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Spørgsmål
Trafikplanen. Hvordan arbejdes der med trafikplanen, hvordan kommer 
den til at indgå i kommuneplanen og har administrationen nogle foreløbige 
bud på, hvordan vi kan få en smidigere trafikafvikling i Hørsholm?

Svar
En samlet plan for bæredygtig transport, fremkommelighed, 
trafiksikkerhed og aktiv transport 
Trafikplanen – eller en mobilitetsplan - skal bidrage til, at vi i Hørsholm 
Kommune arbejder for en bæredygtig by, god fremkommelighed, 
fremtidssikrede transportmuligheder og høj trafiksikkerhed. Den skal 
medvirke til at skabe gode og attraktive muligheder for bæredygtig 
transport på cykel, til fods og med kollektiv transport.

I Hørsholm Kommune er byen fuldt udbygget, og der er et stort pres på 
vejnettet. Trafikplanen skal undersøge, hvordan vi kan udnytte vejnettets 
eksisterende kapacitet på en smartere måde og løbende udvikle og 
tilpasse infrastrukturen til fremtidens behov. Ligeledes skal den 
understøtte en fremtidig ændret transportadfærd, så flere i fremtiden vil 
vælge cykel, gang og kollektiv transport.

Vision 
Planen skal erstatte Cykel- og Trafiksikkerhedsplan 2015. Den skal gøre 
status, og den skal formulere en vision for fremtidens transport, mobilitet 
og trafiksikkerhed i Hørsholm Kommune. Visionen skal forholde sig til 
omverdenen; den skal støtte op om FNs Verdensmål 11, og den skal 
bidrage til opfyldelse af målene i Kommuneplan 2017-2029.  

Handlingsplan
Trafikplanen vil indeholde et bruttokatalog over projekter/tiltag, som alle 
vil bidrage til opfyldelse af visionen. Bruttokataloget vil danne grundlag for 
den fremtidige prioritering af anlægsrammen samt de årlige 
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budgetforhandlinger. Tiltagene kan både være anlæg, kampagner og 
lignende.

Bred involvering
Planen skal blive til i samarbejde med borgere, foreninger og erhvervsliv.
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Børne- og Skoleudvalgets område

 BSU 1: Ressourcer til IT på skoleområdet
 BSU 2: Forældrebetaling ved overgang fra vuggestue til 

børnehave
 BSU 3: Optimere klassedannelse - skoledistrikter
 BSU 4: Kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet 
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Spørgsmål
Notat på baggrund af frigivelsessag på Kommunalbestyrelsens møde 27. 
maj 2019. 
”Kan der bruges færre ressourcer på IT til skolerne? ” 

Svar
I 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen en it-strategi på skoleområdet. It-
strategien understøtter realiseringen af folkeskolereformen og Fremtidens 
Skole i Hørsholm, ved at integrere it fuldt ud i læringsmiljøet i 
folkeskolerne. 

Integrationen er meget vellykket på alle klassetrin, hvor eleverne i 
indskolingen arbejder med iPads, mellemtrins elever arbejder med 
Chromebook og udskolingen medbringer eget device, eller får et stillet til 
rådighed af skolen.

I Budgetaftale 2019-2022 er der afsat anlægsmidler til to indsatser, der 
skal sikre at de digitale redskaber forbliver tidssvarende og understøtter 
den digitale læring i skolen. Det drejer sig om 1.196.000 kr. årligt fra 2019-
2022 til løbende udskiftning af de digitale redskaber (Chromebook og 
iPads) og 2.000.000 kr. årligt fra 2019-2020 til udskiftning af de interaktive 
tavler.

Børne- og Skoleudvalget indstillede på aprilmødet 2019 overfor 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at foretage følgende indkøb 
af hardware i indeværende år:

 Chromebooks til samtlige 4. klasses elever: 600.000 kr.
 iPads svarende til 100 stk. (25 pr. skole): 250.000 kr.

BSU 1: Ressourcer til IT på skoleområdet Dato: 09.08.2019
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Grundet Hørsholm Kommunes økonomiske situation i 2019 indstillede 
Børne- og Skoleudvalget, at udskyde de resterende anlægsmidler (346.000 
kr.) til iPads til 2020. Indstillingerne blev tiltrådt.

Forud for fremlæggelse af sagen til politisk behandling har 
administrationen undersøgt mulighederne for at sænke prisen på de årlige 
indkøb af hardware. 

Det gør at Chromebook købes via miniudbud for at sikre stordriftsfordele, 
hvilket giver en stykpris på ca. 2500 kr. med en forventet levetid på 4 år. 

Endvidere indkøbes iPads som den billigste model med en stykpris på ca. 
1900 kr., hvilket nærmer sig en halvering af tidligere modellers pris. 

Derudover har de vist sig at have en lang levetid og forventes derfor aktive 
i 5 år. 

Der er således ikke en besparelse forbundet med at gå fra IPads til 
Chromebooks i indskolingen.

Udvide  ”Bring your own device”?
Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at reducere ressourceforbruget (anlæg) 
til digitale læringsmidler, vil det primært skulle ske ved at eleverne 
medbringer deres eget device (”Bring your own device”).

Udrulning af en sådan strategi er dog underkendt af ombudsmanden, idet 
”Undervisningen i folkeskolen bygger på et gratisprincip. Derfor kan 
skolerne hverken kræve eller udtrykke forventning om, at eleverne 
medbringer deres eget IT-udstyr”, jf.: 
http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/medbringe_egen_pc/

En sådan beslutning vil desuden give flere forstyrrelser af undervisningen 
og dermed forringe denne, da mange forskellige styresystemer, it-typer, 
programmer mv. skal virke samtidig. 

Ved at elevernes devices (iPads og Chromebooks) håndteres centralt, 
sikres det, at de er udstyret med relevante, fagligt begrundede 
programmer og styresystemer til undervisningen, hvilket erfaringsmæssigt 
giver færre udfordringer.

Administrationen kan endvidere ikke anbefale besparelser på bevillingen til 
interaktive tavler, da de er en grundpille i skolernes it-læringsmiljø. De 
interaktive tavler og projektorer, som hænger i samtlige klasselokaler, er 
ikke tidssvarende længere. Hvorfor en investering i disse er nødvendig, for 
at understøtte den digitale læring i skolerne.

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/medbringe_egen_pc/
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Spørgsmål
”Kan et barn blive rykket fra vuggestue til børnehave inden det er fyldt 3 år 
– og hvilken betaling opkræves forældrene? ”

Svar
Dette baggrundsnotat beskriver de nuværende priser for en plads i 
dagtilbud i Hørsholm Kommune, samt reglerne om forældrenes betaling 
for en plads i dagtilbud ved overgangen fra vuggestue til børnehave. 

Det varierer fra kommune til kommune, hvornår et barn overgår fra at 
være vuggestuebarn til at være børnehavebarn. I Hørsholm Kommune er 
børn børnehavebørn fra den måned de fylder 3 år. 

Det er kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune, der på baggrund af de 
vedtagne budgetrammer fastsætter priser for dagpleje, vuggestue, 
børnehave og skolefritidsordning. 

Hørsholm Kommune er efter dagtilbudslovens §§ 32, 33 og 34 forpligtet til 
at yde et tilskud på mindst 75% af de budgetterede bruttodriftsudgifter, 
som pladsen i dagpleje, vuggestue og børnehave koster. De resterende 
højst 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter er den pris 
(egenbetaling), forældrene betaler. Den samlede pris for en plads i et 
dagtilbud finansieres således dels ved et tilskud fra kommunalbestyrelsen 
og dels ved en egenbetaling fra forældrene. 

Forældrebetaling i dagpleje og daginstitutioner for børn i Hørsholm 
Kommune udgør i 2019 følgende inkl. moms (pr. måned): 

Dagpleje 2.985 kr. 

BSU 2: Forældrebetaling ved overgang fra vuggestue til børnehave Dato: 09.08.2019
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Vuggestue, heltid 3.095 kr. 
Børnehave, heltid 1.545 kr.

Betalingen følger alene barnets alder. Det vil sige, at der for et barn under 
3 år betales vuggestue-/dagplejepris, og for et barn over 3 år betales 
børnehavepris. Dette er gældende fra d. 1. i måneden, hvor barnet fylder 3 
år. Betalingen er ikke afhængig af barnets placering i henholdsvis 
vuggestue- eller børnehavegruppe.

Dagtilbudsloven - Forældrebetaling
Dagtilbudslovens §31 stk. 2 påpeger, at forældrenes tilskud og 
egenbetaling til en plads i dagtilbud i opholdskommunen fastsættes på 
grundlag af dagtilbuddenes vedtagne budgetter.

I dagtilbudslovens vejledning (351) beskrives følgende grundprincipper i 
forhold til forældrebetalingsregler: 

– At der som udgangspunkt er sammenhæng mellem den ydelse, 
man modtager og betalingen heraf. 

– At der inden for typerne af dagtilbud (vuggestue og børnehave) 
kan fastsættes betaling efter barnets alder under hensyn til 
udgifterne til den pågældende aldersgruppe. 

– At betalingen fastsættes, så det er gennemskueligt for forældrene, 
hvilket betalingsprincip der anvendes. 

– At lige tilfælde behandles ens, det vil sige, at forældre med børn i 
samme aldersgruppe i daginstitution eller dagpleje betaler det 
samme for den samme ydelse.

Grundprincipperne betyder, at der i aldersintegrerede daginstitutioner kan 
være varierende forældrebetalingstakster afhængig af de udgifter der 
knytter sig til en bestemt aldersgruppe.

De ressourcer, der er tilknyttet barnets alder, skal følge barnet uanset om 
barnet går i en vuggestuegruppe eller børnehavegruppe (jf. 
Telefonsamtale 19. juni 2019 med Dagtilbudskontoret i Børne- og 
Socialministeriet).

Det betyder, at forældrebetalingen følger barnets aldersgruppe (0-2 år og 
3 år til skolestart), også hvis et vuggestuebarn starter tidligere i børnehave, 
eftersom ressourcerne følger med.
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Spørgsmål
”Hvilken proces har der været for at undersøge muligheden af at etablere 
ét fælles skoledistrikt? ” 

Svar
Notatet beskriver den politiske proces med optimering af klassedannelse 
og antal skoledistrikter i Hørsholm i perioden medio 2016 til medio 2019. 

I den seneste kommunalbestyrelsesperiode har der som en del af 
udviklings- og investeringsstrategien ’Velfærd frem for mursten’ været 
arbejdet med delprojektet ’Optimere klassedannelsen’. Formålet har 
været at optimere på antallet af klasser, så det passede med det faktiske 
antal skolebørn i kommunen (som ifølge prognoserne er nedadgående 
med forventet stigning fra ca. 2027), og at justere skoledistrikterne, så 
antallet af børn i klasserne er fordelt mere ligeligt mellem skolerne.

I Budgetaftale 2017-2020 besluttede Kommunalbestyrelsen en besparelse 
på skoleområdet, som svarer til den besparelse, man kan opnå ved at 
omlægge til ét skoledistrikt. 
Forligspartierne indgik i Budgetaftale 2017-2020 en aftale om at delegere 
beslutningen om antal skoledistrikter til Børne- og Skoleudvalget.

I processen indtil nu er der politisk truffet beslutning om at reducere 
antallet af klasser ved skolestart fra 11 til 10, ligesom der er truffet 
beslutning om, at reduktionen af den ene klasse skal ske på Usserød Skole 
fra skoleåret 2017/2018 og i årene fremefter ved skoleindskrivning. Politisk 
er det desuden besluttet at fastholde fire skoledistrikter i Hørsholm 
Kommune.

BSU 3: Optimere klassedannelse – skoledistrikter Dato: 09.08.2019
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At etablere ét skoledistrikt kræver med nuværende lovgivning, at der 
søges dispensation i Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet 
har overfor andre kommuner, som har søgt om at etablere en 
forsøgsordning med ét skoledistrikt, betinget dispensationen med, at der 
var opbakning fra skolebestyrelserne på de berørte skoler. 
Tilbagemeldingen fra et flertal i skolebestyrelserne er, at de ønsker at 
fortsætte med fire selvstændige skoledistrikter.

