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Borgmesterens tale den 29. april 2019 til Kommunalbestyrelsens behandling 

af regnskab 2018 

 

Jeg plejer at være en tilfreds borgmester, når jeg rejser mig og giver regnskabet for det 

pågældende år et par ord med på vejen. Bag tallene gemmer sig nemlig altid gode historier 

om de resultater, der er sat i gang og opnået i årets løb. Initiativer som der på et eller andet 

tidspunkt har været truffet beslutning om i en budgetaftale, og som er blevet sat i værk til 

glæde for borgerne. 

 

I år rejser jeg mig med blandede følelser, fordi vi kommer ud af 2018 med et merforbrug. Det 

er ærgerligt, og det er ikke en ønskelig situation. Regnskab 2018 står i kontrast til de 

foregående år, hvor vi er lykkedes med en stram styring af driften. Fra regnskab 2015 til 

regnskab 2017 faldt kommunens serviceudgifter således med 5 procent. Kun 3 kommuner har 

fra 2015 til 2017 haft en strammere økonomistyring end Hørsholm. 

 

En væsentlig del af kommunens samlede økonomi vedrører en lang række lovbundne udgifter. 

Det er lovbundne udgifter, som handler om velfærden, og som handler om det sikkerhedsnet, 

vi som samfund spænder ud under vores borgere.  

 

Merforbruget vedrører ikke kommunens økonomi over en bred kam, men drejer sig om 

specifikke områder. Vi oplever nemlig stigende driftsudgifter på områder, der handler om de 

svageste borgere i kommunen, og det drejer sig bl.a. om special- og handicapområdet for 

både børn og voksne samt om udgifterne til førtidspensioner.  

 

Eller sagt på en anden måde: vi har i 2018 måttet spænde et større sikkerhedsnet ud end 

forventet. Og velfærdssamfundet er trådt til, fordi svage borgere har krav på og gavn af det.  

 

Hørsholm Kommune har i 2018 også haft en markant udgiftsstigning til medfinansiering af 

sygehusindlæggelser på 25 mio. kr., og hvor vi på førnævnte områder har et klart billede af, at 

initiativer og finansiering følges ad, er det mere uhåndgribeligt, hvordan udgifterne til 

medfinansiering af sygehusindlæggelser beregnes. Det gør budgetopgaven meget vanskelig, 

når systemet ikke er mere gennemsigtigt.   

 

Hørsholm Kommune har reageret prompte på de stigende udgifter, og genopretningsplanen er 

blevet iværksat for at sikre, at udgifter og indtægter balancerer på driftsbudgettet i 2019. 

 

I dag handler det om regnskabet, men næste gang er det budget 2020, det drejer sig om. Og 

vi ved alle sammen, at budgettet er presset – ikke på grund af faldende indtægter, men på 

grund af de øgede udgifter til de svageste af vores borgere. Vores opgave bliver at foretage de 
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intelligente omprioriteringer i budgettet, så Hørsholm Kommune fortsat er Danmarks bedste by 

at bo og leve i. 

 

Jeg ér også en stolt borgmester i dag. For vi har i 2018 nået fantastiske milepæle, som lægger 

sporene ud til en fortsat attraktiv by med liv, udvikling, kvalitet og trivsel. Hørsholm Kommune 

kan være en stolt kommune over det, som vi kommer til at tilbyde borgerne i PH Park. Barren 

blev sat højt lige fra starten, og der er ikke blevet rykket en tøddel ved ambitionerne. Det vil 

byen nyde godt af nu og i mange generationer frem. 

 

PH Park er udvikling på den store klinge, og det er Kommunalbestyrelsens ansvar at stå bag 

den udvikling. Kommunalbestyrelsen er også med til at skabe rammerne om Hørsholm-

borgernes dagligdag her og nu, og selvom vi er midt i en tid med en økonomi under pres, skal 

hverdagen fungere. Det er vi også sat i verden for at sikre, og vi skal fortsætte vores 

ambitiøse tilgang. 

 

Vi vedtager i dag regnskabet, og som jeg sagde for lidt siden, fortæller regnskabet historier 

om hverdagen i Hørsholm Kommune. Men i dagligdagens møde med borgerne, får vi jo også 

fortalt historier:  

 

 Jeg bliver rørt, når en ældre borger takker for en omsorgsfuld hjemmepleje i særklasse. 

 Jeg bliver helt vildt stolt, når ishockey-drengene får guldet hjem til byen efter 17 år.  

 Jeg er også helt vildt stolt over, at vi kan det med breddeidræt, og at borgerne kan 

kaste sig ud i mere end 70 fritidstilbud inden for sport og kultur. 

 Og vil man ikke gerne være del af en folkeskole, hvor trivsel og faglighed går hånd i 

hånd. Hvor der på det seneste har været studietur til Norfors for at lære om 

affaldssortering, sprogdag med workshops, gallafest for de store, studietur til Møns 

Klint og kulturspisning for forældre og børn og meget, meget mere.  Sådan ser 

hverdagen også ud - ude i vores fire folkeskoler. 

 

 

Når vi efter sommerferien skal have budget 2020 på plads, er der ingen tvivl om, at de 

økonomiske realiteter er alvorlige og kalder på fortsat handling og omhu. Men jeg håber også, 

at vi sammen kan gøre det med en stolthed over en fantastisk by. 

 

Og med disse ord foreslår jeg, at Kommunalbestyrelsen følger Økonomiudvalgets anbefaling og 

godkender det samlede regnskab for 2018 og videresender det til påtegning hos revisionen. 

 


