
Budget 2020-2023

Miljø- og Planlægningsudvalget
Forslag til budgetreduktioner
Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2020 2023
MPU 1 11 Reduktion af ukrudsbekæmpelse på kommunale fortove -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
MPU 2 11 Reduktion af budgettet til vintertjenesten -240.000 -240.000 -240.000 -240.000
MPU 3 11 Reduceret arrangement ift. juletræ -113.000 -113.000 -113.000 -113.000

MPU 4 11
Reduktion af antallet af skraldespande langs kommunens veje og i de grønne områder

0 -120.000 -120.000 -120.000

MPU 5 11 Undlade opsætning og nedtagning af kommunale badebroer samt fjernelse af tang -120.000 -120.000 -120.000 -120.000
MPU 6 11 Ophør af brændeordning på Rungsted Strand -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
MPU 7 11 Græsklipning af rabatter langs veje på landet og langs veje i byen -145.000 -145.000 -145.000 -145.000

MPU 8 11
Reducere renholdelse med 50 % på Rungsted Badestrand, Mikkelborg Strandeng og Rungsted
Strandvej 274 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000

MPU 9 11 Ophør med udgravning af sejlrenden ved ro- og kajakklubben -90.000 -90.000 -90.000 -90.000

MPU 10 11 Græsklipning i Midtbyen (Ridebanen, omkring Dronningedammen og i Slotshaven -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
MPU 11 11 Kollektiv Trafik - ophør med flextur -533.000 -533.000 -533.000 -533.000
MPU 12 11 Kollektiv Trafik - ændret serviceniveau buslinje 381, 383 og 375R 250.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000
MPU 13 12 Reduktion af budget til rottebekæmpelse (forudsat finansiering via brugerbetalt gebyr) -261.100 -261.100 -261.100 -261.100
I alt -1.913.100 -3.583.100 -3.583.100 -3.583.100

Forslag til driftsønsker
Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2020 2023

1 12 Klimaforebyggende arbejde i det geografiske område 300.000 300.000 300.000 300.000
2 12 Kystbeskyttelse - myndighedsbehandling 300.000 300.000 300.000 300.000
3 12 Mere biodiversitet i grønne områder 700.000 500.000 500.000 500.000
4 12 Badevandsundersøgelse syd for Rungsted Havn 250.000 0 0 0

Afledt drift af anlægsønsker:
11 Ny motionsspiral eller lignende i Rungsted Hegn (MPU 2) 20.000 20.000 20.000 20.000
11 Lange Müllers Alle, udskiftning af træer og renovering af fortove (MPU 4) 0 0 0 15.000
11  Vejbelysning, nye tændskabe, målere og fjernstyringsenheder (MPU 6) 75.000 75.000 75.000 75.000

I alt 1.645.000 1.195.000 1.195.000 1.210.000



Budget 2020-2023

Forslag til anlægsønsker
Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2020 2023

1 11 Trafikplan/Mobilitetsplan 500.000 0 0 0
2 11 Ny motionsspiral eller lignende i Rungsted Hegn (hertil kommer afledt drift) 400.000 0 0 0
3 11 Ombygning af p-plads, Stadionalle 0 0 0 4.000.000
4 11 Lange Müllers Alle - udskiftning af træer og renovering af fortove (hertil kommer afledt drift) 0 0 1.000.000 0
5 11 Renovering af 2 stitunneller  (Hørsholm Kongevej og Ørbæksvej) 3.700.000 0 0 0

6 11
Vejbelysning, nye tændskabe, målere og fjernstyringsenheder (1,5 mio. lånefinansieres)
(hertil kommer afledt drift) 1.800.000 0 0 0

7 11 Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master ( 1,5 mio. årligt lånefinansieres) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
I alt 8.400.000 2.000.000 3.000.000 6.000.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Reduktion af ukrudtsbekæmpelse på kommunale fortove

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 1

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Kommunen bekæmper kun ukrudt på fortove, hvor kommunen har en 
grundejerforpligtigelse og hvor kommunen ikke har hjemmel til at pålægge 
forpligtigelsen til grundejerne. 

