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Økonomisk resultat 

1.000 kr. (- betyder indtægter) 
Vedtaget 
budget 

Tillægs-

bevilling 
1) 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse 

Skattefinansieret område: 

- Skatter -1.938.868 0 -1.938.868 -1.939.416 -548

- Tilskud, udligning og refusion købsmoms 506.952 0 506.952 516.547 9.595 

- Driftsvirksomhed 1.357.400 9.507 1.366.907 1.347.426 -19.481

- Anlægsvirksomhed 99.030 -26.864 72.166 78.614 6.448 

- Renter, kurstab og kursgevinster -1.210 -174 -1.384 -177 1.207 

Skattefinansieret område, i alt 23.304 -17.531 5.773 2.994 -2.779

Brugerfinansieret område: 

- Driftsvirksomhed -1.032 0 -1.032 -3.784 -2.752

- Anlægsvirksomhed 0 0 0 0 0 

Brugerfinansieret område, i alt -1.032 0 -1.032 -3.784 -2.752

Årets resultat 22.272 -17.531 4.741 -790 -5.531

Finansieringsområdet: 

Lånoptagelse -5.080 -8.053 -13.133 -55.181 -42.047

Afdrag på lån 14.180 0 14.180 59.646 45.467 

Øvrige finansforskydninger -237 3.438 3.201 -30.127 -33.328

Finansieringsområdet, i alt 8.863 -4.615 4.248 -25.662 -29.908

Likvide aktiver: tilgang (-) anvendelse 
(+) 31.135 -22.146 8.989 -26.452 -35.439

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

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplaceringer

Årets resultat 

Årets resultat viser et overskud på 0,8 mio. kr. 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev der budgetteret med et underskud på 22,3 mio. kr., 
hvilket betyder, at resultatet er 23,1 mio. kr. bedre end forventet ved budgetvedtagelse.  

I forhold til det korrigerede budget er der i 2017 et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., hvilket primært 
skyldes forholdsvis lave driftsudgifter. 

Det skattefinansierede område 

Hovedparten af den kommunale virksomhed består i at servicere bor-

gerne - blandt meget andet med børnepasning, skolevæsen, 

ældrepleje, vedligeholdelse af vejnettet og udbud af kultur- og 

fritidstilbud. Til at dække udgifterne til disse mange aktiviteter 

opkræves skatter og for en række områder også en delvis bruger-

betaling. Denne del af kommunens virksomhed kaldes det skattefi-

nansierede område.  

Det brugerfinansierede område 

Den anden del af kommunens virksomhed er det brugerfinansierede 

område, som er 100 % brugerfinansieret. Det drejer sig om 

renovationen. Området skal balancere på sigt, men kan midlertidigt 

have over- eller underskud. 
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Indtægter: 

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

I 2017 har der været skatteindtægter på 1.939,4 mio. kr. og efter betaling af udligning, drifts- og 

anlægsudgifter er der et underskud på 3,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er 

regnskabsresultat 2,8 mio. kr. bedre end budgetlagt, hvilket primært kan henføres til et mindreforbrug 

på driften på 19,5 mio. kr. 

 

Det vedtagne driftsbudget er i løbet af året korrigeret og opjusteret med netto 9,5 mio. kr., som består af 

driftsoverførsler fra 2016 på 15,7 mio. kr. og nedjusteringer i forbindelse med budgetopfølgninger på i alt 

-6,2 mio. kr. 

 

Det vedtagne anlægsbudget er netto i løbet af året nedjusteret med i alt 26,9 mio. kr., som består af 

anlægsoverførsler fra 2016 på 10,1 mio. kr. og nedjusteringer i forbindelse med budgetopfølgninger på i 

alt -37,0 mio. kr., som bl.a. skyldes udskydelse af anlægsinvesteringer og budgetlægning af 

salgsindtægter fra ejendomssalg. 

 

På anlægssiden er der forbrugt 78,6 mio. kr. på bl.a. Idrætsparken, hospitalsgrunden, flygtningeboliger, 

energirenovering, vandafledningsprojekt, fleksible sale i kulturhus Trommen og Hannebjerg.  

Forbruget er 6,4 mio. kr. større end det korrigerede budget, hvilket skal ses i sammenhæng med 

afventende budgetlagte salgsindtægter fra ejendomssalg af Hannebjerg. 

 

Det brugerfinansierede område 

Det brugerfinansierede område havde i 2017 en nettoindtægt på 3,8 mio. kr. vedr. driften, hvilket er 2,8 

mio. kr. bedre end budgetlagt. 

 

Ultimo 2017 udgør tilgodehavendet 9,3 mio. kr. Ultimo 2016 var tilgodehavendet 5,5 mio. kr. 

 

 

Finansieringsområdet 

    

Kassebeholdningen  

Ved udgangen af 2017 havde kommunen en negativ kassebeholdning på 38,9 mio. kr., hvilket er 

ensbetydende med en kasseopbygning i løbet af året på 26,5 mio. kr.  Udviklingen i kassebeholdningen 

påvirkes af årets resultat og resultatet af de finansielle dispositioner. 

 

Kassebeholdningen er altid udtryk for et øjebliksbillede, da det er udefrakommende omstændigheder, der 

afgør, hvor stor kassebeholdningen er på en bestemt dag. For eksempel er kassebeholdningen i 

slutningen af en måned typisk forholdsvis lav, da der bliver udbetalt løn til medarbejderne, mens 

månedens skatteindtægter endnu ikke er kommet ind.  

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning er derfor et mere stabilt mål for kassebeholdningens størrelse, og 

beregnes som et løbende gennemsnit over de sidste 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning var 

ultimo 2017 på 58,5 mio. kr. 
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Lån og øvrige finansforskydninger   

Inkl. låneomlægning var der i regnskabsåret 2017 lånoptag på 55,2 mio. kr. Afdrag på lån udgjorde 59,7 

mio. kr., hvorfor kommunens gæld i 2017 blev nedbragt med 4,5 mio. kr. 
 
 

I mio. kr. 2017 

Låneramme -12,1 

Sammenlægning af lån til nyt lån -40,1 

Konvertering af lån -3,0 

 
Lånoptag 

 
-55,2 

Afdrag på lån 16,6 

Indfrielse af sammenlagte lån 40,1 

Indfrielse af konverterede lån 3,0 

Afdrag på lån 59,7 

Netto nedbringelse af gæld 4,5 

 
Kommunens samlede låneportefølje ultimo 2017 udgjorde 235,1 mio. kr.  

Øvrige finansforskydninger er et udtryk for bevægelserne i øvrige aktiv- og passivforhold, herunder 

kommunens tilgodehavender og kortfristet gæld og udgør -30,1 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 2017 til 2018 for i alt 24,9 mio. kr. Driftsoverførslerne er steget i forhold 

til driftsoverførslerne fra 2016/2017, som var 15,7 mio. kr.  

Anlægsoverførslerne fra 2017 til 2018 var på netto -6,7 mio. kr. Beløbet dækker over overførsel af 

positive restbudgetter fra uafsluttede anlægsprojekter; bl.a. Idrætsparken og veje og grønne områder på 

samlet 17,8 mio. kr., men også overførsel af negativt restbudget i forbindelse med afventende 

salgsindtægter fra ejendom på –24,5 mio. kr. 
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Regnskabspraksis  

 

 

Generelt 

Årsregnskabet er aflagt i henhold til gældende lovgivning. Årsregnskabet indeholder en række oversigter 

og redegørelser, 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 finansieringsoversigten, hvor forbruget på drifts-, 

anlægs- og kapitalposterne sammenlignes med afgivne bevillinger. I regnskabet indgår også udgifter og 

indtægter samt aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har 

driftsoverenskomst med.  

Kommunens regnskab er opstillet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. Det vil sige, at samtlige 

indtægter og udgifter vises samlet, således at regnskabet kan give overblik over kommunens finansielle 

situation og hvilke likviditetsmæssige forskydninger, årets aktiviteter har betydet.   

Periodisering 

Udgifter og indtægter er så vidt muligt henført til det regnskabsår, de vedrører. På grund af supple-

mentsperioden, der slutter ultimo 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, forebyggelse og pleje indenfor social- og ældreområdet, vedligeholdelse af veje og grønne 

områder samt kommunale bygninger. 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 statusba-

lance. 

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 budgetlægningen. Der fremhæves og 

kommenteres på de områder, hvor der har været væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og 

regnskabet. 

Værdiansættelse af aktier og andelsbeviser 
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Aktier og andelsbeviser værdiansættes efter indre værdis metode, som illustrerer kommunens relative 

ejerskab i forhold 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 overskud/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 selvbærende 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 pålideligt, og når aktivet har en værdi på 100.000 kr. eller derover jf. nedenfor. 

Fra år 2017 indregnes kun leasede aktiver over 100.000 kr. i modsætning til før, hvor det var alle 

leasede aktiver. Samtidig reguleres leasinggæld fra regnskabsår 2017 ud fra leasingselskabernes 

årsopgørelse. 

Undtagelsesvis registreres alle kommunens grunde og pumpestationer uanset værdi. 

Hensatte forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt. 

Forpligtigelserne optages, såfremt disse enkeltvis overskrider bagatelgrænsen på 100.000 kr.  

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 administrative 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, komponenter, underleverandører og direkte løn. 
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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. Fra regnskabsår 2017 er det kun leasingaftaler over 100.000 kr., der medtages, 

mod alle leasede aktiver tidligere år. Gældsforpligtelserne indregnes i balancen ud fra 

leasingselskabernes årsopgørelser.  

Der foretages lineære afskrivninger jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets 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.  

Veje, historiske samlinger, kunstgenstande, bygning og monumenter af historisk betydning, strande, 

parker og andre naturområder m.v. medtages ikke i balancen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets 

regler herom. 

Opskrivning af aktiver kan i særlige tilfælde finde sted, hvis værdiforøgelsen af et aktiv i forhold til den 

regnskabsmæssige 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 systemudvikling, 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 immaterielle 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 videresalg 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 anlægskartoteket, når der er taget stilling til et 

fremtidigt videresalg. Aktivet overføres i den forbindelse fra et materielt anlægsaktiv til et 
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omsætningsaktiv. Såfremt bygningen fortsat anvendes 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 bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er optaget til ejendomsvurderingen for 2003. Der 

afskrives ikke på grunde og bygninger til videresalg.  

Varebeholdninger skal registreres, såfremt disse overstiger 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 kriterierne for at 

blive registreret. 

 

Egenkapital 

Egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver og forpligtelser fordelt på takstfinansieret 

egenkapital, selvejende institutioners egenkapital, skattefinansieret egenkapital samt balancekonti. 

Pensionsforpligtelser 

Pensionsforpligtelser vedrørende ikke forsikringsdækkede tjenestemandsansatte og medarbejdere på 

tjenestemandslignende vilkår optages i balancen under hensatte forpligtelser. 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 5. år på grundlag af de forventede 

fremtidige ydelser, der skal udbetales i henhold til pensionsaftalen. Beregningen baseres på forudsæt-

ninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation og dødelighed. 

Derudover er det aftalt med Hørsholm Kommunes eksterne revision, at forpligtelserne fremskrives efter 

KL`s skøn de år, hvor der ikke foreligger en ny aktuarberegning. 

Indbetalinger til bidragsbaserede pensionsordninger udgiftsføres i den periode, de vedrører. 

Andre forpligtelser 

Der er ikke registreret eller optaget forpligtigelser vedr. arbejdsskadeserstatninger, miljøforureninger 

samt reetablering ved fraflytning af lejede lokaler. 
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Regnskabsopgørelse

1.000 kr. (- betyder indtægter)
Vedtaget 

budget

Tillægs-

bevilling 1)

Korrigeret 

budget
Regnskab Afvigelse

      

Skattefinansieret område

 - Skatter -1.938.868 0 -1.938.868 -1.939.416 -548

 - Tilskud, udligning og refusion af købsmoms 506.952 0 506.952 516.547 9.595

Indtægter i alt -1.431.916 0 -1.431.916 -1.422.869 9.047

 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 48.867 -7.752 41.115 36.719 -4.396

 - Transport og infrastruktur 50.760 -643 50.117 37.880 -12.237

 - Undervisning og kultur 277.813 10.696 288.509 287.523 -986

 - Sundhedsområdet 121.297 3.749 125.046 135.487 10.441

 - Sociale opgaver og beskæftigelse 676.256 -6.424 669.832 660.736 -9.096

 - Fællesudgifter og administration m.v. 182.407 9.881 192.288 189.081 -3.207

Driftsvirksomhed i alt 1.357.400 9.507 1.366.907 1.347.426 -19.481

 - Renter, kurstab og kursgevinster -1.210 -174 -1.384 -177 1.207

Resultat af ordinær driftsvirksomhed -75.726 9.333 -66.393 -75.620 -9.227

 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 40.632 -11.245 29.387 58.002 28.615

 - Transport og infrastruktur 31.079 -22.028 9.051 5.095 -3.956

 - Undervisning og kultur 7.462 2.373 9.835 9.197 -638

 - Sundhedsområdet 305 -64 241 363 122

 - Sociale opgaver og beskæftigelse 2.005 396 2.401 2.079 -322

 - Fællesudgifter og administration mv. 17.547 3.704 21.251 3.878 -17.373

Anlægsvirksomhed i alt 99.030 -26.864 72.166 78.614 6.448

Resultat af det skattefinansierede område 23.304 -17.531 5.773 2.994 -2.779

Brugerfinansieret område

 - Driftsvirksomhed -1.032 0 -1.032 -3.784 -2.752

 - Anlægsvirksomhed 0 0 0 0 0

Resultat af det brugerfinansierede område -1.032 0 -1.032 -3.784 -2.752

Årets resultat 22.272 -17.531 4.741 -790 -5.531

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplaceringer

For yderligere forklaring af dele af

regnskabsopgørelsen henvises til 

afsnittet "Økonomisk resultat"
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Finansieringsoversigt

1.000 kr. (- betyder indtægter)
Vedtaget 

budget

Tillægs-

bevilling 1)

Korrigeret 

budget
Regnskab Afvigelse 

Kassebeholdning primo 

regnskabsåret - - - 67.780 -

Årets resultat 22.271 -17.530 4.741 -790 -5.531

Lånoptagelse -5.080 -8.053 -13.133 -55.181 -42.047

Afdrag på lån 14.180 0 14.180 59.646 45.467

Øvrige finansforskydninger -237 3.438 3.201 -30.127 -33.328
Likvide aktiver: Tilgang (-) 

anvendelse (+) 31.134 -22.146 8.989 -26.451 -35.439

Kursreguleringer: -

Realkreditobligationer - - - -1.128 -

Statsobligationer m.v. - - - -32 -
Likvide aktiver udstedt i 

udlandet - - - -1.263 -
Kassebeholdning ultimo 

regnskabsåret - - - 38.907 -

1) Tillægsbevilling, genbevilling og 

omplaceringer

For yderligere forklaring af dele af regnskabsopgørelsen henvises til afsnittet "Økonomisk resultat"
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Regnskabsoversigt

1.000 kr. (- betyder indtægter)
Vedtaget 

budget

Tillægs 

bevilling 1)

Korrigeret 

budget
Regnskab Afvigelse 

Miljø- og Planlægningsudvalget 

Skattefinansieret - drift
BEV 56.917 53 56.970 51.984 -4.987

Byudvikling - drift 268 278 546 62 -484
Byfornyelse 247 250 497 47 -450
Sandflugt 0 28 28 4 -24
Fælles formål 2 0 2 0 -2
Kommissioner, råd og nævn 20 0 20 11 -9

Veje og grønne områder - drift 50.551 -872 49.679 46.276 -3.403
Veje og stier 29.198 -1.837 27.361 24.598 -2.763
Fælles formål 4.879 -1.478 3.401 2.841 -560
Arbejder for fremmed regning 0 750 750 -81 -831
Driftsbygninger og -pladser 774 -73 701 572 -129
Vejvedligeholdelse m.v. 16.720 -1.146 15.574 14.669 -905
Belægninger m.v. 3.738 110 3.848 4.189 340
Vintertjeneste 3.190 0 3.190 2.500 -690
Diverse indtægter og udgifter efter 

forskellige love
-104 0 -104 -91 12

Trafik 19.065 -880 18.184 17.984 -200
Fælles formål 74 128 202 56 -146
Driftsbygninger og -pladser 96 -108 -12 69 81
Busdrift 18.894 -900 17.994 17.859 -135
Grønne områder, Fritidsaktiviteter 2.288 1.846 4.134 3.694 -439
Fælles formål 2 10 12 10 -2
Grønne områder og naturpladser 1.836 2.124 3.960 3.655 -305
Naturforvaltningsprojekter 77 0 77 0 -77
Skove 302 -288 14 5 -9
Sandflugt 71 0 71 24 -47

Miljø - skattefinansieret drift 6.099 647 6.746 5.646 -1.100
Redningsberedskab 3.921 300 4.221 4.037 -184
Øvrige miljøforanstaltninger 2.178 347 2.525 1.609 -916
Naturforvaltningsprojekter 45 0 45 39 -6
Fælles formål 34 400 434 25 -409
Vedligeholdelse af vandløb 1.048 397 1.445 1.944 499
Fælles formål 294 426 720 77 -643
Bærbare batterier 64 0 64 44 -19
Miljøtilsyn - virksomheder 128 0 128 111 -17
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 

m.v.
290 55 344 165 -179

Diverse udgifter og indtægter 276 -932 -656 -798 -142

Miljø- og Planlægningsudvalget 

Skattefinansieret - anlæg
RÅD 35.095 -23.704 11.391 7.232 -4.159

Veje og grønne områder - anlæg 33.428 -23.170 10.258 6.302 -3.956
Vejanlæg 0 268 268 206 -62
Veje og stier 31.078 -22.264 8.814 4.897 -3.917
Vejvedligeholdelse m.v. 208 91 299 196 -104
Vejanlæg 6.311 -8.685 -2.374 -2.476 -102

Standardforbedringer af færdselsarealer 24.560 -13.702 10.857 7.169 -3.688

Folkeskoler 0 32 32 9 -23
Grønne områder, Fritidsaktiviteter 2.350 -1.174 1.176 1.199 23
Grønne områder og naturpladser 819 -805 14 14 0
Sandflugt 1.531 -432 1.099 1.123 23
Idrætsfaciliteter for børn og unge 0 0 0 0 0

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 0 63 63 63 0

Miljø  - skattefinansieret anlæg 1.666 -534 1.133 930 -203
Øvrige miljøforanstaltninger 1.666 -534 1.133 930 -203
Fælles formål 1.242 -534 708 511 -197
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 

m.v.
425 0 425 419 -6

Miljø- og Planlægningsudvalget

Brugerfinansieret - drift
Bev -1.032 0 -1.032 -3.784 -2.753
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Miljø - brugerfinansieret drift -1.032 0 -1.032 -3.784 -2.753
Affald -1.032 0 -1.032 -3.784 -2.753
Generel administration 252 0 252 -2.263 -2.516

Ordninger for dagrenovation - restaffald -1.269 0 -1.269 -2.782 -1.513

Ordninger for storskrald og haveaffald -2 0 -2 -438 -436

Ordninger for glas, papir og pap -8 0 -8 -192 -184
Ordninger for farligt affald 0 0 0 2 2
Genbrugsstationer -4 0 -4 1.890 1.894

Børne- og Skoleudvalget - drift BEV 359.099 -2.120 356.978 364.695 7.717

Institutioner for børn og unge - drift 84.360 -3.690 80.669 86.216 5.547

Dagtilbud for børn 84.360 -3.690 80.669 86.216 5.547
Fælles formål 14.857 -3.200 11.656 11.547 -109
Dagpleje 3.513 792 4.304 3.558 -747
Daginstitutioner (Institutioner kun for 

børn indtil skolestart)
43.167 -1.826 41.340 47.471 6.131

Tilskud til privatinstitutioner, privat 

dagpleje, privat fritidshjem, private 

klubber og puljeordninger

20.845 120 20.964 21.435 471

Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.979 425 2.404 2.205 -199

Undervisning - drift 177.786 3.959 181.745 180.172 -1.573
Folkeskolen 158.841 3.992 162.834 161.998 -836
Folkeskoler 128.254 1.443 129.697 129.932 235
Fællesudgifter for kommunens samlede 

skolevæsen
-4.920 2.549 -2.370 -4.650 -2.280

Befordring af elever i grundskolen 1.323 0 1.323 800 -522

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen -3 0 -3 -668 -665

Bidrag til statslige og private skoler 29.196 0 29.196 30.887 1.691
Efterskoler og ungdomskostskoler 1.652 0 1.652 2.347 695

Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.133 0 2.133 1.773 -360

Særlige dagtilbud og særlige klubber 980 0 980 1.476 496
Kommissioner, råd og nævn 227 0 227 101 -126
Skolefritidsordning 9.584 282 9.866 9.968 102
Skolefritidsordninger 9.584 282 9.866 9.968 102
Ungdomsskolen 8.846 -315 8.531 7.488 -1.043
Ungdomsskolevirksomhed 7.874 -80 7.794 6.446 -1.348
Øvrige sociale formål 972 -236 736 1.042 305
Erhvervsgrunduddannelser 514 0 514 718 204
Produktionsskoler 514 0 514 652 137
Erhvervsgrunduddannelser 0 0 0 66 66

Børn og unge med særlige behov - 

drift
96.953 -2.389 94.564 98.307 3.743

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 7.515 473 7.988 7.568 -419

Specialundervisning i regionale tilbud 3.157 -2.450 707 323 -384

Kommunale specialskoler og interne 

skoler i dagbehandlingstilbud og på 

anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 

§20,stk. 2 og 5

34.461 1.514 35.975 41.145 5.171

Efterskoler og ungdomskostskoler 751 -400 351 424 74
Specialpædagogisk bistand til børn i 

førskolealderen
928 48 976 918 -57

Produktionsskoler 380 0 380 0 -380
Indtægter fra den centrale 

refusionsordning
-1.405 0 -1.405 -942 462

Opholdssteder mv. for børn og unge 9.185 4.000 13.185 11.078 -2.108
Forebyggende foranstaltninger for børn 

og unge
17.496 -409 17.088 17.645 557

Plejefamilier 5.159 0 5.159 5.848 689
Døgninstitutioner for børn og unge 7.474 -3.323 4.151 6.703 2.553
Sikrede døgninstitutioner for børn og 

unge
1.416 -300 1.116 776 -340

Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.042 -1.542 500 0 -500
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Forebyggende indsats for ældre og 

handicappede
2.302 0 2.302 3.036 734

Kontaktperson- og ledsageordninger 

(Serviceloven §§ 45, 97-99)
109 0 109 26 -83

Sociale formål 5.902 0 5.902 3.758 -2.144
Kontanthjælp vedrørende visse grupper 

af flygtninge
82 0 82 0 -82

Social- og Seniorudvalget - drift BEV 390.105 22.668 412.773 411.069 -1.703

Ældre, sundhed - drift 234.969 15.389 250.358 248.209 -2.149
Andre sundhedsudgifter 176 0 176 192 15
Indtægter fra den centrale 

refusionsordning
0 0 0 -22 -22

Pleje og omsorg mv. af ældre og 

handicappede
7.862 -2.655 5.207 1.753 -3.454

Forebyggende indsats for ældre og 

handicappede
0 67 67 58 -9

Plejehjem og beskyttede boliger 2.825 -100 2.725 2.689 -35
Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig 

indretning og befordring
939 263 1.203 879 -324

Øvrige sociale formål 463 -120 344 466 122
Hjemmepleje: Pleje og omsorg 65.415 3.982 69.398 67.285 -2.112
Pleje og omsorg mv. af ældre og 

handicappede
64.620 3.282 67.902 65.765 -2.137

Forebyggende indsats for ældre og 

handicappede
795 700 1.495 1.486 -9

Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig 

indretning og befordring
0 0 0 35 35

Ældre og handicappedes boligforhold 1.470 -200 1.270 844 -426
Driftsikring af boligbyggeri 0 0 0 -81 -81
Ældreboliger 1.078 -200 878 639 -240
Øvrige sociale formål 392 0 392 286 -105
Hjælpemidler: Personlige- og udlåns-

hjælpemidler
37.767 4.852 42.618 42.890 271

Indtægter fra den centrale 

refusionsordning
0 0 0 -143 -143

Pleje og omsorg mv. af ældre og 

handicappede
16.822 3.440 20.263 18.876 -1.387

Forebyggende indsats for ældre og 

handicappede
3.768 -200 3.568 3.527 -40

Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig 

indretning og befordring
15.462 1.450 16.912 18.798 1.886

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler 

o.lign. ved pasning af døende i eget 

hjem

928 150 1.078 1.072 -6

Rådgivning og rådgivnings institutioner 0 0 0 0 0

Øvrige sociale formål 787 11 798 760 -38
Plejehjem 116.024 9.319 125.342 129.381 4.039
Kommunal genoptræning og 

vedligeholdelsestræning
0 0 0 11.809 11.809

Pleje og omsorg mv. af ældre og 

handicappede
101.570 8.130 109.700 104.130 -5.570

Forebyggende indsats for ældre og 

handicappede
8.637 1.248 9.885 8.356 -1.529

Plejehjem og beskyttede boliger 5.817 -60 5.757 5.086 -671
Aktiviteter 2.028 -20 2.008 1.794 -214
Busdrift 1.519 -140 1.379 1.257 -123
Øvrige sociale formål 509 120 628 537 -91

