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Driftsudgifter i alt: 1.374 mio. kr. 
Kommunens samlede driftsudgifter  
udgør 1.374 mio. kr., og hovedparten 
ligger hos de udvalg, der varetager  
skole- og ældreområderne.

Miljø- og	Planlægningsudvalget	58	
mio.	kr.

Børne- og	Skoleudvalget	370	mio.	kr.

Social- og	Seniorudvalget	415	mio.	kr.

Sundhedsudvalget	130	mio.	kr.

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

Erhvervs- og	Beskæftigelsesudvalget	
136	mio.	kr.

Økonomiudvalget	221	mio.	kr.

Pr. udvalg
Hvordan fordeler kommunens driftsudgifter sig?

Miljø- og Planlægningsudvalget 58 mio. kr.
Børne- og Skoleudvalget 370 mio. kr.
Social- og Seniorudvalget 415 mio. kr.
Sundhedsudvalget 130 mio. kr.
Sport-, Fritid- og Kultur udvalget 43 mio. kr.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 136 mio. kr.
Økonomiudvalget 221 mio. kr.

 
Budget 2018 i tal
Hørsholm Kommune

Resultatopgørelse 2018 – 2021    

 1.000 kr., (- for indtægter) 2018 2019  2020 2021

  

    Skat og renter -2.075.597 -2.154.718 -2.233.493 -2.327.233

    Tilskud og udligning 606.566 668.977 717.823 778.000

Skat, tilskud og udligning og renter i alt -1.469.031 -1.485.741 -1.515.670 -1.549.233

    Driftsudgifter i alt 1.374.000 1.403.976 1.439.132 1.471.038

    Anlægsudgifter i alt 75.008 66.117 81.120 81.214

Drifts- og anlægsudgifter i alt 1.449.008 1.470.093 1.520.252 1.552.252

Resultat af finansiering 11.423 4.886 2.662 12.899

Kasseopbygning (-) / kassetræk (+) -8.600 -10.762 7.244 15.918

Gns. kassebeholdning – Skattefinansieret 81.217 91.687 103.381 95.503

 
   
 Takster 2018   

Gældende pr. 01.01.2018*  2018

*Du kan se alle kommunens takster på horsholm.dk.

Børn og Unge Hele kr.

Dagpleje 3.065

Vuggestue, heltid 3.155

Børnehave, heltid 1.575

Skovbørnehaven Koglerne: 1.575

Madordninger er 100% forældrebetalte. Taksterne bliver udmeldt særskilt. 

SFO 1: Kl. 7.00-8.00 + 12.00-17.00  1.830

SFO 2: fra 4. klasse, max. pr. måned.  993

Mini SFO 1.830

For SFO 1 og 2 er taksten beregnet over 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri. 

Madordning for pensionister: 

Hovedret med eller uden udbringning, pr. portion 53

Hovedret + biret med udbringning pr. portion 61

Madpakke, 2 halve 19

Madpakke, 3 halve 26

Billet til svømme- og skøjtehal: 

Børn og pensionister: 

Enkeltbillet 20

Rabatkort, 10 besøg 167

Årskort 1.003

Voksne: 

Enkeltbillet 41

Rabatkort, 5 besøg 167

Årskort 2.007

Kære borger i  
Hørsholm Kommune 
De senere års fokus på stram økonomisk 
styring har båret frugt. Hørsholm har en 
grundlæggende sund økonomi, hvilket 
har gjort det muligt for os at investere 
massivt i fremtidens Hørsholm – uden  
at sætte den økonomiske ansvarlighed 
over styr.

Investering i fremtidens Hørsholm
Jeg vil fremhæve to velfærdsområder, hvor 
vi markant har sat handling og penge bag 
vores ambitiøse investeringsdagsorden:

–  Vi tilfører ekstra midler til dagtilbuds-
området i en størrelsesorden, som 
vil gøre en forskel og kunne mærkes 
i dagplejen og på den enkelte stue i 
vores daginstitutioner.

–  I de kommende fire år er der afsat 
67 mio. kr. til udvikling af de fysiske 
læringsmiljøer på vores folkeskoler, der 
skal fastholde Hørsholms førerposition, 
både når det gælder elevernes faglig-
hed og trivsel.

Vores politiske ansvar
2018-budgettet er samtidig den 
 afgående kommunalbestyrelses sidste 
budgetmæssige fingeraftryk. Vi kan se 
tilbage på fire udfordrende år, hvor det 
har været nødvendigt at vende hver en 
krone og holde udgifterne i kort snor.

Jeg mener, at Kommunalbestyrelsen  
har udvist økonomisk ansvarlighed 
og rustet Hørsholm til fremtiden, 
hvilket  bl.a. kommer til udtrykt ved, at 
 kommunalbestyrelsen ved årsskiftet kan 
give depechen videre i form af et budget 
i balance.

Få mere at vide på horsholm.dk/budget. 
Her kan du læse budgetaftalen 2018-2021 
og se budgettet i tal.

 

Morten Slotved
Borgmester  

Kassebeholdning
Hørsholm kommune forventer  
at bruge 4 mio. kr. af kasse-
beholdningen i perioden 
2018-2021. 

Det vil give kommunen en 
 gennemsnitlig kassebeholdning 
på ca. 96 mio. kr. ved udgangen 
af 2021. 

Den er solid, men det vil stadig 
være nødvendigt at videreføre 
en stram økonomisk styring med 
fokus på balance mellem indtægter 
og udgifter.