I og med Børne-og Skoleudvalget ikke kan gennemføre med ét skoledistrikt 
på grund af reglerne i Undervisningsministeriet, kan den fulde 
budgetreduktion ikke realiseres. En del af budgetreduktionen opnås 
imidlertid ved, at der på Usserød Skole fra skoleåret 2017/2018 er nedlagt 
et spor. Den ikke-realiserede budgetreduktion godkendes som 
tillægsbevilling ved budgetforhandlingerne 2018-2021.

I de foregående år er der jf. styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommunes 
skolevæsen foretaget mindre justeringer af de nuværende skoledistrikter i 
forbindelse med skoleindskrivningen. I efteråret 2018 blev det politisk 
besluttet at fortage en større justering af skoledistrikterne fra skoleåret 
2019/2020, og formålet i delprojektet ’Optimere klassedannelsen’ er 
dermed opfyldt.

Det skal bemærkes, at der beskrives en anden tilgang til klassedannelse i 
notatet "Analyse af strukturtilpasninger på skoleområdet". Notatet er 
udarbejdet på baggrund af Kommunernes Landsforenings 
Konsulentvirksomhed (KLK) analyse af mulighederne for 
strukturtilpasninger på Hørsholm Kommunes skoler og dagtilbud.

Historik
25. oktober 2016 – Børne- og Skoleudvalgsmøde
25. oktober 2016 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at der skal være ét 
skoledistrikt i Hørsholm Kommune fra skoleåret 2017/2018. Dette skulle 
ske under forudsætning af, at Ministeriet for Børn, Undervisning og 
Ligestilling giver tilladelse til at gennemføre forsøg med ét skoledistrikt 
med fire selvstændige skoler med egne ledelser og bestyrelser.

22. november 2016 – Børne- og Skoleudvalgsmøde
I forlængelse af Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 25. oktober 2016, 
har Administrationen planlagt de processer og dialoger, som skal indgå i 
grundlaget for at implementere ét skoledistrikt fra skoleåret 2017/2018. 
Samtidig har administrationen fået mere detaljeret viden om vilkårene for 
at gennemføre forsøg med et skoledistrikt.

Børne- og Skoleudvalget besluttede at fortsætte med fire skoledistrikter i 
skoleåret 2017/2018, og at der skal igangsættes en høringsproces i 
skolebestyrelserne angående antal skoledistrikter, samt at der 
efterfølgende skal tages stilling til, om der skal etableres en forsøgsordning 
fra 2018/2019 med ét skoledistrikt.

27. april 2017 - Dialogmøde med skolebestyrelserne



Vedrørende ny overenskomst Notat

 

8/15

Skolebestyrelserne blev præsenteret for to scenarier med muligheder og 
perspektiver for henholdsvis ét skoledistrikt eller fire skoledistrikter.

20. juni 2017 – Børne- og Skoleudvalgsmøde
Børne- og Skoleudvalget besluttede, at Hørsholm Kommune fra skoleåret 
2018/2019 fortsætter med at have fire selvstændige skoledistrikter.
At der foretages mindre justeringer af skoledistrikterne forud for 
skoleindskrivningen 2018/2019, og at der efterfølgende arbejdes på at 
forberede en grundigere justering af skoledistrikterne.
At indstille til Økonomiudvalget at beslutte en tillægsbevilling svarende til 
den manglende realisering af budgetreduktionen i Budgetaftale 2017-
2020.

At etablere ét skoledistrikt kræver med nuværende lovgivning, at der 
søges dispensation i Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet 
har overfor andre kommuner, som har søgt om at etablere en 
forsøgsordning med ét skoledistrikt, betinget dispensationen med, at der 
var opbakning fra skolebestyrelserne på de berørte skoler. 
Tilbagemeldingen fra et flertal i skolebestyrelserne er, at de ønsker at 
fortsætte med fire selvstændige skoledistrikter.

I Budgetaftalen 2017-2020 har forligs parterne vedtaget en 
budgetreduktion svarende til den, man forventede at kunne opnå ved at 
omlægge til ét skoledistrikt fra skoleåret 2017/208. I og med Børne-og 
Skoleudvalget ikke kan gennemføre med ét skoledistrikt på grund af 
reglerne i Undervisningsministeriet, kan de fulde budgetreduktion ikke 
realiseres. En del af budgetreduktionen opnås imidlertid ved, at der på 
Usserød Skole fra skoleåret 2017/2018 er nedlagt et spor. Den ikke-
realiserede budgetreduktion godkendes som tillægsbevilling ved 
budgetforhandlingerne 2018-2021.

22. februar 2018 – Børne- og Skoleudvalgsmøde
Børne- og Skoleudvalget beslutter, at sende de to scenarier for justerede 
skoledistrikter i høring i skolebestyrelserne på de fire folkeskoler.

1. marts - 12. april 2018 – Scenarier i høring hos Skolebestyrelserne
Høring med to forslag til justerede skoledistrikter i Hørsholm Kommune 
sendes i høring hos kommunens fire skolebestyrelser

14. juni 2018 – Børne- og Skoleudvalgsmøde
Børne- og Skoleudvalget besluttede, at administrationen på baggrund af 
høringssvar supplerer scenarie A med to underscenarier: A21, og A32 samt 
de medfølgende konsekvenser for de øvrige skoledistrikter.

1 Hvor området ved Ørbækgårds Alle indgår i Usserød skoles distrikt
2 Hvor både området ved Ørbækgårds Alle og Ved Højmosen indgår i Usserød 
Skoles distrikt
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NB: Administration udarbejder yderligere et underscenarie A43, som 
fremlægges den 30. august 2018.

30. august 2018 – Børne- og Skoleudvalgsmøde
Underscenarierne fremlægges med henblik på, at Børne- og Skoleudvalget 
beslutter et scenarie for justerede skoledistrikter og indstiller beslutningen 
overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Skoleudvalget besluttede at indstille scenarie A4 for justerede 
skoledistrikter over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen 24. september 2018.

Skoleåret 2019/2020
Skoleindskrivning foretages efter justerede skoledistrikter.

3 Hvor Ved Højmosen rykkes fra Vallerødskolens distrikt til Usserød Skoles distrikt
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Spørgsmål
”Hvilke forslag arbejder administrationen med for at øge kapaciteten på 
dagtilbudsområdet? ” 

Svar
Dagtilbudsprognosen for Hørsholm Kommune peger på, at antallet af børn 
i alderen 0-5 år vil stige over en årrække. Det skaber et øget pres på 
behovet for dagtilbudspladser til børn i kommunen. Administrationen har 
derfor afdækket nuværende og fremtidige kapacitetsbehov- og 
udfordringer på dagtilbudsområdet samt indledningsvis undersøgt 
mulighederne for at tilvejebringe pladser på kortere og længere sigt. 

Formålet med dette notat er at anskueliggøre muligheder og forslag til 
forskellige løsninger, som kan imødekomme Hørsholm Kommunes 
fremtidige behov for kapacitet i dagtilbud. 

I notatet redegøres indledningsvis for de kapacitetsudfordringer, som 
Hørsholm Kommune står over for nu og i de kommende år. På den 
baggrund præsenteres en række løsningsforslag, som kan bidrage til at 
udvide den samlede dagtilbudskapacitet over tid. Forslagene er en 
bruttoliste af mulige løsninger, som alle forudsætter nærmere afdækning 
og videreudvikling. 

1. Kapacitetsudfordring på dagtilbudsområdet 
I Hørsholm Kommune er der 11 daginstitutioner, heraf 8 kommunale, 2 
selvejende, 1 puljeinstitution og dagplejen. Samlet set er der i disse 
dagtilbud kapacitet til 305 vuggestuebørn og 471 børnehavebørn.  

Foruden de kommunale og selvejende er der 6 private dagtilbud i 
kommunen. Her er der kapacitet til 110 vuggestuebørn og 224 

BSU 4:  Kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet Dato: 09.08.2019
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børnehavebørn. Hørsholm Kommune administrerer ikke de private 
dagtilbud.

I takt med at de ældste børnehavebørn overgår til tidlig SFO pr. 1. maj, har 
der over de seneste tre år været færrest børn i de kommunale dagtilbud i 
maj og flest børn i april. I april 2019 var der en belægningsgrad på i alt 107 
%. I maj 2019 var der tilsvarende en belægningsgrad på 89 %4. 

Pga. stigende kapacitetsudfordringer har Hørsholm Kommune pr. 1. 
oktober 2016 lukket for tilgang af børn fra andre kommuner. De børn, der 
på nuværende tidspunkt går i et af kommunens dagtilbud, men bor i en 
anden kommune, har oprindelig haft bopæl her, men er i den 
mellemliggende periode fraflyttet Hørsholm Kommune.

1.1 Pasningsgaranti 
Jf. dagtilbudsloven har kommunen forpligtelsen til at sikre det nødvendige 
antal pladser i dagtilbud og skal tilbyde forældre til børn i alderen fra 26 
uger til skolestart pasningsgaranti i et alderssvarende dagtilbud 
(Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge 
§ 4, § 23 stk. 1-3). På nuværende tidspunkt opfylder Hørsholm Kommune 
pasningsgarantien. 

1.2 Prognose 
Hørsholm Kommune udarbejder årligt en dagtilbudsprognose, der viser, 
hvor mange børn der på sigt skal være pladser til. 
Ifølge dagtilbudsprognosen forventes antallet af børn i alderen 0-5 år i 
Hørsholm Kommune at stige over en årrække på samlet set 10 år. Denne 
udvikling peger på et behov for flere dagtilbudspladser – både i vuggestue 
og børnehave. Tabellen nedenfor viser den forventede stigning i antal af 
børn fra år 2019-2023. I det videre arbejde med at løse 
kapacitetsudfordringerne skal stigningen sammenholdes med den samlede 
normering.

År 2019 2020 2021 2022 2023
Prognose antal vuggestuebørn 289 298 304 309 322
Prognose antal børnehavebørn 426 439 458 475 497
I alt 715 737 762 784 819
Difference 0 22 47 69 104

Kilde:  Hørsholm Kommune 

Ovenstående peger samlet set på, at antallet af børn med behov for en 
plads i et af kommunens dagtilbud fremadrettet vil overstige den 
nuværende kapacitet.

4 Tallene er ikke medregnet en forøget kapacitet i Æblegården, svarende til 11 
vuggestuebørn og 10 børnehavebørn jf. Belægningsoversigten for juni 2019 
(Center for Dagtilbud og Skole)
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2. Kapacitetsløsninger – forslag til udvidelse af kapaciteten på 
dagtilbudsområdet
For at imødekomme kapacitetsudfordringerne har administrationen 
undersøgt potentielle muligheder for at tilvejebringe flere 
dagtilbudspladser. Helt overordnet peges på følgende muligheder:

1) Udvide eksisterende dagtilbud, både daginstitutioner og dagplejen 
2) Etablere én eller flere nye daginstitutioner
3) Oprette tilbud om pasning af eget barn

Mulighederne præsenteres kortfattet i en række løsningsforslag nedenfor. 
Forslagene er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge, og det er vigtigt at 
bemærke, at alle forslag skal udvikles og afdækkes yderligere for at kunne 
blive realiseret. Det vil ske i et samarbejde mellem administrationen og de 
involverede dagtilbud. 

1) Udvide eksisterende dagtilbud, både daginstitutioner og dagplejen
Som led i at udvide kapaciteten, herunder at etablere skovgrupper i 
tilknytning til de allerede eksisterende dagtilbud, arbejder 
administrationen med følgende muligheder: 

A. Udvide kapaciteten i Børnehuset Skovvænget 
Forslaget går ud på at øge den nuværende kapacitet i antal vuggestuebørn 
fra 25 børn til 30-32 børn. Denne forøgelse vil kunne ske indenfor 
Børnehuset Skovvængets eksisterende rammer, og forudsætter mindre 
bygningsmæssige ændringer. 