Social og psykiatri - drift 155.136 7.279 162.415 162.861 445
Børn og Voksne 89.918 4.924 94.842 95.641 799

Specialpædagogisk bistand til voksne 1.572 0 1.572 910 -663

Ungdomsudannelse for unge med 

særlige behov
4.635 0 4.635 4.399 -236

Indtægter fra den centrale 

refusionsordning
-5.900 0 -5.900 -6.135 -235

Pleje og omsorg mv. af ældre og 

handicappede
3.863 0 3.863 5.278 1.416

Forebyggende indsats for ældre og 

handicappede
14.834 900 15.734 16.047 313
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Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig 

indretning og befordring
1.320 0 1.320 704 -617

Rådgivning og rådgivnings institutioner 503 0 503 676 173

Botilbud for personer med særlige 

sociale problemer (Serviceloven §§ 109-

110)

421 0 421 417 -4

Alkoholbehandling og behandlingshjem 

for alkoholskadede (sundhedslovens § 

141)

2.982 0 2.982 2.595 -387

Behandling af stofmisbrugere  

(Servicelovens § 101 og Sundhedslovens 

§ 142)

3.223 0 3.223 2.177 -1.046

Botilbud til længerevarende ophold 

(Serviceloven § 108)
28.373 1.792 30.164 34.256 4.092

Botilbud til midlertidigt ophold 

(Serviceloven § 107)
19.814 1.370 21.185 18.596 -2.589

Kontaktperson- og ledsageordninger 

(Serviceloven §§ 45, 97-99)
562 0 562 674 112

Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 

103)
3.726 0 3.726 3.114 -613

Aktivitets- og samværstilbud 

(Serviceloven § 104)
9.607 880 10.487 11.664 1.177

Sociale formål 330 0 330 178 -152
Øvrige sociale formål 50 -17 34 91 57
Arbejdsmarked og Job 2.497 451 2.948 2.285 -663
Beboelse 1.694 1.000 2.694 1.920 -775
Sociale formål 446 -192 254 327 73
Kontant- og uddannelseshjælp 357 -357 0 38 38
Øvrige sociale formål 0 0 0 0 0
Borgerservice 62.721 1.904 64.625 64.935 310
Kirkegårde 0 0 0 21 21
Andre sundhedsudgifter 583 67 650 728 78
Forebyggende indsats for ældre og 

handicappede
85 -6 79 80 0

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 

eller senere
5.590 4.627 10.217 9.989 -228

Personlige tillæg m.v. 1.903 -321 1.582 1.516 -67

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 37.126 -2.167 34.958 34.863 -96

Førtidspension med 65 pct. kommunal 

medfinansiering - tilkendt efter regler 

gældende før 1. januar 2003

0 0 0 0 0

Førtidspension med 65 pct. kommunal 

medfinansiering - tilkendt efter regler 

gældende fra 1. januar 2003

0 0 0 0 0

Sociale formål 247 -230 18 28 10
Boligydelse til pensionister - kommunal 

medfinansering
11.921 -149 11.772 12.204 432

Boligsikring - kommunal medfinansering 5.265 83 5.348 5.508 160

Øvrige sociale formål 0 0 0 0 0

Social- og Seniorudvalget - anlæg RÅD 405 -405 0 0 0

Ældre, sundhed - anlæg 405 -405 0 0 0
Plejehjem 405 -405 0 0 0
Plejehjem og beskyttede boliger 405 -405 0 0 0

Social- og Seniorudvalget - øvrige 

finansforskydninger
_ 0 0 0 -717 -717

Ældre og Sundhed - øvrige 

finansforskydninger
0 0 0 -646 -646

Plejehjem 0 0 0 -646 -646

Finansielle aktiver tilhørende selvejende 

institutioner med overenskomst
0 0 0 -690 -690

Selvejende institutioner med 

overenskomst
0 0 0 44 44
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Social og psykiatri - øvrige 

finansforskydninger
0 0 0 -71 -71

Arbejdsmarked 40 0 40 -25 -65
Anden gæld 40 0 40 -25 -65
Politik og Borgerservice -40 0 -40 -46 -6
Anden gæld -40 0 -40 -46 -6

Sundhedsudvalget - drift BEV 130.160 -6.085 124.075 122.794 -1.282

Sundhed - drift 117.227 -5.128 112.100 111.076 -1.024
Aktivitetsbestemt medfinansiering af 

sundhedsvæsenet
98.513 -5.700 92.813 93.291 478

Kommunal genoptræning og 

vedligeholdelsestræning
1.834 10.374 12.208 11.525 -683

Vederlagsfri behandling hos 

fysioterapeut
5.046 0 5.046 4.836 -210

Sundhedsfremme og forebyggelse 1.224 7 1.231 1.035 -196
Andre sundhedsudgifter 792 7 799 336 -463
Pleje og omsorg mv. af ældre og 

handicappede
0 0 0 51 50

Forebyggende indsats for ældre og 

handicappede
9.818 -9.816 2 2 0

Børn og unges sundhed - drift 12.933 -957 11.976 11.718 -258
Kommunal tandpleje 7.250 260 7.509 7.407 -103
Kommunal sundhedstjeneste 5.683 -1.217 4.466 4.311 -156

Sundhedsudvalget - anlæg RÅD 0 241 241 363 122

Børn og unges sundhed - anlæg 0 241 241 363 122
Kommunal tandpleje 0 241 241 363 122

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget - 

drift
BEV 42.848 1.134 43.982 41.949 -2.033

Biblioteket - drift 11.793 -404 11.390 11.475 86
Folkebiblioteker 11.793 -404 11.390 11.475 86

Kultur og Fritid - drift 11.055 1.332 12.386 10.657 -1.729
Stadion og idrætsanlæg 1.039 0 1.039 1.039 0
Museer 2.499 -23 2.476 2.375 -101
Andre kulturelle opgaver 2.087 1.000 3.088 2.204 -884
Fælles formål 284 -87 197 168 -28
Folkeoplysende voksenundervisning 1.420 0 1.420 1.341 -79

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.249 0 2.249 1.927 -322

Lokaletilskud 1.477 441 1.918 1.603 -315

Musikskolen og Trommen - drift 11.163 399 11.562 11.318 -244
Musikskolen 5.431 -70 5.360 5.416 56
Musikarrangementer 5.431 -70 5.360 5.416 56
Trommen 5.732 470 6.202 5.903 -300
Biografer 500 0 500 438 -62
Andre kulturelle opgaver 5.232 470 5.702 5.465 -237

Idrætsparken - drift 8.837 -193 8.644 8.498 -146
Stadion og idrætsanlæg 8.837 -193 8.644 8.498 -146

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget - 

anlæg
RÅD 7.838 -5.367 2.471 2.354 -117

Kultur og Fritid - anlæg 4.838 -2.367 2.471 2.354 -117
Museer 4.838 -2.367 2.471 2.354 -117

Idrætsparken - anlæg 3.000 -3.000 0 0 0
Stadion og idrætsanlæg 3.000 -3.000 0 0 0

Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget - drift
BEV 136.111 -7.169 128.942 125.624 -3.318

Arbejdsmarked og job - drift 135.084 -7.219 127.865 124.556 -3.309
Forebyggende foranstaltninger for børn 

og unge
62 0 62 2 -60
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Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 

103)
1.004 -2 1.002 1.020 18

Integrationsprogram og 

introduktionsforløb m.v.
4.272 -7.301 -3.029 -5.260 -2.231

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet og 

integrationsydelse m.v.

4.874 3.826 8.700 9.092 392

Sygedagpenge 18.718 3.433 22.151 20.023 -2.128
Kontant- og uddannelseshjælp 28.101 -4.865 23.235 22.697 -538
Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. 

aktiverede kontant- og 

uddannelseshjælpsmodtagere

1.316 -1.316 0 -17 -17

Dagpenge til forsikrede ledige 27.612 -299 27.313 29.693 2.380
Midlertidig 

arbejdsmarkedsydelsesordning og 

kontantydelsesordning

0 192 192 104 -88

Revalidering 5.051 -1.207 3.844 2.666 -1.178
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

11.045 560 11.605 10.647 -958

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 5.570 1.501 7.071 7.202 131

Ledighedsydelse 7.109 -388 6.721 6.743 21
Driftsudgifter til den kommunale 

beskæftigelsesindsats
15.203 -162 15.041 16.428 1.388

Beskæftigelsesindsats for forsikrede 

ledige
1.990 -228 1.762 1.433 -329

Løn til forsikrede ledige og personer 

under den særlige uddannelsesordning 

og den midlertidige 

arbejdsmarkedsydelsesordning eller med 

ret til kontantydelse ansat i kommuner

838 -362 476 430 -46

Servicejob 0 0 0 0 0
Seniorjob til personer over 55 år 1.644 -344 1.300 1.364 64
Beskæftigelsesordninger 676 -256 420 290 -130

Erhverv og turisme - drift 1.027 50 1.077 1.068 -9
Biblioteket 183 2 185 208 23
Andre kulturelle opgaver 183 2 185 208 23
Politik og Borgerservice 844 48 892 860 -32
Sekretariat og forvaltninger 182 390 572 643 71
Erhvervsservice og iværksætteri 662 -342 320 217 -103

Økonomiudvalget - drift BEV 242.160 1.027 243.187 229.313 -13.874

Administration og Planlægning - 

drift
159.611 10.260 169.871 167.567 -2.304

Driftsikring af boligbyggeri 505 -400 105 110 5
Diverse udgifter og indtægter 0 0 0 -208 -208
Øvrige sociale formål 763 0 763 583 -180
Fælles formål 111 0 111 132 21
Kommunalbestyrelsesmedlemmer 5.284 0 5.284 5.400 117
Kommissioner, råd og nævn 150 0 150 129 -20
Valg m.v. 573 20 593 1.055 462
Sekretariat og forvaltninger 76.751 8.068 84.818 82.294 -2.525
Fælles IT og telefoni 34.604 -200 34.404 33.301 -1.103
Jobcentre 16.141 -294 15.848 17.506 1.659
Naturbeskyttelse 480 31 511 469 -42
Miljøbeskyttelse 3.098 1.637 4.735 4.011 -724
Byggesagsbehandling 2.572 1.121 3.693 3.882 189

Voksen-, ældre- og handicapområdet 8.991 -73 8.918 8.862 -56

Det specialiserede børneområde 4.842 -119 4.723 5.115 393
Administrationsbidrag til Udbetaling 

Danmark
3.741 470 4.211 4.208 -2

Interne forsikringspuljer 1.006 0 1.006 717 -289

Finansiering - drift 21.534 -4.486 17.048 15.392 -1.656
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Fællesudgifter for kommunens samlede 

skolevæsen
2.034 -2.034 0 0 0

Skolefritidsordninger 0 0 0 0 0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af 

sundhedsvæsenet
0 0 0 0 0

Kommunal genoptræning og 

vedligeholdelsestræning
15 -15 0 0 0

Pleje og omsorg mv. af ældre og 

handicappede
0 0 0 0 0

Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig 

indretning og befordring
336 -336 0 0 0

Løn- og barselspuljer 10.356 -1.902 8.455 8.137 -318
Tjenestemandspension 8.793 -200 8.593 7.255 -1.338

Ejendomme & Service - drift 61.015 -9.265 51.750 50.324 -1.425
Boligformål -64 199 135 58 -77
Ubestemte formål 228 -227 1 134 134
Fælles formål 6.162 3.365 9.527 9.432 -95
Beboelse 17.916 -17.737 179 -46 -225
Erhvervsejendomme -240 482 241 70 -172
Andre faste ejendomme 473 -6 467 228 -239
Grønne områder og naturpladser 0 8 8 7 0
Stadion og idrætsanlæg 3.679 2.984 6.663 6.135 -528
Fælles formål 3 4 7 11 4
Driftsbygninger og -pladser 874 -2.304 -1.430 -2.079 -650
Folkeskoler 10.611 7.489 18.100 18.142 42
Fællesudgifter for kommunens samlede 

skolevæsen
774 -250 524 697 173

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 0 0 0 7 7

Skolefritidsordninger 52 270 322 371 48
Specialpædagogisk bistand til børn i 

førskolealderen
52 -38 14 40 26

Erhvervsgrunduddannelser 0 0 0 1 1
Folkebiblioteker 1.200 532 1.732 1.813 81
Museer -316 -7 -322 -299 24
Musikarrangementer 32 -33 -1 19 20
Andre kulturelle opgaver 397 73 470 215 -255
Fælles formål 408 13 421 310 -112
Ungdomsskolevirksomhed 410 -30 380 348 -32
Kommunal tandpleje 180 -33 147 14 -133
Sundhedsfremme og forebyggelse 0 0 0 1 1
Kommunal sundhedstjeneste 0 0 0 4 4
Fælles formål 9 32 41 48 7
Dagpleje 88 -66 22 60 38
Daginstitutioner (Institutioner kun for 

børn indtil skolestart)
6.020 -1.213 4.806 4.861 55

Tilskud til privatinstitutioner, privat 

dagpleje, privat fritidshjem, private 

klubber og puljeordninger

0 673 673 1.036 363

Forebyggende foranstaltninger for børn 

og unge
224 -16 208 195 -14

Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 0 0 5 5
Pleje og omsorg mv. af ældre og 

handicappede
4.506 -3.644 863 412 -450

Forebyggende indsats for ældre og 

handicappede
1.958 -951 1.008 1.078 70

Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig 

indretning og befordring
21 0 21 5 -16

Botilbud til længerevarende ophold 

(Serviceloven § 108)
104 -58 46 3 -43

Botilbud til midlertidigt ophold 

(Serviceloven § 107)
64 -27 36 30 -7

Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 

103)
792 21 813 761 -52

Aktivitets- og samværstilbud 

(Serviceloven § 104)
519 -47 473 442 -31

Driftsudgifter til den kommunale 

beskæftigelsesindsats
0 3 3 3 0
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Løn til forsikrede ledige og personer 

under den særlige uddannelsesordning 

og den midlertidige 

arbejdsmarkedsydelsesordning eller med 

ret til kontantydelse ansat i kommuner

-54 0 -54 0 54

Seniorjob til personer over 55 år 0 0 0 1 1
Beskæftigelsesordninger -22 0 -22 0 22
Øvrige sociale formål 28 -2 26 27 1
Administrationsbygninger 3.927 1.275 5.201 5.726 525

Rungsted Havn - drift 0 4.518 4.518 -3.970 -8.489
Lystbådehavne m.v. 0 4.518 4.518 -3.970 -8.489

Økonomiudvalget - anlæg RÅD 55.691 2.370 58.062 68.664 10.602

Administration og planlægning - 

anlæg
0 794 794 793 -1

Fælles IT og telefoni 0 794 794 793 -1

Køb og salg af jord og ejendomme - 

anlæg
0 -23.966 -23.966 17.254 41.219

Erhvervsformål 0 500 500 0 -500
Ubestemte formål 0 0 0 17.254 17.254
Beboelse 0 -24.466 -24.466 0 24.466

Finansiering - anlæg 17.547 2.910 20.457 3.085 -17.372
Sekretariat og forvaltninger 17.547 2.910 20.457 3.085 -17.372

Ejendomme & Service - anlæg 38.144 22.632 60.776 47.532 -13.244
Boligformål 0 -2.162 -2.162 -2.053 109
Ubestemte formål 5.185 5.459 10.644 10.643 -1
Beboelse 2.251 4.853 7.103 6.651 -453
Stadion og idrætsanlæg 26.180 9.342 35.522 23.441 -12.080
Folkeskoler 2.123 -2.690 -567 -1.012 -445
Fællesudgifter for kommunens samlede 

skolevæsen
0 0 0 0 0

Andre kulturelle opgaver 0 600 600 609 9
Fælles Funktioner (45) 500 6.736 7.236 7.173 -62
Kommunal tandpleje 305 -305 0 0 0
Fælles formål 1.100 -378 722 418 -305
Klubber og andre socialpædagogiske 

fritidstilbud
0 1.166 1.166 1.155 -11

Forebyggende foranstaltninger for børn 

og unge
0 108 108 108 0

Pleje og omsorg mv. af ældre og 

handicappede
500 -500 0 0 0

Forebyggende indsats for ældre og 

handicappede
0 405 405 399 -6

Økonomiudvalget - renteindtægter BEV -7.810 -174 -7.984 -6.353 1.630

Finansiering - renteindtægter -7.810 -174 -7.984 -6.353 1.630
Indskud i pengeinstitutter m.v. -50 50 0 -3 -3
Realkreditobligationer -3.500 0 -3.500 -3.204 296
Tilgodehavender i betalingskontrol -250 0 -250 -1.012 -762
Aktier og andelsbeviser m.v. -1.700 0 -1.700 -755 945
Udlån til beboerindskud -10 0 -10 -10 0
Andre langfristede udlån og 

tilgodehavender
-2.700 0 -2.700 -1.846 854

Kassekreditter og byggelån 400 -50 350 649 299
Garantiprovision 0 -174 -174 -174 0

Økonomiudvalget - renteudgifter BEV 5.400 0 5.400 5.241 -159

Finansiering - renteudgifter 5.400 0 5.400 5.241 -159
Andre forsyningsvirksomheder 0 0 0 4 4
Anden gæld 0 0 0 -106 -106
Anden kortfristet gæld med indenlandsk 

betalingsmodtager
0 0 0 267 267

Kommunekredit 5.400 0 5.400 5.077 -323
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Økonomiudvalget - kurstab og 

kursgevinster
BEV 1.200 0 1.200 935 -265

Finansiering - kurstab og 

kursgevinster
1.200 0 1.200 935 -265

Kurstab og kursgevinster i øvrigt 1.200 0 1.200 935 -265

Økonomiudvalget - 

finansforskydninger, udgifter
BEV -237 3.438 3.201 -2.328 -5.529

Finansiering - finansforskydninger, 

udgifter
-237 3.438 3.201 -2.328 -5.529

Pantebreve -355 0 -355 -360 -5
Udlån til beboerindskud 321 0 321 59 -262
Indskud i landsbyggefonden m.v. 0 3.438 3.438 0 -3.438
Andre langfristede udlån og 

tilgodehavender
0 0 0 -1.717 -1.717

Deponerede beløb for lån m.v. 7 0 7 -243 -250
Klimainvesteringer -210 0 -210 -67 143

Økonomiudvalget - afdrag på lån BEV 9.100 -8.053 1.046 4.466 3.419
Finansiering - afdrag på lån 9.100 -8.053 1.046 4.466 3.419
Kommunekredit 9.100 -8.053 1.046 4.466 3.419

Økonomiudvalget - øvrige 

finansforskydninger
_ -31.134 22.146 -8.989 -631 8.357

Finansiering - øvrige 

finansforskydninger
-31.134 22.146 -8.989 -631 8.357

Økonomiudvalget - 

udligningsordninger
BEV 506.952 0 506.952 516.547 9.595

Finansiering - udligningsordninger 506.952 0 506.952 516.547 9.595
Udligning og generelle tilskud 540.949 0 540.949 541.275 326
Udligning og tilskud vedrørende 

udlændinge
6.922 0 6.922 6.905 -17

Kommunale bidrag til regionerne 3.293 0 3.293 3.288 -5
Særlige tilskud -44.212 0 -44.212 -42.360 1.852
Refusion af købsmoms 0 0 0 7.439 7.439

Økonomiudvalget - skatter BEV -1.938.868 0 -1.938.868 -1.939.416 -548

Finansiering - skatter -1.938.868 0 -1.938.868 -1.939.416 -548
Kommunal indkomstskat -1.609.283 0 -1.609.283 -1.610.208 -925
Selskabsskat -25.498 0 -25.498 -25.498 0

Anden skat pålignet visse indkomster -15.441 0 -15.441 -17.484 -2.043

Grundskyld -267.327 0 -267.327 -266.552 775
Anden skat på fast ejendom -21.268 0 -21.268 -19.675 1.593
Øvrige skatter og afgifter -52 0 -52 0 52

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

20



Afsluttede anlæg

Hele kr. (- betyder indtægter)
Korrigeret budget 

(Rådighedsbeløb) 
Forbrug

Korrigeret budget 

(Rådighedsbeløb) 
Bevilling (Frigivet) Forbrug

Veje og grønne områder 348.700 -130.149 8.255.600 8.205.900 7.776.754

020126 Grøn Plan - Strategisk planlægning 

af grønne områder/fritidsområder
13.900 13.513 404.000 400.000 403.584

211081 Belysning af P-arealet ved Kokkedal 

Station
155.500 155.500 181.100 181.100 181.125

222180 Etablering af tilgængelighed for 

cyklister og buspassagerer samt flere p-

pladser ved Rungsted og Kokkedal Station

-2.021.200 -2.021.217 4.554.600 4.508.900 4.554.631

223166 Plantning af nye træer på Usserød 

Kongevej
1.900.500 1.431.490 1.900.500 1.900.500 1.431.490

223204 Fodgængerovergang ved Ådalsvej 

ved Kokkedal Station
300.000 290.565 300.000 300.000 290.565

223816 Trafiksanering (MPU-anlægspulje 

B2014) supp. trafiksanering, evaluering af 

eksisterende områder - herunder Tjørnevej, 

Johannevej, Agiltevej, Grønnegade. 

Budgetaftalen 15-18

0 0 915.400 915.400 915.359

Miljø 200.000 198.168 200.000 200.000 198.168

071053 Rørlagt vandløb i Søvangs Kvarteret 

- opklassificering
200.000 198.168 200.000 200.000 198.168

Børn og unges sundhed -132.300 0 400.000 400.000 532.257

485130 Ombygning af klinikken på 

Vallerødskolen samt renovering af de 

tidligere tandkliniklokaler på Usserød og 

Hørsholm skoler

0 0 0 0 0

485230 Flytning af dentalt udstyr samt 

indkøb af inventar
-132.300 0 400.000 400.000 532.257

Ejendomme og Service 6.608.500 6.573.536 46.247.500 45.663.600 46.212.598

005010 Salg af mart.nr. 4 KC Usserød By - 

areal mellem Kirkebakkevej 6 og Marievej 6
-142.000 -142.000 -142.000 0 -142.000

031160 Idrætsparken - opgradering B 2014-

2017
4.579.700 4.552.885 39.899.200 39.173.300 39.872.453

364010 Renovering af toiletter i Kulturhus 

Trommen
600.000 609.450 600.000 600.000 609.450

516110 Ombygning af ÅFC - Ådalsparkens 

Fritidscenter
1.165.800 1.154.616 5.485.300 5.485.300 5.474.110

533010 Buffet, Aktivitetscentret Sophielund 405.000 398.585 405.000 405.000 398.585

Rungsted Havn 0 0 14.500.000 15.000.000 12.242.636

241020 Havnerenovering 0 0 14.500.000 15.000.000 12.242.636

Regnskabsår 2017 Akkumuleret 2017
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Afsluttede anlæg 

 

Veje og grønne områder 

Grøn Plan - Strategisk planlægning af grønne områder/fritidsområder 

Der er udarbejdet en natur- og friluftsplan for kommunen med forslag til forskellige tiltag til rammer for 

friluftslivet. 

