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Budget 2020-2023

I forbindelse med budgetforhandlingerne er det politisk ønsket, at 
mulighederne for mellemkommunale samarbejder blev undersøgt. 
Hørsholm Kommune samarbejder allerede i dag med andre kommuner og 
der er bl.a. på det specialiserede børne/voksenområde mange 
samarbejder. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at man køber/sælger 
døgn- og dagtilbud til hinanden. 

Der kan også være tale om samarbejde i mellemkommunale netværk, hvor 
man trækker på hinandens viden i forhold til mindre, mere specialiserede 
områder, hvor man ikke selv har medarbejdere med den konkrete 
specialistviden. Der kan således i forhold til mellemkommunale 
samarbejder både være tale om samarbejder i forhold til de borgernære 
tilbud, men også i forhold til det mere bagvedliggende administrative 
arbejde.

Andre former for mellemkommunale samarbejder kan være, at man 
opretter driftsselskaber sammen, som f.eks. omfatter drift og 
vedligeholdelse af veje og grønne områder. Der kan også være tale om 
samdrift af daginstitutioner eller skoler. Sådanne former for samarbejde er 
oftest af en mere kompleks karakter, da der ikke er tale om et køb/sælger 
forhold eller mere uformelle netværkssamarbejder. 

Indgåelse af sådanne mellemkommunale samarbejder er oftest meget 
ressourcekrævende og kan tage lang tid at gennemføre, da der traditionelt 
er et stort forarbejde. Endvidere er man selvsagt afhængig af, at andre 
kommuner også har et ønske om at indgå et sådant forpligtende 
samarbejde. 

Administrationen har undersøgt mulighederne for mellemkommunale 
samarbejder, hvor der dels kan opnås økonomiske rationaler, dels øget 
kvalitet i selve tilbuddet samt i forhold til sagsbehandlingen og 
administrationen. De emner som nedenfor præsenteres er emner, som på 
nuværende tidspunkt vurderes indeholde et potentiale, som indenfor en 
årrække kunne bidrage positivt økonomisk eller kvalitetsmæssigt. 
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Omfanget af potentielle mellemkommunale samarbejder afhænger af 
andre kommuners ønske om at indgå i sådanne relationer. Ønsket hos 
andre kommuner om at indgå mellemkommunale samarbejder kan 
ændres over tid. Områder hvor det på nuværende tidspunkt ikke synes 
muligt at finde samarbejdspartnere på, kan over tid ændre sig til et 
potentielt samarbejdsområde. Det omvendte kan også være tilfældet. 

Identificeringen af mulige mellemkommunale samarbejder og etablering af 
konkrete samarbejder skal derfor oftest ses som en langsigtet strategi i 
forhold til optimering af den kommunale drift. 

Børne- og Skoleudvalget

Fælles institution med Rudersdal i Vedbæk-området 
Der er et stigende behov for udvidelse af kapaciteten af dagtilbudspladser i 
Hørsholm kommune på 0-6 års området. Administration har derfor 
undersøgt, hvorvidt det er muligt at Hørsholm Kommune indgår et 
samarbejde med Rudersdal Kommune om at etablere en ny institution i 
Vedbæk-området nær kommunegrænsen til Hørsholm Kommune, for at 
søge at mindske udgiften i forbindelse med at øge kapaciteten.

Tidligere på året har der været afholdt et møde med Rudersdal på 
direktionsniveau, hvor et muligt samarbejde er blevet drøftet. 
Rudersdal Kommune har på nuværende tidspunkt ikke brug for en 
udvidelse af deres eksisterende kapacitet af dagtilbudspladser, og ønsker 
derfor ikke at indgå et mellemkommunalt samarbejde med Hørsholm 
Kommune. 

Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke ved en senere lejlighed 
kan være basis for et samarbejde. Administrationen vil derfor følge 
området løbende og tage handlig herpå, såfremt der er grundlag for 
samarbejder. 

Social- og Seniorudvalget

Akutområdet
Der er i Nordklyngen (samarbejde mellem kommuner i Nordsjælland) 
truffet beslutning om, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe mhp. at 
udarbejde et beslutningsoplæg, som afdækker forskellige scenarier samt 
en plan for implementering af en evt. tværkommunal akutfunktion. Det er 
et stort arbejde, og beslutningsoplægget forventes af være udarbejdet i 
november 2019.