B. Etablere skovgruppe i Solhuset 
Forslaget går ud på at etablere en skovgruppe for børnehavebørn i 
Solhuset. Det betyder, at den nuværende kapacitet på 70 børnehavebørn 
kan øges til ca. 85-90 børn. Forslaget forudsætter mindre 
bygningsmæssige ændringer, da skovgruppen vil kunne få base i 
eksisterende fælleslokaler i Solhuset. 

C. Etablere skovgruppe i pavillon/anneks i tilknytning til Ulvemosehuset 
Forslaget går ud på at etablere en skovgruppe for børnehavebørn i 
pavillon/anneks med toiletfaciliteter i tilknytning til Ulvemosehuset. Det 
betyder, at den nuværende kapacitet på 22 børnehavebørn kan øges til 
ca.34 børn.  

D. Etablere ekstra afdeling til Æblegården (Stadionalle 8)
Forslaget går ud på at udvide Æblegården med en ekstra afdeling i den 
nærliggende bygning på Stadionalle 8. Det betyder, at den nuværende 
kapacitet på 82 børn kan øges til ca. 105 børn. Forslaget forudsætter 
bygningsmæssige ændringer af bygningen på Stadionalle, så den kan 
anvendes til daginstitution.

E. Etablere ekstra afdeling til Æblegården (Stadionalle 10)
Forslaget går ud på at udvide Æblegården med en ekstra afdeling i den 
nærliggende bygning på Stadionalle 10. Det betyder, at den nuværende 
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kapacitet på 82 børn kan øges til ca. 102-112 børn. Forslaget forudsætter 
bygningsmæssige ændringer af bygningen på Stadionalle, så den kan 
anvendes til daginstitution.

Hvis både forslag D og E gennemføres vil kapaciteten samlet øges til i alt 
125-135 børn. 

F. Etablere ny børnegruppe på Alsvej 
Forslaget går ud på at etablere en børnegruppe i uudnyttet lokale, der i 
dag bliver brugt som værksted. Det betyder, at den nuværende kapacitet 
på 50 børnehavebørn øges til ca. 65 børn. Forslaget forudsætter 
bygningsmæssige ændringer af lokalet, så det kan anvendes til en 
børnegruppe. 

G. Omdanne Sprog- og Motorikhuset til stuer tilknyttet Regnbuen
Forslaget går ud på at etablere to børnegrupper i Sprog- og motorikhusets 
lokaler og dermed flytte Sprog- og motorikhusets aktiviteter fx til ledige 
lokaler i parterre på Hørsholm Rådhus. Det betyder, at den nuværende 
kapacitet på 40 vuggestuebørn kan øges til ca. 60 børn. Forslaget 
forudsætter nogle bygningsmæssige ændringer, da lokalerne skal kunne 
anvendes til de nye børnegrupper. Derudover skal der findes en ny 
placering til Sprog- og Motorikhusets aktiviteter. 

H. Udvide dagplejen – ekstra dagplejer
Forslaget går ud på at udvide dagplejen med ekstra dagplejere efter 
gældende aftaler. Den nuværende kapacitet kan øges med ca. 3 børn pr. 
nyansat dagplejer. Forslaget forudsætter ingen bygningsmæssige 
ændringer.

I. Udvide dagplejen – 3 til 4 børn pr. dagplejer
Forslaget går ud på at udvide dagplejen ved at forøge antal børn pr. 
dagplejer fra 3 til 4 børn. På nuværende tidspunkt er der 10 dagplejere og 
en forøgelse af antal børn pr. dagplejer vil betyde, at der vil skabes plads til 
yderligere 9-10 dagplejebørn. Forslaget om forøgelse af antal børn pr. 
dagplejer forudsætter, at der udarbejdes en ny aftale med dagplejerne og 
FOA, samt udarbejdes en sygdoms- og feriedækning, der tager højde for et 
forøget antal børn pr. dagplejer. 

Foruden de ovenstående muligheder vil administrationen sammen med 
daginstitutionerne afsøge muligheden for etablering af skovgrupper i 
øvrige daginstitutioner. 

2) Etablere én eller flere nye daginstitutioner

J. Etablere en ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel
Forslaget går ud på at etablere en ny daginstitution på Rungsted Skoles 
matrikel med plads op til 110 børn. Forslaget forudsætter, at der kan 
bygges en ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel.

K. Etablere en ny daginstitution i Stampen
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Forslaget går ud på at etablere en ny daginstitution i Stampen og samtidig 
flytte SFO for 3.-6. kl. ind på Usserød Skole. Forslaget skal udvikles i 
samarbejde med Usserød Skole. Forslaget forudsætter desuden 
bygningsmæssige ændringer, så Stampen kan anvendes til daginstitution. 

3) Oprette tilbud om pasning af eget barn

L. Oprette tilbud om pasning af eget barn
Forslaget går ud på at gøre det muligt for forældre at få tilskud til at passe 
deres eget barn hjemme. Det er uafklaret, om og hvor mange pladser 
forslaget vil kunne frigive i de eksisterende daginstitutioner.
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Bilag: Oversigt over løsningsforslag, tidsperspektiv og økonomi
Nedenstående er en oversigt over løsningsforslagene og antal børn, som 
kapaciteten kan udvides med fordelt på hhv. vuggestue- og 
børnehavebørn. 

Der er stor variation i forslagene og forudsætningerne for realisering fx, 
hvad angår bygningsmæssige ændringer, organisering, økonomi og 
tidshorisont. 

Oversigten indeholder det forventede tidsperspektiv samt økonomi. De 
økonomiske omkostninger udestår dog endnu i hovedparten af forslagene, 
idet disse skal afdækkes og beregnes nærmere i det videre arbejde.

Nr. Forslag Antal 
vuggestue-

børn

Antal 
børnehave-

børn

Tids-
perspektiv

Anlægsudgifter
(Overslag)

A Udvide kapaciteten i 
Børnehuset Skovvænget 

7 0 1-2 md. 0.3 mio. kr.

B Etablere skovgruppe i 
Solhuset 

0 15-20 3-6 md. 0.5 mio. kr.

C Etablere skovgruppe i 
pavillon/anneks ved 
Ulvemosehuset 

0 10-12 3-6 md. 4.0 mio. kr.

D Etablere ekstra afdeling til 
Æblegården (Stadionalle 8)

0 20-25 6-12 md. 2.4 mio. kr.

E Etablere ekstra afdeling til 
Æblegården (Stadionalle 
10)

0 20-30 6-12 md.

F Etablere ny børnegruppe 
på Alsvej 

0 15-17 3-6 md.

G Omdanne Sprog- og 
Motorikhuset til stuer 
tilknyttet Regnbuen

12 20 6-12 md.

H Udvide dagplejen – ekstra 
dagplejer

3 0 1-2 md.

I Udvide dagplejen – 3 til 4 
børn pr. dagplejer

10 0 1-2 md.

J Etablere en ny 
daginstitution på Rungsted 
Skoles matrikel

40 70 2-3 år 30.0 mio. kr.

K Etablere en ny 
daginstitution i Stampen

1-2 år

L Oprette tilbud om pasning 
af eget barn

0 3-6 md.
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Social- og Seniorudvalgets område

 SSU 1:  Etablerings- og driftsomkostninger ved udvikling og 
implementering  af et sms-informationssystem eller en APP 
vedrørende ensomhed
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Spørgsmål:
Dansk Folkeparti vil gerne ensomhed blandt seniorer og ældre i Hørsholm 
kommune til livs. Det er for at højne livskvaliteten for vores borgere, men 
også for at reducere pleje og indlæggelsesomkostningerne for kommunen. 
Dansk Folkeparti vil derfor gerne bestille et budgetnotat, hvori det anslås, 
hvad etablerings- og driftsomkostningen vil være ved at udvikle og 
implementere et sms-informationssystem eller en APP, der dagligt / 
ugentligt kan oplyse seniorer og ældre borgere om, hvad der er af 
arrangementer for ældre og eksempelvis dagens menu på Sophielund m.v. 
Samtidig ønsker vi det også anslået, hvilket positivt driftsmæssigt afkast, 
der kan være ved en sådan investering / ordning.
 
Svar:
Administrationen har undersøgt omkostningerne til udvikling og drift af en 
app med udgangspunkt i en sammenlignelig app fra Roskilde Kommune, 
der giver overblik over tilbud, der kan understøtte den ældre borgers 
sociale liv.

Etablering
Som en del af budget 2015 besluttede Roskilde Kommunes Sundheds- og 
Omsorgsudvalg at afsætte 500.000 kr. til udvikling af en digital løsning, der 
gør det let for borgere i Roskilde Kommune samt deres pårørende og 
medarbejdere at få overblik over tilbud, der kan understøtte borgerens 
sociale liv. App’en Ensomhedstjek blev således primo 2017 tilgængelig via 
Appstore og Google Play.

Forvaltningen i Roskilde Kommune har herefter  monitoreret antallet af 
brugere af app’en og antallet af henvendelser til de beskrevne tilbud i 
app’en på baggrund af den gennemførte test for ensomhed. Der blev gjort 
status herfor i efteråret 2017. 

SSU 1:  Etablerings- og driftsomkostninger ved udvikling og 
implementering  af et sms-informationssystem eller en APP 
vedrørende ensomhed

Dato: 09.08.2019

Center for Sundhed og 
Omsorg

horsholm.dk

Kontakt
Dorte Dahl
Centerchef

dda@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 3660 
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Efter ca. halvandet års funktion blev det besluttet at lukke app’en ned. 
Dette på baggrund af, at App’en havde været downloadet i meget 
begrænset omfang siden applikationen blev lanceret. Derudover havde 
Roskilde Kommune ikke modtaget nogen henvendelser på baggrund af 
app’en. Konklusionen var således, at app’en ikke havde hjulpet 
målgruppen og dermed ikke et anvendeligt redskab i forhold til at 
forebygge og reducere ensomhed. 

Nedenfor fremgår den økonomiske ramme for udvikling og drift af Roskilde 
Kommunes app ”Ensomhedstjek”, der dog også indeholder en 
screeningsdel. Administrationen vurderer, at omkostningerne til selve den 
tekniske udvikling af ”Hørshom modellen” vil være mindre 
omkostningsfuld at udvikle, idet screeningsdelen undlades. 

Udvikling
Den samlede pris for udvikling af app’en i Roskilde Kommune har været på 
kr. 200.000. Heraf udgør den tekniske del af udviklingen ca. 100.000 kr. 
Prisen var dog fordelagtig henset det samlede projekts størelse.

Driftsomkostninger
Det har ikke været muligt for administrationen at indhente oplysning om 
pris på den efterfølgende drift. Dog skønner administrationen, at 
implementering og drift vil kunne holdes indenfor en økonomisk ramme på 
max 200.000. kr.

Driftsmæssigt afkast
Efter halvandet års funktion af app’en besluttede Roskilde Kommune at 
lukke app’en ned, idet den havde været downloadet i meget begrænset 
omfang. Tages der udgangspunkt i Roskilde modellen, er det således 
administrationens vurdering, at det driftsmæssige afkast ikke kan stå mål 
med udviklings- og driftsomkostningerne. 

Alternativer til app
Administrationen kan i forlængelse af ovenstående nævne hjemmesiden  
”Aktivt Ældreliv.dk.” Formålet med hjemmesiden er at give mulighed for 
hurtigt at kunne danne sig et overblik over de aktiviteter og tilbud, der 
findes inden for et bestemt område eller interessefelt. Knap 40 kommuner 
er på nuværende tidspunkt registrerede på siden. Hver forening får deres 
egen foreningsside med mulighed for hele tiden at opdatere og tilpasse 
beskrivelserne af deres aktiviteter. Aktivt Ældreliv supporten står for 
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løbende at opdatere foreningernes oplysninger. Dermed er hjemmesiden 
altid tidssvarende.

Pris
Opkoblingen koster ca. 100.000 kr. for 80 foreninger.  Dog vil prisen blive 
justeret afhængig af antal foreninger. Hørsholm Kommune har tilbage i 
2014 været en del af Aktivt Ældreliv, hvorfor genoprettelsen  vil koste 
50.000 kr. Efterfølgende vil de årlige driftsomkostninger være 9.988 kr.