 

Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station 

Lysmaster er forhøjet, og armaturer er udskiftet til LED. 

 

Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere p-pladser ved Rungsted 

og Kokkedal Station 

Stationspladsen på østsiden af Rungsted Station er renoveret med nye parkeringspladser, 

busholdepladser samt regnvandsbassiner. Projektet er gennemført med tilskud fra staten. 

 

Plantning af nye træer på Usserød Kongevej 

Træerne på den sydlige del af Usserød Kongevej er udskiftet, og der er lavet nye plantehuller for at sikre 

gode vækstvilkår. Restbeløbet overføres til anlægget Gangbroer, idet der fortsat er risiko for 

ekstraomkostninger i forbindelse med projektet. 

 

Fodgængerovergang ved Ådalsvej ved Kokkedal Station 

Projektet er afsluttet, og der er etableret fodgængerovergang ved stationen. 

 

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

herunder Tjørnevej, Johannevej, Agiltevej, Grønnegade. Budgetaftalen 2015-2018 

Projektet er afsluttet, og der er udført trafiksanering med bump/hævede flader på Stumpedyssevej, 

Tjørnevej og Johannevej.   

 

Miljø 

Rørlagt vandløb i Søvangskvarteret - opklassificering 

Strømpeforing af vandløb i Søvangskvarteret er afsluttet. 

 

Børn og unges sundhed 

Flytning af dentalt udstyr samt indkøb af inventar 

Selve flytningen er afsluttet. 

 

Ejendomme og Service 

Salg af mart.nr. 4 KC Usserød By - areal mellem Kirkebakkevej 6 og Marievej 6 

Anlægget er afsluttet. 
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Idrætsparken - opgradering B 2014-2017 

Projektet er afsluttet. Hørsholm Hallen er klargjort til TV kampe med udvidelse af tilskuerpladser, 

etablering af foyer og klubfaciliteter. Skøjtehallen er bl.a. udvidet med større og moderne 

omklædningsfaciliteter, lounge samt ny facade og lydanlæg.  

 

Renovering af toiletter i Kulturhus Trommen 

Toiletterne i Kulturhus Trommen er renoveret ultimo 2016, og udgiften er først afholdt primo 2017. 

 

Ombygning af ÅFC - Ådalsparkens Fritidscenter 

Projektet er afsluttet, og alle de indvendige ombygninger er udført for at imødekomme de nuværende 

formål for ejendommen. 

 

Buffet, Aktivitetscentret Sophielund 

Buffeten er etableret i efteråret 2017. 

 

Rungsted Havn 

Havnerenovering 

Anlægsbevillingen er anvendt til havnerenovering. Renoveringen er gennemført i 2016. 
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Igangværende anlæg

Hele kr. (- betyder indtægter)
Korrigeret budget 

(Rådighedsbeløb) 
Forbrug

Korrigeret budget 

(Rådighedsbeløb) 
Bevilling (Frigivet) Forbrug

Veje og grønne områder 9.909.400 6.432.453 68.149.200 67.845.300 62.752.714

020120 Badebroer 0 0 226.800 226.800 221.209

054010 Kystsikring 1.099.300 1.122.540 3.449.800 3.449.800 3.473.126

211001 Vej og stibelysning 143.900 40.000 143.900 143.900 40.000

222002 Udlægning af sti til Rungsted 

fiskeleje
268.000 206.141 268.000 268.000 206.141

222190 Hørsholm Bymidte etablering af P-

plads mv.
-353.200 -455.010 550.600 550.600 448.760

222705 Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal

Vest og Idrætsparken
0 0 31.133.800 31.133.800 29.229.048

223162 Lågegyde, udvidelse af vejbane og 

sti 2. etape
0 0 33.200 33.200 33.175

223165 Pulje til gennmførelse af tiltag fra 

den nye Trafiksikkerhedsplan 2014, 

Budgetaftale 2015-2018

726.900 319.108 1.320.200 1.320.200 903.020

223170 Renovering af Hovedgaden i 

Hørsholm Bymidte
110.700 110.318 21.602.300 21.602.300 21.601.979

223171 Rammer for byudvikling langs 

Usserød Kongevej
409.100 337.083 600.000 600.000 528.033

223172 LAR på vej, Hasselvej 6.030.000 4.055.676 6.030.000 6.030.000 4.055.676

223200 Forbedret krydsningshelle på 

Rungstedvej v. Vallerød Banevej
503.000 278.546 503.000 503.000 278.546

223203 Lange-Müllers Alle og 

Mortenstrupvej - Træfældning og 

genopretning af fortov

50.000 41.784 50.000 50.000 41.784

223205 Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej 400.000 105.745 400.000 400.000 105.745

223817 Usserød Kongevej , etape 2 

(Syrenvej-Birkevej)
-773.000 -1.023.606 -203.600 -507.500 -454.186

223822 Gangbroer over Kystbanen ved 

Rungsted Kyst Station
1.200.000 1.222.453 1.898.500 1.898.500 1.920.945

318120 Naturlegeplads 0 0 30.000 30.000 30.000

373122 Etablering af strømforsyning 

ridebanen og kirkehalvøen
62.700 62.675 62.700 62.700 62.675

301010 Forbedring af skolevej - Hørsholm 

Skole
32.000 9.000 50.000 50.000 27.038

Miljø 933.000 731.712 1.953.700 1.953.700 1.752.463

071030 Oprensning af søer 508.000 312.386 1.528.700 1.528.700 1.333.137

089101 Ny spildevandsplan 425.000 419.326 425.000 425.000 419.326

Børn og unges sundhed 373.200 363.116 605.100 600.000 595.027

485330 Indkøb af tandlægeunits 373.200 363.116 605.100 600.000 595.027

Kultur og Fritid 2.471.200 2.354.277 4.057.100 4.057.100 3.940.208

360110 Karen Blixen. B 2014-2017 2.471.200 2.354.277 4.057.100 4.057.100 3.940.208

Administration og planlægning 794.000 792.558 794.000 0 792.558

652065 IT-sikkerhed 794.000 792.558 794.000 0 792.558

Køb og salg af jord og ejendomme -23.965.500 17.253.833 -23.965.500 0 51.761.497

003010 Motorvejsgrunden matr. 11f 

Usserød by, salgsforberedende tiltag
500.000 0 500.000 0 0

005008 Køb af sygehusgrunden 0 17.253.833 0 0 51.761.497

011751 Salg af Hannebjerg -24.465.500 0 -24.465.500 0 0

Finansiering 20.457.100 3.085.000 77.120.300 0 3.085.000

651060 ØU anlægspulje 17.547.100 0 74.210.300 0 0

651070 Økonomiudvalgets investeringspulje 2.910.000 3.085.000 2.910.000 3.085.000

Ejendomme & Service 54.025.500 40.816.729 127.336.200 127.029.100 114.424.144

002020 Byggemodning og salg af 

Hannebjerg (BOF3 2014)
-2.162.100 -2.053.149 -1.329.100 -1.245.500 -1.220.165

005005 Salg af Møllehuset 240.500 240.497 1.247.300 1.247.300 1.247.291

005006 Hospitalgrunden, Usserød Kongevej 

102
10.303.200 10.302.600 22.985.000 22.985.000 22.984.435

005007 Hørsholm Allé 6 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

011123 Energirenovering af de kommunale 

bygninger 2013-2016
4.865.900 4.851.300 14.682.100 14.682.100 14.667.514

011386 Boligplacering til flygtninge 

Rådhusgrunden
0 0 1.730.600 1.730.600 1.730.636

011390 Erhvervelse og indretning af 

ejendomme til flygtningeformål
2.237.400 1.799.459 2.250.000 2.000.000 2.108.661

031161 Idrætsparken - Skøjtehal B 2014-

2017
29.241.900 18.045.180 31.765.800 31.765.800 20.569.101

031223 Udvikling af Idrætsparken 1.700.000 843.431 1.700.000 1.700.000 843.431

301201 Naturfagslokale Usserød skole 90.000 35.977 90.000 90.000 35.977

361010 Etablering af fleksible sale i 

Kulturhus trommen
7.235.500 7.173.448 20.729.700 20.621.600 20.667.626

510101 Modtagerkøkkener i daginstitutioner 0 0 483.300 483.300 483.283

510102 Foranalyse daginstitution v. 

Rungsted Skole
550.000 365.000 550.000 550.000 365.000

510290 Kvalitetsfondsmidler 2013, Til SFO 

på de fire folkeskoler
172.100 52.600 3.003.900 3.000.000 2.884.435

521102 Helhed i specialområdet (VFM) 

Foranalyse
107.900 107.871 107.900 107.900 107.871

Regnskabsår 2017 Akkumuleret 2017
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310002 A-bygning Hø (09) -656.800 -1.047.485 27.239.700 27.211.000 26.849.048
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Igangværende anlæg 

 

Veje og grønne områder 

Badebroer 

Afventer fortsat resultater af badevandskvaliteten. 

 

Kystsikring 

Der er lavet foreløbig reparation af den hårde kystsikring fra P-plads ved Bukkeballevej og nordpå. 

Arbejdet med yderligere kystsikring fortsætter i 2018. 

 

Vej og stibelysning 

Der er indgået aftale om udskiftning af LED lyskilder på sti mellem Folehavevej og Kong Georgsvej. 

Arbejdet forventes udført marts/april 2018. 

 

Udlægning af sti til Rungsted Fiskerleje 

Der er udlagt skel til stiareal. Der udestår udbetaling af erstatning samt afholdelse af officiel indvielse maj 

2018. 

 

Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv. 

Projektering pågår, og anlægsprojektet forventes udbudt i foråret 2018. 

 

Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken 

Afventer fortsat afgørelse fra fredningsnævnet. 

 

Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape 

Afventer afgørelse fra Fredensborg Kommune, idet projektet udføres i samarbejde med Fredensborg 

Kommune. Budgettet er overført til 2019.  

 

Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 2014, Budgetaftale 2015-

2018 

Der er tidligere lavet krydsningshelle på Rungstedvej syd for Mikkelborg samt trafiksanering område A 

(Stampevej og Agiltevej) samt afspærring Grønnegade. Restbeløbet afventer evaluering af område A. 

 

Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte 

Selve renoveringsarbejdet i Hovedgaden er afsluttet, men restbeløbet i 2018 skal anvendes til renovering 

af ledninger til springvand. 
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Rammer for byudvikling langs Usserød Kongevej 

Der er lavet strategisk grøn plan for forskønnelsesarbejdet langs Usserød Kongevej samt udarbejdet 

trafikanalyser for den fremtidige trafik. Restbeløbet skal anvendes til udvidet undersøgelse af trafikkens 

påvirkning fra motorvejstilkørsler. 

 

LAR på vej, Hasselvej 

Projektet er delvist gennemført med etablering af regnvandsbede og færdiggøres i foråret 2018.  

 

Forbedret krydsningshelle på Rungstedvej ved Vallerød Banevej 

Krydsningshellen er udført, men der mangler slidlag, afstribning og variabel tavle. 

 

Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov 

De gamle træer på stien er fældet, og de nye træer forventes plantet i foråret 2018. 

 

Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej 

Projekteringen og udbud er igangsat, men anlægsarbejdet udføres først i foråret 2018.  

 

Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) 

Projektet er opstartet. Der er deponeret godt 1,8 mio. kr. i medfinansiering forudsat arbejdet afsluttes i 

2018. Selve anlægsfasen forventes igangsat i maj/juni og afsluttet ultimo 2018.  

 

Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station 

Projektet er blevet væsentligt dyrere end forventet, idet krav fra Banedanmark, sikkerhedskrav, 

projekteringsomkostninger, forundersøgelser m.v. har været mere omfattende end forudsat. Stibroerne 

udskiftes i sommeren 2018 i forbindelse med lukning af Kystbanen. 

 

Naturlegeplads 

Projektet er udskudt til 2018, hvor legepladsen forventes etableret fra juni-oktober 2018.  

 

Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen 

Der er etableret strøm til kirkehalvøen. Ridebanen afventer tilbagemelding fra fredningsmyndighed i 

forhold til opsætning af elskabe m.m. samt manglende finansiering. 

 

Forbedring af skolevej - Hørsholm Skole 

Der er udarbejdet trafikanalyser ved skolen men afventer afmærkning af kys- og kørbane. 

 

Miljø, skattefinansieret 

Oprensning af søer 

Arbejdet med oprensning af søer fortsætter de kommende år. I 2017 er der arbejdet med tilstanden 

omkring og i Ubberød Dam, Springdam, Slotssøen og 2 søer ved Kokkedal Slot, så søerne er klar til 

forårets udsætning af dyr og planter. 
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Ny spildevandsplan 

Spildevandsplanen er under udarbejdelse.  

 

Børn og unges sundhed 

Indkøb af tandlægeunits 

Der er i alt bevilget 4 nye units - 1 til hver af årene 2016-2019. 

 

Kultur og Fritid 

Karen Blixen. B 2014-2017 

Midler forbrugt til renovering af haveanlæg og naturgenopretning af prydshave og vådområder. I 2018 

gennemføres flere formidlingsinitiativer med henblik på at afslutte anlægget i september. 

 

Administration og planlægning 

IT-sikkerhed 

I 2017 er der investeret i forskellige IT-sikkerhedssystemer. Der er i budgettet for 2018 afsat 

anlægsmidler til yderligere investeringer inden for området. 

 

Køb og salg af jord og ejendomme 

Motorvejsgrunden matr. 11f Usserød by, salgsforberedende tiltag 

Overføres til 2018 idet det salgsforberedende arbejde pågår og sendes i udbud 27.2.2018.  

 

Køb af sygehusgrunden 

I 2017 er 3. rate betalt. 

 

Salg af Hannebjerg 

Salget blev forsinket på grund af tvist med Hørsholm Lille Skole vedr. hævd over del af arealet. Skolen 

har ikke opnået hævd på arealet, så salget forventes realiseret primo 2018.  

  

 

Finansiering 

ØU anlægspulje 

Hospitalsgrunden fortsætter i 2018.  

 

Økonomiudvalgets investeringspulje 

Hørsholm Allé 6 (nabogrund til den gamle politistation) fortsætter i 2018. Kr. -175.000 overføres til 

Hørsholm Allé 4 (den gamle politistation). 

 

Ejendomme og Service 

Byggemodning og salg af Hannebjerg (Budgetopfølgning 3 2014) 
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De salgsforberedende arbejder er afsluttet, men selve salget forventes først realiseret i løbet af 2018. 

Salg af Møllehuset 

Selve salgsarbejdet er afsluttet, og første deponering er modtaget i 2017. 2. deponering finder sted i 

februar 2018.  

 

Hospitalsgrunden, Usserød Kongevej 102 

Nedrivning af de eksisterende bygninger og oprydningsarbejderne er afsluttet. Det videre arbejde med 

udvikling af området fortsætter de kommende år. 

 

Hørsholm Allé 6  

I forbindelse med underskrift er der lavet kontant udbetaling i 2017. Restkøbesum forfalder primo 2018.  

 

Energirenovering af de kommunale bygninger 2013-2016 

Der er lavet ny tagbelægning og etableret solcelleanlæg i svømmehallen, og elforsyningstavlerne i 

svømme- og skøjtehal er udskiftet. Der mangler at blive opsat solceller på den ny træningsskøjtehal. 

 

Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden 

Budgettet vedrører anlæg af 1. etape af flygtningeboligerne på Rådhusgrunden. Restbudgettet skal 

anvendes til retablering, når pavillonerne skal nedtages.  

 

Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål 

I 2017 er der afholdt udgifter til ombygning og klargøring af Usserød Kongevej 45 og Holmevej 30 samt 

opsat yderligere pavilloner på Rådhusgrunden.  

 

Idrætsparken - Skøjtehal B 2014-2017 

I 2017 er "hullet" udgravet, og der er støbt gulv og vægge samt udlagt spær og foretaget afstivning af 

konstruktionen. I 2018 udføres alle de indvendige anlægsarbejder samt udvendige belægningsarbejder. 

Byggeprojektet forventes afsluttet i maj 2018, men etablering af isteknik kan først udføres, når 

issæsonen er afsluttet.  

 

Udvikling af Idrætsparken 

Der er udført en lang række forbedringsarbejder både inde og ude i samarbejde med Idrætsrådet, 

herunder nyt lydanlæg i Hørsholm Hallen. Restbeløbet skal bl.a. anvendes til ny scoretavle i 

hockeyhallen.  

 

Naturfagslokale Usserød skole 

I 2017 er der afholdt udgifter til arkitekt og rådgiver. Etableringen af naturfagslokalet udføres over 

sommer/efterår i år 2018. 

 

Etablering af fleksible sale i Kulturhus Trommen 
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Arbejdet med etablering af fleksible sale i Kulturhus Trommen er stort set afsluttet. Der udestår kun 

60.000 kr., som bruges på operatørrummet i år 2018.  

 

Modtagerkøkkener i daginstitutioner 

Der er ikke afholdt udgifter til modtagekøkkener i 2017, idet budgettet er flyttet til 2018.  

 

Foranalyse daginstitution ved Rungsted Skole 

Der er lavet overordnet dispositionsplan for skolen. Arbejdet fortsætter i 2018.  

 

Kvalitetsfondsmidler 2013, til SFO på de fire folkeskoler 

Der udestår etablering af flisegang mellem udskolingen og Rungstedhallen. Etableres primo 2018.  

 

Helhed i specialområdet (Velfærd frem for mursten) Foranalyse 

Der er lavet forundersøgelse af genplacering af helhed i specialområdet. Der er p.t. ikke taget beslutning 

om det videre forløb. 

 

A-bygning Hø (09) 

Hørsholm Kommune forsøger at lave forlig, hvor vi får tilkendt 500.000 kr. for at få sagen afsluttet. Vores 

krav lød på 1 mio. kr.  
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Driftsoverførsler, totalrammestyring

Hele kr. ( - betyder overførsel af underskud)
Overført fra 

2016

Overføres til 

2018

   

Overførsler i alt 15.724.900 24.948.600

Byudvikling 277.700 449.800

Veje og grønne områder 905.900 1.050.100

Miljø 291.800 435.800

Institutioner for børn og unge -1.872.500 -493.500

Administration institutionsområdet 433.600 365.200

Kommunale Børnehuse 279.700 0

Lions Børnehuse -2.585.800 0

Dagpleje 0 270.700

Ulvemosehuset 0 85.000

Jægerhuset 0 -34.600

Skovvænget 0 -240.000

Mariehøj 0 -84.700

Børnegården Alsvej 0 308.100

Æblegården 0 35.200

Hørsholm Børnegård 0 -392.700

Solhuset 0 -420.000

Regnbuen 0 -430.000

Løvehuset 0 -150.000

Svalegruppen 0 120.200

Madordning 0 74.100

Undervisning 1.823.600 3.790.900

Administration skoleområdet 284.000 770.100

Hørsholm skole (inkl. SFO-delen) -461.100 -319.700

Usserød skole (inkl. SFO-delen) -882.200 -991.500

Rungsted skole (inkl. SFO-delen) 1.744.400 1.327.300

Vallerød skole (inkl. SFO-delen) 1.318.400 1.733.700

Befordring af elever i grundskolen 61.800 522.300

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 0 664.800

Ungdomsskolen -38.900 389.300

SSP -202.800 -305.400

Børn og unge med særlige behov 431.600 2.385.000

Ældre, sundhed 6.014.900 5.554.100

Sundhed og omsorg 1.784.500 3.390.600

Breelteparken 2.328.500 1.806.500

Louiselund 1.323.100 -522.200

Sophielund -400.500 310.900

Margrethelund 548.800 83.400

Aktivitetscenter Sophielund 185.500 207.500

Daghjemmet Kammerhuset 149.700 157.000

Selmerbo Aktivitetscenter 13.500 17.200

Fællesudgifter for plejehjem/boliger 16.000 14.100
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Distrikter hjemmeplejen 0 -36.300

Omsorg IT 65.800 125.400

   

Social og Psykiatri 678.100 815.900

Åstedet 569.600 547.500

Solskin 221.200 223.800

Øvrige sociale formål -116.900 0

Det nære sundhedsvæsen 0 45.000

Værestedet Solsikken 4.200 -400

Sundhed 400.300 521.300

Børn og unges sundhed 477.000 292.500

Biblioteket 292.900 19.400

Kultur og Fritid 807.800 85.800

Musikskolen og Trommen 379.500 299.600

 

Idrætsparken -339.100 116.800

Arbejdsmarked og job 90.100 -164.700

Erhverv og turisme -339.700 32.200

Administration og planlægning 823.900 1.920.700

Direktionen -654.900 -898.800

Byplanssekretariatet 0 1.198.400

Økonomi og Personale -1.317.800 -1.650.500

Politik, udvikling og Borgerservice 1.539.500 1.408.300

Arbejdsmarked -577.800 -1.817.100

Børn og Voksne 562.000 730.700

Kultur og Fritid 1.800 250.000

Teknik 1.726.900 1.425.000

Center for Ejendom -432.000 1.507.300

Dagtilbud og Skole 0 -167.600

Sundhed og Omsorg -23.800 -65.000

Ejendomme og Service 62.700 -652.000

Center for Ejendom 62.700 -652.000

Rungsted Havn 4.518.400 8.488.900

Rungsted Havn 4.518.400 8.488.900
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Anlægsoverførsler

Hele kr. (- betyder overførsel af underskud)
Overført fra 

2016

Overføres til 

2018

Overførsler i alt 10.055.000 -6.656.500

Veje og grønne områder 1.224.400 3.945.600
Badebroer 41.900 0
Grøn Plan - Strategisk planlægning af grønne områder/fritidsområder 0 0
Kystsikring 68.500 -23.200
Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station 199.400 0
Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere p-

pladser ved Rungsted og Kokkedal Station
-231.900 0

Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv. 73.800 101.800
Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape -14.200 0
Pulje til gennmførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 2014, 

Budgetaftale 2015-2018
312.700 407.800

Plantning af nye træer på Usserød Kongevej 100.000 469.000
Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte -15.400 0
Rammer for byudvikling langs Usserød Kongevej 109.100 72.000
Trafiksanering (MPU-anlægspulje B2014) supp. trafiksanering, 

evaluering af eksisterende områder - herunder Tjørnevej, Johannevej, 

Agiltevej, Grønnegade. Budgetaftalen 15-18

114.200 0

Usserød Kongevej , etape 2 (Syrenvej-Birkevej) 433.800 250.600
Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station 500 -22.500
Forbedring af skolevej - Hørsholm Skole 32.000 23.000
Vej- og stibelysning 0 103.900
Udlæg af til Rungsted fiskeleje 0 61.900
LAR på vej, Hasselvej 0 1.974.300
Forbedret krydsningshelle på Rungstedvej v. Vallerød Banevej 0 224.500
Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af 

fortov
0 8.200

Fodgængerovergang ved Ådalsvej ved Kokkedal Station 0 0
Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej 0 294.300
Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen 0 0

Miljø, skattefinansieret 162.600 201.300
Oprensning af søer 162.600 195.600
Rørlagt vandløb i Søvangs Kvarteret - opklassificering 0 0
Ny spildevandsplan 0 5.700

Børn og unges sundhed -64.200 10.100
Flytning af dentalt udstyr samt indkøb af inventar -132.300 0
Indkøb af tandlægeunits 68.100 10.100

Kultur og Fritid 0 116.900
Karen Blixen. B 2014-2017 0 116.900

Administration og planlægning 0 1.400
IT-sikkerhed 0 1.400

Køb og salg af jord og ejendomme 0 -23.965.500
Motorvejsgrunden matr. 11f Usserød by, salgsforberende tiltag 0 500.000
Køb af sygehusgrunden 0 0
Salg af Hannebjerg 0 -24.465.500

Finansiering 0 -175.000
ØU-anlægspulje 0 0
Økonomiudvalgets investeringspulje 0 -175.000

Ejendomme & Service 5.974.800 13.208.700
Byggemodning af Hannebjerg (BOF3 2014) 367.000 -109.000
Salg af Møllehuset -406.800 0
Hospitalgrunden, Usserød Kongevej 102 -1.081.800 600
Energirenovering af de kommunale bygninger 2013-2016 -220.800 14.600
Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden 19.400 0
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Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål 1.987.400 437.900
Idrætsparken - opgradering B 2014-2017 2.579.700 0
Idrætsparken - Skøjtehal B 2014-2017 3.062.200 11.196.700
Etablering af fleksible sale i Kulturhus trommen -790.200 62.100
Renovering af toiletter i Kulturhus Trommen 600.000 0
Modtagerkøkkener i daginstitutioner 66.700 0
Kvalitetsfondsmidler 2013, Til SFO på de fire folkeskoler 0 119.500
Ombygning af ÅFC - Ådalsparkens Fritidscenter 448.800 0
A-bygning Hø (09) -656.800 390.700
Udvikling af Idrætsparken 0 856.600
Naturfagslokale Usserød skole 0 54.000
Foranalyse daginstitution v. Rungsted Skole 0 185.000
Helhed i specialområdet (VFM) Foranalyse 0 0
Buffet, Aktivitetscenteret Sophielund 0 0

Rungsted Havn 2.757.400 0
Havnerenovering 2.757.400 0
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Byudvikling 
 

1.000 kr. (- betyder indtægt) 
Vedtaget 
budget 

Tillægs 
bevilling 1) 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse 

      
Byudvikling - drift 268 278 546 62 -484 

Byfornyelse 247 250 497 47 -450 

Sandflugt 0 28 28 4 -24 

Fælles formål 2 0 2 0 -2 

Kommissioner, råd og nævn 20 0 20 11 -9 

      
1) tillægsbevilling, genbevilling og 

omplacering      
 
 

Beretning 

 
Budgettet til byfornyelse er afsat til støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger. Der har 
været 16 ansøgere i 2017, hvoraf der er meddelt støttetilsagn til 9 ejendomme svarende til et samlet 
tilskud på 240.000 kr. 3 ansøgere har efterfølgende meldt tilbage, at de ikke ønsker at gøre brug af 

tilsagnet svarende til 50.000 kr. Disse midler forventes anvendt til et afventende projekt samt 
konsulenthonorar.  Der ligger 15 ansøgninger fra tidligere år, som ikke er færdigmeldte og dermed ikke 
har fået udbetalt støtte. I 2017 er der kun udbetalt støtte til 3 ejendomme, og der er indhentet 
statsrefusion for 2 ejendomme.   
 
