
Budget 2020-2023

Brugerbetaling og tilskud
Forslag til budgetreduktioner
Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2020 2023

BSU 1 30 Egenbetaling af bleer i dagsinstitutioner -120.000 -120.000 -120.000 -120.000
BSU 2a 31 Øget brugerbetaling på SFO-området - forslag 1 -9.017.000 -9.017.000 -9.017.000 -9.017.000
BSU 2b 31 Øget brugerbetaling på SFO-området - forslag 2 -2.330.000 -2.980.000 -3.630.000 -3.630.000
BSU 3 30 Øget brugerbetaling på daginstitutionsområdet -710.000 -710.000 -710.000 -710.000

SFKU  4 60 Brugerbetaling til kulturelle arrangemeneter forhøjes -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
SFKU 5 61 Bortfald af tilskud til fritids- og ferieaktiviteter til flygtninge -180.000 -180.000 -180.000 -180.000
SFKU 6 63 Brugerbetaling til svømme- og skøjtehal forhøjes -688.000 -688.000 -688.000 -688.000
SFKU 7 63 Eliteidræt betaler og brug af idrætsfaciliteter 0 -546.000 -546.000 -546.000

I alt -10.751.000 -11.297.000 -11.297.000 -11.297.000
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Forslag til budgetreduktion

Titel:
Egenbetaling af bleer i daginstitutioner

Politikområde:
30 Institutioner 
for børn og unge

Nr.: 
BSU 1

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Udgiften til bleer udgør 120.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget:
Forslaget indebærer 100% egenbetaling af bleer i daginstitutioner og indebærer at der 
samlet set vil kunne oppebæres en øget egenbetaling på 120.000 kr./årligt. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Det er umiddelbart vurderingen at forslaget vil kunne implementeres. 
Konsekvenser for borgerne:
De økonomiske konsekvenser af forslaget vurderes umiddelbart at være mindre 
væsentlige for borgerne, om end det betyder øget egenbetaling for borgerne. Rent 
praktisk betyder forslaget, ar borgerne selv skal medbringe bleer til deres børn. 

Konsekvenser for personale:
Det er vurderingen at der ikke vil være konsekvenser for personalet. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -120.000 -120.000 -120.000 -120.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -120.000 -120.000 -120.000 -120.000
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Forslag til budgetreduktion

Titel:
Øget brugerbetaling på SFO-området

Politikområde:
31 Undervisning

Nr.: 
BSU 2

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Der ydes et samlet tilskud på 9.017.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget:
Forslag 1:
Forslaget indebærer af brugerbetalingen for SFO-området øges til den maksimale 
egenbetaling på 100 %. 

For SFO 0. klasse er egenbetaling pt. 34 % og med maksimale egenbetaling vil der være 
tale om en månedlig stigning fra 1.846 kr. til 5.416 kr. Den maksimale egenbetaling vil 
betyde, at tilskuddet kan reduceres med 1.500.000 kr./årligt. 

I forhold til SFO 0-3. klasse er egenbetalingen pt. på 80 % og med en maksimal 
egenbetaling vil der være tale om en månedlig stigning fra 1.836 kr. til 2.301 kr. Den 
maksimale egenbetaling vil betyde at tilskuddet kan reduceres med 5.254.000 kr./årligt.

I forhold til SFO 4-6. klasse er egenbetalingen pt. på 67 % og med en maksimal 
egenbetaling vil der være tale om en månedlig stigning fra 905 kr. til 1.354 kr. Den 
maksimale egenbetaling vil betyde, at tilskuddet kan reduceres med 2.263.000 
kr./årligt. Der er dog fortsat indarbejdet budget til at egenbetalingen kan tilbagerulles til 
2017-niveau. Forslaget vil dog alt andet lige betyde at egenbetalingen vil stige med 449 
kr./månedligt. 

Forslaget indebærer at der samlet set vil kunne oppebæres en øget egenbetaling 
på/mindske tilskuddet med 9.017.000 kr./årligt. 

Forslag 2:
For SFO 0. klasse er egenbetaling pt. 34 % og ved at øge denne til 37 % vil den 
månedlige egenbetalingen stige fra 1.846 kr. til 2.004 kr. Denne forøgelse vil betyde 
øgede indtægter på 66.000 kr./årligt. 

I forhold til SFO 0-3. klasse er egenbetalingen pt. på 80 % og ved at øge denne til 86 % 
vil den månedlige egenbetaling stige fra 1.846 kr. til 1.979 kr. Denne forøgelse ag 
egenbetalingen vil betyde øgede indtægter på 1.614.000 kr./årligt. 