Boblberg- sammen med Røde Kors
Derudover kan administrationen nævne”Bobelberg”, som er en 
internetbaseret portal, der gør det muligt at forbinde borgere med 
hinanden omkring interesser mv. Platformen er for alle aldersgrupper. 
Platformen gør det ligeledes muligt at synliggøre de frivillige tilbud. 
Indholdet på platformen oprettes af borgerne selv.
 
Pris
Den årlige pris for Hørsholm Kommunes adgang til Boblberg platform er: 
72.000 kr. 

Satspuljeansøgning vedrørende ensomhed
I forlængelse af ovenstående kan administrationen nævne, at Hørsholm 
Kommune - i samarbejde med frivilligsiden - har ansøgt en 
satspuljebevilling på i alt 5 mio. kr. målrettet ensomhed hos ældre mænd. 
Projektet omhandler bl.a. oprettelse af et partnerskab, med særligt henblik 
på  vidensdeling, herunder ift. nuværende samt nye tiltag for målgruppen. 
Hørsholm Kommune har den 4. juli 2019 modtaget afslag på ansøgningen. 
Sundhedsstyrelsen modtog i alt 104 ansøgninger til et samlet beløb på 133 
mio. kr. Der var imidlertid i alt 35 mio. kr. i puljen, som blev fordelt på 31 
projekter.
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Baggrundsnotater, budget 2020-2023

Sundhedsudvalgets område

 SU 1: Status og udviklingsmuligheder for etablering af 
sundhedshus

 SU 2:  Nedbringelse af udgifter til kommunal 
medfinansiering

 SU 3: Tværkommunalt samarbejde på akutområdet
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Spørgsmål
Hvordan ser administrationen, at konceptet med et Sundhedshus i 
Hørsholm kan udvikles, herunder status på drøftelserne med læger og 
andre sundhedsfaglige i Hørsholm Kommune (Venstre).

Svar
Status på drøftelserne med de praktiserende læger i Hørsholm Kommune
Siden puljen til etablering af læge- og sundhedshuse første gang blev 
udmeldt i 2018, har der været løbende drøftelser med de praktiserende 
læger omkring interessen for at indgå i et fremtidigt sundhedshus i 
Hørsholm. Drøftelserne er foregået i regi af det kommunalt lægelige 
udvalg (KLU), der er et udvalg nedsat af kommunen og lægerne i 
kommunen, hvor der behandles emner af fælles interesse. 

I forbindelse med at der primo januar 2019 blev udmeldt en ny del af 
puljen til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr.), foretog 
administrationen en afdækning af interessen for at indgå i et fremtidigt 
samarbejde om et sundhedshus i Hørsholm Kommune blandt lokale 
sundhedsaktører og gruppen af praktiserende læger.

Afdækningen afstedkom en række interessetilkendegivelser fra lokale 
fysioterapiklinikker, psykologer, en gynækologisk klinik, en reumatolog og 
en speciallæge i kirurgi og gastro-enterologisk kirurgi. Derudover var 
administrationen i dialog med to lægehuse (samlet set syv praktiserende 
læger), der ligeledes havde udtrykt interesse i et kommende sundhedshus. 
Alle interessetilkendegivelser indgik i den ansøgning, kommunen indsendte 
til Sundheds- og Ældreministeriet d. 20. marts 2019 sammen med brev fra 

SU 1: Status og udviklingsmuligheder for etablering af sundhedshus Dato: 09.08.2019

Center for Sundhed og 
Omsorg

horsholm.dk

Kontakt
Dorte Dahl
Centerchef

dda@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 3660 
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Regionsrådsformanden i  Region Hovedstaden, hvor der bakkes op om 
Hørsholm Kommunes ansøgning til et sundhedshus.

I forbindelse med at Hørsholm Kommune d. 3. maj 2019 modtog et afslag 
på ansøgningen til et sundhedshus i Hørsholm, blev alle sundhedsaktører 
og praktiserende læger orienteret om afslaget. De blev ligeledes orienteret 
om, at ministeriet i afslaget tilkendegav, at projektet vurderes at være 
relevant ift. at sikre lægedækning og styrke det nære sammenhængende 
sundhedsvæsen og at ministeriet derfor opfordrer til, at kommunen 
overvejer at genansøge i forbindelse med fremtidige udmøntninger af 
midler til læge- og sundhedshuse. Alle interesserede aktørerer er således 
orienterede om, at de vil blive kontaktet, hvis det igen bliver aktuelt at 
ansøge om midler til et sundhedshus.

Hvordan udvikles konceptet med et sundhedshus i Hørsholm?
Næste udmøntning af puljen til etablering af læge- og sundhedshuse 
forventes i 2020. I forhold til at udarbejde en ny ansøgning til etablering af 
et sundhedshus i Hørsholm Kommune, er der tre områder, der bør 
underbygges af en nærmere afdækning, inden en ny ansøgning 
udarbejdes. Det drejer sig om følgende:

1. Sundhedshusets placering
2. Forventninger til egenfinansiering af et sundhedshus
3. Opgavevaretagelsen i sundhedshuset – Hvilke kommunale tilbud, 

der skal indgå.

Herunder uddybes de tre områder.

Sundhedshusets placering
På Sundhedsudvalgets møde d. 23. maj 2019 blev det besluttet, at 
administrationen skal arbejde videre med projektet om etablering af et 
sundhedshus i kommunen, herunder bl.a. undersøge konkrete 
lokaliseringsmuligheder, så dette evt. kan indgå som forslag til august-
konferencen i kommunalbestyrelsen den 23.-24. august 2019.

Placeringen kan have afgørende betydning i forhold til mange ting, fx er 
det erfaringen, at borgerne hellere deltager i temaeftermiddage på 
Sophielund fremfor samme arrangement på Louiselund.

Placeringen af sundhedshuset vil kunne have afgørende betydning i 
relation til:

 Hvilke(t) lægehus(e), der fortsat har interesse i at indgå i et 
sundhedshus.

 Hvilke øvrige sundhedsaktører/speciallæger/klinikker mm, der 
fortsat har interesse i at indgå i sundhedshuset.

 Hvilke kommunale tilbud, det giver mening at indtænke i 
sundhedshuset.

 Hvilke målgrupper, der kan indtænkes i sundhedshuset.
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 Hvilke øvrige aktører fx frivillige, lokalforeninger, patientforeninger 
mm., der har interesse i at indgå i sundhedshuset.

Forventninger til egenfinansiering af et sundhedshus
Et af kriterierne i relation til puljen til etablering af Læge- og sundhedshuse 
er, at kommunen eller leverandører af almen medicinske ydelser selv 
bidrager til investeringen med en egenfinansiering. Forventningen om 
egenfinansiering gør sig særligt gældende ved etablering af nye 
sundhedshuse samt med en større renovering i eksisterende 
bygningsmasse. I ansøgningen til Sundheds- og Ældreministeriet blev det 
beskrevet, at Hørsholm Kommune endnu ikke havde taget stilling til 
spørgsmålet om egenfinansering. 
Spørgsmålet om graden af egenfinansering bør overvejes/besluttes forud 
for, at der udarbejdes en ny ansøgning til yderligere puljemidler, da det er 
et kriterie i bedømmelsen af ansøgningen, at der er egenfinansiering. 

Afdækning af kommunale tilbud, der med fordel kan indtænkes i 
sundhedhus
I forbindelse med at ansøgningen til etablering af et sundhedshus i 
Hørsholm blev udarbejdet, gjorde administrationen sig nogle overvejelser i 
forhold til hvilke kommunale tilbud, der kan indtænkes i et kommende 
sundhedshus. Det drejer sig bl. a om etablering af yderligere en 
sygeplejeklinik udover den klinik, kommunen i forvejen har til borgere, der 
har brug for hjælp af den kommunale sygepleje. Derudover vil tilbud som 
rygestopvejledning, diætistfunktion (ifm. forløbsprogrammer), 
pårørendevejleder, demenskoordinator, diverse rådgivningstilbud fx 
sorggrupper, cafearrangementer mm. være områder, der kunne have 
plads i sundhedshuset. Administrationen har i ansøgningen beskrevet 
muligheden for fleksibilitet i sundhedshuset, der gør det muligt at benytte 
lokaler og fællesområder til flere forskellige tilbud og løsninger. 
Fleksibiliteten kan for eksempel bestå i mindre rum, der kan slås sammen i 
forbindelse med temaeftermiddage, cafearrangementer, 
demensaktiviteter o.lign. Et eller flere fleksible konsultationsrum, hvor 
funktionerne kan booke sig ind på timebasis vil også kunne være en 
løsning, der åbner op for, at borgerne kan vælge at modtage tilbud i 
sundhedshuset. Fx forebyggende besøg, rådgivning med 
demenskoordinator, pårørendevejleder, rygestop mm.

Ovenstående forslag er endnu  ikke grundigt vurderet i forhold til fordele 
og ulemper mm. Selve placeringen af sundhedshuset fx i forhold til 
adgangsforhold, infrastruktur mm vil have stor indflydelse på, hvilke 
tilbud/målgrupper det i sidste ende giver mest mening at flytte ind i 
sundhedshuset. En nærmere og mere grundig afdækning af dette område 
anbefales derfor forud for, at der evt. udarbejdes en ny puljeansøgning.
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Spørgsmål
Hvordan ser administrationen, at vi kan nedbringe kommunal 
medfinansiering? (Venstre)

Svar
Den kommunale medfinansieringsordning blev ændret pr. 1. januar 2018. 
Formålet var at skabe øget gennemsigtighed og budgetsikkerhed, samt 
øge kommunernes incitament for at fokusere på forebyggelse. 
Ændringerne har bl.a. medført, at der fremadrettet afregnes efter en 
aldersdifferentieret afregningsmodel, hvor kommunerne betaler en større 
andel af den medfinansiering, der vedrører de helt små børn og ældre 
borgere.

Med ændringen af den kommunale medfinansieringsordning i 2018 steg 
udgifterne til ordningen markant i mange kommuner. Det har 
afstedkommet, at der pågår en række analyser af den nuværende 
kommunale medfinansieringsordning. I mellemtiden er ordningen 
midlertidigt suspenderet, hvilket betyder, at kommunerne i 2019 i stedet 
betaler en aconto udgift svarende til den budgetterede udgift for 2019. 
Hvorledes ordningen for den kommunale medfinansiering kommer til at se 
ud fra 2020 og frem, vides endnu ikke. 

Før det er afgjort, hvordan den kommunale medfinansieringsordning skal 
fortsætte i 2020 og frem, vil det være for tidligt at komme med konkrete, 
detaljerede forslag til, hvorledes Hørsholm Kommune på sigt kan 
nedbringe udgifterne til kommunal medfinansiering.

SU 2: Nedbringelse af udgifter til kommunal medfinansiering Dato: 09.08.2019

Center for Sundhed og 
Omsorg

horsholm.dk

Kontakt
Dorte Dahl
Centerchef

dda@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 3660 
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Baggrunden for en aldersdifferentieret afregningsmodel er bl.a. at øge 
kommunernes incitament for at forebygge. Der er således to mulige 
strategier for, på den længere bane, at forsøge at påvirke kommunens 
fremadrettede udgifter til den kommunale medfinansiering:

1. Styrke den borgerrettede forebyggelsesindsats - således at 
borgernes muligheder for at foretage sunde valg i hverdagen, og 
derigennem påvirke borgernes sundhedsadfærd, styrkes. Det kan 
fx være indsatsområder, med udgangspunkt i anbefalingerne i 
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, der fokuserer på 
risikofaktorer, der på sigt øger risikoen for at udvikle kroniske 
sygdomme. Eller indsatsområder tidligt i livet, der giver børnene 
de bedste forudsætninger for tidligt at etablere en sundere 
adfærd.