Budgettet til sandflugt dækker udgifter til kystplanlægning. I 2017 er der primært afholdt udgifter over 
anlægsbudgettet til kystsikring.  

 
Udgifter til hegnsyn ligger under kommissioner, råd og nævn. I 2017 er der afholdt 5 hegnsyn.  
 
 

Opfølgning på økonomi 

 
Området udviser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som primært skyldes, at flere ansøgere ikke 
har fået udbetaling af støtte til istandsættelse af bevaringsværdige ejendomme på grund af manglende 
færdigmelding.  
 

Der er givet en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. svarende til overførslerne fra 2016 til 2017. 
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Veje og grønne områder 
 

1.000 kr. (- betyder indtægt) 
Vedtaget 
budget 

Tillægs 
bevilling 1) 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse 

      
Veje og grønne områder - drift 50.551 -872 49.679 46.276 -3.403 

Veje og stier 29.198 -1.837 27.361 24.598 -2.763 

Fælles formål 4.879 -1.478 3.401 2.841 -560 

Arbejder for fremmed regning 0 750 750 -81 -831 

Driftsbygninger og -pladser 774 -73 701 572 -129 

Vejvedligeholdelse m.v. 16.720 -1.146 15.574 14.669 -905 

Belægninger m.v. 3.738 110 3.848 4.189 340 

Vintertjeneste 3.190 0 3.190 2.500 -690 

Diverse indtægter og udgifter efter 
forskellige love 

-104 0 -104 -91 12 

Trafik 19.065 -880 18.184 17.984 -200 

Fælles formål 74 128 202 56 -146 

Driftsbygninger og -pladser 96 -108 -12 69 81 

Busdrift 18.894 -900 17.994 17.859 -135 

Grønne områder, Fritidsaktiviteter 2.288 1.846 4.134 3.694 -439 

Fælles formål 2 10 12 10 -2 

Grønne områder og naturpladser 1.836 2.124 3.960 3.655 -305 

Naturforvaltningsprojekter 77 0 77 0 -77 

Skove 302 -288 14 5 -9 

Sandflugt 71 0 71 24 -47 

Veje og grønne områder - anlæg 33.428 -23.170 10.258 6.302 -3.956 

Vejanlæg 0 268 268 206 -62 

Veje og stier 31.078 -22.264 8.814 4.897 -3.917 

Vejvedligeholdelse m.v. 208 91 299 196 -104 

Vejanlæg 6.311 -8.685 -2.374 -2.476 -102 

Standardforbedringer af 

færdselsarealer 
24.560 -13.702 10.857 7.169 -3.688 

Folkeskoler 0 32 32 9 -23 

Grønne områder, Fritidsaktiviteter 2.350 -1.174 1.176 1.199 23 

Grønne områder og naturpladser 819 -805 14 14 0 

Sandflugt 1.531 -432 1.099 1.123 23 

Idrætsfaciliteter for børn og unge 0 0 0 0 0 

Frivilligt folkeoplysende 
foreningsarbejde 

0 63 63 63 0 

    
  

 
1) tillægsbevilling, genbevilling og 

omplacering      
 
 

Beretning 

 
Efter konkurranceudsættelsen i 2016, er der i 2017 blevet arbejdet med tilpasning af Materielgårdens 

ydelser og ressourcer ved indarbejdelse af nye arbejdsgange og rutiner, således at arbejdet fremadrettet 
kan udføres indenfor de nye økonomiske rammer på en hensigtsmæssig måde.  

 
Flere af de større anlægsprojekter blev udsat fra 2017 til 2018, herunder f.eks. Forskønnelse af Usserød 
Kongevej, Renovering af p-pladsen på Kammerrådensvej og Udskiftning af stibroer på Rungstedvej. 2017 
er blevet brugt til de forberedende arbejder, forundersøgelser, analyser, projektering, godkendelser osv., 
således at arbejdet kan udbydes i 2018. 
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Der er i 2017 arbejdet med trafiksikkerhedsmæssige tiltag, hvor der er etableret en ny krydsningshelle 

på Rungstedvej ved Vallerød Banevej samt etableret et fodgængerfelt på Ådalsvej ved Kokkedal Station. 
 
I foråret blev træerne på den sydlige del af Usserød Kongevej udskiftet, og der blev etableret nye 
plantehuller til træerne for at sikre bedst mulige vækstbetingelser for de nye træer. 
 

Cyklisterne på Kystbanestien oplevede en renovering af Kystbanestien på en strækning af samlet ca. 100 
meter, hvor belægningen mod jernbanen var knækket. Der blev monteret en støttemur på strækningen 
for at undgå lignende skader fremadrettet. 
 
Kommunen fik i 2017 det første LAR-projekt (Lokal Afledning af Regnvand). På Gyvelvej er der anlagt 
vandrender og regnbede, som tilbageholder og forsinker regnvandet, inden det ledes til kloakken. 

Projektet er gennemført i samarbejde med Novafos A/S. 
Dertil har kommunen på Rungsted Strandvej repareret dele af regnvandssystemet ved strømpeforing.   
 
Der er lagt nyt slidlag på de kommunale veje Bukkeballevej, Frederiksborgvej, Sophienberg Vænge, 
Strandvænget og Sophienbergvej. Derudover har kommunen udlagt nyt slidlag på cykelstierne på 
Frederiksborgvej og dele af cykelstien på Bolbrovej.  

 

Vinteren har i 2017 været relativ mild med kun få sneperioder. Temperatur og fugtighed har dog betydet, 
at udkald til glatførebekæmpelse svarer til en gennemsnitsvinter.  
 
Hørsholm Kommune indgik i 2017 aftale med Ørsted (tidligere Dong) om køb af gadebelysningen i 
Hørsholm Kommune samt en billigere abonnementsbetaling. Kommunen overtager først ejerskabet i 
2020. 
 

 

Opfølgning på økonomi 
 
Drift 
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 6,84 % i forhold til 
budgettet. Der har været store udfordringer med at få Materielgårdens ressourcestyringssystem idriftsat 
til de nye arbejdsgange og rutiner, så der har været stor tilbageholdenhed med at igangsætte opgaver, 
idet der ikke har været en fuld indsigt i driftsøkonomien. Det lykkedes desværre først ultimo året at få 
overblik over de reelle udgifter og indtægter.  

 
Veje og stier har et samlet netto mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Af de lidt større afvigelser kan nævnes 
0,6 mio. kr. på fælles formål, som primært skyldes færre omkostninger til maskiner, materiel samt 
personaleudgifter. 0,8 mio. kr. på arbejder for fremmed regning, som delvist skyldes fejl i opsætningen i 
ressourcestyringssystemet samt indtægter for istandsættelse af private veje, hvor arbejdet blev udført i 
2016. Udgifterne til vejvedligeholdelse og belægninger har samlet set været 0,6 mio. kr. mindre end 
budgetteret, på grund af lavt aktivitetsniveau. På grund af den milde vinter er der et mindreforbrug på 

0,7 mio. kr. til vintertjeneste.  
 
Trafik udviser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som primært skyldes overførsler fra 2016 til 2017 
og mindreforbrug på busdrift.  
 
Grønne områder og fritidsaktiviteter udviser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på grund af et lavt 
aktivitetsniveau.   

 
Tillægsbevillingen på -0,9 mio. kr. skyldes dels budgettilførsel på 0,9 mio. kr. vedr. overførsel fra 2016 
og 0,3 mio. kr. til dækning af øgede udgifter til vejafvandingsbidrag. Der har været budgetreduktioner på 

-0,9 mio. kr. til kollektiv trafik vedr. budgettilpasning, -0,3 mio. kr. på grund af fællesudbud af 
asfaltarbejder, -0,3 mio. kr. idet driftstilskud til Rungstedlund er flyttet til Sport-, Fritid- og 
Kulturudvalget, samt -0,6 mio. kr. idet bestiller funktionen er overført til Rådhuset.  

  
De øvrige tillægsbevillinger skyldes budgetneutrale budgetomplaceringer på grund af ny struktur på 
området.  
 
Anlæg 
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Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. hvoraf de 3,7 mio. kr. vedr. 

standardforbedringer af færdselsarealer, som hovedsageligt stammer fra projekterne: Pulje til 
gennemførelse af tiltag fra den nye trafiksikkerhedsplan med 0,4 mio. kr., idet restbeløbet ikke er 
disponeret til konkrete projekter endnu og afventer evaluering af område A. Plantning af nye træer på 
Usserød Kongevej med 0,5 mio. kr., idet projektet blev billigere end forudsat. LAR på vej med 2,0 mio. 
kr., idet projektet blev forsinket på grund af manglende finansiering til en udvidelse af projektet, 

hvormed dele af projektet blev udsat til 2018. Forbedret krydsningshelle Rungstedvej ved Vallerød 
Banevej med 0,2 mio. kr., idet projektet mangler slidlag, afstribning og variable tavler. Krydsombygning 
Alsvej/Ørbæksvej med 0,3 mio. kr., da den udførende entreprenør blev forsinket på andre opgaver i 
kommunen. Usserød Kongevej, etape 2 med 0,3 mio. kr., da selve anlægsfasen først igangsættes i 2018.  
 
Mindreforbruget på vejvedligeholdelse stammer fra projektet vejbelysning, idet de planlagte arbejder ikke 

nåede at blive realiseret i 2017. Der er desuden et lille mindreforbrug på vejanlæg, som stammer fra 
projektet Hørsholm Bymidte etablering af p-plads, da selve anlægsfasen først igangsættes i 2018.  
 
Der er samlet set givet en netto tillægsbevilling på -23,2 mio. kr.  
Af budgettilførsler kan nævnes 1,2 mio. kr. vedr. anlægsoverførsler fra 2016 til 2017, 1,2 mio. kr. vedr. 
LAR på vej, idet projektet blev mere omfattende samt 1,2 mio. kr. vedr. gangbroer over Kystbanen, idet 

projekteringen blev fremskudt fra 2018 til 2017. 

 
Af budgetreduktioner kan nævnes anlægsomprioriteringer i foråret 2017, hvor der blev udskudt anlæg for 
i alt -21,3 mio. kr. I forbindelse med de løbende budgetrevisioner er der udskudt anlæg for yderligere -
5,5 mio. kr.     
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 Miljø  
 

1.000 kr. (- betyder indtægt) 
Vedtaget 
budget 

Tillægs 
bevilling 1) 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse 

      
Miljø, skattefinansieret - drift 6.099 647 6.746 5.646 -1.100 

Redningsberedskab 3.921 300 4.221 4.037 -184 

Øvrige miljøforanstaltninger 2.178 347 2.525 1.609 -916 

Naturforvaltningsprojekter 45 0 45 39 -6 

Fælles formål - vandløbsvæsen 34 400 434 25 -409 

Vedligeholdelse af vandløb 1.048 397 1.445 1.944 499 

Fælles formål - Miljøbeskyttelse 294 426 720 77 -643 

Bærbare batterier 64 0 64 44 -19 

Miljøtilsyn - virksomheder 128 0 128 111 -17 

Øvrig planlægning, undersøgelser, 

tilsyn m.v. 
290 55 344 165 -179 

Diverse udgifter og indtægter 276 -932 -656 -798 -142 

Miljø, skattefinansieret - anlæg 1.666 -534 1.133 930 -203 

Øvrige miljøforanstaltninger 1.666 -534 1.133 930 -203 

Fælles formål 1.242 -534 708 511 -197 

Øvrig planlægning, undersøgelser, 
tilsyn m.v. 

425 0 425 419 -6 

Miljø. Brugerfinansieret - drift -1.032 0 -1.032 -3.784 -2.753 

Affald -1.032 0 -1.032 -3.784 -2.753 

Generel administration 252 0 252 -2.263 -2.516 

Ordninger for dagrenovation - 
restaffald 

-1.269 0 -1.269 -2.782 -1.513 

Ordninger for storskrald og 

haveaffald 
-2 0 -2 -438 -436 

Ordninger for glas, papir og pap -8 0 -8 -192 -184 

Ordninger for farligt affald 0 0 0 2 2 

Genbrugsstationer -4 0 -4 1.890 1.894 

      1) tillægsbevilling, genbevilling og 

omplacering      
 
 

Beretning 

 
Skattefinansieret 
Der er blevet arbejdet videre med kystplanlægning og afsat midler til et konkret sandfodringsprojekt fra 

Bukkeballevej og nord på.  
 
Vandløbet – Kohaverenden - er blevet renoveret ved dels strømpeforing og dels udskiftning af rør. 
Vandløbet er nu klar til at blive optaget som offentligt og blive navngivet. Regulativ for vandløbet er 
under udarbejdelse. 
 
Alle øvrige offentlige, rørlagte vandløb, Bolbrorenden, Gedevadsrenden og Puemoserenden er TV-

inspiceret og vurderet i forhold til tilstand, og nødvendige renoveringer forventes igangsat i 2018. 
 
Broen over Ulvemoserenden ind til skoven ved Rungsted Ladegård er blevet renoveret. 
 
Som noget nyt er brinkerne langs Usserød Å slået ca. 2 m ind fra kronekanten, så åen kan ses, og der er 
mulighed for, at mere langsomt voksende arter langs åen kan kommer frem.  
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Der er arbejdet målrettet med at forbedre tilstanden omkring og i Ubberød Dam, Springdam, Slotssøen, 

Krebseklovandhullet og 2 søer ved Kokkedal Slot. De nødvendige tilladelser er meddelt, og arbejdet 
igangsættes snarest muligt, idet søerne er klar til udsætning af dyr og planter. 
 
Som en del af det forberedende arbejde til forbedring af vandkvaliteten i de større søer er der opsat 
sensorer til måling af bl.a. salttilførslen til 6 søer i midtbyen. 

 
Der arbejdes på færdiggørelse af ny spildevandsplan, som forventes færdig forår 2018. 
 
På den klimaforebyggende indsats er projekt med beboernetværket igangsat. Der har været et stort 
arbejde i det regionale samarbejde Energi på Tværs samt planlægning af en række borger- og 
virksomhedsrettede aktiviteter, der udmøntes i 2018.  

 
Brugerfinansieret 
I fællesskab med Allerød, Fredensborg og Rudersdal Kommuner samt Norfors er der målrettet arbejdet 
på et fælles udbud for sortering og indsamling af husholdningsaffald. 
 
Forsøg med affaldssortering og indsamling af glas, papir pap, plast og metal er afsluttet i Mikkelborg 

Park. Borgerne i Mikkelborg Park har meldt positivt tilbage og har i det store hele været glade for at 

sortere. 
 

Opfølgning på økonomi 
 
Skattefinansieret - drift 
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. svarende til 16 % af det korrigerede budget. De 
væsentligste afvigelser skyldes -0,2 mio. kr. vedr. Redningsberedskab, idet der har været lidt lavere 
omkostninger til fællesadministration samt tilsyn, reparation og nedlæggelse af brandhaner. 
   
Vedligeholdelse af vandløb udviser en merudgift på 0,5 mio. kr., idet slutafregning vedr. EU-Life projektet 

blev langt dyrere end forventet, da EU ikke godkendte alle de udgifter, der var indregnet i projektet. 
Merudgiften er stort set finansieret af en tilsvarende mindreudgift på fælles formål – vandløbsvæsen.  
 
Fælles formål miljøbeskyttelse udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., idet arbejdet med initiativer for 
reduktion af CO2-udledning og klima og grundvandskortlægning har afventet medarbejder til området. 
Arbejdet videreføres i 2018.  

 
Der er givet en samlet tillægsbevilling på 0,6 mio. kr., hvoraf de 0,3 mio. kr. vedrører overførsler fra 
2016. Der er givet en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til redningsberedskabet til dækning af udgifter til 
fællesbidrag, og området har fået overført budgettet på 0,1 mio. kr. til Geo-Environ.  
 
Skattefinansieret - anlæg 
Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.  

 
Fælles formål dækker anlægsprojekterne oprensning af søer og rørlagt vandløb i Søvangs kvarteret, hvor 
der er et restbudget på henholdsvis 0,2 mio. kr. og 0,002 mio. kr. Arbejdet med oprensning af søer 
fortsætter de kommende år. Der er et mindreforbrug på 0,006 mio. kr. på Ny spildevandsplan, arbejdet 
er stort set afsluttet. 
 
Tillægsbevillingen vedr. budgettet til oprensning af søer. Budgettet er tilført 0,2 mio. kr. fra 2016 til 

2017. I forbindelse med anlægsomprioriteringer er der overført -0,5 mio. kr. til 2019, og i 
budgetopfølgning 4 er der overført -0,2 mio. kr. til 2018. 
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Brugerfinansieret - drift 
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Årsagen til dette er hovedsageligt, at der igen har 
været stor udskiftning fra sække til containere, og behandling af storskrald indgår i fælleskonceptet for 
genbrugspladserne. 

 
I ordningen for generel administration er der en mindreudgift på 2,5 mio. kr. Dette skyldes en fejl i 
forbindelse med udkontering af indtægterne fra husstandsgebyret til ordningen for genbrugsstationer, 
hvor der mangler indtægt på 1,9 mio. kr. 
 
Ordningen for dagrenovation udviser et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Den store udskiftning fra 

sække til containere giver en mindreudgift på indsamlingen af dagrenovation og medfører markant 
reducering af indkøb af sække. 
 
Ordningen for storskrald udviser et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Der er i løbet 2017 aftalt med 
Norfors, at behandling af storskrald fremadrettet indgår i fælleskonceptet for genbrugspladserne. 
 

Ordningerne for glas, papir og pap udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., og farligt affald har et netto 

merforbrug på 0,002 mio. kr. 
 
Ordning for genbrugsstationer viser en merudgift i forhold til indtægten på 1,9 mio. kr., som beror på fejl 
i udkontering af indtægten fra husstandsgebyret.  
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Institutioner for børn og unge 
 

1.000 kr. (- betyder indtægt) 
Vedtaget 
budget 

Tillægs 
bevilling 1) 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse 

      
Institutioner for børn og unge - 
drift 

84.360 -3.690 80.669 86.216 5.547 

 Dagtilbud for børn 84.360 -3.690 80.669 86.216 5.547 

Fælles formål 14.857 -3.200 11.656 11.547 -109 

Dagpleje 3.513 792 4.304 3.558 -747 

Daginstitutioner (Institutioner kun 
for børn indtil skolestart) 

43.167 -1.826 41.340 47.471 6.131 

Tilskud til privatinstitutioner, privat 
dagpleje, privat fritidshjem, private 
klubber og puljeordninger 

20.845 120 20.964 21.435 471 

Særlige dagtilbud og særlige 

klubber 
1.979 425 2.404 2.205 -199 

      1) tillægsbevilling, genbevilling og 

omplacering      
 
 

Beretning 

 
På dagtilbudsområdet har der i 2017 været fokus på det fortsatte arbejde med udviklings- og 
investeringsstrategien ”Velfærd frem for mursten”. Særligt herunder hvordan der arbejdes videre med 
konkrete modeller for at skabe sammenhængende børnemiljøer mellem dagtilbud og skoler samt at 

etablere større dagtilbud. 
 
Hertil kommer arbejdet med at øge kvaliteten på 0-6 års området. Arbejdet skal munde ud i 
kvalitetsunderstøttende indsatser, som vil give bedre muligheder for at tilrettelægge det pædagogiske 
arbejde i forhold til lokale prioriteringer, ønsker og behov. Formålet er, at de enkelte dagtilbud bedre får 
mulighed for at skabe en rammesætning, der bedst muligt understøtter børnenes trivsel, læring og 

udvikling gennem både individuelle og fælles pædagogiske indsatser. I arbejdet er det særlig 
dagtilbuddenes ledelse, som er drivkraften. 
 
Der har i 2017 været arbejdet videre med at integrere flersprogede børn direkte i de enkelte dagtilbud. I 
arbejdet har der været særligt fokus på at etablere et givtigt forældresamarbejde og på de flersprogede 
børns sproglige udvikling. Der er også arbejdet med at understøtte det vedvarende ledelsesfokus på 
udviklingen i de enkelte dagtilbud. 

 
I forhold til børn med særlige behov er der i 2017 arbejdet med styrkelsen af det tværfaglige samarbejde 
med andre fagcentre omkring tidlig opsporing og forebyggelse. Hensigten er, at de fælles indsatser skal 
øge børnenes deltagelsesmuligheder i de almene dagtilbud. 
 
Alle elementer i budgetaftalen for 2017-2020 er gennemført, og der er i årets løb ikke sket nogen 
væsentlige omprioriteringer af aktiviteter eller ansøgt om tillægsbevillinger til udvidelse af eksisterende 

aktiviteter eller igangsættelse af nye. Der har i årets løb været en enkeltstående sag, som har påvirket 
årets resultat i de selvejende dagtilbud. 
 