Ukrudtsbekæmpelse på øvrige fortove langs kommuneveje, som kommunen ellers indtil 
nu har foretaget, indstilles. Opgaven på disse strækninger overgår til grundejerne jf. 
Hørsholm Kommunes Vinter- og renholdelsesregulativ.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Jf. både det gældende vinter- og renholdelsesregulativ og flere forudgående udgaver, er 
det grundejernes forpligtigelse at bekæmpe ukrudt i det kommunale fortov ud for den 
enkelte ejendom.
Hørsholm Kommune har hidtil udført ukrudtsbekæmpelsen som ’en gratis service’.

Konsekvenser for borgerne:
Borgerne vil opleve et tydeligt ændret bybillede med meget ukrudt, da langt de fleste 
grundejere ikke vil bekæmpe ukrudt med et serviceniveau svarende til kommunens 
hidtidige niveau.
Der må forventes en del modstand fra de berørte grundejere, ligesom det må forventes 
at en stor del af grundejerne ikke vil bekæmpe ukrudt i fortovene.

Konsekvenser for personale:
Reduktion i opgavemængden på materielgården svarende til ca. 0,2 årsværk. Der må i 
en periode forventes en væsentligt øget opgavemængde for administrationen i 
forbindelse med klager fra berørte grundejerne og klager over at grundejerne ikke løfter 
forpligtigelsen.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Reduktion af budgettet til vintertjenesten

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 2

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Med begrundelse i de seneste års milde vintre, foreslås budgettet reduceret. 
Reduktionen forventes ikke at have indflydelse på serviceniveauet.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen

Konsekvenser for borgerne:
Ingen

Konsekvenser for personale:
Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -240.000 -240.000 -240.000 -240.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -240.000 -240.000 -240.000 -240.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Reduceret arrangement ift. juletræ

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 3

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Hørsholm Kommune indkøber og opsætter ikke juletræ på Ridebanen. Dermed spares 
udgifter til både indkøb af træ samt materielgårdens mandetimer til opsætning og 
nedtagning af både træ og lys.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen

Konsekvenser for borgerne:
Reduceret julestemning omkring Ridebanen. Synlig besparelse. Juletræet er uafhængigt 
af julebelysningen i gågaden.

Konsekvenser for personale:
Timer skal anvendes på andre opgaver.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -113.000 -113.000 -113.000 -113.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -113.000 -113.000 -113.000 -113.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Reduktion af antallet af skraldespande langs 
kommunens veje og i de grønne område

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 4

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Der fjernes 120 stk. af de i alt 143 kommunale skraldespande. Der bevares spande i 
Hovedgaden og på Rungsted Badestrand.

De skraldespande, der står ved kommunale ejendomme, f.eks. ved rådhuset og på 
idrætsanlægget er ikke omfattet af forslaget.
 
Naturstyrelsen har i de seneste år fjernet mange af deres affaldsspande – og har i den 
forbindelse oplevet, at folk bliver bedre til at tage deres affald med sig.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Fjernelse af skraldespande fra gadebilledet. 150.000 kr. 1. år
Årlig kampagne: Hold din by ren – tag dit affald med dig. 30.000 kr./år

Konsekvenser for borgerne:
Borgerne vil opleve et tydeligt ændret bybillede med mere affald både langs vejene og i 
de grønne områder. Dette kan dog være i en indledende periode indtil alle har vænnet 
sig til at rydde op efter sig selv, sådan som Naturstyrelsens har erfaret.

Konsekvenser for personale:
Reduktion i opgavemængden på materielgården svarende til ca. 0,25 årsværk. Der må 
forventes en væsentligt øget opgavemængde for administrationen i forbindelse med 
klager fra borgere over det ekstra affald. Allerede nu er der en del henvendelser om 
affald og ønsker om flere skraldespande.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Investering 150.000 30.000 30.000 30.000
Netto reduktion 0 -120.000 -120.000 -120.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Undlade opsætning og nedtagning af kommunale 
badebroer samt fjernelse af tang

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 5

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
70.000 kr. badebroer
50.000 kr. tang

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Hørsholm Kommune undlader at opsætte de tre offentligt tilgængelige kommunale 
badebroer ved hhv. Mikkelborg Strandeng, Rungsted Strandvej 168 og Rungsted 
Badestrand. Derved undgås ligeledes udgifter til optagning og reparationer.
Reduktion: -70.000 kr. årligt

Kommunen ophører med at fjerne tang 1 gang årligt ved ro- og Kajakklubben.
Reduktion: -50.000 kr. årligt

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Der vil skulle produceres en ny informationsplanche til Mikkelborg Strandeng, eller 
alternativt skal den eksisterende blot nedtages.