2. Investere i eget borgernære sundhedsvæsen – fx ved at udvide de 
kommunale tilbud, sådan at disse imødekommer borgernes behov 
for sundhedsydelser, når borgerne er blevet syge, uden at 
borgerne nødvendigvis skal indlægges på hospitalet. Investeringen 
kan også ligge i at styrke kompetencerne blandt de medarbejdere, 
der tager sig af borgerne i det kommunale sundhedsvæsen, 
herunder udvikle et endnu tættere samarbejde med almen 
praksis.
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Spørgsmål
På akutområdet har der fundet et projekt sted, hvor fire kommuner har 
arbejdet sammen om akutområdet. Vi ønsker oplysninger om dette 
samarbejde og administrationens vurdering af, om Hørsholm Kommune 
med fordel kunne indgå i lignende samarbejder (Venstre).

Svar
Administrationen har besvaret spørgsmålet ud fra den opfattelse, at der 
konkret spørges ind til det tværkommunale samarbejde på akutområdet, 
der blev etableret i forbindelse med, at Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-
Taarbæk og Rudersdal kommuner tilbage i 2016 etablerede et 
frikommunenetværk inden for det fælles tema ”Nye samarbejdsformer på 
det somatiske akutområde”. Administrationen har ligeledes tolket 
spørgsmålet sådan, at den vurdering, der efterspørges,  omhandler 
Hørsholm Kommunes muligheder for at indgå i det specifikke samarbejde 
mellem Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner.

Fælles akutteam i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner
I august 2018 blev det fælles akutteam i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal 
officielt indviet. Lyngby-Taarbæk Kommune var oprindeligt en del af 
frikommunenetværket, men besluttede ultimo 2017, at kommunen ikke 
længere indgår i samarbejdet, hvorfor der således kun er tale om et 
samarbejde mellem tre af kommunerne i Planområde Midt. Kommunerne i 
Planområde Midt hører under Herlev-Gentofte Hospital. Samarbejdet 
mellem Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner rummer samlet set 
201.276 indbyggere, herunder 39.162 borgere over 65 år. Fordi 
samarbejdet mellem Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner er et 
frikommuneforsøg, kan kommunalbestyrelsen delegere 

SU 3: Tværkommunalt samarbejde på akutområdet Dato: 09.08.2019

Center for Sundhed og 
Omsorg

horsholm.dk

Kontakt
Dorte Dahl
Centerchef

dda@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 3660 
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myndighedsudøvelsen omkring visitation af sygeplejeydelser mellem 
kommunerne.

Funktionen er døgndækkende, og der er tilknyttet en almen praktiserende 
læge som praksiskonsulent til funktionen. Lægen skal bygge bro til almen 
praksis, føre tilsyn med instrukser for lægeforbeholdt arbejde og 
understøtte kompetenceudviklingen i funktionen.

I Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner har formålet været at skabe 
organisatorisk bæredygtighed i det tværsektorielle samarbejde, herunder 
sætte fokus på at skabe mere sammenhængende forløb for borgerne med 
ensartede og aftalte sektorovergange til almen praksis, hospital og 
akuttelefonen 1813. Det bærende princip har været, at man frem for at 
tale om sektorer og økonomi skal fastholde borgerperspektivet, og der er 
lavet meget konkrete aftaler omkring borgerens flow igennem 
sundhedssystemet.

VIVE har i en rapport fra februar 2019 gjort en foreløbig status på 
frikommunesamarbejdet om den fælles akutfunktion i Gentofte, Gladsaxe 
og Rudersdal kommuner. Samlet set peger de foreløbige erfaringer i 
rapporten på, at der er lovende muligheder for at udvikle nye 
arbejdsformer og samarbejdsmuligheder på det somatiske akutområde. 
Rapporten understreger dog, at da forsøget kun har været i drift i kort tid, 
er det for tidligt at konkludere noget omkring resultaterne af indsatsen. 
VIVE mener dog godt, at det på nuværende tidspunkt kan konkluderes, at 
forsøget er kommet godt fra start og foreløbigt har indfriet de 
forventninger, der var til forsøget.

Hørsholm Kommunes muligheder for at indgå i fælles akutteam
Der er to primære barrierer i mulighederne for, at Hørsholm Kommune 
indgår i samarbejdet mellem Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner. 

Første barriere handler om geografi og hospitalstilknytning i de 
implicerede kommuner i henhold til Hospitalsplan for Region 
Hovedstaden. Hvor Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner er en del 
af Planområde Midt og dermed hører under Herlev-Gentofte Hospital, så 
er Hørsholm Kommune en del af Planområde Nord, der hører under 
Nordsjællands Hospital. Samarbejdet med hospitalet spiller en vigtig rolle i 
akutfunktionernes arbejde og således gør hospitalstilknytningen til 
Nordsjællands Hospital, at samarbejdsmulighederne hælder mere i mod at 
Hørsholm Kommune samarbejder med kommunerne i Planområde Nord. 

En anden umiddelbar barriere handler om den frikommunestatus, som de 
tre kommuner Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal har i forhold til at 
samarbejde om det fælles akutteam, som konkret giver 
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kommunalbestyrelsen mulighed for at delegere myndighedsudøvelsen 
omkring visitation af sygeplejeydelser mellem kommunerne.

Øvrige muligheder for samarbejde om fælles akutfunktion
Hørsholm og Fredensborg kommuner fik i 2018 bevilget puljemidler til at 
gennemføre en analyse af muligheder og potentialer i en fælles 
akutfunktion for de to kommuner i aften- og nattetimerne. 
Udgangspunktet var et fælles ønske om at sikre den bedst mulige kvalitet i 
den måde, akutfunktionen varetages på samt det forhold, at der opleves 
udfordringer med at rekruttere relevant personale (sygeplejersker og 
SOSU-assistenter) til vagter i aften- og nattetimerne i særdeleshed. 
Analysen blev udarbejdet i efteråret 2018 af et eksternt konsulentfirma, 
som i afrapporteringen vurderede følgende:

 Summen af fordelene ved at etablere fælles akutfunktion er større 
end summen af fordelene ved at have separate akutfunktioner.

 Der ikke er indikationer af, at en fælles akutfunktion i kun 
aften/nattetimerne bør være den foretrukne model.

 Hvis der etableres fælles akutfunktion, bør denne baseres på hele 
døgnet eller alternativt dag/aften.

I kølvandet på analysen af mulighederne for at samarbejde om fælles 
akutfunktion i Hørsholm og Fredensborg kommuner har der været en 
række drøftelser om de tværkommunale samarbejdsmuligheder i 
Nordklyngen, som består af de 8 kommuner i Nordsjælland: Helsingør, 
Hillerød, Halsnæs, Allerød, Gribskov, Frederikssund, Fredensborg og 
Hørsholm.

I takt med at indlæggelsestiden reduceres, kommer opgaverne i det nære 
sundhedsvæsen tættere på selve indlæggelsen. Det forventes, at endnu 
flere opgaver rykkes fra hospitalerne og ud i kommunerne og til almen 
praksis, og der er behov for at være på forkant med udviklingen og at 
kommunerne tænker i nye løsninger. Nordklyngens 8 kommuner har 
derfor et fælles ønske om at undersøge forskellige scenarier nærmere for 
på sigt at indgå i et konkret tværkommunalt samarbejde om en fælles 
akutfunktion.

Drøftelserne har udmøntet sig i, at der i regi af Nordklyngen er nedsat en 
arbejdsgruppe, som skal udarbejde et beslutningsoplæg indeholdende en  
afdækning af mulighederne for en tværkommunal akutfunktion i 
Nordklyngen. Beslutningsoplægget udarbejdes i løbet af efteråret med 
henblik på politisk forelæggelse i de relevante fora i kommunerne ultimo 
2019.
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område

 SFKU 1: Hvordan kan Kulturhus Trommen omdannes til et 
foreningsdrevet kulturhus, fx efter ”Selmersbo modellen”?

 SFKU 2: Administrationens forslag til, hvordan en ”foreningernes 
dag” kan afvikles for 50.000 kr. ? 
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Nedenstående svares der på hvordan man kan omdanne institutionen 
Trommen til en foreningsdrevet kulturudbyder. Notatet fokuserer på 
forhold omkring:

 Opgaverne
o Kommunen kan overdrage opgaverne, men de kan ikke 

udvides og kommercialiseres.

 Foreningens råderum og virke
o Der skal være et stort medlemstal og et konsistent 

bestyrelsesarbejde for at drive og lede Trommen.
o Der laves i første omgang aktiviteter for medlemmerne og 

udbuddet vil være markant anderledes end i dag.
o Bestyrelsen og medlemmerne bestemmer 

kulturudbuddet.
o En frivillighed forening klarer sig bedst, når den er opstået 

af sig selv.

 Forhold omkring driftsmateriel
o Kommunen overdrager dispositionsret over Trommens 

driftsinventar, der repræsentere adskillige millioner 
kroner.

 Behov for økonomisk støtte
o At oprette en forening vil ikke i sig selv give 

effektiviseringer.
o En forening kan ikke drive et kulturhus uden et 

driftstilskud.
o Der kan laves en samarbejdsaftale mellem kommune og 

forening i forhold til tilskud og udbud.

-Opgaverne: 
Hørsholm Kommune/Trommen kan overdrage sine opgaver til en frivillig 
forening i forhold til at drive kulturelle aktiviteter i kulturhuset, hvis de 
varetager de opgaver som kommunen selv ville udføre indenfor 
kommunalfuldmagtens beføjelser. Altså kan dette ikke gælde 
erhvervsvirksomhed med fortjeneste for øje, hvorfor det kan være 
problematisk, hvis foreningen ønsker at udvide sine beføjelser i Trommen 
ved f.eks. at tilbyde udleje- eller konferencevirksomhed. Det vil være tilladt 
for en forening at lave accessorisk virksomhed som salg af fadøl, popcon, 
ect. i en cafevirksomhed.

-Foreningens råderum og virke:
Et brugerdrevet kulturhus vil betyde, at bestyrelsen skal have autonomi og 
manøvrerum i planlægningen og de aktiviteter, man ønsker at udbyde. En 

SFKU 1: Hvordan kan Kulturhus Trommen omdannes til et 
foreningsdrevet kulturhus, fx efter ”Selmersbo modellen”?

Dato: 08.08.2019

Center for Kultur og Fritid
horsholm.dk

Kontakt
Henrik Duus Rosengreen  
Centerchef for Kultur og 

Fritid
hero@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 5760
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forening er en juridisk person - dvs. at foreningen kan indgå aftaler og 
påtage sig forpligtelser på samme måde som personer eller virksomheder. 
Alt genereret profit skal blive i foreningen.

Foreningen skal drive Trommen som et brugerstyret hus, hvor foreningen 
selv planlægger, arrangerer og udbyder kulturtilbud. Dette kræver en 
bestyrelse med en faglig-, organisatorisk- og ledelsesmæssig kompetence 
og vedholdenhed i forhold til at sætte en længerevarende strategi og plan 
for det kulturelle indhold og udbud. Samtidigt er det også nødvendigt med 
en vis volumen i medlemstal, samt tilpas engagerede medlemmer, som 
ønsker at lave aktiviteter som koncerter, teaterforestillinger, 
biografforestillinger osv. Man må derfor antage at andelen af større 
professionelle arrangementer vil vige for amatørarrangementer med 
større lokal inddragelse. 

Hvis en forening skal drive aktiviteterne i Trommen, skal der vælges en 
bestyrelse ved en stiftende generalforsamling. Foreningens virke beror på 
frivillighed og medlemskab. Dette kan betyde, at diversiteten indenfor 
aktiviteterne kan blive meget brede og aktuelle, hvor engagerede 
medlemmer får mulighed for at lave spontane grupper indenfor de 
interesser og strømninger, som er i lokalsamfundet. Dette kan være en 
strikke-cafe, litteraturgrupper, rejsegrupper, kostume-syning og 
koncertvirksomhed. Derfor kan udbuddet af f.eks. koncerter og 
teaterstykker i høj grad tage udgangspunkt i lokale amatører og 
fritidsbrugere. Man vil ligeledes kunne afholde koncerter, teater, 
biografvisninger for borgerne, men det må ikke være aktiviteter, som er 
konkurrenceforvridende, og som ikke har hjemmel i gældende lovgivning.