 

Opfølgning på økonomi 

 
Drift 
Det samlede regnskab for 2017 udgør 86,2 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget i 2017 på 
80,7 mio. kr. betyder det, at der er forbrugt 5,5 mio. kr. mere end forventet i budgettet. 
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Årets resultat skyldes hovedsageligt problematikker omkring kapacitetstilpasning i de selvejende 

dagtilbud samt gennemførte undersøgelser i anledning af konstaterede økonomiske uregelmæssigheder i 
de selvejende dagtilbud. Hertil kommer merudgifter til støtte til børn med særlige behov og en lille netto 
merudgift i forbindelse med afregning af udenbys dagtilbudspladser. 
 
Modsat har der været mindreudgifter til forskellige fælles og tværgående aktiviteter, hvilket skyldes 

tidsforskydning mellem planlagt aktivitet og afregning. Yderligere har der været færre PAU-elever end 
forudsat, mindre udbetaling af diverse friplads- og søskendetilskud samt en lille netto merindtægt 
vedrørende personale udlånt til Socialstyrelsen. 
 
Bevilling 
Det oprindelige driftsbudget er i årets løb ændret med netto -3,7 mio. kr. fra 84,4 mio. kr. til 80,7 mio. 

kr. Det skyldes negative overførsler fra tidligere år på -1,9 mio. kr., den løbende demografibestemte 
budgettilpasning på -0,4 mio. kr., undersøgelse af økonomiske uregelmæssigheder i selvejende dagtilbud 
på -1,2 mio. kr., tværgående besparelser og effektiviseringer på -0,6 mio., nedlæggelse af 
Rønnebærhuset på -0,6 mio. kr. Hertil kommer andre øvrige budgettekniske korrektioner på 1,0 mio. kr. 
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Undervisning 
 

1.000 kr. (- betyder indtægt) 
Vedtaget 
budget 

Tillægs 
bevilling 1) 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse 

      
Undervisning - drift 177.786 3.959 181.745 180.172 -1.573 

Folkeskolen 158.841 3.992 162.834 161.998 -836 

Folkeskoler 128.254 1.443 129.697 129.932 235 

Fællesudgifter for kommunens 
samlede skolevæsen 

-4.920 2.549 -2.370 -4.650 -2.280 

Befordring af elever i grundskolen 1.323 0 1.323 800 -522 

Efter- og videreuddannelse i 
folkeskolen 

-3 0 -3 -668 -665 

Bidrag til statslige og private skoler 29.196 0 29.196 30.887 1.691 

Efterskoler og ungdomskostskoler 1.652 0 1.652 2.347 695 

Ungdommens 
Uddannelsesvejledning 

2.133 0 2.133 1.773 -360 

Særlige dagtilbud og særlige 
klubber 

980 0 980 1.476 496 

Kommissioner, råd og nævn 227 0 227 101 -126 

Skolefritidsordning 9.584 282 9.866 9.968 102 

Skolefritidsordninger 9.584 282 9.866 9.968 102 

Ungdomsskolen 8.846 -315 8.531 7.488 -1.043 

Ungdomsskolevirksomhed 7.874 -80 7.794 6.446 -1.348 

Øvrige sociale formål 972 -236 736 1.042 305 

Erhvervsgrunduddannelser 514 0 514 718 204 

Produktionsskoler 514 0 514 652 137 

Erhvervsgrunduddannelser 0 0 0 66 66 

      
1) tillægsbevilling, genbevilling og 

omplacering      
 

 

Beretning 
 
På skoleområdet har der i 2017 været fokus på det fortsatte arbejde med udviklings- og 
investeringsstrategien ”Velfærd frem for mursten” særligt i forhold til de tre delprojekter; at optimere 
klassedannelsen, at skabe helhed i specialområdet og at etablere et tættere samarbejde mellem 
dagtilbud og skoler samt øge kvaliteten i dagtilbud, herunder har der særligt været fokus på område Øst 
(Rungstedområdet). 

 
I forhold til børn med særlige behov er der arbejdet med styrkelsen af det tværfaglige samarbejde med 
andre fagcentre omkring de støttemuligheder, som skal øge børnenes deltagelsesmuligheder i de almene 
skoletilbud. Der er tilsvarende også arbejdet med den faglige strategi omkring at videreudvikle 
udskolingen i skolernes eget regi. 
 

Der er i 2017 arbejdet videre med at integrere flersprogede børn direkte i almenundervisningen på de 
enkelte skoler. Erfaringer fra ledere, lærere og børn er inddraget i arbejdet med det formål, at børnene 

hurtigere integreres, får venner og lærer dansk. 
 
Alle elementer i budgetaftalen for 2017-2020 er gennemført, og der er i årets løb ikke sket nogen 
væsentlige omprioriteringer af aktiviteter eller ansøgt om tillægsbevillinger til udvidelse af eksisterende 
aktiviteter eller igangsættelse af nye. Der har i årets løb ikke været nogle enkeltstående sager, som har 

påvirket driften eller årets resultat. 
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Opfølgning på økonomi 
 
Drift 
Det samlede regnskab for 2017 udgør 180,1 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget i 2017 
på 181,7 mio. kr. betyder det, at der er forbrugt 1,6 mio. kr. mindre end forventet i budgettet. 
 
Årets resultat skyldes hovedsageligt mindreudgifter til flere forskellige fælles og tværgående aktiviteter, 
hvilket skyldes bevidst tilbageholdenhed samt tidsforskydning mellem planlagt aktivitet og afregning. 
Hertil kommer mindreudgifter til forskellige aktiviteter under Ungdomsskolen og til Hørsholm Kommunes 

undervisningstilbud for elever, der skønnes at have brug for et andet undervisningstilbud end det almene 
folkeskoletilbud. 
 
Modsat har der været merudgifter til betaling af kommunalt bidrag til statslige og private skoler, 
efterskoler og ungdomskostskoler samt produktionsskoler. Yderligere har der været merudgifter til drift 
af Hørsholm Kommunes særlige fritidstilbud efter skoletid og til foranstaltninger i forbindelse med at 

forebygge kriminalitet og mistrivsel blandt kommunens unge. 
 

Bevilling 
Det oprindelige driftsbudget er i årets løb ændret med netto 3,9 mio. kr. fra 177,8 mio. kr. til 181,7 mio. 
kr. Det skyldes positive overførsler fra tidligere år på 1,8 mio. kr., den løbende demografibestemte 
budgettilpasning på 0,4 mio. kr., regulering af mellemkommunale betalinger på 2,0 mio. kr. Hertil 
kommer tværgående besparelser og effektiviseringer på -0,2 mio. kr. og andre øvrige budgettekniske 

korrektioner på -0,1 mio. kr. 

 

45



 

 

Børn og unge med særlige behov 
 
 

1.000 kr. (- betyder indtægt) 
Vedtaget 

budget 

Tillægs 

bevilling 1) 

Korrigeret 

budget 
Regnskab Afvigelse  

      
Børn og unge med særlige 
behov - drift 

96.953 -2.389 94.564 98.307 3.743 

Pædagogisk psykologisk rådgivning 
m.v. 

7.515 473 7.988 7.568 -419 

Specialundervisning i regionale 
tilbud 

3.157 -2.450 707 323 -384 

Kommunale specialskoler og interne 

skoler i dagbehandlingstilbud og på 
anbringelsessteder jf. 
Folkeskoleloven §20, stk. 2 og 5 

34.461 1.514 35.975 41.145 5.171 

Efterskoler og ungdomskostskoler 751 -400 351 424 74 

Specialpædagogisk bistand til børn i 
førskolealderen 

928 48 976 918 -57 

Produktionsskoler 380 0 380 0 -380 

Indtægter fra den centrale 
refusionsordning 

-1.405 0 -1.405 -942 462 

Opholdssteder mv. for børn og unge 9.185 4.000 13.185 11.078 -2.108 

Forebyggende foranstaltninger for 
børn og unge 

17.496 -409 17.088 17.645 557 

Plejefamilier 5.159 0 5.159 5.848 689 

Døgninstitutioner for børn og unge 7.474 -3.323 4.151 6.703 2.553 

Sikrede døgninstitutioner for børn 
og unge 

1.416 -300 1.116 776 -340 

Særlige dagtilbud og særlige 

klubber 
2.042 -1.542 500 0 -500 

Forebyggende indsats for ældre og 

handicappede 
2.302 0 2.302 3.036 734 

Kontaktperson- og 
ledsageordninger (Serviceloven §§ 
45, 97-99) 

109 0 109 26 -83 

Sociale formål 5.902 0 5.902 3.758 -2.144 

Kontanthjælp vedrørende visse 
grupper af flygtninge 

82 0 82 0 -82 

      
1) tillægsbevilling, genbevilling og 

omplacering      
 
 

Beretning 

 
På området for børn og unge med særlige behov er der i 2017 anvendt 98,3 mio. kr. Beløbet dækker 
over en bred vifte af ydelser indenfor områder som Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, special-

skoletilbud og støttetimer i den almene folkeskole, plejefamilier og opholdssteder, forebyggende 
foranstaltninger som f.eks. familiebehandlinger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og 

unge, aflastningsordninger samt dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af 
børn med nedsat funktionsevne. 
 
I 2017 blev Det nære Sundhedsvæsens delprojekter startet op, og på politikområde 34 Børn og unge 
med særlige behov drejer det sig om Åben rådgivning til forældre med bekymring for deres barn/unge, 
Cool Kids samt en andel af Ungecafe for sårbare unge. 
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Der har været et stigende udgiftspres på de kommunale specialskoler mv. indenfor Folkeskoleloven. Det 

har affødt, at Center for Børn og Voksne i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skole har nedsat en 
arbejdsgruppe, der skal analysere området nærmere og munde ud i en handlingsplan for den 
fremadrettede håndtering af området. 
 
 

Opfølgning på økonomi 
 
Der har jf. tabellen været tillægsbevillinger på i alt -2,4 mio. kr. i 2017. Der blev i 2017 foretaget en 

budgetomplacering på 3,3 mio. kr. fra døgninstitutioner for børn og unge til voksenområdet svarende til 
udgifterne på to udgiftstunge unge, der var blevet 18 år og udgifter overgik dermed til voksenområdet. 
 
Budgettet til fagsystemet DUBU fik i 2017 en genbevilling på 0,2 mio. kr. svarende til overskuddet i 
2016, og der er til Tale/Høreteamet tilgået 0,2 mio. kr. i korrigeret budget fra Center for Dagtilbud og 
Skole (støttepædagoger i SFO). 

 
Endelig har de tre delprojekter under Det nære Sundhedsvæsen tilsammen fået tilført et budget på 0,3 

mio. kr.  
 
I alt var der et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 3,7 mio. kr., hvilket svarer til en 
budgetafvigelse på 4,0%. 
 

Det samlede forbrug er 3,1 mio. højere end i 2016. En væsentlig årsag hertil er, at udgifterne til netop 
kommunale specialskoler mv. indenfor Folkeskoleloven er steget 6,0 mio. kr. fra 2016 til 2017. På Børne- 
og Skoleudvalgets møde i december blev det aftalt, at uforbrugte inklusions- og puljemidler på 1,8 mio. 
kr. i 2017 går til delvis finansiering af dette merforbrug (budgettet i 2018 forøges med dette). Ligeledes 
blev det på BSU-mødet besluttet, at de i Budgetaftale 2018-21 afsatte midler på i alt 1 mio. kr. til 
inklusion på skolerne også skal indgå i finansieringen fremadrettet.  
 

I 2017 blev der anvendt 5,2 mio. kr. mere end budgetteret på kommunale specialskoler og interne skoler 
i dagbehandlingstilbud på grund af stigende udgiftspres på de kommunale specialskoler m.v. som nævnt 
under beretning. 
 
På Opholdssteder mv. for børn og unge var der i 2016 et større merforbrug, hvorfor det korrigerede 
budget her er blevet forøget i 2017. Dette område er – ligesom de fleste områder – dog præget af en vis 

fluktuation, så forbruget har i 2017 ikke nået helt samme niveau. Der er dermed et mindreforbrug på 2,1 
mio. kr. på dette område. 
 
De sidste områder med en større afvigelse mellem korrigeret budget og forbrug er området for 
Døgninstitutioner for børn og unge med et merforbrug på 2,6 mio. kr., hvor der i slutningen af året er 
kommet flere borgere til og området for Sociale formål, hvor der er et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. De 
resterende indsatser har alle haft mindre afvigelser – i begge retninger – som en naturlig konsekvens af 

stor følsomhed overfor ændringer i antal indsatser og ændringer i priserne på de enkelte tiltag. 
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Ældre og Sundhed 
 

1.000 kr. (- betyder indtægt) 
Vedtaget 
budget 

Tillægs 
bevilling 1) 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse  

      
Ældre, sundhed - drift 234.969 15.389 250.358 248.209 -2.149 

Driftssikring af boligbyggeri 0 0 0 -81 -81 

Busdrift 1.519 -140 1.379 1.257 -123 

Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning 

0 0 0 11.809 11.809 

Andre sundhedsudgifter 176 0 176 192 15 

Indtægter fra den centrale 
refusionsordning 

0 0 0 -164 -164 

Ældreboliger 1.078 -200 878 639 -240 

Pleje og omsorg mv. af ældre og 
handicappede 

190.874 12.198 203.072 190.523 -12.549 

Forebyggende indsats for ældre og 
handicappede 

13.200 1.816 15.016 13.428 -1.588 

Plejehjem og beskyttede boliger 8.641 -160 8.482 7.775 -707 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig 
indretning og befordring 

16.401 1.713 18.114 19.711 1.597 

Plejevederlag og hjælp til 
sygeartikler o.lign. ved pasning af 
døende i eget hjem 

928 150 1.078 1.072 -6 

Rådgivning og rådgivnings 
institutioner 

0 0 0 0 0 

Øvrige sociale formål 2.150 11 2.162 2.049 -112 

Ældre, sundhed - anlæg 405 -405 0 0 0 

Plejehjem og beskyttede boliger 405 -405 0 0 0 

Ældre og Sundhed, øvrige 
finansforskydninger 

0 0 0 -646 -646 

Finansielle aktiver tilhørende 
selvejende institutioner med 
overenskomst 

0 0 0 -690 -690 

Selvejende institutioner med 
overenskomst 

0 0 0 44 44 

      1) tillægsbevilling, genbevilling og 

omplacering      
 
 
 

Beretning 

 
Center for Sundhed og Omsorg har i 2017 haft et øget fokus på at arbejde henimod en rehabiliterende 
organisation. Der er oprettet et rehabiliterende team bestående af medarbejdere, som har særlige 
kompetencer ift. rehabilitering. Borgerne tilbydes et tidsbegrænset træningsforløb, hvis der vurderes at 
være et potentiale for, at borgeren kan blive mere selvhjulpen eller få støtte gennem træning og/eller 

hjælpemidler til at klare flere opgaver selv. Fokus er på øget livskvalitet for den enkelte, og der tages 
hensyn til den enkelte borgers ressourcer og behov. 
 
Center for Sundhed og Omsorg har igen i 2017 fået værdighedspulje midler, som det blev politisk 
besluttet at anvende til at styrke forskellige indsatser rettet mod de ældre borgere. Der har været afholdt 
forskellige arrangementer – musikalsk potpourri, foredrag om demens, og der er ansat flere varme 

hænder på plejecentrene. 
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Opfølgning på økonomi 
 
Drift 
Det samlede regnskab for 2017 udgør 248,2 mio. kr., mens det korrigerede budget er på 250,3 mio.kr. 
Det betyder, at der er et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. eller 0,85%. De største afvigelser beskrives 
nedenunder. 
 
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning og Pleje og omsorg m.v. af ældre og 

handicappede skal ses under ét, og det samlede budget udgør 203,1 mio. kr. Årets forbrug er på 202,3 
mio. kr., og der er således et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Området rummer hjemmeplejen, 
hjemmesygepleje, plejecentre, mellemkommunal køb/salg af plejehjemspladser og hjemmepleje samt 
puljemidler. Når de to områder skal ses under ét, skyldes det, at man regnskabsteknisk skal adskille 
forbruget på de midlertidige pladser på henholdsvis pleje/omsorg- og træningsområdet. Økonomisk skal 
disse 2 poster ses under ét. 

 
Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. forklares i følgende 4 afsnit: 

 
Puljemidler viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som bl.a. skyldes, at der ikke er ansat 
aftensygeplejersker på plejecentrene som forventet. Der afventes endvidere udbud vedr. tværkommunalt 
skærmprojekt, hvor midler ligeledes skulle have været brugt. Endvidere er der givet midler til 
”klippekort” til plejehjemsbeboerne til hele 2017, men der blev først givet tilladelse til at benytte puljerne 

medio året. Der søges om overførsel af puljemidlerne til puljebudgetterne for 2018. I modsat fald skal 
pengene betales tilbage til ministeriet.   
 
Hjemmepleje og hjemmesygepleje viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket kan tilskrives nedgang i 
antal af visiterede timer primært som følge af, at der har været et øget fokus på rehabilitering på 
området.   
 

Plejehjem/centre viser et mindreforbrug på 3,6 mio., kr., hvilket skyldes, at der er overførsler fra 
tidligere år indeholdt i mindreforbruget.   
 
Mellemkommunal køb og salg af plejehjemspladser viser et merforbrug på i alt 8,6 mio. kr., hvoraf 4,4 
mio. kr. kan henføres til efterreguleringer i to sager fra tidligere år. Den resterende del 4,2 mio. kr. af 
merforbruget kan henføres til, at der primært sælges væsentligt færre plejehjemspladser end antaget, 

samt at der købes flere plejehjemspladser end forudsat. Endvidere skal det bemærkes, at regninger på 
0,9 mio. kr. for 2017 først vil blive betalt i regnskab 2018. 
 
Forebyggende indsats for ældre og handicappede. Området rummer visitationsteamet, dagtilbud til 
pensionister og efterlønsmodtagere som daghjem, dagcentre i kommunen samt frivillighedscentret. Der 
er et samlet budget på 15,0 mio. kr. På dette område vises et mindreforbrug på i alt 1,6 mio. kr., hvoraf 
der kan konstateres et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Kammerhuset. Dette skyldes, at der har været 

tilbageholdenhed og færre udgifter til lokaler samt inventar.  
Aktivitetscentret Sophielund og daghjemmet på Breelteparken udviser mindreforbrug på i alt 1,1 mio. kr., 
som kan henføres til flere indtægter end forudsat, samt at der har været mindreudgifter til inventar samt 
bygningsvedligeholdelse.  
 
Plejehjem og beskyttede boliger. Området rummer puljemidler til forskellige ekstraordinære udgifter 
på hele området samt ejendomsdrift til Breelteparken. Der vises et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som 

skyldes, at der har været færre udgifter til bygningsvedligeholdelse på Breelteparken.  
 
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning samt befordring. Her vises et merforbrug på 1,6 

mio.kr. De største afvigelser er indenfor inkontinens- og stomihjælpemidler og skyldes, at der er kommet 
flere ansøgninger. Ligeledes er der kommet flere henvendelser fra plejecentrene om bevillinger til 
beboere. Herudover har der været afvigelser på øvrige områder i såvel positiv som negativ retning.    

 
 
Anlæg 
Der var ved budgetlægningen afsat 0,4 mio. kr. til ny buffet til Aktivitetscentret Sophielund. Budgettet er 
overført til Center for ejendom, som skulle stå for indkøb og indretning.  
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Social og psykiatri 
 
 

1.000 kr. (- betyder indtægt) 
Vedtaget 
budget 

Tillægs 
bevilling 1) 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse  

      
Social og psykiatri - drift 155.136 7.279 162.415 162.861 445 

Børn og Voksne 89.918 4.924 94.842 95.641 799 

Specialpædagogisk bistand til 
voksne 

1.572 0 1.572 910 -663 

Ungdomsuddannelse for unge med 
særlige behov 

4.635 0 4.635 4.399 -236 

Indtægter fra den centrale 
refusionsordning 

-5.900 0 -5.900 -6.135 -235 

Pleje og omsorg mv. af ældre og 
handicappede 

3.863 0 3.863 5.278 1.416 

Forebyggende indsats for ældre og 
handicappede 

14.834 900 15.734 16.047 313 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig 
indretning og befordring 

1.320 0 1.320 704 -617 

Rådgivning og rådgivnings 
institutioner 

503 0 503 676 173 

Botilbud for personer med særlige 
sociale problemer (Serviceloven §§ 
109-110) 

421 0 421 417 -4 

Alkoholbehandling og 
behandlingshjem for 
alkoholskadede (sundhedslovens § 
141) 

2.982 0 2.982 2.595 -387 

Behandling af stofmisbrugere 

(Servicelovens § 101 og 

Sundhedslovens § 142) 

3.223 0 3.223 2.177 -1.046 

Botilbud til længerevarende ophold 
(Serviceloven § 108) 

28.373 1.792 30.164 34.256 4.092 

Botilbud til midlertidigt ophold 
(Serviceloven § 107) 

19.814 1.370 21.185 18.596 -2.589 

Kontaktperson- og 
ledsageordninger (Serviceloven §§ 
45, 97-99) 

562 0 562 674 112 

Beskyttet beskæftigelse 
(Serviceloven § 103) 

3.726 0 3.726 3.114 -613 

Aktivitets- og samværstilbud 
(Serviceloven § 104) 

9.607 880 10.487 11.664 1.177 

Sociale formål 330 0 330 178 -152 

Øvrige sociale formål 50 -17 34 91 57 

Arbejdsmarked og Job 2.497 451 2.948 2.285 -663 

Beboelse 1.694 1.000 2.694 1.920 -775 

Sociale formål 446 -192 254 327 73 

Kontant- og uddannelseshjælp 357 -357 0 38 38 

Øvrige sociale formål 0 0 0 0 0 

Borgerservice 62.721 1.904 64.625 64.935 310 

Kirkegårde 0 0 0 21 21 

Andre sundhedsudgifter 583 67 650 728 78 
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Forebyggende indsats for ældre og 

handicappede 
85 -6 79 80 0 

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 
2014 eller senere 

5.590 4.627 10.217 9.989 -228 

Personlige tillæg m.v. 1.903 -321 1.582 1.516 -67 

Førtidspension tilkendt før 1. juli 
2014 

37.126 -2.167 34.958 34.863 -96 

Førtidspension med 65 pct. 

kommunal medfinansiering - 
tilkendt efter regler gældende før 1. 
januar 2003 

0 0 0 0 0 

Førtidspension med 65 pct. 
kommunal medfinansiering - 
tilkendt efter regler gældende fra 1. 
januar 2003 

0 0 0 0 0 

Sociale formål 247 -230 18 28 10 

Boligydelse til pensionister - 

kommunal medfinansiering 
11.921 -149 11.772 12.204 432 

Boligsikring - kommunal 
medfinansiering 

5.265 83 5.348 5.508 160 

Øvrige sociale formål 0 0 0 0 0 

Social og psykiatri - øvrige 

finansforskydninger 
0 0 0 -71 -71 

Arbejdsmarked 40 0 40 -25 -65 

Anden gæld 40 0 40 -25 -65 

Politik og Borgerservice -40 0 -40 -46 -6 

Anden gæld -40 0 -40 -46 -6 

      
1) tillægsbevilling, genbevilling og 

omplacering      

 
BØRN OG VOKSNE 
 

 

Beretning 
 
I Center for Børn og Voksne er der i 2017 anvendt 95,6 mio. kr. til det sociale voksen- og 
handicapområde. Området dækker blandt andet ydelser indenfor botilbud af midlertidigt og 
længerevarende ophold, aktivitets- og samværstilbud, bostøtteordninger, alkohol- og 
stofmisbrugsbehandling, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, beskyttet beskæftigelse og 
borgerstyrede personlige assistanceordninger for multihandicappede borgere. 
 
Socialpsykiatrisk Center Åstedets økonomi har gennemgået en forandring fra 2016 til 2017. Fra 1. januar 

2017 ophørte Fredensborg Kommune med at være en del af stedets Værested, og dermed faldt en årlig 
indtægt i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. væk fra Åstedet. Som kompensation herfor bevilgede Hørsholm 
Kommune en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr.  
 
