beboere fra alle fire 
plejecentre og fra ældreboligerne fik 
en musikalsk oplevelse.

Nyt ungehus  
i Ådalsparken
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 Mio kr.

Skatteindtægter  1.906

Bloktilskud  50

Renter, kurstab/gevinst           5

Udligningsbidrag  -526

Driftsudgifter  -1.345

Anlægsudgifter  -103

Årets resultat 2016    -13

Indtægter i alt: 1.906 mio. kr. 
Den største del af kommunens indtægter 
kommer fra indkomstskatterne, som  
udgør 83% af indtægterne.

Skatteindtægter
Hvorfra kom pengene?

Indkomstskat 1.582 mio. kr.

Selskabsskat 25 mio. kr.

Øvrige (dødsbo m.v.) 12 mio. kr.

Grundskyld 266 mio. kr.

Anden skat på fast ejendom 21 mio. kr

Driftsudgifter i alt: 1.345 mio. kr.
Hovedparten af driftsudgifterne ligger 
hos de udvalg, der varetager skole-  
og ældreområderne.

Driftsudgifter pr. udvalg
Hvad blev pengene brugt til?

Miljø- og Planlægningsudvalget 55 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget 369 mio. kr.

Social- og Seniorudvalget 393 mio. kr.

Sundhedsudvalget 120 mio. kr.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 42 mio. kr.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 131 mio. kr.

Økonomiudvalget 235 mio. kr.

Miljø- og	Planlægningsudvalget	55	mio.	kr. Børne- og	Skoleudvalget	369	mio.	kr. Social- og	Seniorudvalget	393	mio.	kr. Sundhedsudvalget	120	mio.	kr. Sport-,	Fritid- og	Kulturudvalget	42	mio.	kr. Erhvervs- og	Beskæftigelsesudvalget	131	mio.	kr. Økonomiudvalget	235	mio.	kr.

Top 5 listen over anlægsinvesteringer i 2016

Idrætsparken  23,8 mio. kr.1

Hospitalsgrunden  12,6 mio. kr.2

Havnerenovering  12,2 mio. kr.3

Fleksible sale Trommen  11,5 mio. kr.4

Ombygning af tandklinik  1,6 mio. kr.5

I budgetaftalen 2017-2020 er det aftalt at arbejde videre med udviklings- og 
investeringsstrategien ’Velfærd frem for mursten’, der har til formål at prioritere 
kernevelfærd frem for drift af bygninger. Vi skal have færre bygninger, vi skal 
vedligeholde, og vi skal bruge kvadratmeterne smartere, så lokaler ikke står tomme  
i lange perioder på en dag. 

I arbejdet lægges der stor vægt på involvering af borgere og brugere, så vi sikrer 
kvaliteten, når vi fremover skal deles om færre kvadratmeter.

På børneområdet skal der ske en tilpasning i antallet af 0. klasser, specialtilbud skal 
reorganiseres og samles, og der skal laves en model for mere sammenhængende 
børnemiljøer og større dagtilbud.

På kultur- og fritidsområdet skal der arbejdes med salg af en række bygninger.

Desuden skal der arbejdes med etablering af et nyt rådhus.

Velfærd frem for mursten

Udviklingen i den langfristede gæld pr. indbygger er faldet siden 2013. Ved udgangen af 2016  
ses dog stort set samme niveau som 2015. Ultimo 2016 var gælden 9.683 kr. pr. indbygger.

Udvikling i gæld 2013-2016 pr. indbygger
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