I forhold til SFO 4-6. klasse er egenbetalingen pt. på 67 % og udgør 905 kr. Der er frem 
til 2022 indarbejdet budget til at egenbetalingen kan falde til 2017-niveau. Ved at 
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fastholde nuværende niveau for egenbetaling vil det være muligt i 2022 og fremadrettet 
at spare 1.950.000 kr. /årligt.

Forslaget indebærer at der samlet set vil kunne oppebæres en øget egenbetaling/spares 
budget til nedsættelse af takster på samlet set 3.630.000 kr./årligt fra 2022.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Det er umiddelbart vurderingen at forslaget vil kunne implementeres. 
Konsekvenser for borgerne:
De økonomiske konsekvenser af forslaget vurderes umiddelbart at være væsentlige for 
borgerne og der må forventes at forældre melder deres børn ud af det kommunale SFO-
tilbud – særligt SFO 4-6. klasse er følsomme for stigninger, idet børnene har en sådan 
alder, hvor de f.eks. kan gå hjem til dem selv efter skoledagens afslutning. 
Konsekvenserne for borgerne kan justeres i forhold til graden af brugerbetaling for de 
tre kategorier. I forhold til det pædagogiske arbejde med børnene vil det have negative 
konsekvenser, hvis forældre vælger at melde deres børn ud af et SFO-tilbud pga. øget 
brugerbetaling. 

Konsekvenser for personale:
Det er vurderingen at der ikke vil være konsekvenser for personalet. 

Konsekvenser for budget:

Forslag 1:
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -9.017.000 -9.017.000 -9.017.000 -9.017.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -9.017.000 -9.017.000 -9.017.000 -9.017.000

Forslag 2:
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -2.330.000 -2.980.000 -3.630.000 -3.630.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -2.330.000 -2.980.000 -3.630.000 -3.630.000
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Forslag til budgetreduktion

Titel:
Øget brugerbetaling på daginstitutionsområdet

Politikområde:
30 Institutioner 
for børn og unge

Nr.: 
BSU 3

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
61.959.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget:
Forslaget indebærer af brugerbetalingen for vuggestue, børnehave samt dagpleje stiger 
fra de nuværende ca. 24 % til den maksimale egenbetaling på 25 %. For en 
dagplejeplads betyder det, at den månedlige betaling stiger fra 3.071 kr. til 3.204 kr. For 
en vuggestueplads er det tale om en tilsvarende stigning fra 3.168 kr. til 3.281 kr., 
mens der for en børnehaveplads er tale om stigning fra 1.584 kr. til 1.640 kr. 

Stigningerne betyder at der for dagplejen oppebæres en øget egenbetaling på 53.000 
kr./årligt, at der for vuggestue-området oppebæres en eget egenbetaling på 364.000 
kr./årligt og for børnehave-området oppebæres en øget egenbetaling på 293.000 
kr./årligt.

Forslaget indebærer at der samlet set vil kunne oppebæres en øget egenbetaling på 
710.000 kr./årligt. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Det er umiddelbart vurderingen at forslaget vil kunne implementeres. 
Konsekvenser for borgerne:
De ovenstående forslag betyder at egenbetaling stiger med 1 %-point, svarende til en 
reel stigning på ca. 4 %. Det vurderes at forslaget ikke vil få indvirkning på 
efterspørgslen efter institutionspladser. 

Konsekvenser for personale:
Det er vurderingen at der ikke vil være konsekvenser for personalet. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -710.000 -710.000 -710.000 -710.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -710.000 -710.000 -710.000 -710.000
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Forslag til budgetreduktion

Titel:
Brugerbetaling til kulturelle arrangementer forhøjes

Politikområde:
60 Biblioteket

Nr.: 
SFKU 4

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Der er ikke budgetlagt med indtægter. 

Nærmere beskrivelse af forslaget:
Biblioteket har i 2018 afholdt 23 såkaldte ”Pop Up” kreative workshops lørdag 
formiddage for børn og forældre med i alt 923 deltagere. Ved at opkræve entre på 30 kr. 
til disse workshops vil det være muligt at oppebære en indtægt på ca. 16.000 kr./årligt, 
idet der også skal afholdes en udgift til billetportalen.  

Kulturhuset Trommen afholder tilsvarende en række arrangementer kulturelle 
arrangementer omhandlende foredrag og børneteater. Der opkræves på nuværende 
tidspunkt 40 kr. i entre og det foreslås at der opkræves 60 kr. i entre. Ved at forhøje 
entreen md 50 % vil det være muligt at oppebære en ekstra indtægt på 20.000 
kr./årligt.