I 2017 blev Det nære Sundhedsvæsens delprojekter startet op, og på politikområde 42 Social og 
psykiatri drejer det sig om Ungecafe for sårbare unge, Fremskudt indsats gennem opsøgende psykiatri 

samt Socialpsykiatrisk akuttelefon. 

 

Opfølgning på økonomi 
 
I 2017 var der i alt et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,8 mio. kr., svarende til en 
budgetafvigelse på 0,8%.  
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Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på i alt 4,9 mio.kr. Den største tillægsbevilling på 3,3 mio. 

kr. vedrører en omplacering fra børneområdet til betaling af 2 dyre børn, der er overgået til 
voksenområdet. Derudover er der overført et overskud fra 2016 vedrørende Åstedet og Solskin på i alt 
0,8 mio. kr., og endelig har de tre delprojekter under Det nære Sundhedsvæsen fået tilført et budget på 
0,9 mio. kr. 
 

Økonomien på området er karakteriseret ved særligt dyre enkeltsager, hvor én sag kan koste op til 3 
mio. kr. Der kan således være meget stor fluktuation i udgifterne ved bare få personændringer. 
 
Forbruget i 2017 har været 6,2 mio.kr. højere end i 2016. Den altovervejende årsag hertil er en stigning i 
antallet af voksne anbragt i botilbud, idet forbruget såvel på midlertidige botilbud (SEL §107) som på 
længerevarende botilbud (SEL §108) er steget med 3 mio.kr. i forhold til 2016. 

Der er i alt et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. 
 
I 2017 har der på pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (borgerstyret personlig assistance) 
været et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Borgerstyret personlig assistance, hvor der 
ansættes personale til hjælp i døgndrift, er et dyrt tilbud. Efter tilgang i 2016 og afgang i 2017 er der 
igen tre borgere på ordningen. 

 

Behandling af stofmisbrugere er karakteriseret ved stor afvigelse fra måned til måned. I løbet af 2017 var 
der 4 borgere på døgnbehandling, men i årets sidste måneder var de i stedet på det billigere 
dagbehandlingstilbud, hvor der i alt har været 26 borgere inde og ude af tilbuddet i løbet af 2017. Der 
har på det samlede stofmisbrugsområde været et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 
1,0 mio. kr. 
 
Antallet af personer med nedsat funktionsevne, der har fået bevilget et Aktivitets- og Samværstilbud, er 

steget i 2017. Tilsvarende er udgifterne til transport til tilbuddene steget. Totalt set har der været et 
merforbrug på området på 1,2 mio.kr. 
 
 

ARBEJDSMARKED OG JOB 

 
 

Beretning 

 
Teamet for Rådgivning og Ydelser blev i 2017 overflyttet til Center for Politik, Udvikling og Borgerservice. 
Teamet for Rådgivning og Ydelser varetager udbetaling af uddannelseshjælp, kontanthjælp, 
integrationsydelse, ledighedsydelse og enkeltydelser (eksempelvis flyttehjælp og tandbehandling). 
 

Center for Arbejdsmarked har dog fortsat budgetansvaret for de nævnte ydelser, fordi borgeren skal stå 
til rådighed for arbejdsmarkedet for at få sin ydelse.  
 
 

Opfølgning på økonomi 

 
Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes udsving indenfor flere områder. 
 
Merforbruget skyldes hovedsageligt, at der har været flere udgifter til sociale formål, der blandt andet 
består af enkeltudgifter til tandbehandling, briller, medicintilskud og indskud til bolig.  

 
I forhold til beboelse, der vedrører udgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge, har der været et 

mindre forbrug i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes usikkerhed om etableringen og 
betalingsdatoen for de nye pavilloner på Rådhusgrunden, som blev etableret i januar 2018.   
 
 

Det oprindelige driftsbudget er i årets løb ændret med netto 0,4 mio. kr. fra 2,5 mio. kr. til 2,9 mio. kr. 
Det skyldes budgettilpasning på -0,6 mio. kr. vedr. udgifter til sociale formål og 1,0 mio. kr. til forventet 
merforbrug i forbindelse med nedlæggelse af Hannebjerg og etablering af nye midlertidige 
flygtningeboliger.  
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BORGERSERVICE 
 
 

Beretning 
 
Borgerservice varetager bl.a. udbetaling af personlige tillæg, førtidspensioner, boligydelser og boligsikring 
mv.  
 

Opfølgning på økonomi 

 
Årets regnskabsresultat udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 64,6 
mio. kr. 
Der har i året været et mindreforbrug på betalinger til førtidspension og personlige tillæg. Dette 
mindreforbrug modsvares af merforbrug til boligydelser og boligsikring.   
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Sundhed 
 

1.000 kr. (- betyder indtægt) 
Vedtaget 
budget 

Tillægs 
bevilling 1) 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse  

      
Sundhed - drift 117.227 -5.128 112.100 111.076 -1.024 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 
af sundhedsvæsenet 

98.513 -5.700 92.813 93.291 478 

Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning 

1.834 10.374 12.208 11.525 -683 

Vederlagsfri behandling hos 
fysioterapeut 

5.046 0 5.046 4.836 -210 

Sundhedsfremme og forebyggelse 1.224 7 1.231 1.035 -196 

Andre sundhedsudgifter 792 7 799 336 -463 

Pleje og omsorg mv. af ældre og 

handicappede 
0 0 0 51 50 

Forebyggende indsats for ældre og 
handicappede 

9.818 -9.816 2 2 0 

      
1) tillægsbevilling, genbevilling og 

omplacering      
 
 

Beretning 
 
Sundhed indeholder indsatser, der vedrører både borgerrettet og patientrettet forebyggelse og 
sundhedsfremme. Derudover indeholder området den kommunale medfinansiering samt driftsopgaver 
indenfor træning, tandpleje, sundhedspleje og udgifter til hospice.  
 
Den patientrettede forebyggelse tager afsæt i rækken af regionale og nationale forløbsprogrammer for 

kroniske sygdomme. Hørsholm Kommune lever nu op til minimumsstandarderne for forløb til borgere 
med kræft, demens, KOL, type 2 diabetes, hjertekarsygdomme og lænderyglidelser. 

 
Den borgerrettede forebyggelse tager fortsat afsæt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, der inden 
for 11 områder skitserer gældende evidens og kommer med faglige anbefalinger til brug i kommunens 
forebyggelsesarbejde. Sundhedsprofilen (2013) viser, at det fortsat er områderne alkohol, rygning, fysisk 
aktivitet og mental sundhed, der udfordrer borgernes sundhed. 

 
I 2017 blev der etableret et samarbejde med Apoteket i Hørsholm omkring udlevering af vederlagsfri 
rygestopmedicin til borgere, der deltager i et kommunalt rygestop. Undersøgelser tyder nemlig på, at 
succesraten for rygestop øges markant, når der i rygestopforløbet benyttes rygestopmedicin. 
Der blev også afholdt en række temaeftermiddage målrettet seniorer, der satte fokus på fysisk aktivitet, 
demens, søvn og at forebygge indbrud og tricktyveri. 
 

 

Opfølgning på økonomi 
 
Der samlede regnskab er for 2017 på 111,1 mio. kr., mens det korrigerede budget er på 112,1 mio. kr.  
Det betyder, der er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. 
 
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet viser et merforbrug på 0,5 mio. kr. 
Forbruget er 1,9 mio. kr. større end regnskab 2016. 
 
Kommunal genoptræning og vedligeholdelse træning viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.  Dette 

skyldes, at der er indgået flere indtægter på selvtræning samt et mindreforbrug på personbefordring.  
 
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. og kan henføres til 
almindelig variation i forbruget fra år til år.  
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Sundhedsfremme og forebyggelse viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som stort set kan henføres 
til overførsler fra tidligere år, samt at der i forhold til Forebyggelsesenheden, udvikling og analyse ikke 
har været de udgifter som forventet.    
 
Andre Sundhedsudgifter som vedrører udgifter til hospice-ophold viser et mindreforbrug på 0,5 mio.  

kr., som stort set skyldes tilbagebetalinger/reguleringer af taksterne fra Regionen. Området varierer 
meget fra år til år. 
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Børn og unges sundhed 
 

1.000 kr. (- betyder indtægt) 
Vedtaget 
budget 

Tillægs 
bevilling 1) 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse  

      
Børn og unges sundhed - drift 12.933 -957 11.976 11.718 -258 

Kommunal tandpleje 7.250 260 7.509 7.407 -103 

Kommunal sundhedstjeneste 5.683 -1.217 4.466 4.311 -156 

Børn og unges sundhed - anlæg 0 241 241 363 122 

Kommunal tandpleje 0 241 241 363 122 

      
1) tillægsbevilling, genbevilling og 

omplacering      
 
 

Beretning 

 
Der er anvendt 11,7 mio. kr. til driften af den kommunale tandpleje og sundhedspleje, hvilket er 0,3 mio. 
kr. mindre end det afsatte budget. 
 

Områderne er underlagt kommunens regler om rammestyring af budgetterne, hvor der kan overføres 
ubrugte budgetmidler på op til fem procent af områdets budget til det efterfølgende 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 sundhedsplejen vil de ubrugte budgetmidler således blive overført til 2018. 
 
I 2017 blev der startet med 10 indsatser under fællesbetegnelsen Det nære Sundhedsvæsen. Tre af disse 

delprojekter ligger under den kommunale sundhedspleje, nemlig Tidlig tværfaglig indsats for sårbare 
familier, Familieiværksættere (evidensbaseret forældreuddannelse) og Sundhedsplejetelefonen. 
 

Opfølgning på økonomi 
 
Tillægsbevillingen på 0,3 mio. kr. vedr. den kommunale tandpleje er primært en overførsel af ubrugte 

budgetmidler fra 2016. 
 
Budgettet for Det nære Sundhedsvæsen er blevet fordelt på relevante politikområder, hvorfor der på 
området er sket en nedjustering med 1,2 mio. kr. 

Desuden er der overført ubrugte budgetmidler fra 2016. 
 
Anlægsprojekt med sammenlægning af tandplejen, herunder flytning af dental udstyr i 2016, er afsluttet 
med et merforbrug på 0,1 mio. kr.  
I 2017 har der været akut behov for investering i nyt røntgenudstyr, hvorfor der er indkøbt 
røntgenudstyr fremfor en tandlægeunit.  
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Biblioteket 
 

1.000 kr. (- betyder indtægt) 
Vedtaget 
budget 

Tillægs 
bevilling 1) 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse  

      
Biblioteket - drift 11.793 -404 11.390 11.475 86 

Folkebiblioteker 11.793 -404 11.390 11.475 86 

      
1) tillægsbevilling, genbevilling og 

omplacering      
 
  

Beretning 
 
Biblioteket har i 2017 oplevet en stigning i besøgs- og udlånstal, der især skyldes et øget besøg af 
skoleklasser samt studerende og enkeltpersoner, der bruger biblioteket som arbejdssted. Bibliotekets 
arrangementer har været velbesøgte og udsolgte, og brugen af mødelokalerne er øget. 

Det voksende udlån af fysiske bøger og større kendskab til bibliotekets net-ressourcer som E-reolen, Net-
lydbøger, Filmstriben, E-magasiner, opslagsværker m.m. har betydet, at budgettet har skullet tilpasse sig 

de forskellige materialer. Biblioteket gik pr. 1.april 2017 over til det Fælles Kommunale Bibliotekssystem, 
Cicero, hvilket har betydet uforudsete omkostninger i form af dobbelt betaling på to systemer i en 
overgangsperiode. Cicero er et system, der udvikles løbende ud fra bibliotekernes ønsker.  
 

Opfølgning på økonomi 

 
Biblioteket har et merforbrug på 0,1 mio. kr. trods overførsler fra 2016. Overførslerne blev især brugt til 
de øgede udgifter på overgangen til det nye bibliotekssystem Cicero samt nyt inventar til mødelokaler. 
Den øgede aktivitet i Kulturhus Trommen har betydet en stigning i el-forbrug, som gør, at biblioteket 
kommer ud med et merforbrug. Endelig har man ikke indfriet indtægtsbudgettet med 0,1 mio. kr. 

grundet en bedre advisering af afleveringsfrister.  
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Kultur og Fritid 
 

1.000 kr. (- betyder indtægt) 
Vedtaget 
budget 

Tillægs 
bevilling 1) 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse  

      
Kultur og Fritid - drift 11.055 1.332 12.386 10.657 -1.729 

Stadion og idrætsanlæg 1.039 0 1.039 1.039 0 

Museer 2.499 -23 2.476 2.375 -101 

Andre kulturelle opgaver 2.087 1.000 3.088 2.204 -884 

Fælles formål 284 -87 197 168 -28 

Folkeoplysende voksenundervisning 1.420 0 1.420 1.341 -79 

Frivilligt folkeoplysende 
foreningsarbejde 

2.249 0 2.249 1.927 -322 

Lokaletilskud 1.477 441 1.918 1.603 -315 

Kultur og Fritid - anlæg 4.838 -2.367 2.471 2.354 -117 

Museer 4.838 -2.367 2.471 2.354 -117 

      
1) tillægsbevilling, genbevilling og 

omplacering      
 
 

Beretning 
 
Kultur og fritid dækker over tilskud til kommunens frivillige foreninger og den folkeoplysende 
voksenundervisning, hvoraf ca. 40 foreninger og 6 oplysningsforbund modtager lokale- og/eller 
aktivitetstilskud. Herudover dækker området over forskellige kulturelle tilbud som f.eks. den årlige 

kulturdag, Sankt Hans og tilskud til drift af Rungstedlund.  
 
Kultur og fritid finansierer desuden kommunens andel af det tværkommunale museumsfællesskab 
Museum Nordsjælland. Ydermere bidrager området til eliteidrætsordningen Team Hørsholm - både med 
et direkte tilskud og med sekretariatsbetjening.  
 
Endeligt indeholder området frie puljemidler til stimulering af kulturelle aktiviteter, der kan søges af 

borgerne. En stor del af budgettet og forbrug er afhængig af brugerdrevne aktiviteter samt ansøgninger 
til de frie puljemidler. 
 

Opfølgning på økonomi 
 

På folkeoplysningsområdet er der et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på ca. 
14% svarende til 1,7 mio. kr., hvilket er samme niveau som sidste år.  
 
I forhold til museumsområdet, der omhandler drift og tilskud vedrørende kommunens andel i Museum 
Nordsjælland, har der været et mindreforbrug af husleje for administrative lokaler i Hillerød.  
 

Aktiviteten indenfor ”Andre kulturelle opgaver” omhandler især frie puljemidler og kulturel 
aktivitetsstøtte, hvor der har været et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. Her er det især et mindreforbrug 
af kulturhuspuljen og puljen for nye og nyskabende aktiviteter, som gør sig gældende.  
 
I forhold til ”den folkeoplysende voksenundervisning” er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket 
skyldes mindre betaling til andre kommuner i refusionsgodtgørelse på aftenskoleområdet.  

 

I forhold til ”Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde” er der især et mindreforbrug i forhold til 
idrætsordningen og aktivitetstilskud svarende til 0,3 mio. kr.  
 
På ”lokaletilskud” til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. 
 
I forhold til ”Kultur og Fritid - anlæg” er der her tale om renovering af haveanlægget Rungstedlund ved 
Karen Blixen museet. Projektet ledes af Rungstedlund Fonden, der har fokus på at bringe haven tilbage i 

en stand, som sikrer de bedste oplevelser for de besøgende samt for det rige dyreliv. Projektet er i 
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afslutningsfasen og pleje- og vedligeholdelsesplanerne realiseres. I 2017 er arealet gennemskovet, der er 

etableret hegn, borde/bænke, renoveret stisystemer, opsat ny bro, kærkrat tyndet, paddehuller 
genetableret, og der er foretaget dokumentaroptagelser om Karen Blixens liv og tilknytning til haven. 
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Musikskolen og Trommen 
 

1.000 kr. (- betyder indtægt) 
Vedtaget 
budget 

Tillægs 
bevilling 1) 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse  

      
Musikskolen og Trommen - drift 11.163 399 11.562 11.318 -244 

Musikskolen 5.431 -70 5.360 5.416 56 

Musikarrangementer 5.431 -70 5.360 5.416 56 

Trommen 5.732 470 6.202 5.903 -300 

Biografer 500 0 500 438 -62 

Andre kulturelle opgaver 5.232 470 5.702 5.465 -237 

      
1) tillægsbevilling, genbevilling og 
omplacering      

 
 

Beretning 
 
Musikskolen: 
Musikskolen har i 2017 gennemført intern og ekstern undervisning samt talentudvikling. Hertil har 
Musikskolen afholdt et stort antal musikarrangementer på Musikskolen, i Trommen, i Sognegården og på 

kommunens skoler med børn i alle aldersgrupper. Som særligt synlige og omkostningstunge 
arrangementer bør nævnes musicalen Burn, som musikskolens lærere satte op i samarbejde med 
Trommen med flere opførelser i foråret. Hertil afholdt musikskolen et stort 50 års jubilæumsarrangement 
i Trommen i oktober. Musikskolen har i hele 2017 gennemført musikarrangementer i alle 0. klasser i 
Hørsholms folkeskoler samt et stort arrangement for alle byens 6. klasser.  
 

Trommen: 
Trommen har været under ombygning i forbindelse med åbning af fleksible sale med biografdrift, hvilket 
har bevirket, at enkelte arrangementer har været aflyst frem til indvielsen. Dette har resultatet i et 
mindreforbrug. Musikalsk potpourri blev afholdt i foråret 2017 med ca. 60 medvirkende seniorer. 
Musicalen Burn blev afholdt i maj og juni 2017. Herunder har der i teaterkonceptet ”3eater+” også været 
afviklet publikumsudviklende og eksperimenterende forestillinger samt internationale gæstespil. 

Trommen overtog Cafédriften efter Allehånde, og der er blevet afviklet arrangementer med spisning i 

caféen.  
 

Opfølgning på økonomi 
 
Musikskolen: 

Musikskolen har merforbrug på 0,06 mio. kr., hvilket skyldes ikke fuldt realiseret statsrefusion.  
 
Trommen: 
Trommens regnskab udviser et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvoraf biografens mindreforbrug 
udgør 0,06 mio. kr. Biografens budgetår er forskudt, hvorfor der er et mindreforbrug ved 
regnskabsafslutning. 
Det øvrige mindreforbrug består af ikke realiseret budgetforudsætninger for cafedrift og arrangementer. 

Kapaciteten i Trommen og Lille Trommen blev primært brugt til åbningen af biografdriften, Musikalsk 

Potpourri og musical jævnfør ovenstående.     
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Idrætsparken 
 

1.000 kr. (- betyder indtægt) 
Vedtaget 
budget 

Tillægs 
bevilling 1) 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse  

      
Idrætsparken - drift 8.837 -193 8.644 8.498 -146 

Stadion og idrætsanlæg 8.837 -193 8.644 8.498 -146 

Idrætsparken - anlæg 3.000 -3.000 0 0 0 

Stadion og idrætsanlæg 3.000 -3.000 0 0 0 

      
1) tillægsbevilling, genbevilling og 

omplacering      
 
 

Beretning 
 
Byggeri af en træningsskøjtehal på et eksisterende parkeringsareal har medført udfordringer i forhold til 

brugernes behov og besøgsfrekvens. Dette har haft indflydelse på antallet af gæster og indtægter i 
svømmehallen og skøjtehallen.  
I forbindelse med den bevilgede Idrætspulje er der i samråd med brugerne blandt andet blevet udskiftet 
lys på den ene kunstgræsbane, dele af græsarealet er blevet rettet op og drænet, det gamle 

indgangsparti mellem skaterbanen og Hørsholm Hallen er blevet fjernet og erstattet af nogle pullerter. En 
del trådhegn er blevet repareret og noget udskiftet. I skøjtehallen er der blevet opsat en stor scoretavle, 
og der er kommet et nyt lydanlæg i Hørsholm Hallen.  
 

Opfølgning på økonomi 
 
Idrætsparken leverer et mindreforbrug på i alt 0,1 mio. kr., hvilket især skyldes mindre træk på tilskud til 
drift af HRT tennishal og et mindreforbrug af lønmidler, hvilket skyldes en vakant stilling. Mindreforbruget 
kompenserer for et merforbrug af energi på tværs af hele idrætsparken.  
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Arbejdsmarked og job 
 

1.000 kr. (- betyder indtægt) 
Vedtaget 
budget 

Tillægs 
bevilling 1) 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse  

      Arbejdsmarked og job - drift 135.084 -7.219 127.865 124.556 -3.309 

Forebyggende foranstaltninger for 

børn og unge 62 0 62 2 -60 

Beskyttet beskæftigelse 
(Serviceloven § 103) 1.004 -2 1.002 1.020 18 

Integrationsprogram og 
introduktionsforløb m.v. 4.272 -7.301 -3.029 -5.260 -2.231 

Kontanthjælp til udlændinge 

omfattet af integrationsprogrammet 
og integrationsydelse m.v. 4.874 3.826 8.700 9.092 392 

Sygedagpenge 18.718 3.433 22.151 20.023 -2.128 

Kontant- og uddannelseshjælp 28.101 -4.865 23.235 22.697 -538 

Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. 
aktiverede kontant- og 
uddannelseshjælpsmodtagere 1.316 -1.316 0 -17 -17 

Dagpenge til forsikrede ledige 27.612 -299 27.313 29.693 2.380 

Midlertidig 
arbejdsmarkedsydelsesordning og 
kontantydelsesordning 0 192 192 104 -88 

Revalidering 5.051 -1.207 3.844 2.666 -1.178 

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 11.045 560 11.605 10.647 -958 

Ressourceforløb og 
jobafklaringsforløb 5.570 1.501 7.071 7.202 131 

Ledighedsydelse 7.109 -388 6.721 6.743 21 

Driftsudgifter til den kommunale 
beskæftigelsesindsats 15.203 -162 15.041 16.428 1.388 

Beskæftigelsesindsats for forsikrede 

ledige 1.990 -228 1.762 1.433 -329 

Løn til forsikrede ledige og personer 

under den særlige 
uddannelsesordning og den 
midlertidige 
arbejdsmarkedsydelsesordning eller 
med ret til kontantydelse ansat i 
kommuner 838 -362 476 430 -46 

Servicejob 0 0 0 0 0 

Seniorjob til personer over 55 år 1.644 -344 1.300 1.364 64 

Beskæftigelsesordninger 676 -256 420 290 -130 

            
1) tillægsbevilling, genbevilling og 

omplacering 
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Beretning 
 
Beskæftigelsesindsatsen i Hørsholm Kommune er i høj grad reguleret af lovgivningen. Dette gælder i 
forhold til forsørgelsesydelser til borgere og i forhold til den løbende opfølgning på 
beskæftigelsesindsatsen, som Hørsholm Kommune er forpligtiget til at foretage overfor ledige og 
sygemeldte borgere. 
 
Igen i 2017 har der været fokus på at hjælpe ledige borgere hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet, 
bl.a. ved brug af praktikker i virksomheder, etablering af job med løntilskud, vejlednings- og 

afklaringsforløb, revalidering, uddannelsesaktiviteter og andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter. 
 
Ser man på udviklingen i de borgergrupper, der modtager forsørgelsesydelser, er der gennem året 
konstateret et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere samt stigning i antallet af forsikrede ledige. 
Derudover er der sket et fald i antallet af flygtninge. Faldet i antallet af flygtninge er en afledt effekt af et 
reduceret antal asylansøgere til Danmark. Dog er der en mindre stigning i antallet af familiesammenførte 

til flygtninge. 
 

 

Opfølgning på økonomi 
 
Center Arbejdsmarked har haft et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i 2017 i forhold til det korrigerede 
budget. 
 
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 
Der er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på dette område. Dette skyldes primært yderligere indtægter fra 

beskæftigelsesbonus (grundtilskud og resultattilskud) på integrationsområdet i forhold til det 
budgetterede. Dette er en følge af de opnåede resultater på integrationsområdet i forhold til at skabe 
arbejdsmarkedstilknytning for kommunens integrationsborgere. 
 