Konsekvenser for borgerne:
Alle tre badebroer er meget populære og vil sandsynligvis blive savnede. Man kan godt 
bade direkte fra stranden alle tre steder, men der er typisk meget tang, mange sten og 
meget lavt vand. Når kommune ikke længere fjerner tang, vil der være øget risiko for at 
borgere bliver generet af lugtgener.

Konsekvenser for personale:
Der må forventes en væsentligt øget opgavemængde for administrationen i forbindelse 
med klager fra borgere over lugtgener. Allerede nu er der en del henvendelser om 
lugtgener.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

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

Titel: 
Ophør med brændeordning på Rungsted badestrand

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 6

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Levering af brænde til bålstedet 5 gange om ugen i sommerhalvåret nedlægges. 

Brændeordningen blev i sin tid etableret, for at imødegå afbrænding af diverse 
træmaterialer stjålet fra tilstødende både.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:
Vi fratager den rekreative værdi der er ved at lave bål på stranden. 
Det kan ikke afvises, at bådejere vil opleve en øget frekvens af hærværk.

Konsekvenser for personale:
Driftstimer skal allokeres andre steder.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Græsklipning af rabatter langs veje på landet og langs 
veje i byen

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 7

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
125.000 kr. langs veje på landet og 271.000 kr. langs veje i byen.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Rabatgræs på landet er primært registreret på veje som ex. Isterødvejen, 
Sjælsmarksvej, Stumpedyssevej.

Slåning udføres 2 gange årligt i forsommeren og efteråret til slåning. Forsommerslåning 
reduceres til at udføres hvert 2. år. Efterårsslåning og slåning omkring skilte og 
oversigtsarealer bibeholdes som beskrevet.
Reduktion: -65.000 kr. årligt

Rabatterne langs vejene i byen bliver på nuværende tidspunkt slået i deres fulde 
udbredelse, og græsset må ikke være højere end 15 cm.

Reduktionen kan opdeles i forskellige udførelsesmetoder.
- At slå et skår (ca. 1m slåbredde) fra færdselsareal og ca. 1 meter af 

græsrabatten. Resten af græsrabatten slås et par gange i vækstsæsonen.
- At slå alle græsrabatter færre gange i løbet af vækstsæsonen.

Reduktion: -80.000 kr. årligt 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen.

Konsekvenser for borgerne:
På landet vil græsset vil stå højere.
Kun visuelt konsekvens for trafikanter med mindre tilstødende grundejer dyrker 
frøgræsmark - Kommunen vil derfor være forpligtiget til at slå græsrabatten. Kommunen 
er ikke på nuværende tidspunkt bekendt med frøgræsmarker.
I byen vil Borgerne vil opleve et mere ”vildt” udtryk af græsrabatterne, da græsset vil 
stå højere og andet opvækst vil indfinde sig. Højere græs og ny fremspiring kan være til 
gavn for insekterne. Der vil være en øget forekomst af græsafklip.

Konsekvenser for personale:
Ingen væsentlige konsekvenser på landet.



8

Da græsset bliver højere i byen, når det skal slås, er opgaven med slåning det mere 
besværligt og langsommeligt.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -145.000 -145.000 -145.000 -145.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -145.000 -145.000 -145.000 -145.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Reducere renholdelse med 50 % på Rungsted 
Badestrand, Mikkelborg Strandeng og Rungsted 
Strandvej 274

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 8

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Renholdelsen reduceres fra daglig renhold i hverdagene til at være hver anden dag fra 
mandag til fredag. Det indbefatter både opsamling af løst affald på stranden og tømning 
af 8 affaldsbeholdere.