Ved at foreningen er medlemsbaseret, kan der muligvis ske en 
ekskludering af ikke-medlemmers interesser. Således kan man forestille sig 
at en bestyrelse med særlig fokus på et bestemt kulturområde vælges ind 
af et flertal, som så dominerer udbuddet og aktiviteterne. Dette kan gøre 
Trommen mindre attraktiv for nogle brugergrupper. Endvidere kan der 
opstå en situation, hvor man kun laver arrangementer for medlemmerne, 
eller at populære koncerter først udbydes til medlemmer som første 
prioritet og sidenhen til andre borgere. 

Erfaringer viser, at benyttelse af frivillighed og foreninger har størst succes 
ud fra et ”bottom up” princip. Altså at der er et brugerdrevet ønske om at 
etablere en forening, som kan drive Trommen som en frivillig 
kulturinstitution. Ønsker kommunen at igangsætte en omstrukturering, 
hvor man samtidigt reducerer et budget til f.eks. en tiendedel, kan dette 
virke som en meget stor opgave for frivillige, der kan resultere i frafald. 
Dette er ikke hensigtsmæssig, da drift af et kulturhus kræver konsistens i 
ledelsen. 

-Forhold omkring driftsmateriel:
Oprettes en forening, skal kommunens driftsinventar og maskinel i 
Trommen overdrages til foreningens benyttelse og disposition. Dette 
udstyr repræsenterer adskillige millioner kroner. Overdragelsen kan ske 
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ved at indgå et lejemål med foreningen, eller ved at stille lokaler og 
driftsinventaret gratis til rådighed. Det vil således være kommunen som 
har vedligeholdelsesansvaret, og foreningen som er bruger.

-Behov for økonomisk støtte:
En forening er en anden organisationsform end den nuværende, og man 
vil gå fra en professionel organisation til et kulturhus drevet af amatører i 
deres fritid. At oprette en forening vil derfor ikke i sig selv give 
effektiviseringer, men man ændre på kulturudbuddet. Da foreningen ikke 
kan operere på professionelle og kommercielle vilkår, skal der være en 
form for kommunal støtte. Erfaringer viser at et foreningsdrevet kulturhus 
på størrelse med Trommen får et driftstilskud på ca. 3 mio. kr. af 
kommune og stat.

Dog kan Hørsholm Kommune yde et tilskud til foreningens kulturaktiviteter 
og opgaver som en del af kommunens ønske om at varetage borgernes 
interesser. Der kan laves en samarbejdsaftale, i lighed med forhold 
omkring Selmersbo, hvor der indskrives nogle gensidige forpligtigelser og 
hvor der aftales en årlig budgetramme.
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SFKU 2:  Administrationens forslag til, hvordan en ”Foreningernes 
dag” kan afvikles for 50.000 kr.?

Svar
Administrationen er blevet bedt om at udarbejde et baggrundsnotat om 
hvordan en ”Foreningernes dag” kan afvikles for 50.000 kroner.

Foreninger i Hørsholm Kommune bidrager i dag allerede aktivt til flere 
forskellige begivenheder, herunder den årlige kulturdag som afholdes på 
Ridebanen. 

At oprettet en ”Foreningernes dag”, vil give en platform for foreningerne 
til at vise kommunens rige kultur- og fritidsliv og samtidig vil foreningerne 
på kryds og tværs kunne arrangere en ”festdag” for alle Hørsholm borgere. 

Hørsholm Kommune har i dag et rigtig godt samarbejde med en lang 
række foreninger omkring Kulturdagen. Samarbejdet har udviklet sig 
gennem de sidste år og betyder konkret, at foreningerne i større grad 
bliver involveret i planlægning, udførsel og evaluering af Kulturdagen.
Erfaringerne viser, at foreningerne bidrager mere og tager større ejerskab 
når de får reel indflydelse og medbestemmelse. 

Det er administrationens vurdering, at en ”Foreningernes dag” skal 
planlægges i tæt samarbejde med foreningerne for at sikre medløb og 
ejerskab. En brugerdrevet ”Foreningernes dag” betyder, at foreningerne 
skal have mulighed for at træffe beslutninger omkring økonomi, 
aktiviteter, placering mv. Tidligere erfaringer viser at 
beslutningskompetencen er vigtig for, at foreningerne ønsker at engagerer 
sig og indgå i et samarbejde med kommunen.

Det er administrationens forslag at en ”Foreningernes dag” kan 
organiseres på følgende måde med størst mulig inddragelse af 
foreningslivet.

Administrationen foreslår at:

1) Der nedsættes et udvalg bestående af foreninger, der aktivt 
ønsker, at indgå i arbejdet med at arrangere en ”Foreningernes 
dag”. 

2) Der etableres en pulje på 50.000 kr. til finansiering af 
arrangementet og puljen forvaltes af udvalget.

At udvalget ved sin oprettelse udfærdiger flg. gældende for en given 
periode: 

 Formålsbeskrivelse
 Koncept 
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 Beskrivelse den overordnede organisering med ansvarsområder
 Opgavebeskrivelse
 Bestemmelser og retningslinjer for puljemidlerne

Fordeling af puljemidlerne afgøres suverænt af udvalget, og understøttes 
af de bestemmelser udvalget har aftalt ved dets oprettelse. Beliggenhed 
og program bestemmes ligeledes af udvalget eller efter den aftalte 
organiserings forskrifter. 

Udvalget kan i en overgangsperiode få bistand af en medarbejder fra 
Hørsholm kommune, for at hjælpe med diverse praktiske spørgsmål og 
formalisering af arrangements grundlag. Administrationen vurderer, at 
projektet med fordel kan tilknyttes en ressource fra forvaltningen i mindst 
to år eller indtil arrangementet er forankret i foreningslivet. 
Derefter foreslås det at administrationen indgår i samarbejdet med 
foreningerne om bistand såvel som medarrangør, i det omfang kommunen 
ønsker at deltage i arrangementet.

Det er administrationens vurdering at en Foreningernes dag vil trække 
mange ressourcer på enkelte foreninger eller medlemmer over en længere 
periode. Derfor bør det også være en overvejelse om en ”Foreningernes 
dag” skal være et ekstra tiltag eller om dagen f.eks. skal erstatte Hørsholm 
Kommunes Kulturdag, som foreningerne allerede lægge mange ressourcer 
i. 
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EBU 1: Aktiv lokal hjemsendelsespolitik

Spørgsmål
Den 21. februar i år blev den nye aftale om paradigmeskifte vedtaget i 
Folketinget af et stort flertal bestående af Venstre, Liberal Alliance, Det 
Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. I Dragør 
kommune har de i byrådet vedtaget en aktiv lokal hjemsendelsespolitik, og 
deraf indlagt en besparelse på kr. 306.000,- pr. år på kommunens udgifter 
til flygtninge. Dansk Folkeparti vil gerne bestille et budgetnotat, hvori det 
fremgår hvilken besparelse Hørsholm Kommune kan opnå, ved at indføre 
samme hjemsendelsespolitik/- procedure som i Greve- og Dragør 
kommune.

Svar
Repatriering er en mulighed for at støtte flygtninge eller 
familiesammenførte til flygtninge samt indvandrere til at vende permanent 
tilbage til deres hjemland, efter deres eget ønske. 

Administrationen har kontaktet Dragør og Greve kommuner, hvorfra 
følgende informationer er modtaget:

 Dragør kommunes byråd har vedtaget, at de skal have en 
hjemsendelsespolitik, men politikken er i skrivende stund endnu 
ikke udarbejdet.

Dragør Kommune har i den forbindelse kalkuleret med en 
besparelse på kr. 306.000,- pr. år på flygtningeområdet. Det 
fremgår ikke klart beskrevet, om besparelsen ligger på 
forsørgelsesydelser, men det må man formode.

Dato: 06.08.2019

Center for Arbejdsmarked
horsholm.dk

Kontakt
Peter Juul Andersen

Centerchef
pja@horsholm.dk

Direkte tlf. 
4849 3260
6070 4804
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 Greve kommune har udarbejdet en Integrations- og 
hjemsendelsespolitik, men har ikke indarbejdet en konkret 
besparelse som følge af politikken.

Det er administrationens vurdering, at målgruppen generelt er bekendt 
med mulighederne for repatriering, og at en mere offensiv vejlednings-
indsats om borgernes repatrieringsmuligheder ikke vil medføre flere 
udrejser og dermed heller ikke færre udgifter til forsørgelse.

Dette gælder også, selv om kommunen som noget nyt kan tilbyde 
korterevarende vejlednings- og opkvalificeringsforløb med sigte på 
beskæftigelse af borgeren i hjemlandet efter repatriering. 

Administrationen er – i overensstemmelse med lovgivningen – ganske 
aktiv i sin vejledning til borgerne om mulighederne for hjælp til 
repatriering. Ordningen kan være en attraktiv løsning for borgeren, hvis 
forholdene i hjemlandet er til det, og kommunens udgifter til 
repatrieringshjælp refunderes fuldt ud af staten.

Kommunen benytter bl.a. oplysningsmateriale fra Dansk Flygtningehjælp, 
herunder film og brochurer på flere sprog, og administrationen påtænker 
at afholde informationsmøde for målgruppen – evt. i samarbejde med 
Dansk Flygtningehjælp – med henblik på at styrke formidlingen af 
repatrieringsmulighederne.
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Spørgsmål
Hvor meget erhvervsaktivitet har vi I kommunen, hvor mange arbejder i 
kommunen?

Svar
Figur 1 et viser pendlingsmønstret til og fra Hørsholm Kommune fordelt på 
henholdsvis borger med bopæl i og uden for kommunen.

I 2017 boede der 11.916 arbejdende personer i Hørsholm Kommune. Af 
disse arbejdede de 3.288 i Hørsholm Kommune, mens de resterende 8.628 
personer arbejdede uden for kommunen. 

Der arbejdede i alt 9.753 personer i Hørsholm Kommune i 2017. De 3.288 
havde som nævnt også bopæl i kommunen, og de resterende 6.465 
pendlede således til Hørsholm Kommune for at arbejde. 

Samlet set er der således nettoudpendling, og Hørsholm Kommune må 
derfor betegnes som en bosætningskommune. 

EBU 2: Erhvervsaktivitet i Hørsholm Kommune
Dato: 07.08.2019

Center for Økonomi og 
Personale

Team Økonomi og Styring
horsholm.dk

Kontakt
Thomas Rafn

Centerchef
thr@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 1160
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Figur 1: Arbejdende personer i og uden for Hørsholm Kommune fordelt på bopæl i 
og uden for Hørsholm Kommune i 2017. Kilde: Danmarks Statistik.
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Økonomiudvalgets område

 ØU 1: PH Park
 ØU 2: Direktionens organisationspulje
 ØU 3: Kommunens forbrug på udvalgte aldersgrupper
 ØU 4: Udgiftsniveau pr. borger i 2015, 2016 og 2017
 ØU 5: Skatteforhøjelser i kommunens driftsbudget
 ØU 6: Matrix samt supplerende notat
 ØU 7: Administrationen bedes ud fra nøgletallene på Økonomi- 

og indenrigsministeriets hjemmeside at præsentere for måder, 
hvorpå kommuner har organiseret sig og dermed tilsyneladende 
blevet i stand til at drive deres kommuner mere effektivt, end 
Hørsholm. – Baggrundsnotatet indgår ikke, da bestillingen vil 
kræve en større analysearbejde.

Baggrundsnotater, budget 2020-2023
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Spørgsmål
Hvilke justeringer kan der foretages på PH Park ift. de indgåede 
kontrakter?

Svar
I forhold til udbudsreglerne, må der ikke foretages væsentlige ændringer 
af et projekt, der har været i udbud. Såfremt der foretages væsentlige 
ændringer, skal udbuddet gå om. Hvornår der er tale om væsentlige 
ændringer, beror på en konkret vurdering. 