Samlet set indebærer ovenstående forslag, at der vil kunne oppebæres ekstra indtægter 
for 36.000 kr./årligt. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Det er forudsætningen for at der kan oppebæres merindtægter, som beskrevet ovenfor, 
at brugerne af de kulturelle arrangementer ikke ændrer adfærd. 
Konsekvenser for borgerne:
Forslagene betyder at det al andet lige bliver dyrere for borgerne at benytte kommunens 
kulturelle tilbud. Dette kan medvirke at færre borgere vil gøre brug af disse tilbud, da 
borgerne vil vende sig mod andre kulturelle tilbud i nærheden – f.eks. Nivågård, 
Sognegården og Blixen Museet, som tilbyder lignende tilbud. 

Konsekvenser for personale:
Det er vurderingen at der ikke vil være konsekvenser for personalet. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
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Forslag til budgetreduktion

Titel:
Bortfald af tilskud til fritids- og ferieaktiviteter til 
flygtninge

Politikområde:
61 Kultur og fritid

Nr.: 
SFKU 5

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
180.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget:
Børn af flygtningefamilier har ikke mulighed for at holde ferie, da forældrene har ikke ret 
til ferie på integrationsydelse. Tilskud til deltagelse i sommerferieaktiviteterne er et 
tilbud der kan udfylde sommeren for børnene, lade dem lave aktiviteter med andre børn 
og samtidig introducere dem til en fritidsaktivitet, de måske aldrig ville have prøvet og 
derved skabe tryghed til fritidslivet. Puljen til tilskud til ferieaktiviteter udgør 40.000 kr. 

Børnene får via tilskud til fritidsaktiviteter adgang til nye fællesskaber i hverdagen, der 
er deres egen og hvor de indgår på lige fod med andre børn. De får et frirum fra 
dagligdagens problemstillinger og udfordringer, og kræver fysiske og sanselige 
kompetencer, hvilket giver børnene bedre mulighed for at være med og opnå 
succesoplevelser i hverdagen. Puljen til fritidsaktiviteter udgør 140.000 kr. 

Forslaget indebærer at der samlet set vil kunne spares 180.000 kr./årligt. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Det er umiddelbart vurderingen at forslaget vil kunne implementeres. 
Konsekvenser for borgerne:
En lukning af puljen til ferieaktiviteter vil have trivselskonsekvenser samt muligvis 
sociale konsekvenser. Børn og unge af flygtninge vil få frataget deres eneste tilbud, da 
familierne ikke har råd til egenhændigt at betale tilmeldingsprisen til en 
sommerferieaktivitet.

En lukning af puljen til fritidsaktiviteter vil kunne resultere i trivselsproblemer samt øge 
ensomheden blandt især unge, der udover skole ikke har andre muligheder for at få et 
netværk/venner. Dertil vil de udfordringer børn og unge måtte opleve i skolen, som 
sprogvanskeligheder o.l. være altoverskyggende, da de ikke vil kunne udfolde sig fysisk, 
møde andre børn og unge i andre kontekster og få succesoplevelser ved en aktivitet, der 
kræver andre kompetencer end boglige eller sproglige færdigheder.

Konsekvenser for personale:
Det er vurderingen at der ikke vil være konsekvenser for personalet. 
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -180.000 -180.000 -180.000 -180.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -180.000 -180.000 -180.000 -180.000
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Forslag til budgetreduktion

Titel:
Brugerbetaling til svømme- og skøjtehal forhøjes

Politikområde:
63 Idrætsparken

Nr.: 
SFKU 6

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Der oppebæres pt. en indtægt på 2.449.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget:
Den nuværende entre til svømme- og skøjtehal udgør 43 kr. for voksne og 22 kr. for 
børn. Det foreslås en entreen stiger til henholdsvis 50 kr. og 25 kr. for en entrebillet, 
hvorved man kan opnå en merindtægt på 368.000 kr./årligt. 

Det vil ligeledes være muligt at forhøje pensionisters betaling for entre til svømme- og 
skøjtehal, således at en enkeltbillet siger fra 22 kr. til 43 kr., at et klippekort stiger fra 
18 kr./besøg til 35 kr./besøg samt at et årskort stiger fra 1.050 kr. til 2.100 kr. Herved 
vil entreen for pensionister ligge på niveau med voksen-entre og resultere i en samlet 
merindtægt på 150.000 kr./årligt. Såfremt man vælger forhøje voksen-taksterne jf. 
ovenstående forslag – og man ønsker at pensionisters betaling skal ligge på samme 
niveau, vil der være tale om en ekstra indtægt på yderligere 24.000 kr./årligt. 