Sygedagpenge 
Der er mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på sygedagpengeområdet, som skyldes et atypisk højt fald af 
sygedagpengemodtagere hen over sommeren. Ved en rundspørge hos sammenlignelige kommuner kan 

det oplyses, at de oplevede et tilsvarende fald i samme periode. 
 

Dagpenge forsikrede ledige 
I sidste halvdel af året er der sket en stigning i antallet af forsikrede ledige, hvilket giver et merforbrug 
på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.  
Stigningen er tilsvarende for målgruppen i sammenligningskommunerne. Årsagen skyldes, at der på 
trods af væksten er kommet flere borgere i arbejdskraftreserven, herunder flygtninge, som er blevet 

jobparate, hvorfor konkurrencen om jobbene er blevet større.  
Dertil kommer, at de højtuddannede forsikrede ledige i højere grad lønsikrer sig via deres A-kasse. Dette 
betyder, at det ikke er lige så attraktivt for de højtuddannede at søge job i en anden branche end den, de 
kommer fra, idet de ikke er presset på økonomien til at foretage en bredere jobsøgning. 
 
Revalidering 

Lovgivningen på revalideringsområdet har ændret sig således, at unge ikke har den store økonomiske 
gevinst ved at modtage revalidering fra kommunen. Derfor er der sket et fald i ansøgninger om 
revalidering og dermed også et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede. 
 
Løntilskud 
Mindreforbruget på ca. 1,0 mio. kr. skyldes merindtægt af statsrefusion i forhold til det budgetterede. 

 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 
Merforbruget på 1,4 mio. kr. skyldes bl.a. øgede udgifter til beskæftigelsesrettede indsatser, der har til 
formål at få ledige borgere i beskæftigelse og ordinær uddannelse. 

 
 
Det oprindelige driftsbudget for området er i årets løb blevet ændret med netto -7,2 mio. kr. fra 135,1 
mio. kr. til 127,9 mio. kr.  
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Heraf er -4,1 mio. kr. tekniske tilpasninger i budgettet i forbindelse med genberegning af 

aktivitetsniveauet for 2017. Resterende -3,1 mio. kr. skyldes primært korrektioner på grund af 
modtagelse af forsinket afregning af refusion/tilskud for flygtninge vedr. 2016 og modtagelse af 
kommunal beskæftigelsesbonus 2017. 
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Erhverv og turisme 
 

1.000 kr. (- betyder indtægt) 
Vedtaget 
budget 

Tillægs 
bevilling 1) 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse  

      
Erhverv og turisme - drift 1.027 50 1.077 1.068 -9 

Biblioteket 183 2 185 208 23 

Andre kulturelle opgaver 183 2 185 208 23 

Arbejdsmarked job 844 48 892 860 -32 

Sekretariat og forvaltninger 182 390 572 643 71 

Erhvervsservice og iværksætteri 662 -342 320 217 -103 

      
1) tillægsbevilling, genbevilling og 
omplacering      
 

 
Biblioteket 

 
Beretning 
 
Turistpavillonen ved Rungsted Havn blev i 2017 bemandet af en medarbejder fra Visit Nordsjælland med 
åbningstid fra 15. juni – 30.august, alle ugens dage fra kl. 9.30 – 15, undtaget mandage. Pavillonen blev 
besøgt af ca. 1.800 turister, et væsentligt fald i forhold til tidligere år, hvor det har ligget mellem 2.300-
2.500 besøgende. Grundet det dalende besøgstal blev der i slutningen af året hyret en konsulent til at 
afdække muligheder for fremtidig turisme i Hørsholm Kommune. 

 

Opfølgning på økonomi 
 
Driften af turistpavillonen blev i 2017 uden ekstra omkostninger, da der ikke var brug for vedligehold af 
pavillon eller tryk af yderligere turistmateriale. 
Merforbruget på 0,02 mio. kr. skyldes udgifter til konsulentydelser og udarbejdelse af en turismerapport. 

 

 
Arbejdsmarked og job 
 

Beretning 
 
Center for Arbejdsmarked har i 2017 overtaget opgaven med servicering af erhvervslivet fra Center for 
Politik og Borgerservice. Dette skyldes, at opgaven med servicering af kommunens erhvervsliv falder 
godt i tråd med Center Arbejdsmarkeds fokus på kontakten til virksomheder i forbindelse med, at ledige 
skal ud på arbejdsmarkedet. 
 
 

Opfølgning på økonomi 

 
Mindreforbruget på 0,03 mio. kr. skyldes, at der fortsat er ubetalte regninger, som knytter sig til 2017, 
men som først betales i 2018.  

 
I 2018 vil der blive arbejdet på at få en tydeligere afklaring og balancering mellem budgettet og det 
faktiske forbrug på Erhvervsserviceområdet.  
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Administration og planlægning 
 

1.000 kr. (- betyder indtægt) 
Vedtaget 
budget 

Tillægs 
bevilling 1) 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse  

      
Administration og Planlægning - 
drift 

159.611 10.260 169.871 167.567 -2.304 

Driftssikring af boligbyggeri 505 -400 105 110 5 

Diverse udgifter og indtægter 0 0 0 -208 -208 

Øvrige sociale formål 763 0 763 583 -180 

Fælles formål 111 0 111 132 21 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 5.284 0 5.284 5.400 117 

Kommissioner, råd og nævn 150 0 150 129 -20 

Valg m.v. 573 20 593 1.055 462 

Sekretariat og forvaltninger 76.751 8.068 84.818 82.294 -2.525 

Fælles IT og telefoni 34.604 -200 34.404 33.301 -1.103 

Jobcentre 16.141 -294 15.848 17.506 1.659 

Naturbeskyttelse 480 31 511 469 -42 

Miljøbeskyttelse 3.098 1.637 4.735 4.011 -724 

Byggesagsbehandling 2.572 1.121 3.693 3.882 189 

Voksen-, ældre- og 
handicapområdet 

8.991 -73 8.918 8.862 -56 

Det specialiserede børneområde 4.842 -119 4.723 5.115 393 

Administrationsbidrag til Udbetaling 
Danmark 

3.741 470 4.211 4.208 -2 

Interne forsikringspuljer 1.006 0 1.006 717 -289 

Administration og planlægning - 
anlæg 

0 794 794 793 -1 

Fælles IT og telefoni 0 794 794 793 -1 

      
1) tillægsbevilling, genbevilling og 

omplacering      
 
 

Beretning 

 
Administrationen har i 2017 fortsat været 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 fortsat er lykkedes at fastholde en stram økonomistyring og overholde budgettet. 

 
 

Opfølgning på økonomi 
 
På politikområdet ”Administration og planlægning” har der i 2017 været et samlet forbrug på 167,6 mio. 
kr., hvilket er 2,3 mio. kr. lavere end budgetlagt. 
 
Det samlede mindreforbrug i forhold til budgettet kan primært henføres til et mindreforbrug på 

”Sekretariat og forvaltninger”, ”Fælles IT og Telefon” og ”Miljøbeskyttelse”, som mere end opvejer et 
merforbrug på Jobcentret. 

 
 

 

66



Køb og salg af jord og ejendomme 
 

1.000 kr. (- betyder indtægt) 
Vedtaget 
budget 

Tillægs 
bevilling 1) 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse  

      
Køb og salg af jord og 

ejendomme - anlæg 
0 -23.966 -23.966 17.254 41.219 

Erhvervsformål 0 500 500 0 -500 

Ubestemte formål 0 0 0 17.254 17.254 

Beboelse 0 -24.466 -24.466 0 24.466 

      
1) tillægsbevilling, genbevilling og 

omplacering      
 
 

Beretning 

 
Det salgsforberedende arbejde med salg af motorvejsgrunden matr. 11 f Usserød by er igangsat og 
udbud afholdes 27. februar 2018. 
 

I 2017 er der afholdt udgifter til 3. rate af hospitalsgrunden, nu kaldet PH Park.  
 
Det har ikke været muligt at realisere salgsindtægterne fra Hannebjerg. Sagen er blevet forsinket på 
grund af skelforretning med Hørsholm Lille Skole, der forsøger at vinde hævd over en del af arealet. Der 
pågår forhandlinger. 

 

Opfølgning på økonomi 
 
Regnskabet udviser et merforbrug på 41,2 mio. kr., hvilket skyldes køb af hospitalsgrunden og 
manglende salgsindtægter fra Hannebjerg. 
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Finansiering 
 

1.000 kr. (- betyder indtægt) 
Vedtaget 
budget 

Tillægs 
bevilling 1) 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse  

      
Finansiering - drift 21.534 -4.486 17.048 15.392 -1.656 

Fællesudgifter for kommunens 
samlede skolevæsen 

2.034 -2.034 0 0 0 

Skolefritidsordninger 0 0 0 0 0 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 
af sundhedsvæsenet 

0 0 0 0 0 

Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning 

15 -15 0 0 0 

Pleje og omsorg mv. af ældre og 
handicappede 

0 0 0 0 0 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig 

indretning og befordring 
336 -336 0 0 0 

Løn- og barselspuljer 10.356 -1.902 8.455 8.137 -318 

Tjenestemandspension 8.793 -200 8.593 7.255 -1.338 

Finansiering - anlæg 17.547 2.910 20.457 3.085 -17.372 

Sekretariat og forvaltninger 17.547 2.910 20.457 3.085 -17.372 

Finansiering - renteindtægter -7.810 -174 -7.984 -6.353 1.630 

Indskud i pengeinstitutter m.v. -50 50 0 -3 -3 

Realkreditobligationer -3.500 0 -3.500 -3.204 296 

Tilgodehavender i betalingskontrol -250 0 -250 -1.012 -762 

Aktier og andelsbeviser m.v. -1.700 0 -1.700 -755 945 

Udlån til beboerindskud -10 0 -10 -10 0 

Andre langfristede udlån og 
tilgodehavender 

-2.700 0 -2.700 -1.846 854 

Kassekreditter og byggelån 400 -50 350 649 299 

Garantiprovision 0 -174 -174 -174 0 

Finansiering - renteudgifter 5.400 0 5.400 5.241 -159 

Andre forsyningsvirksomheder 0 0 0 4 4 

Anden gæld 0 0 0 -106 -106 

Anden kortfristet gæld med 
indenlandsk betalingsmodtager 

0 0 0 267 267 

Kommunekredit 5.400 0 5.400 5.077 -323 

Finansiering - kurstab og 
kursgevinster 

1.200 0 1.200 935 -265 

Kurstab og kursgevinster i øvrigt 1.200 0 1.200 935 -265 

Finansiering - 
finansforskydninger, udgifter 

-237 3.438 3.201 -2.328 -5.529 

Pantebreve -355 0 -355 -360 -5 

Udlån til beboerindskud 321 0 321 59 -262 

Indskud i landsbyggefonden m.v. 0 3.438 3.438 0 -3.438 

Andre langfristede udlån og 

tilgodehavender 
0 0 0 -1.717 -1.717 

Deponerede beløb for lån m.v. 7 0 7 -243 -250 

Klimainvesteringer -210 0 -210 -67 143 

Finansiering - afdrag på lån 9.100 -8.053 1.046 4.466 3.419 

Kommunekredit 9.100 -8.053 1.046 4.466 3.419 

Finansiering - øvrige 

finansforskydninger 
-31.134 22.146 -8.989 -631 8.357 

Finansiering - udligningsordning 506.952 0 506.952 516.547 9.595 
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Udligning og generelle tilskud 540.949 0 540.949 541.275 326 

Udligning og tilskud vedrørende 
udlændinge 

6.922 0 6.922 6.905 -17 

Kommunale bidrag til regionerne 3.293 0 3.293 3.288 -5 

Særlige tilskud -44.212 0 -44.212 -42.360 1.852 

Refusion af købsmoms 0 0 0 7.439 7.439 

Finansiering - skatter -1.938.868 0 -1.938.868 -1.939.416 -548 

Kommunal indkomstskat -1.609.283 0 -1.609.283 -1.610.208 -925 

Selskabsskat -25.498 0 -25.498 -25.498 0 

Anden skat pålignet visse 
indkomster 

-15.441 0 -15.441 -17.484 -2.043 

Grundskyld -267.327 0 -267.327 -266.552 775 

Anden skat på fast ejendom -21.268 0 -21.268 -19.675 1.593 

Øvrige skatter og afgifter -52 0 -52 0 52 

      
1) tillægsbevilling, genbevilling og 

omplacering      
 
 

Beretning  

 
Området for Finansiering består for størstedelens vedkommende af skatteindtægter samt tilskud og 
udligning. 
 
I juni 2016 indgik regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) ”Aftale om kommunernes økonomi for 

2017”. I aftalen blev rammerne for samarbejdet mellem regeringen og kommunerne fastlagt – ikke 
mindst de økonomiske rammer. Aftalen var præget af en fortsat stram styring af de offentlige udgifter 
med krav om negativ vækst i de kommunale driftsudgifter 2017. 
 
 

Opfølgning på økonomi 
 
Finansiering drift 

Driften på finansiering har et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Dette skyldes dels faldende sygefravær 
blandt kommunens medarbejdere, der har reduceret den centrale sygefraværskompensation og dels den 
generelle tendens med stigende tilbagetrækningsalder for tjenestemænd. 
 

Finansiering anlæg 
Der er i 2017-budgettet afsat en anlægspulje på 20,5 mio. kr. under Økonomiudvalget, som ikke er 
forbrugt. Det skal bemærkes, at beløbet skal ses i sammenhæng med, at Hørsholm Kommune i 2015 
købte hospitalsgrunden (PH Park) af Region Hovedstaden. Se også beretning under ”Køb og salg af jord 
og ejendomme”. 
 

Renteindtægter og renteudgifter 
Der var i 2017 renteindtægter på 6,4 mio. kr. renteindtægterne er 1,6 mio. kr. lavere end budgetteret, 
hvilket primært kan henføres til aktier og langfristede tilgodehavender (renter på lån til 
ejendomsskatter). 
 
Der var i 2017 renteudgifter på 5,2 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede niveau.  
 

Finansforskydninger, udgifter 
For året 2017 er der i forhold til det budgetlagte niveau en mindreudgift på 5,5 mio. kr. Afvigelsen kan 
hovedsageligt henføres til et manglende behov for indskud i Landsbyggefonden på 3,4 mio. kr. samt 
forskydninger i lån til ejendomsskatter på 1,7 mio. kr. 
 
Afdrag på lån 
I regnskab 2017 har Hørsholm Kommune optaget lån på netto 10,5 mio. kr. og har udgifter på 

låneberettigede anlægsprojekter for 10,7 mio. kr. Der kan dermed optages lån for yderligere 0,2 mio. kr. 
Modsat skal for meget optaget lån på 1,9 mio. kr. i 2016 afregnes i forbindelse med endelig hjemtagelse 
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af lån vedrørende 2017. Der er derfor optaget for meget lån for netto 1,7 mio. kr. i 2017. Beløbet vil 

blive modregnet i forbindelse med lånoptagelsen for 2018. 
 
Resultatet af afdrag på lån i 2017 udgjorde netto en nedbringelse af gælden på 4,5 mio. kr. 
 
Kommunens samlede låneportefølje ultimo 2017 er på 235,1 mio. kr., og heraf udgør 54 mio. kr. 

svarende til 23 procent variabelt forrentet lån. Ifølge kommunens finansielle strategi skal denne andel 
være under 50 procent. Der er ét lån i fremmed strategi (EUR), men dette er kurssikret, og kommunen 
er derfor ikke eksponeret for valutarisiko. 
 
Kommunen har følgende aftaler om kurs- og rentesikring: 

Ultimo 2017 S201007111 S201007113 S2011Z80009 S2013Z93185 

Modpart KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit 

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

Restgæld 32.384.860 kr. 29.737.865 kr. 48.518.578 kr. 24.542.447 kr. 

Markedsværdi 39.158.894 kr. 36.412.946 kr. 53.059.975 kr. 27.047.727 kr. 

Udløbstidspunkt 12.03.2035 20.12.2035 27.03.2028 15.04.2038 

Renteforhold 3,45250 pct. 
3M-EURIBOR 

3,56000 pct. 
3M-DKK-CIBOR2 

2,42000 pct. 
3M-DKK-CIBOR2 

2,10000 pct.    
3M-DKK-CIBOR2 

Valutaforhold EUR DKK DKK DKK 

 
 
 
Udligningsordninger og skatter 
På området vedr. udligningsordninger udgør nettoresultatet en merudgift på 9,6 mio. kr., primært på 

områderne købsmoms og særlige tilskud. 
 
I 2017 er der modtaget 7,4 mio. kr. mindre i refusion for købsmoms i forhold til det budgetterede. 
Mindreindtægten vedrørende særlige tilskud udgør 1,9 mio. kr. og vedrører tilskud til forsikrede ledige, 
og mindre indtægt på 0,3 mio. kr. vedrører tilskud generelt. 
 
På området for skatteindtægter i alt, er der en merindtægt på 0,5 mio. kr. Merindtægterne vedrører 

kommunal indkomstskat og forskerskat, hvor merindtægterne henholdsvis udgør 0,9 mio. kr. og 2,0 mio. 
kr. Modsat er der en mindreindtægt på grundskyld og anden skat på fast ejendom på 2,4 mio. kr. 

 
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 2017 er den samlede portefølje steget fra 239,1 mio. kr. til 244,0 mio. kr. svarende til en vækst på 2,2 
procent. 
 

Portefølje 2017 i 1.000 kr. Primo Bevægelser Ultimo Andel i pct. Af 

ultimo frie midler 

Kontantbeholdning 1.183.616,67 -151.996,36 1.031.620,32 0,44 

Realkreditobligationer 199.282.758,04 1.925.090,16 201.207.848,20 84,70 

Statsgældsbeviser 1.721.425,76 31.520,24 1.752.946,00 0,74 

Aktier og kreditobligationer 30.078.920,55 3.453.717,44 33.532.637,99 14,12 

Frie midler i alt 232.266.721,03 4.645.263,84 237.525.052,51 100,00 

Deponerede midler 6.825.491,58 -306.533,82 6.518.957,76  

Portefølje i alt  239.092.212,61 4.951.797,66 244.044.010,27  
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Ejendomme og service 
 

1.000 kr. (- betyder indtægt) 
Vedtaget 
budget 

Tillægs 
bevilling 1) 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse  

      
Ejendomme & Service - drift 61.015 -9.265 51.750 50.324 -1.425 

Boligformål -64 199 135 58 -77 

Ubestemte formål 228 -227 1 134 134 

Fælles formål 6.162 3.365 9.527 9.432 -95 

Beboelse 17.916 -17.737 179 -46 -225 

Erhvervsejendomme -240 482 241 70 -172 

Andre faste ejendomme 473 -6 467 228 -239 

Grønne områder og naturpladser 0 8 8 7 0 

Stadion og idrætsanlæg 3.679 2.984 6.663 6.135 -528 

Fælles formål 3 4 7 11 4 

Driftsbygninger og -pladser 874 -2.304 -1.430 -2.079 -650 

Folkeskoler 10.611 7.489 18.100 18.142 42 

Fællesudgifter for kommunens 
samlede skolevæsen 

774 -250 524 697 173 

Pædagogisk psykologisk rådgivning 
m.v. 

0 0 0 7 7 

Skolefritidsordninger 52 270 322 371 48 

Specialpædagogisk bistand til børn i 
førskolealderen 

52 -38 14 40 26 

Erhvervsgrunduddannelser 0 0 0 1 1 

Folkebiblioteker 1.200 532 1.732 1.813 81 

Museer -316 -7 -322 -299 24 

Musikarrangementer 32 -33 -1 19 20 

Andre kulturelle opgaver 397 73 470 215 -255 

Fælles formål 408 13 421 310 -112 

Ungdomsskolevirksomhed 410 -30 380 348 -32 

Kommunal tandpleje 180 -33 147 14 -133 

Sundhedsfremme og forebyggelse 0 0 0 1 1 

Kommunal sundhedstjeneste 0 0 0 4 4 

Fælles formål 9 32 41 48 7 

Dagpleje 88 -66 22 60 38 

Daginstitutioner (Institutioner kun 
for børn indtil skolestart) 

6.020 -1.213 4.806 4.861 55 

Tilskud til privatinstitutioner, privat 
dagpleje, privat fritidshjem, private 

klubber og puljeordninger 

0 673 673 1.036 363 

Forebyggende foranstaltninger for 
børn og unge 

224 -16 208 195 -14 

Særlige dagtilbud og særlige 

klubber 
0 0 0 5 5 

Pleje og omsorg mv. af ældre og 

handicappede 
4.506 -3.644 863 412 -450 

Forebyggende indsats for ældre og 
handicappede 

1.958 -951 1.008 1.078 70 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig 
indretning og befordring 

21 0 21 5 -16 

Botilbud til længerevarende ophold 
(Serviceloven § 108) 

104 -58 46 3 -43 
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Botilbud til midlertidigt ophold 
(Serviceloven § 107) 

64 -27 36 30 -7 

Beskyttet beskæftigelse 
(Serviceloven § 103) 

792 21 813 761 -52 

Aktivitets- og samværstilbud 
(Serviceloven § 104) 

519 -47 473 442 -31 

Driftsudgifter til den kommunale 
beskæftigelsesindsats 

0 3 3 3 0 

Løn til forsikrede ledige og personer 

under den særlige 
uddannelsesordning og den 
midlertidige 
arbejdsmarkedsydelsesordning eller 
med ret til kontantydelse ansat i 
kommuner 

-54 0 -54 0 54 

Seniorjob til personer over 55 år 0 0 0 1 1 

Beskæftigelsesordninger -22 0 -22 0 22 

Øvrige sociale formål 28 -2 26 27 1 

Administrationsbygninger 3.927 1.275 5.201 5.726 525 

Ejendomme & Service - anlæg 38.144 22.632 60.776 47.532 -13.244 

Boligformål 0 -2.162 -2.162 -2.053 109 

Ubestemte formål 5.185 5.459 10.644 10.643 -1 

Beboelse 2.251 4.853 7.103 6.651 -453 

Stadion og idrætsanlæg 26.180 9.342 35.522 23.441 -12.080 

Folkeskoler 2.123 -2.690 -567 -1.012 -445 

Fællesudgifter for kommunens 
samlede skolevæsen 

0 0 0 0 0 

Andre kulturelle opgaver 0 600 600 609 9 

Fælles Funktioner (45) 500 6.736 7.236 7.173 -62 

Kommunal tandpleje 305 -305 0 0 0 

Fælles formål 1.100 -378 722 418 -305 

Klubber og andre 
socialpædagogiske fritidstilbud 

0 1.166 1.166 1.155 -11 

Forebyggende foranstaltninger for 
børn og unge 

0 108 108 108 0 

Pleje og omsorg mv. af ældre og 
handicappede 

500 -500 0 0 0 

Forebyggende indsats for ældre og 

handicappede 
0 405 405 399 -6 

      
1) tillægsbevilling, genbevilling og 

omplacering      
 
 

Beretning 
 
Driftsbudgettet for Ejendomme og Service var i 2017 på 51,7 mio. kr. til vedligeholdelse og facilitering af 

ca. 150.000 m2 bygningsdriftsareal samt de tilhørende matrikler.  
Heri ligger en del faste udgifter som eksempelvis: Serviceaftaler, energiforbrug samt skatter og afgifter. 
 
Der har været en fast udgift til rengøring på ca. 13 mio. kr. På rengøringsområdet kan det nævnes, at 
der kom ny leverandør i 2017. 

Snerydning, saltning og renhold af udendørsarealer på kommunens matrikler, herunder Idrætsparken, 
har kostet ca. 3 mio. kr. 
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Derudover blev der brugt omkring 9,7 mio. kr. på såkaldt akut vedligehold i 2017. Akut vedligehold 

dækker over poster som: nedbrud på tekniske anlæg, hærværk og pludseligt opståede bygningsskader 
grundet et vedligeholdelsesefterslæb. 
 