Et udtrykkeligt ønske i udviklingsplanen og udbuddet har været at skabe 
diversitet i bygningskroppene, dvs. forskellige højder og funktioner i hvert 
byggefelt. Fraviges f.eks. dette princip, kan der være tale om væsentlige 
ændringer. I forhold til de to konkrete byggeprojekter, har vurderingen 
tidligere været, at der ikke er tale om væsentlige ændringer, hvis man 
f.eks.  flytter ét af de fire tårnhuses placering eller tager en etage af ét af 
tårnhusene.  

ØU 1: PH Park Dato: 05.08.2019

Center for Teknik
Vej og Park

horsholm.dk

Kontakt
Katrine Langer

Centerchef
kla@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 2060



Dato: 01.08.2019

Center for Økonomi og 
Personale

Økonomi & Styring
horsholm.dk

Kontakt
Lars Heinrichsen

Økonomisk konsulent
lhi@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 1166
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Spørgsmål
Hvad blev Direktionens organisationspulje brugt til de sidste tre år?

Svar
I nedenstående tabeller kan ses hvad organisationspuljen hovedsageligt er brugt til i perioden 
2016 til 2018.

Organisationspulje 2016
Chef og organisationsudvikling (Bach Business) 120.076
Analyse af byggesagsbehandling (A-2) 464.340
Konsulent besøg sagsgennemgang børn og voksne (KL) 270.000
Analyse Trommen ((Pricewaterhouse) 207.000
Direktionsforløb/rådgivning (Janne Larsen ledelsesrådgivning) 127.125
Konsulentaftale Sourcing strategi (ITO Business consult) 481.000
Lederdage/chefforum (Forsikringsakademiet) 112.966
Tværgående borgerforløb (Implement Consulting Group) 2.151.804
I alt 3.934.311

Organisationspulje 2017

Kortlægning tilskud idrætsforeninger (Pricewaterhouse) 167.218

Lions børnehuse, bestyrelsens rolle (KL) 376.497

Lions børnehuse, tilsynsrolle (Pricewaterhouse) 155.000

Rekruttering af to nye direktører (Buhlconsult) 125.000

Annoncering direktører 196.759

Ledelsesudviklingsforløb chefforum, ledelsesudvikling m.m.  (Janne 
Larsen Ledelsesrådgivning) 462.371

Lederdage/chefforum (Forsikringsakademiet) 212.008

I alt 1.694.853

ØU 2: Direktionens organisationspulje
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2/2

Organisationspulje 2018
Lejefastsættelse Trommen (Pricewaterhouse) 119.500
Analyse hjemmesygepleje/træning (BDO) 372.169
UU vejledning budgetanalyse (Rambøll) 296.800
Plejeboliganalyse (KLK) 225.100
Medietræning (Høstager Holding) 114.050
Medie og budskabstræning, samt seminar CF (Forsikringsakademiet) 82.797
Lederdage/chefforum (Forsikringsakademiet) 91.338
Rekruttering Direktør (BUHL) 65.000
Brugertilfredshedsundersøgelse ældreområdet (Rambøll) 271.900
Kortlægning af specialområdet (KLK) 359.344
Persondataforordning (Kammeradvokaten) 341.142
I alt 2.401.511



Notat
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Spørgsmål
Vi ønsker en oversigt over kommunens forbrug på børn og unge, borgere 
65+ og borgere 80+ borgere.

Svar

Udgifter til børn og unge
Figur 1 viser udgifter til dagtilbud i Hørsholm Kommune samt i 
sammenligningskommunerne Allerød, Fredensborg, Gentofte, Lyngby-
Taarbæk og Rudersdal kommuner i 2017. Med en udgift på 71,7 tusinde kr. 
pr. 0-5-årig havde Hørsholm Kommune det laveste forbrug blandt 
sammenligningskommunerne.  

76,6
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74,4

73,3

72,9

71,7

70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77

Gentofte

Fredensborg

Lyngby-Taarbæk

Allerød

Rudersdal

Hørsholm

Udgifter til dagtilbud pr. 0-5-årig (R2017)

Tusinde kroner

Figur 1: Udgifter til dagtilbud pr. 0-5-årig i Hørsholm, Allerød, Fredensborg, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og 
Rudersdal kommuner, regnskab 2017.

ØU 3: Kommunens forbrug på udvalgte aldersgrupper
Dato: 30.07.2019

Center for Økonomi og 
Personale

Team Økonomi og Styring
horsholm.dk

Kontakt
Thomas Rafn

Centerchef
thr@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 1160
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Figur 2 viser udgifter til folkeskolen pr. elev i Hørsholm Kommune samt i 

sammenligningskommunerne i 2017. Hørsholm Kommune havde udgifter 
på 65.932 kr. pr. elev, hvilket var det næstlaveste blandt kommunerne. 
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Figur 2: Udgifter pr. elev i folkeskoler i Hørsholm, Allerød, Fredensborg, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og 
Rudersdal kommuner, regnskab 2017.

Figur 3 viser udgifterne til anbringelse pr. helårsanbragt 0-22-årige i 
Hørsholm Kommune og sammenligningskommunerne i 2017. Hørsholm 
Kommunes udgifter var de næstlaveste med 718.794 kr. 
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Figur 3: Gennemsnitsudgifter til anbringelser pr. helårsanbragt 0-22-årig i Hørsholm, Allerød, Fredensborg, 
Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner, regnskab 2017.
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Udgifter til 65+-årige og 80+-årige
Figur 4 og 5 viser udgifter til ældrepleje pr. henholdsvis 65-+årig og 80+-
årig i 2017 i Hørsholm Kommune og sammenligningskommunerne. 
Hørsholm Kommunes udgifter pr. 65+-årig var de næstlaveste, mens de pr. 
80+-årig var de laveste i forhold til sammenligningskommunerne.
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Figur 4: Udgifter til ældrepleje pr. 65+-årig i Hørsholm, Allerød, Fredensborg, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og 
Rudersdal kommuner, regnskab 2017.
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Figur 5: Udgifter til ældrepleje pr. 80+-årig i Hørsholm, Allerød, Fredensborg, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og 
Rudersdal kommuner, regnskab 2017.



 
 
 

 1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oversigt over udgiftsniveauet pr. borger i 2015, 2016 og 2017 
 
Nedenstående figurer viser Hørsholm Kommunes udgiftsniveau pr. borger i 

2015, 2016 og 2017 sammenlignet med Allerød, Fredensborg, Gentofte, 

Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.  

Udgifterne er indekseret, således at det gennemsnitlige udgiftsniveau for 

sammenligningskommunerne altid er sat til indeks 100. 

Sammenligningskommunernes udgiftsniveau er markeret med en sort 

linje. Hørsholm Kommunes udgiftsniveau ligger således over 100, på de 

områder, hvor kommunens udgiftsniveau er højere end 

sammenligningskommunerne og under 100 på de områder, hvor 

udgiftsniveauet er lavere. Eksempelvis ligger Hørsholm Kommunes udgifter 

til dagtilbud i 2015 på indeks 86 i forhold til sammenligningskommunerne, 

hvilket betyder, at Hørsholm Kommunes udgifter til dagtilbud pr. borger i 

2015 lå på 86% af sammenligningskommunernes gennemsnitlige udgift pr. 

borger.  

Det skal bemærkes, at da alle udgifter udregnes pr. borger, tages der ikke 

højde for, at kommunerne kan have en stor andel af borgere, der koster på 

et område. Eksempelvis kan udgiften til ældre ligge højt, hvis kommunen 

har en høj andel af ældre borgere, fordi udgiftsniveauet er beregnet i 

forhold til alle kommunens indbyggere.  

  

ØU 4: Udgiftsniveauet pr. borger i 2015, 2016 og 2017 

 
 

Dato: 09.08.2019 
 
 

Center for Økonomi og 
Personale 

Team Økonomi og Styring 
horsholm.dk 

 

Kontakt 
Thomas Rafn 

Centerchef 
thr@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 1160 



 

 

  
Vedrørende Oversigt over udgiftsniveauet pr. borger i 2015, 2016 og 2017 Notat 
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Indekseret udgiftsniveau (R2015)
Sammenligningskommuner: Allerød, Fredensborg, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal

Hørsholm Kommune Sammenligningskommuner



 

 

  
Vedrørende Oversigt over udgiftsniveauet pr. borger i 2015, 2016 og 2017 Notat 

  

 

3/4  

76 92

114

96

84

90 91

80

95

102 95

118

99

0

20

40

60

80

100

120

140

D
ag

ti
lb

u
d

Fo
lk

e
sk

o
le

Ti
lb

u
d

 æ
ld

re

K
o

n
ta

n
te

 y
d

e
ls

er
 (

ko
n

ta
n

th
jæ

lp
,

sy
ge

d
ag

p
en

ge
 m

v.
)

Fø
rt

id
sp

en
si

o
n

R
e

va
lid

e
ri

n
g

B
ø

rn
 o

g 
u

n
ge

 m
ed

 s
æ

rl
ig

e
 b

e
h

o
v

V
o

ks
n

e 
m

e
d

 s
æ

rl
ig

e 
b

e
h

o
v

Su
n

d
h

e
d

su
d

gi
ft

er
 m

v.

Fo
lk

e
b

ib
lio

te
ke

r,
 k

u
lt

u
re

l v
ir

ks
o

m
h

ed
,

fo
lk

e
o

p
ly

sn
in

g
K

o
m

m
u

n
al

e
 v

ej
e

A
d

m
in

is
tr

at
io

n

Sa
m

le
d

e
 u

d
gi

ft
er

Indekseret udgiftsniveau (R2016)
Sammenligningskommuner: Allerød, Fredensborg, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal
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Hvad betyder skatteforhøjelser i kommunens driftsbudget.

I en mail dateret 14. juli 2019 er modtaget følgende spørgsmål:

1. Hvad betyder en skatteforhøjelse på 1% i nettodriftsindtægter i 
kommunens driftsbudget i 2019, 2020 og 2021.

2. Hvor meget vil vores bidrag til udligningen blive forhøjet i hhv. 
2019, 2020, 2021 på grund af en skatteforhøjelse på 1%.

3. Hvor meget vil en forhøjelse af grundskyldspromillen på 1% give i 
nettodriftsindtægter.

4. Er der økonomiske sanktioner hvis vi forhøjer 
grundskyldspromillen? 

Administrationen har foretaget de ønskede beregninger som vises 
nedenfor. Beregningerne viser kommunens skatteprovenu med 
nugældende procentpoint holdt op i mod beregninger som ovenfor 
ønsket. Resultatet der er angivet som provenu er opdelt i andelen af 
indtægtsstigning i forbindelse med skattestigning og den 
udligningsmæssige merudgift det vil udgøre for Hørsholm kommune.

Som det fremgår af beregningerne nedenfor, er der ingen 
udligningsmæssig konsekvens for skattestigninger i år 1. Den 
udligningsmæssige merudgift får først effekt fra år 2.

Det skal bemærkes, grundet den manglende økonomiaftale for 2020, er 
der til nedenstående beregninger anvendt tal og metode som ved budget 
2019-2023.

Ad.1og 2
Nettoprovenu ved forhøjelse af udskrivningsprocenten på 1%
 Minus = indtægt  2020 2021 2022 2023

Skatteprovenu -74.858.000 -75.752.000 -78.104.000 -80.954.000

Udligningseffekt 0 31.597.000 33.092.000 32.585.000

Sanktion 25.700.000 0 0 0

Nettoprovenu -49.158.000 -44.155.000 -45.012.000 -48.369.000

ØU 5: Skatteforhøjelser i kommunens driftsbudget Dato: 07.08.2019

Center for Økonomi og 
Personale

Team Økonomi og Styring
horsholm.dk

Kontakt
Thomas Rafn
Økonomichef

thr@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 1160
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Ad.3:
Nettoprovenu ved forhøjelse af grundskylden på 1%
 Minus = indtægt  2020 2021 2022 2023

Skatteprovenu -12.492.281 -13.241.817 -14.062.810 -14.920.642

Udligningseffekt 0 0 0 0

Sanktion 25.700.000 0 0 0

Nettoprovenu 13.207.719 -13.241.817 -14.062.810 -14.920.642

Ad.4:
Der er etableret en overgangsordning for de kommuner der fra 2019 vil 
blive ramt af tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, der 
blev gennemført i 2017.
Der er etableret statsligt finansieret overgangsordning, hvor kommuner 
bliver kompenseret fuldt ud for tabet i 2019 og 2020. Tilskuddet for 
Hørsholm kommune udgør 16,5 mio. kr.  pr. år.