Implementering af tele-KOL
Kommunerne i Nordklyngen står generelt set for at skulle implementere 
en telemedicinsk løsning til borgere med KOL. Dette betyder, at der er et 
påtrængende behov for at se nærmere på mulige fælleskommunale 
løsningsmodeller for implementering af Tele-KOL. Chefgruppen for 
Sundhed, Ældre og Omsorg i Nordklyngen har derfor etableret en 



Vedrørende Mellemkommunale samarbejder Notat

 

3/5

projektorganisation til dette arbejde. Beslutningen om et evt. samarbejde 
på tværs af kommunerne forventes at kunne træffes primo 2020.

Velfærdsteknologi
Formålet med at etablere et samarbejde på tværs af kommunerne er 
primært vidensdeling jf. nedenstående, hvorfor der ikke forventes at være 
en besparelse på området:
 Afdækning af muligheder for tværkommunalt samarbejde ift. 

implementering af nationale eller regionale velfærdsteknologiske 
løsninger med henblik på senere beslutning i styregruppen.

 Vidensdeling, inspiration og erfaringsopsamling på tværs af 
kommunerne i Nordklyngen samt hos øvrige kommuner/udlandet i 
forhold til de velfærdsteknologiske løsninger, som man anvender 
og/eller har afprøvet.

 Drøftelse af definition, afgrænsning, strategi og prioritering af midler. 
 Drøftelse af modeller for testning og implementering, herunder 

udrulningsmodeller. 
 Optimere og koordinere afprøvning og implementering af 

velfærdsteknologiske (og digitale) løsninger på tværs af kommunerne i 
Nordklyngen.

 Drøftelse af, afklaring og mulig ansøgning til fælles puljeansøgninger.

Familieplejekonsulent 
Undersøgelse af mulighederne for at etablere samarbejde med andre 
kommuner om fælles familieplejekonsulent(er) med henblik på at styrke 
faglig sparring og opnå eventuelle stordriftsfordele. Familieplejekonsulent-
funktionen varetages pt. af én medarbejder, hvilket endvidere betyder at 
der er en vis sårbarhed mht. varetagelse af funktionen i tilfælde af vakance 
og længerevarende sygdom. Med et samarbejde vil man eventuelt kunne 
reducere denne sårbarhed. 

Kontraktforhandler  
Etablering af samarbejde med andre kommuner om en fælles 
kontraktforhandler med socialfaglig viden. Perspektivet med en egentlig 
kontraktforhandler er at indgå mere økonomisk attraktive aftaler med 
andre kommuner i forhold til eksterne tilbud. De berørte eksterne tilbud 
omhandler botilbud, døgninstitutioner og opholdssteder samt aktivitets- 
og værestedstilbud.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesindsatsen
Fælles udbud med andre kommuner omhandlende leverandører af 
beskæftigelsesindsats. Her kan det undersøges, om der er yderligere 
prisfordele at hente ved at gå sammen med andre kommuner i ét udbud 
frem for at gennemføre det selv, og om der kan være administrative 
lettelser ved at samarbejde om udbudsforretningen. Der er dog allerede 
etableret samarbejde med en kreds af kommuner inkl. Hørsholm om 
udbud og indkøb, og Hørsholm har iværksat initiativer for at reducere 
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antallet af leverandører og mængden af indkøbt af beskæftigelsesindsats 
til kommunen.

Automatisering af administrative opgaver
Automatisering af visse administrative rutineopgaver f.eks. ved hjælp af 
f.eks. administrative robotter. Nogle kommuner har med held arbejdet 
med automatisering af administrative opgaver. Det gælder f.eks. Rudersdal 
Kommune, som Hørsholm kan gå i nærmere dialog med for at undersøge, 
hvad der evt. kan læres af erfaringerne, og om der her findes værktøjer, 
der kan anvendes i Hørsholm. Initiativet er dog afhængigt af, at Rudersdal 
Kommune afsætter ressource til at videregive sine erfaringer. 

Sammenhængende beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige hænger typisk ikke sammen 
med en understøttende social indsats i kommunen. Derfor kan indsatsen 
foregå i samarbejde med en anden kommune et andet sted end i 
hjemkommunen. Det sker allerede i vidt omfang, men et samarbejde, som 
kan styrkes, er udnyttelsen af pladser i arrangementer og events for de 
ledige. Der er dog tale om aktiviteter, der er næsten uden eksterne 
udgifter, og der samarbejdes allerede i dag med bl.a. Gentofte og 
Fredensborg. Det økonomiske potentiale er derfor begrænset, men der 
kan opleves kvalitetsmæssige forbedringer.