Opgravning af rodskud fra havtorn reduceres fra en gang årligt til hvert 2. år.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:
Borgerne vil opleve et tydeligt ændret badestrand, med mere affald liggende spredt 
rundt i sandet og omkring affaldsbeholderne. Dette kan dog være i en indledende 
periode indtil alle har vænnet sig til at rydde op efter sig selv, sådan som 
Naturstyrelsens har erfaret efter fjernelse af mange af deres spande i skoven.

Rungsted Havn ønsker opsætning af flere og større affaldsspande end nuværende, da de 
modtager klager over affald ved de omkringliggende arealer til badestranden.

Konsekvenser for personale:
Der må forventes en øget opgavemængde i forbindelse med klager over den ekstra 
affald. Der skal afsættes ressourcer til at igangsætte kampagner til ”Hold din by ren – 
tag dit affald med”. Beløber sig til 10.000 kr./år

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -41.000 -41.000 -41.000 -41.000
Investering 10.000 10.000 10.000 10.000
Netto reduktion -31.000 -31.000 -31.000 -31.000



10

Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Ophør med udgravning af sejlrende ved ro- og 
kajakklubben

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 9

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Omkostningen til udgravning af sejlrende for at sikre at ro- og kajakklubbens 
medlemmer kan passere den lavtliggende havbund overgår fra kommunen til ro- og 
kajakklubben.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ro- og kajakklubben skal indvillige sig i at påtage sig opgaven.

Konsekvenser for borgerne:
Ro- og kajakklubben driftsomkostninger vil stige, da de selv skal bekoste indlejring af 
gravemaskine.

Konsekvenser for personale:
Da udgravningen udføres af ekstern aktør vil der formentlig være mindre koordinering af 
arbejdet.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Græsklipning i Midtbyen (Ridebanen, omkring 
Dronningdammen og i Slotshaven)

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 10

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Græsklipningen reduceres fra ca. 25 gange årligt til 2 gange årligt. Første klipning 
foretages inden Sankt Hans. Anden klipning foretages ultimo september/primo oktober.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ridebanen og Slotshaven ejes af Naturstyrelsen, og de nærmere vedligeholdelsesaftaler 
skal ske i samarbejde med dem.

Konsekvenser for borgerne:
Borgerne vil opleve et tydeligt ændret bybillede, hvor græsset står højere og nedsætter 
tilgængeligheden. 

Konsekvenser for personale:
Reduktion i opgavemængden på materielgården svarende til ca. 1 årsværk. 

Områderne er velbesøgt og der må forventes en væsentligt øget opgavemængde for 
administrationen i forbindelse med klager fra borgere over områdernes fremtræden.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Kollektiv trafik – ophør med flextur

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 11

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Det foreslås, at flextur helt afskaffes i Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune vil 
således være den eneste kommune i Movias område, der ikke har flextur ud over 
København og Frederiksberg Kommuner. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:
I 2018 blev der i gennemsnit foretaget 406 rejser for 434 passagerer om måneden i alt 
knap 5.000 rejser om året. 
Disse passagerer vil skulle finde alternative rejsemuligheder, hvor nogle ikke vil have 
mulighed for at finde alternative muligheder bl.a. pga. fysiske udfordringer som dårligt 
gående eller for langt til den offentlige transport. 

Konsekvenser for personale:
Forslaget kan indebære en øget mængde borgerhenvendelse om forringelser af den 
kollektive trafik. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -533.000 -533.000 -533.000 -533.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -533.000 -533.000 -533.000 -533.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Kollektiv trafik – ændret serviceniveau buslinje 381, 383 
og 375R

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 12

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Forslaget består af flere forslag inden for den kollektive trafik. 

Reduktion i buslinje 383:
Der reduceres i linje 383. Linje 383 kører primært i Hørsholm Kommune, men også i 
Fredensborg Kommune. Det betyder, at besparelserne også skal godkendes af 
Fredensborg Kommunes Byråd. Besparelserne skal indgå som en del af trafikbestillingen 
hos Movia i oktober 2019 med implementering fra juni 2020, hvorfor at besparelsen kun 
vil være halvårligt det første budgetår i 2020. 