Med aftalen om finansloven for 2019 er der ligeledes etableret en anden 
overgangsordning til kommuner der har tab i udligningen som følge af nye 
regler for, hvordan ældreudgifter opgøres i budgetterne. 
Overgangsordningen betyder at kommunerne bliver kompenseret for 
tabet i 2019 og 2020. For Hørsholm kommune udgør denne Kompensation 
9,2 mio. kr. pr. år.

Fælles for begge overgangsordninger er, at kommunens tilskud er betinget 
af, at kommunen ikke forhøjer den samlede skat opgjort som 
provenuændringen som følge af ændringer i udskrivningsprocenten, 
grundskyldspromillen eller promillen for udskrivning af dækningsafgift for 
erhvervsejendomme i 2019 eller 2020.

Såfremt kommunen vælger en skattestigning, uanset provenuets størrelse, 
fra 2020, vil den fulde kompensation på 16,5 mio. kr. plus 9,2 mio. kr., i alt 
25,7 mio.kr. for 2020 bortfalde.
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Notat til skattematrix.

Administrationen har udarbejdet beregninger som giver overblik over 
hvorledes skatteprovenuet påvirkes ved forskellige scenarier med 
varierende sammensætning af kommunens skattesatser.

Beregningerne er illustrerede i de vedlagte Matrix.

Da økonomiaftalen er forsinket, og kommunens endelige indtægtsside 
vedr. 2020-2023 først kendes medio september 2019, er ovennævnte 
beregninger baseret på indtægtssiden fra budget 2019-2022.

Det skal bemærkes, at i tilknytning til aftalen om kommunernes økonomi 
for 2019 er der etableret en overgangsordning for de kommuner, der fra 
2019 vil få tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, som 
blev gennemført i 2017. Hørsholm kommune er en af de kommuner der 
bliver kompenseret fuldt ud med ca. 16,5 mio. kr. pr. år i 2019 og 2020.

Ligeledes er der med aftalen om finansloven for 2019 etableret en anden 
overgangsordning til kommuner der har tab i udligningen som følge af nye 
regler for, hvordan ældreudgifter opgøres i budgetterne. 
Overgangsordningen betyder at kommunerne bliver kompenseret for 
tabet i 2019 og 2020. For Hørsholm kommune udgør denne Kompensation 
9,2 mio. kr. pr. år.

Fælles for begge overgangsordninger er, at kommunens tilskud er betinget 
af, at kommunen ikke forhøjer den samlede skat opgjort som 
provenuændringen som følge af ændringer i udskrivningsprocenten, 
grundskyldspromillen eller promillen for udskrivning af dækningsafgift for 
erhvervsejendomme i 2019 eller 2020.

Såfremt kommunen vælger en skattestigning, uanset provenuets størrelse, 
fra 2020, vil den fulde kompensation på 16,5 mio. kr. plus 9,2 mio. kr., i alt 
25,7 mio.kr. for 2020 bortfalde.

ØU 6: Matrix samt supplerende notat Dato: 9.08.2019
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ØU 6: Matrix

Udskrivningsprocent/Grundskyldspromille 
(2019-udgave)

2020 23,2 23,1 23 22,9 22,8 22,7 22,6 22,5 22,0

22,1 0 -7.486.000 -14.972.000 -22.457.000 -29.943.000 -37.429.000 -44.915.000 -52.401.000 -89.830.000

22,0 -1.249.228 -8.735.228 -16.221.228 -23.706.228 -31.192.228 -38.678.228 -46.164.228 -53.650.228 -91.079.228

21,9 -2.498.456 -9.984.456 -17.470.456 -24.955.456 -32.441.456 -39.927.456 -47.413.456 -54.899.456 -92.328.456

21,8 -3.747.684 -11.233.684 -18.719.684 -26.204.684 -33.690.684 -41.176.684 -48.662.684 -56.148.684 -93.577.684

21,7 -4.996.912 -12.482.912 -19.968.912 -27.453.912 -34.939.912 -42.425.912 -49.911.912 -57.397.912 -94.826.912

21,6 -6.246.141 -13.732.141 -21.218.141 -28.703.141 -36.189.141 -43.675.141 -51.161.141 -58.647.141 -96.076.141

21,5 -7.495.369 -14.981.369 -22.467.369 -29.952.369 -37.438.369 -44.924.369 -52.410.369 -59.896.369 -97.325.369

21,4 -8.744.597 -16.230.597 -23.716.597 -31.201.597 -38.687.597 -46.173.597 -53.659.597 -61.145.597 -98.574.597

21,3 -9.993.825 -17.479.825 -24.965.825 -32.450.825 -39.936.825 -47.422.825 -54.908.825 -62.394.825 -99.823.825

21,2 -11.243.053 -18.729.053 -26.215.053 -33.700.053 -41.186.053 -48.672.053 -56.158.053 -63.644.053 -101.073.053

21,1 -12.492.281 -19.978.281 -27.464.281 -34.949.281 -42.435.281 -49.921.281 -57.407.281 -64.893.281 -102.322.281

20,7 -17.489.193 -24.975.193 -32.461.193 -39.946.193 -47.432.193 -54.918.193 -62.404.193 -69.890.193 -107.319.193

Udskrivningsprocent
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Udskrivningsprocent/Grundskyldspromille
(2019-udgave)

2021 23,2 23,1 23 22,9 22,8 22,7 22,6 22,5 22,0

22,1 0 -4.415.000 -8.831.000 -13.247.000 -17.662.000 -22.077.000 -26.493.000 -30.909.000 -52.986.000

22,0 -1.324.181,70 -5.739.182 -10.155.182 -14.571.182 -18.986.182 -23.401.182 -27.817.182 -32.233.182 -54.310.182

21,9 -2.648.363,40 -7.063.363 -11.479.363 -15.895.363 -20.310.363 -24.725.363 -29.141.363 -33.557.363 -55.634.363

21,8 -3.972.545,10 -8.387.545 -12.803.545 -17.219.545 -21.634.545 -26.049.545 -30.465.545 -34.881.545 -56.958.545

21,7 -5.296.726,80 -9.711.727 -14.127.727 -18.543.727 -22.958.727 -27.373.727 -31.789.727 -36.205.727 -58.282.727

21,6 -6.620.908,50 -11.035.909 -15.451.909 -19.867.909 -24.282.909 -28.697.909 -33.113.909 -37.529.909 -59.606.909

21,5 -7.945.090,20 -12.360.090 -16.776.090 -21.192.090 -25.607.090 -30.022.090 -34.438.090 -38.854.090 -60.931.090

21,4 -9.269.271,90 -13.684.272 -18.100.272 -22.516.272 -26.931.272 -31.346.272 -35.762.272 -40.178.272 -62.255.272

21,3 -10.593.453,60 -15.008.454 -19.424.454 -23.840.454 -28.255.454 -32.670.454 -37.086.454 -41.502.454 -63.579.454

21,2 -11.917.635,30 -16.332.635 -20.748.635 -25.164.635 -29.579.635 -33.994.635 -38.410.635 -42.826.635 -64.903.635

21,1 -13.241.817,00 -17.656.817 -22.072.817 -26.488.817 -30.903.817 -35.318.817 -39.734.817 -44.150.817 -66.227.817

20,7 -18.538.543,80 -22.953.544 -27.369.544 -31.785.544 -36.200.544 -40.615.544 -45.031.544 -49.447.544 -71.524.544
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Udskrivningsprocent/Grundskyldspromille
(2019-udgave)

2022 23,2 23,1 23 22,9 22,8 22,7 22,6 22,5 22,0

22,1 0 -4.501.000 -9.002.000 -13.503.000 -18.005.000 -22.505.000 -27.007.000 -31.508.000 -54.014.000

22,0 -1.406.281,00 -5.907.281 -10.408.281 -14.909.281 -19.411.281 -23.911.281 -28.413.281 -32.914.281 -55.420.281

21,9 -2.812.562,00 -7.313.562 -11.814.562 -16.315.562 -20.817.562 -25.317.562 -29.819.562 -34.320.562 -56.826.562

21,8 -4.218.843,00 -8.719.843 -13.220.843 -17.721.843 -22.223.843 -26.723.843 -31.225.843 -35.726.843 -58.232.843

21,7 -5.625.124,00 -10.126.124 -14.627.124 -19.128.124 -23.630.124 -28.130.124 -32.632.124 -37.133.124 -59.639.124

21,6 -7.031.405,00 -11.532.405 -16.033.405 -20.534.405 -25.036.405 -29.536.405 -34.038.405 -38.539.405 -61.045.405

21,5 -8.437.686,00 -12.938.686 -17.439.686 -21.940.686 -26.442.686 -30.942.686 -35.444.686 -39.945.686 -62.451.686

21,4 -9.843.967,00 -14.344.967 -18.845.967 -23.346.967 -27.848.967 -32.348.967 -36.850.967 -41.351.967 -63.857.967

21,3 -11.250.248,00 -15.751.248 -20.252.248 -24.753.248 -29.255.248 -33.755.248 -38.257.248 -42.758.248 -65.264.248

21,2 -12.656.529,00 -17.157.529 -21.658.529 -26.159.529 -30.661.529 -35.161.529 -39.663.529 -44.164.529 -66.670.529

21,1 -14.062.810,00 -18.563.810 -23.064.810 -27.565.810 -32.067.810 -36.567.810 -41.069.810 -45.570.810 -68.076.810

20,7 -19.687.934,00 -24.188.934 -28.689.934 -33.190.934 -37.692.934 -42.192.934 -46.694.934 -51.195.934 -73.701.934
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Udskrivningsprocent/Grundskyldspromille
(2019-udgave)

2023 23,2 23,1 23 22,9 22,8 22,7 22,6 22,5 22,0

22,1 0 -4.618.000 -9.237.000 -13.854.000 -18.473.000 -23.091.000 -27.708.000 -32.327.000 -55.417.000

22,0 -1.492.064,20 -6.110.064 -10.729.064 -15.346.064 -19.965.064 -24.583.064 -29.200.064 -33.819.064 -56.909.064

21,9 -2.984.128,40 -7.602.128 -12.221.128 -16.838.128 -21.457.128 -26.075.128 -30.692.128 -35.311.128 -58.401.128

21,8 -4.476.192,60 -9.094.193 -13.713.193 -18.330.193 -22.949.193 -27.567.193 -32.184.193 -36.803.193 -59.893.193

21,7 -5.968.256,80 -10.586.257 -15.205.257 -19.822.257 -24.441.257 -29.059.257 -33.676.257 -38.295.257 -61.385.257

21,6 -7.460.321,00 -12.078.321 -16.697.321 -21.314.321 -25.933.321 -30.551.321 -35.168.321 -39.787.321 -62.877.321

21,5 -8.952.385,20 -13.570.385 -18.189.385 -22.806.385 -27.425.385 -32.043.385 -36.660.385 -41.279.385 -64.369.385

21,4 -10.444.449,40 -15.062.449 -19.681.449 -24.298.449 -28.917.449 -33.535.449 -38.152.449 -42.771.449 -65.861.449

21,3 -11.936.513,60 -16.554.514 -21.173.514 -25.790.514 -30.409.514 -35.027.514 -39.644.514 -44.263.514 -67.353.514

21,2 -13.428.577,80 -18.046.578 -22.665.578 -27.282.578 -31.901.578 -36.519.578 -41.136.578 -45.755.578 -68.845.578

21,1 -14.920.642,00 -19.538.642 -24.157.642 -28.774.642 -33.393.642 -38.011.642 -42.628.642 -47.247.642 -70.337.642

20,7 -20.888.898,80 -25.506.899 -30.125.899 -34.742.899 -39.361.899 -43.979.899 -48.596.899 -53.215.899 -76.305.899
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