Af større akutarbejder i 2017 kan bl.a. nævnes: reparation af utæt hydraulikcylinder i svømmehallen, 
udbedring af gamle stof-ledninger i forbindelse med facaderenoveringen på Rungsted skole, defekt 

ventilationsanlæg og elevator på det gamle rådhus, manglende varmestyring på Rådhuset, ny 
pumpebrønd på Usserød skole, erstatning af nedbrudte gaskedler og diverse nedbrud på uddaterede 
CTS-anlæg. 
 
Der er udført planlagte vedligeholdelsesopgaver for ca. 9,3 mio. kr. For disse midler er der bl.a. 
ombygget omklædningsrum samt etableret nyt ventilationsanlæg på Hørsholm skole, om muring af 

murværk på Trommen/biblioteket, maling af vinduer på Usserød skole samt koordineret indvendigt 
malerarbejde i klasselokaler på samtlige skoler.  
 
Der har i 2017, som i de forgangne år, været fokus på at renoveringsarbejder foretages med 
bygningernes fremadrettede energiforbrug for øje. Der har været stor fokus på udskiftning af lyskilder til 
LED. 

 
 

Opfølgning på økonomi 
  
Drift 
Området udviser samlet set et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. svarende til ca. 2,75 % af det korrigerede 
budget. Der er en lang række mindre afvigelser på de enkelte områder.  
 
Af lidt større merforbrug kan nævnes: 0,1 mio. kr. på ubestemte formål, som skyldes udgifter til 

fjernvarme vedrørende Usserød Kongevej 102 P.H. Park, idet der har været en kontrakt, der var 
uopsigelig i 5 år. 0,2 mio. kr. til fællesudgifter til kommunens samlede skolevæsen, som skyldes 
budgettet til personaleforsikring ikke var tilpasset forbruget på de enkelte områder. 0,4 mio. kr. i tilskud 
til private institutioner, idet de ikke har været budgetteret med ejendomsskat.    
 
Af lidt større mindreforbrug kan nævnes: 0,2 mio. kr. til beboelse, som primært stammer fra daglig 
rengøring. 0,2 mio. kr. fra erhvervsejendommen Rungstedvej 1-3 samt Hovedgaden 27, som skyldes 

mindre varmeudgifter og større huslejeindtægter. 0,2 mio. kr. fra andre faste ejendomme skyldes 
huslejeindtægt vedrørende flygtningeboliger på Louis Petersens Vej 11. Mindreforbruget på Stadion og 
idrætsanlæg på 0,5 mio. kr. skyldes, at der fejlagtigt har været budgetteret med ejendomsskat, som ikke 
opkræves på ejendommen. Driftsbygninger og pladser udviser 0,7 mio. kr., som skyldes restopkrævning 
af huslejeindtægt for 2016 vedrørende Ådalsparkvej 52, som først er indtægtsført primo 2017.  
Afvigelserne på Andre kulturelle opgaver på 0,3 mio. kr., den kommunale tandpleje på 0,1 mio. kr. og 

pleje og omsorg af ældre og handicappede på 0,5 mio. kr. skyldes, at budgettet ikke er tilpasset de 
faktiske udgifter til rengøring og forsikringer.   
 
I 2017 er der givet en lang række tillægsbevillinger, der samlet set har nedskrevet nettobudgettet med 
9,3 mio. kr. Der har været en negativ overførsel fra 2016 til 2017 på 1,1 mio. kr. Indtægtsbudgettet til 
husleje er hævet med 1,5 mio. kr. fra Materielgården og 0,5 mio. kr. vedrørende Beredskabet. 
Huslejeudgifterne er nedskrevet med 0,3 mio. kr. vedrørende Rønnebærhuset og 3,5 mio. kr., der er 

overført til Louiselund og 0,4 mio. kr., der er overført til Sophielund. Der er overført 2,0 mio. kr. til anlæg 
til opgradering af Idrætsparken. Der er desuden foretaget andre småjusteringer af budgettet som følge af 
Facility Management strukturen. 
 
Der er desuden foretaget en lang række udgiftsneutrale budgetomplaceringer inden for området, idet 

puljen til vedligehold udmøntes en gang årligt i forhold til de opgaver, der er løst. Der har været store 
budgetomplaceringer inden for områderne husleje, rengøring og forsikringer.  

 
Anlæg 
På anlægsbudgettet er der et mindreforbrug på 13,2 mio. kr., hvoraf de 12,1 mio. kr. ligger på stadion 
og idrætsanlæg og vedrører restbudget til den nye træningsskøjtehal og udvikling af Idrætsparken. Der 
er desuden et lille restbudget på folkeskoler på -0,4 mio. kr., som primært vedrører A-bygningen på 
Hørsholm Skole, idet vi har fået udbetalt noget af garantistillelsen. Desuden er der et lille restbudget på 

73



Naturfagslokalet, hvor projektet er igangsat i 2017, men selve udførelsen sker først i 2018. 

Fællesfunktioner vedrørende etablering af fleksible sale i Kulturhus Trommen, hvor der er et restbudget 
på 0,1 mio. kr., skal brugs på operatørrummet i 2018. Fælles formål har et restbudget på 0,3 mio. kr. 
vedrørende projekterne foranalyse daginstitution ved Rungsted skole og kvalitetsfondsmidler til SFO’erne, 
som begge videreføres i 2018.  
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Rungsted Havn 
 

1.000 kr. (- betyder indtægt) 
Vedtaget 
budget 

Tillægs 
bevilling 1) 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse  

      
Rungsted Havn - drift 0 4.518 4.518 -3.970 -8.489 

Lystbådehavne m.v. 0 4.518 4.518 -3.970 -8.489 

Rungsted Havn - anlæg 0 0 0 0 0 

Havnerenovering 0 0 0 0 0 

      
1) tillægsbevilling, genbevilling og 
omplacering      

 
 

Beretning 
 
Regnskabsåret 2017 er gået efter forventningerne. Der var i året planlagt uddybning af havnen, men det 
viste sig, at dette arbejde alligevel ikke var nødvendigt. 
 
Anders Søderberg tiltrådte som havnechef den 1. januar 2017. 
 

 

Opfølgning på økonomi 
 
Rungsted Havn har i 2017 haft et driftsoverskud på 4,0 mio. kr. Sammen med overskuddet fra 2016 
giver det i alt et overskud på 8,5 mio. kr.  
 
Overskuddet skal allokeres til fremtidige renoveringsprojekter som eksempelvis udskiftning af flydemole. 
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Balance aktiver

1.000 kr. (- betyder indtægter) Primo 2017 Ultimo 2017

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver 1) 926.260 945.718

Grunde 256.147 256.147

Bygninger 532.474 543.510

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 31.129 29.504

Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 15.376 13.975
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle 

anlægsaktiver
91.134 102.582

Immaterielle anlægsaktiver 1) 462 197

Udviklingsprojekter og andre erhvervede anlægsaktiver 462 197

Finansielle anlægsaktiver 213.270 206.228

Udlån til beboerindskud 2) 5.186 5.011

Andre langfristede udlån og tilgodehavender 3) 203.791 201.082

Deponerede beløb for lån m.v. 6.825 6.519

Klimainvesteringer 3.002 2.935

Andre forsyningsvirksomheder -5.534 -9.319

Anlægsaktiver i alt 1.139.992 1.152.143

Omsætningsaktiver

Fysiske anlæg til salg 19.042 16.627

Grunde og bygninger bestemt til videresalg 19.042 16.627

Kortfristede tilgodehavender 348.721 358.736

Refusionstilgodehavender 3.754 1.472

Tilgodehavender i betalingskontrol 4) 342.027 355.020

Andre tilgodehavender 707 704

Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 2.232 1.541

Langfristede tilgodehavender 921.244 889.456

Pantebreve 20.325 19.965

Aktier og andelsbeviser m.v. 5) 900.919 869.492

Omsætningsaktiver i alt 1.289.007 1.264.819

Likvide beholdninger

Kontante beholdninger 64 69

Realkreditobligationer 209.647 210.737

Statsobligationer 1.721 1.753

Likvide aktiver udstedet i udlandet 30.079 33.533

Indskud i pengeinstitutter m.v. -309.292 -285.000

Likvide beholdninger i alt -67.780 -38.908

Aktiver i alt 2.361.220 2.378.054

76



Balance passiver

1.000 kr. (- betyder indtægter) Primo 2017 Ultimo 2017

Egenkapital 6) -1.495.179 -1.481.828

Modpost for takstfinansierede aktiver -108 -103

Modpost for selvejende institutioners aktiver -2.657 -2.578

Modpost for skattefinansierede aktiver -942.999 -959.862

Balancekonto  -549.414 -519.285

Hensatte forpligtelser 7) -122.308 -115.475

Hensatte forpligtelser -122.308 -115.475

Gældsforpligtelser

Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. -416 -352

Kommuner og regioner m.v. 0 86

Legater 478 485

Deposita 338.498 335.435

Legater -478 -482

Deposita -338.914 -335.876

Kortfristede gældsforpligtelser -501.452 -542.642

Anden gæld -3.586 -3.521

Kirkelige skatter og afgifter -430 635

Andre kommuner og regioner -7.978 -7.887

Skyldige feriepenge -91.217 -88.726

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -22.468 -24.874

Mellemregningskonto 8) -382.257 -421.063

Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår 7.601 3.866

Selvejende institutioner med overenskomst -1.117 -1.073

Langfristede gældsforpligtelser -241.865 -237.757

Kommunekredit -239.609 -235.143

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -2.256 -2.614

Gældsforpligtelser i alt -743.733 -780.751

Passiver i alt -2.361.220 -2.378.054

Indskud til Landsbyggefonden 9)
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Balance noter 

 

 

På en enkelt post er der ikke overensstemmelse mellem ultimo 2016 og primo 2017, idet der 

er foretaget primoposteringer i 2017. Posteringerne vedrører nulstilling af scrapværdier på 

materielle anlægsaktiver.  

 

Note 1 

De materielle og immaterielle anlægsaktiver viser værdien af Hørsholm Kommunes aktiver 

fordelt på de autoriserede kategorier.  

Aktiver tilhørende selvejende institutioner udgør 2,6 mio. kr. ultimo 2017. 

 

Note 2 

Det er vurderet, at der ikke skal foretages nedskrivning i udlån til beboerindskud.  

  

Note 3 

Andre langfristede udlån og tilgodehavender består primært af lån til betaling af 

ejendomsskatter. 

 

Note 4 

Tilgodehavende i betalingskontrol består primært af ejendomsskatter og afgifter samt 

regningskrav på ældre- og sundhedsområdet. 

 

Note 5 

Specifikation af aktier og andelsbeviser fremgår af tabel 1.  

 

Note 6 

Egenkapitalen er udtryk for Hørsholm Kommunes formue og udgør differencen mellem aktiver 

og forpligtigelser.  

Soliditetsgraden 2017: 62,3% 

Soliditetsgraden er egenkapitalen i forhold til samlede aktiver. 

 

Note 7 

Hensatte forpligtigelser er Hørsholm Kommunes forpligtigelser til ikke forsikringsdækkede 

tjenestemandspensioner, arbejdsskadeforsikring samt fratrædelsesgodtgørelse.  
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Note 8 

Mellemregningskontoen er udtryk for et netto mellemværende mellem kommunen og dens 

interne og eksterne samarbejdspartnere.  

 

Note 9 

Specifikation af indskud til Landsbyggefonden fremgår af tabel 2. 
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1.000 kr.
Selskabets 

egenkapital

Selskabets aktie- 

eller indskudskapital

Kapital fra Hørsholm 

Kommune

Hørsholm 

Kommunes 

ejerandel

Kommunens værdi 

af aktier

Samlet værdi 869.492

Sampension 4.559.000 800 10 1,3% 56.987

Norfors I/S 2.310 - - 12,1% 280

HMN Naturgas I/S 2.317.200 49.676 436 0,9% 20.354

Rudersdal Hørsholm 

Brandvæsen
2.780 - - 14,2% 395

Hørsholm Vand 791.476 10.000 10.000 100,0% 791.476

Tabel 1. Værdiansættelse af aktier og andelsbeviser m.m.
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Tabel 2. Hørsholm Kommunes 

indskud til Landsbyggefonden 

Hele kr.

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
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Garantier og eventualrettigheder

Hele kr. Långiver Garanteret restgæld

   

Garantiforpligtelser 1) 1.821.403.123

Boligformål 352.204.414

Andelsboligforeningen Johannehaven Nykredit 1.291.313

Arbejdernes Boligselskab for Hørsholm og Karlebo: 6.323.297

 - Skovkanten Realkredit Danmark 909.146

 - Garvervænget 1-6 Nykredit 5.414.151

Hørholm Almennyttige Boligselskab: 138.031.543

 - afdeling Ådalsparken LR Realkredit 44.961.463

 - afdeling Ådalsparken BRF Kredit 6.755.470

 - afdeling Selmersvej kollektive boliger Realkredit Danmark 81.874

 - afdeling Selmersvej kollektive boliger 2 Realkredit Danmark 3.204.527

 - afdeling Ådalsparken Realkredit Danmark 26.557.395

 - afdeling Sophielund II Realkredit Danmark 10.982.764

 - afdeling Breeltevang Nykredit 9.716.123

 - afdeling Store Svenstrup Nykredit 712.327

 - afdeling Ådalsparken Nykredit 18.874.947

 - afdeling Marieparken Nykredit 8.745.374

 - afdeling Margrethelund Nykredit 7.439.280

DAB 206.210.370

 -afdeling Sophielund III Nykredit 10.502.393

 -afdeling Louiselund BRF Kredit 195.707.976

Boligindskudslån 347.891

Andre formål 1.469.198.709

Hørsholm Vand ApS Kommunekredit 65.707.046

I/S Nordforbrænding Kommunekredit 164.617.808

Trafikselskabet Movia Kommunekredit 2.433.117

Kajakklubben Kommunekredit 2.052.334

Hørsholm Ridehus Kommunekredit 576.507

HMN Naturgas I/S Kommunekredit 49.675.733

Udbetaling Danmark Kommunekredit 1.184.136.164

Hele kr.

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.

Garanteret restgæld

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

lejeaftaler

Lejemål Årlig leje Opsigelsesvarsel

Alsvej 6 (Løvehuset) 345.000 6 måneder 

Højmose Vænge 6 366.794

Ådalsparkvej 63 (Rønnebærhuset) 85.845 Opsagt pr. 31/3 2017

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) 2.865.504 3 måneder

Lyngsø Allé 3 (beskyttet beskæftigelse, Jobhuset) 566.981 6 måneder

Ådalsparkvej 65 604.410 6 måneder

Lejeudgifter i alt 10.929.673

Leasingforpligtelser og lejeaftaler 

Lejeaftalerne viser Hørsholm Kommunes forpligtelser i forbindelse med indgåede lejeaftaler. Beløbet er opgjort i hele 

kr. I 2017 har Hørsholm Kommune ingen operationel leasing forpligtelse. 
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Udførelse af opgaver for andre myndigheder 
 
 
Kommunerne har mulighed for at udføre kommunale opgaver for andre offentlige myndigheder. Det er 

med disse opgaver 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 brugerafhængige 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 regning beregnet på baggrund af Hørsholm 

Kommunes takster. Materielgården har i 2017 udført følgende opgaver: 

 

    

    

    Myndighed Lokalitet Art Afregning 

Naturstyrelsen Mikkelborg Arealvedligeholdelse Efter regning 

Naturstyrelsen Slotshaven Arealvedligeholdelse Efter regning 

Naturstyrelsen Rungstedvej Snerydning/glatførebekæmpelse Efter regning 

Fredensborg kommune Isterødvejen Snerydning/glatførebekæmpelse Efter regning 
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Personaleoversigt

Antal personaleenheder 2016 2017 Afvigelse

I alt 1.523,4 1.504,4 -19,0

Direktion 3,0 3,6 0,6

Kommunalbestyrelsen 19,0 19,0 0,0

Byplansekretariat 0,0 4,4 4,4

Center for Politik, Udvikling og Borgerservice 48,9 55,8 6,9

Politik, Udvikling og Borgerservice 43,2 50,3 7,1

Værestedet Solsikken 0,2 0,2 0,0

Rungsted Havn 5,5 5,3 -0,2

Center for Økonomi og Personale 39,1 34,3 -4,8

Økonomi og Personale, incl. kommunens kontorelever 39,1 34,3 -4,8

Center for Børn og Voksne 108,2 111,4 3,2

Socialpsykiatrisk Center 20,2 20,4 0,2

Bofællesskabet Solskin 7,3 7,4 0,1

Bof. Højmose Vænge 2,8 3,0 0,2

Børn og Voksne adm. 23,1 23,8 0,7

Tværgående Borgerforløb 0,0 2,3 2,3

PPR 12,4 13,1 0,7

Kommunelæge 0,5 0,3 -0,2

Familiehuset 10,2 10,6 0,4

ADHD - klasser 9,4 8,9 -0,5

Sproggruppe 1,6 1,6 0,0

Sundhedsplejerske 6,4 6,1 -0,3

Tandplejen 14,3 13,9 -0,4

Center for Dagtilbud og Skole 539,0 523,9 -15,1

DOS adm og fælles udgifter 18,4 17,7 -0,7

Støttepædagoger 1,0 0,0 -1,0

PA/EGU-elever 12,6 9,4 -3,2

LIONS børnehuse 62,8 57,4 -5,4

De Kommunale Børnehuse 104,1 106,2 2,1

Dagplejen 9,3 10,4 1,1

Hørsholm Skole 60,0 60,5 0,5

SFO Hørsholm skole 18,3 17,8 -0,5

Usserød Skole 60,2 59,8 -0,4

SFO Usserød skole 18,3 15,9 -2,4

Rungsted skole 45,3 44,0 -1,3

SFO Rungsted skole 14,0 14,1 0,1

Vallerødskolen 75,4 71,8 -3,6

SFO Vallerødskolen 19,8 20,0 0,2

Ungdomsskolen 5,6 5,7 0,1

Timelønnede lærere i skoler og ungdomsskolen 13,9 13,2 -0,7

Personaleoversigten viser antallet af ansatte i Hørsholm Kommune fordelt på centre. Tallene viser det 

gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i regnskabsårene 2016 og 2017 samt afvigelsen mellem de to år. Det skal 

bemærkes, at stillingsforbruget er påvirket af langtidssygdom og barsel (i den lønnede del af orloven). Både 

vikaren og den fastansatte tæller med, hvilket kan påvirke tallet i kolonnen afvigelse. 
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Center for Sundhed og Omsorg 524,4 533,4 9,0

SOM Adm 13,2 12,0 -1,2

SOM Sosu-elever 21,0 22,1 1,1

Selmersbo Center 1,0 1,0 0,0

Plejecenter Sophielund 71,2 65,5 -5,7

Plejecenter Louiselund 94,7 97,4 2,7

Plejecenter Margrethelund 20,5 33,5 13,0

Pleje og Omsorg 180,9 176,8 -4,1

Rehabilitering 39,4 40,1 0,7

Pl.hjemmet Breelteparken 57,5 58,9 1,4

Breelteparken frit valg 25,0 26,1 1,1

Center for Arbejdsmarked 70,7 64,0 -6,7

Arbejdsmarked 36,1 38,7 2,6

Rådgivning og ydelser 3,9 0,0 -3,9

Udgift til mentor 4,8 4,2 -0,6

Jobbs 5,5 5,2 -0,3

Jobhuset - driftsudgifter 3,0 3,1 0,1

Jobtræning/Løntilskud 9,1 5,1 -4,0

Seniorjob - Kompensation 3,2 2,5 -0,7

Seniorjob 5,1 5,2 0,1

Center for Kultur og Fritid 62,8 63,7 0,9

Kultur og Fritid Adm. 6,2 6,3 0,1

Trommen 5,7 8,9 3,2

Biblioteket 16,8 16,1 -0,7

Idrætspark Adm. 1,3 1,0 -0,3

Svømmehallen 13,0 11,9 -1,1

Musikskolen 19,8 19,5 -0,3

Center for Ejendomme 38,8 36,4 -2,4

Ejendomme 17,3 15,8 -1,5

FM Organisation 21,5 20,6 -0,9

Center for Teknik 69,5 54,5 -15,0

Teknik 37,8 31,9 -5,9

Materielgården 31,7 22,6 -9,1

Begrundelse for ændringer:

I Center for Dagtilbud og skole har der været en generel besparelse på skoleområdet og en tilpasning af ansatte i 

forhold til budgetter på Lions Børnehuse.

Byplansekretariatet er flyttet fra Center for Teknik til en stab under kommunaldirektøren.

Stigningen i Center for Politik, Udvikling og Borgerservice er fordi, Team rådgivning og ydelser er flyttet fra Center 

for Arbejdsmarked, og kontaktcentret er blevet etableret.

Faldet i Center for Økonomi og Personale er fordi, der er ansat færre elever, og der er sparet 1 stilling i Team Løn 

og Personale.

I Center for Børn og Voksne er der tilført en stilling som familieplejekonsulent, og pr. 1. oktober 2017 er 

Tværgående Borgerforløb sat i værk.

I Center for Sundhed og Omsorg er årsagen til stigningen, at Plejecenter Margrethelund er kommet tilbage til 

Hørsholm Kommune pr. 1. maj 2016, og medarbejderne har været der hele året i 2017.

I Center for Arbejdsmarked skyldes faldet, at Team Rådgivning og ydelser er flyttet til Center for Politik, Udvikling 

og Borgerservice og et fald i løntilskudsansættelser.

I Center for Teknik har der været en besparelse på Materielgården, og Byplansekretariatet er flyttet.

86



Beliggenhed - anvendelse
Ejendoms 

nummer

Matrikel 

nummer
Areal (m2)

Ejendomsværdi 

(Kr.)

heraf 

grundværdi 

(Kr.)   

Ahornvej, Stampedammen            48048 10 CØ 28.293 0 0
Ahornvej, vejareal 85105 1 FA 332 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 20.187.900

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, 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 86.881 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 29.549 113.000.000 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 49 125.946 2.200.000 932.000
Gøgevang, Kohavedammen            19706 4:00 AM 4.986 0 0
Helgasvej, vejareal 71007 4 KC 71 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 7.907 0 0
Kammerrådensvej 609 4.411 17.291.100 17.291.100
Kammerrådensvej 610 113 0 0
Kammerrådensvej 611 0 0 0
Kokkedal Allè 1, Kokkedal Golfklub      55699 3 A 1.489.783 73.000.000 64.084.800
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 6.580 0 0
Landsbyen, grønt areal           91180 19 2.815 0 0
Louiselund 3, lejlighed 602 3 TU 0 26.500.000 2.791.500
Louis Petersensvej 11, Plehjemmet 

Hannebjerg
31692 7 AG 10.565 24.200.000 12.678.000
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Lundevej 26, Ungdomshuset Stampen            33296 10.151 9.800.000 5.160.600
Lundevej 18, beboelse            62601 10 GÆ 1.957 7.400.000 4.305.400
Lundevej, parkeringsplads ved Usserød 

Skole            
65651 10 IE 0 0 0

Lågegyde 1 558 179 C 1.679 2.686.400 2.686.400
Marievej, vejareal 71015 4 KD 350 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 390.111 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 7.967 1.450.000 159.300

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 54.355 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 272, strand areal 659 139 0 0
Rungsted Strandvej 274, strand areal 660 9.849 0 0
Rungsted Strandvej 276, strand areal 661 3.345 0 0

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 44 890 24.000.000 2.990.400
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 1.540 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 0 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 22.600.000 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 5.217.800
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 35.761 137.000.000 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 1.780 2.550.000 1.935.700
Stampevej 19, beboelse          48218 98 BR 1.308 3.200.000 2.002.600

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

Usserød kongevej 102, sygehusgrunden 54110 7A 57.873 221.000.000 33.694.800

88



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 80.000.000 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 17.733 51.000.000 10.639.800

Ådalsvej, grønt areal           90613 17 F 1.808 0 0
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