Det vil være muligt at lade udenbys borgere, som benytter kommunens svømme- og 
skøjtehal betale 20 % ekstra i entre. Dette vil medføre en merindtægt på 170.000 
kr./årligt. Såfremt man vælger at forhøje voksen-taksterne jf. ovenstående forslag – og 
man ønsker at de ekstra 20 % skal beregnes i forhold hertil, vil der være tale om en 
ekstra indtægt på 28.000 kr./årligt. 

Samlet set indebærer ovenstående forslag, at der samlet set vil kunne oppebæres ekstra 
indtægter for mindst 688.000 kr./årligt. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Det forudsættes for at der kan oppebæres merindtægter, som beskrevet ovenfor, at 
brugerne af svømme- og skøjtehallen ikke ændrer adfærd. 
Konsekvenser for borgerne:
Forslagene betyder at det al andet lige bliver dyrere for borgerne at benytte kommunens 
fritidstilbud. Dette kan medvirke at færre borgere vil gøre brug af disse tilbud, hvilket 
bl.a. vil medføre færre sunde fritidsaktiviteter for kommunens borgere. 

Konsekvenser for personale:
Personalet vil særligt i forhold til udenbys borgere kunne komme ud i situationer, hvor 
de vil opleve udenbys frustrerede borgere, som vil kunne påvirke det psykiske 
arbejdsmiljø negativt. 
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -688.000 -688.000 -688.000 -688.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -688.000 -688.000 -688.000 -688.000
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Forslag til budgetreduktion

Titel:
Eliteidræt betaler for brug af idrætsfaciliteter

Politikområde:
63 Idrætsparken

Nr.: 
SFKU 7

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Der er ikke budgetlagt med indtægt. 

Nærmere beskrivelse af forslaget:
Forslaget betyder, at Rungsted Seier Capital skal betale for brug af skøjtehallen ved 
pokalkampe og kampe i Metalligaen – i alt 27-34 kampe årlig á 3,5 time – samt ved 
træning 6,25 t./uge 32 uger/årligt. Timeprisen udgør 1.300 kr. og følger hermed 
kommunens takstsblad, hvilket medfører en indtægt på mindst 383.000 kr./årligt. 

Endvidere betyder forslaget, at Hørsholm 79ers skal betale for brug af Hørsholmhallen 
ved pokalkampe og andre kampe i de officielle programmer – i alt 12-16 kampe á 2,5 
time – samt ved træning 4,5 t./uge i 40 uger/årligt. Timeprisen udgør 775 kr. (følger 
kommunens takstsblad) pr. kamp, hvilket medfører en indtægt på mindst 163.000 
kr./årligt. 

Samlet set er der tale om indtægter på 546.000 kr./årligt. 
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Administrationen har ikke indblik i Rungsted Seier Capital og Hørsholm 79ers 
regnskaber, hvorfor det ikke er muligt at beskrive de økonomiske konsekvenser for de to 
virksomheder ved indførelse af brugerbetalingen. Brugerbetaling for brug af skøjtehallen 
til afholdelse af kampe vil dog være en udgift, som Rungsted Seier Capital og Hørsholm 
79ers ikke har budgetteret med, og derfor anbefaler administrationen at 
brugerbetalingen indføres med mindst 1 års varsel, hvilket der er taget højde for i 
beregningen af de økonomiske konsekvenser. 

Konsekvenser for borgerne:
Jf. eliteidrætsloven §7 har kommunen mulighed for at stille faciliteter gratis til rådighed 
for eliten så længe det sikres, at der ikke sker en udbetaling af et eventuelt overskud til 
aktionærerne bag den professionelle afdeling. I 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen 
at stille faciliteter gratis til rådighed for eliteklubberne i ishockey og basketball i 
kommunen. Ishockeys eliteafdeling har således siden 2009 fået vederlagsfri brugsret til 
skøjtehallen i forbindelse med afholdelse af kampe i de officielle programmer. Før 2009 
har der været brugerbetaling for eliteafdelingens brug af skøjtehallen i forbindelse med 
kampe. Det er på nuværende tidspunkt uklart om Hørsholm 79ers tidligere (i lighed med 
ishockey) er blevet opkrævet leje for brug af Hørsholmhallen i forbindelse med 
afholdelse af kampe. 

Konsekvenser for personale:
Det vurderes ikke, at der vil være konsekvenser for personale ansat i kommunen. 
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -546.000 -546.000 -546.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion 0 -546.000 -546.000 -546.000
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