Der reduceres i antallet af afgange, således at der indføres 1-timesdrift fremfor 
halvtimesdrift, som der er i dag i dagtimerne. Nogle af yderafgangene vil muligvis også 
blive reduceret. I dag betjenes linjen af 3 fysiske busser, ved at reducere antallet af 
busser til 2, kan besparelsen opnås. 

Reduktion i buslinje 381:
Hørsholm Kommune er blevet kontaktet af Allerød Kommune, der ønsker reduktion af 
buslinje 381. Hørsholm og Allerød Kommuner deler buslinje 381. Besparelserne skal 
derfor også godkendes af Allerød Kommunes Byråd. Besparelserne skal indgå som en del 
af trafikbestillingen hos Movia i oktober 2019 med implementering fra juni 2020, hvorfor 
at besparelsen kun vil være halvårligt det første budgetår i 2020.

Fremkommelighed for buslinje 375R:
Movia har i samarbejde med region Hovedstaden fået bevilget medfinansieringsmidler til 
fremkommelighedstiltag for buslinje 375R. 

Linje 375R er en regional buslinje, der går mellem Rungsted Kyst station og Hillerød 
station. Hørsholm Kommune betaler tilskud for den del, der kører mellem Rungsted Kyst 
station og Kokkedal station svarende til ca. 20 % af de samlede udgifter til linjen, derfor 
har kommunen en økonomisk interesse i at forbedre fremkommeligheden for linjen. Ved 
at forbedre fremkommeligheden forventes det at nettoudgifterne til linjen falder fra 7,9 
mio. kr. til 6,1 mio. for hele buslinjen.

For Hørsholm Kommune er der foreslået 5 tiltag:
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1. Ruteomlægning Rungsted Kyst Station. Kun betjening af østsiden.
2. Stoppestedsoptimering Rungstedvej. 
3. Stoppestedsoptimering Usserød Kongevej
4. Busprioritering Rungstedvej i signalanlæggene 
5. Busprioritering Usserød Kongevej i signalanlæggene. Er gennemført i 2018.

Busprioriteringen på Usserød Kongevej blev gennemført i 2018. For at kunne 
implementere busprioriteringen i signalanlæggene på Rungstedvej, kræver det en 
udskiftning af de eksisterende styreskabe. Dette arbejde vil pågå i 2020, hvorfor at 
besparelsen først vil opnås fuldt ud i 2021.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Reduktion af buslinje 383:
For at forslaget kan gennemføres, kræver det at Fredensborg Kommune også godkender 
reduktionerne, da bussen kører igennem Fredensborg Kommune.

Reduktion af buslinje 381:
For at forslaget kan gennemføres, kræver det at Allerød Kommune også godkender 
reduktionerne, da bussen kører igennem Allerød Kommune.

Busfremkommelighed for 375R:
For at prioritere busserne i signalanlæggene på Rungstedvej, er der behov for nye 
styreskabe i signalanlæggene, da de eksisterende ikke kan anvendes. Det kræver derfor 
en investering til at udskifte styreskabene.
Region Hovedstaden går med spareplaner for trafikbestilling 2021 for deres busser, og 
linje 375R kan være i spil i forhold til besparelserne.

Konsekvenser for borgerne:
Reduktion af buslinje 383:
Borgerne vil opleve et markant serviceforringelse af den kollektive trafik. Linje 383 er 
Hørsholm Kommunes lokale busrute, der primært kører i kommunen. 

Reduktion af buslinje 381:
Borgerne vil opleve et markant serviceforringelse af den kollektive trafik. 

Busfremkommelighed for buslinje 375R:
Passagererne vil opleve at de kommer hurtigere frem, da bussen ikke skal stoppe ved 
alle stoppesteder, og bussen vil blive prioriteret i signalanlægget, så grøntiden bliver 
forlænget, hvis bussen nærmer sig signalanlægget. 
På Rungsted Kyst station vil passagererne dog opleve en forringelse, da de vil blive sat 
af på østsiden fremfor vestsiden, og da størstedelen skal mod København, skal de over 
gangbroen for at komme til den rigtige perron. 