Miljø- og Planlægningsudvalget 

Samarbejde på materielgårdsområdet
Rudersdal og Hørsholm Kommune har siden kommunalreformen 
samarbejdet om forskellige driftsopgaver, hvor det er vurderet, at kunne 
give gevinst for kommunerne: Et eksempel på samarbejde er 
vintervedligeholdelse. Rudersdal har endvidere været tovholder på en 
række fællesudbud, hvor Hørsholm har deltaget. 

For at opnå større synergi end den umiddelbare økonomiske gevinst ved 
fællesudbud og driftsaftaler, kan det være nødvendigt, at kommunernes 
driftsområder øger samarbejdet med fælles ledelsesfunktioner, 
værkstedsfunktioner, maskiner m.m. Nogle af disse tiltag kræver, at der 
etableres et selskab, f.eks. et § 60-selskab. Det er politisk besluttet, at man 
ikke skal søge at etablere et §60-selskab, men at man skal søge at øge 
samarbejdet med Rudersdal indenfor de eksisterende rammer. 

Myndighedsområdet, byggesag og miljø mv.
Konsulentfirmaet A-2 har undersøgt, om der er eksempler på, at der er en 
økonomisk gevinst ved at lave en tværkommunal enhed eller et 
samarbejde med andre kommuner om byggesagsbehandlingen, hvor det 
er andet og mere end blot erfaringsudveksling på tværs af kommunerne.

A-2 kommer frem til, at der kun er sparsomme erfaringer med 
tværkommunale samarbejder. Erfaringer fra 4K-samarbejdet (bestående af 
Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Rudersdal kommuner) viser, at 
hvad der angår omkostninger, produktivitet og sagsbehandlingstider ikke 
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er grundlag for at konkludere, at 4K-samarbejdet udgør en positiv business 
case. 

Der er så vidt vides i dag ikke erfaringer med et forpligtende samarbejde 
mellem to eller flere kommuner, hvor der udføres sagsbehandling på tværs 
af kommuner. 4K-samarbejdet opleves som en fordel i forhold til 
vidensdeling og udvikling af nye værktøjer og metoder. Med udgangspunkt 
i ovenstående erfaringer vil administrationen søge at intensivere 
samarbejdet med andre kommuner indenfor de eksisterende rammer. 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Fælles sport- og kulturfaciliteter
Samarbejde med nabokommuner om etablering og drift af eksisterende og 
nye sportshaller, kulturhus m.v. Et samarbejde kan skabe et egentligt 
grundlag for etablering af faciliteter til f.eks. mindre udbredte sportsgrene, 
hvis flere kommuners borgere anvender dem. Endvidere vil et samarbejde 
med nabokommuner kunne motivere etableringen af faciliteter i 
kommunegrænseområder, hvor der ellers traditionelt ikke er 
borgergrundlag for sports- og kulturfaciliteter. 

Drift af museum & musikskole
Museum Nordsjælland er et eksisterende samarbejde og der kan være 
grundlag for etableringen af et andet og nyt samarbejde med andre 
kommuner vedr. museer. Alternativt kan det undersøges om der kan 
ændres på samarbejdsaftalen omkring Museum Nordsjælland. I forhold til 
driften af musikskolen kan der være potentiale for effektiviseringer og 
serviceforbedringer ved at indgå forpligtende samarbejder med andre 
kommuner. Der kan f.eks. være tale om opnåelse af stordriftsfordele eller 
et større udbud af hold m.v.

Økonomiudvalget

Hegnssyn, Juridisk rådgivning og Rekruttering
Etablering af fælles funktioner med henblik på at opnå øget volumen og 
større hyppighed i forhold til behandlingen af sager. Kan være med til at 
styrke muligheden for at tiltrække og fastholde specialister, som kan gå i 
dybden i sagerne frem for – som vi har i dag – generalister. Dette kan evt. 
skabe bedre retssikkerhed for borgerne.

Opkrævning
Området er under forandring i forhold til, at en række områder overgår til 
SKAT i takt med, at de får etableret systemer og ansat personale, som kan 
varetage de opkrævningsopgaver, som de oprindelige var tiltænkt at skulle 
varetage. Det betyder også, at der – afhængig af udviklingen – vil være et 
øget grundlag for at undersøge om mellemkommunale samarbejder vil 
kunne kaste positive synergier af sig. 