Konsekvenser for personale:
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Forslaget kan indebære en øget mængde borgerhenvendelse om forringelser af den 
kollektive trafik. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -200.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000
Investering 450.000 0 0 0
Netto reduktion 250.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Reduktion af budget til Rottebekæmpelse (forudsat 
finansiering via brugerbetalt gebyr)

Politikområde:
12 Miljø

Nr.: 
MPU 13

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Der er kommet en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. 
Bekendtgørelsen betyder, at kommunens forpligtigelser øges yderligere. Udgifterne til 
rottebekæmpelse er markant højere end hidtil og skyldes hovedsageligt, at ændringer i 
lovgivningen stiller større krav. De nye opgaver drejer sig bl.a. om 

 Ændringer i tilsynspligt 
 Opsætning af rottespærrer i private institutioner og fremadrettet 

service/vedligeholdelse
 Udbud af kommunal rottebekæmpelse, da nuværende kontrakt er forældet og 

ikke lever op til gældende lovkrav. 
 Øget administration på rotteområdet ift. implementering af lovkrav samt en 

stigning i antallet af rotteanmeldelser. 

Miljø- og Planlægningsudvalgets godkendte d. 14. marts 2019 administrationens forslag 
om, at der fremadrettet arbejdes med brugerfinansieret rottebekæmpelse, hvilket 
betyder, at tiltaget er budgetneutralt. Den samlede udgift der skal finansieres via 
gebyret forventes at udgøre 2.348.200 kr. i 2020 og 2.110.00 kr. de efterfølgende år. I 
dag er opgaven kun skattefinansieret i Hørsholm og 3 andre af landets 98 kommuner, og 
følger ikke Hørsholm Kommunes normale princip om størst mulig grad af brugerbetaling. 
Der opnås en nettobesparelse på 261.100 kr. årligt, svarende til det eksisterende 
budget, såfremt man indfører en 100 % gebyrfinansiering.  

Gebyret dækker udgifter til:
 den praktiske bekæmpelse
 de tilknyttede administrative opgaver 
 gennemførelse af generelle forebyggende tiltag 
 opsætning og servicering af rottespærrer

I 2020 er der desuden en række engangsudgifter, som bortfalder fra 2021 og frem, der 
er fx tale om udbud af rottebekæmpelsesopgaven og anskaffelse samt opsætning af 
rottespærrer.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Rottebekæmpelsen skal hvile i sig selv, og et eventuelt over- eller underskud indregnes i 
rottegebyret det efterfølgende år.
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Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af 
ejendomsværdien i forhold til de forventede omkostninger i budgetåret. Gebyret 
fastsættes efter ”hvile i sig selv” princippet, dvs. at indtægter og udgifter skal balancere 
set over en periode. I 2020 fastsættes gebyret til 0,0654 ‰. Det svarer til at en 
grundejer skal betale ca. 65,40 kr. pr. million kr. i ejendomsværdi.

Konsekvenser for borgerne:
Borgerne og institutioner vil opleve et øget serviceniveau ift. rottebekæmpelse i 
kommunen, idet der vil opfølgende besøg, som kan skabe den fornødne tryghed om, at 
der sker en rottebekæmpelse. Der vil være et øget administrativt fokus på området, og 
der skal også følges op på de private rottebekæmpere, jfr. lovgivningen.

Rottegebyret dækker dog ikke grundejeres egne udgifter til udbedringer af defekte 
kloakker, skader forårsaget af rotter og diverse rottesikring.

Udgifterne ifm. rottebekæmpelse og- forebyggelse betales fremadrettet som et gebyr, 
som i 2020 vil fremgår af ejendomsskattebilletten. Det er uvist hvordan opkrævningen 
for 2021 skal håndteres, idet opkrævning af grundskyld overgår til SKAT fra 2021, jfr. 
Regeringens boligpakke. Det forventes at kommunen kan fortsætte med at anvende 
eksisterende opkrævningssystem. 

Konsekvenser for personale:
Øget behov for personale svarende til 1 årsværk, der dækkes via gebyret.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -261.100 -261.100 -261.100 -261.100
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -261.100 -261.100 -261.100 -261.100
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Forslag til driftsønske

Titel: 
Klimaforebyggelse i det geografiske område

Politikområde:
12 Miljø

Nr.: 
MPU 1

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Den 27.8.2018 vedtog Kommunalbestyrelsen et nyt og mere ambitiøst CO2-
reduktionsmål på 40 % i 2030 i forbindelse med kommunens frivillige engagement i den 
internationale sammenslutning Global Covenant of Mayors for Climate and Energy. 

Ser man på de samlede CO2-udslip i kommunens geografiske område, stammer 59 % fra 
energisektoren (varme- og elforbrug). Indsatser inden for dette område er derfor 
centralt i det klimaforebyggende arbejde, hvor samtidige indsatser indenfor både 
effektivt energiforbrug og omlægning til fossilfri opvarmning er centralt for at opnå CO2-
reduktionsmålet. 
Eksempler på tiltag fra Indsatskatalog 2020-2030 fremlagt for Miljø- og 
Planlægningsudvalget den 22.11.2018:

 Energitjek til kommunens borgere 
 Borgerarrangementer om klimavenlige opvarmningskilder og energirenovering
 Analysearbejde i relation til energiplanlægning 
 Netværksmøder for etageboliger om klima, miljø og ressourcer
 LED-kampagne for virksomheder

Foreslåede budget vil bevirke, at administrationen kan foretage en fortsat udmøntning af 
klimaforebyggende indsatser i det geografiske område og sikre retning mod kommunens 
reduktionsmål. Gennemførelsen af tiltag tilrettelægges efter de mest reduktionseffektive 
og økonomisk fordelagtige gevinster. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Midler fra budgetaftale 2017-2020 er udmøntet i igangværende projekter, og der er fra 
2020 behov for tilførsel af nye midler til fortsat drift af eksisterende og igangsættelse af 
nye tiltag for at fortsætte det klimaforebyggende arbejde. 

Konsekvenser for borgerne:
Borgere og erhverv vil opleve en serviceforøgelse, når kommunen aktivt støtter og 
guider dem i den grønne omstilling, så de kan foretage klimavenlige valg. Det vil være til 
glæde for byens borgere og erhverv, at bo i en kommune, som aktivt deltager i den 
grønne dagsorden og igangsætter tiltag, der afhjælper klimaforandringer. 

Konsekvenser for personale:
Der er ingen konsekvenser. 
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Driftsønske 300.000 300.000 300.000 300.000
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Forslag til driftsønske

Titel: 
Kystbeskyttelse - myndighedsbehandling

Politikområde:
12 Miljø

Nr.: 
MPU 2

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Den 1. september 2018 overtog kommunerne kompetencen i sager om kystbeskyttelse 
på land og søterritoriet. Kompetencen har hidtil ligget i Kystdirektoratet. 
Kommunalbestyrelsen har foruden ansvaret for behandling af ansøgninger om tilladelse 
til kystbeskyttelse, også mulighed for at bestemme, at der ved en kyst skal udføres 
anlæg, eller træffes andre foranstaltninger, til beskyttelse af flere ejendomme mod 
oversvømmelse eller erosion fra havet.

Kystdirektoratet har i forbindelse med overdragelse af kompetencen fremsendt flere 
åbne sager vedrørende ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse. Ansøgningerne skal 
vurderes i forhold til en række forskellige hensyn, fastsat ved lov om kystbeskyttelse, 
bl.a. behov for kystbeskyttelse, kystbeskyttelsesforanstaltninger, rekreativ udnyttelse af 
kysten mv. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Miljø- og planlægningsudvalget har igangsat udarbejdelse af en sammenhængende 
kyststrategi, som vil danne grundlag for en ensartet administration af enkeltsager om 
kystbeskyttelse, og desuden fastlægge kommunens vision og retningslinjer. Denne 
strategi forventes færdig i efteråret, hvorefter grundejere har en forventning om at få 
myndighedsbehandlet deres ansøgninger.

Konsekvenser for borgerne:
Grundejere langs kysten kan få behandlet ansøgninger om kystbeskyttelse, som kan 
forhindre oversvømmelser, sikre ejendomme mod erosion og bevare kystens rekreative 
værdier.
Konsekvenser for personale:
Der skal opnormeres med en 0,5 årsværk.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Driftsønske 300.000 300.000 300.000 300.000
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Forslag til driftsønske

Titel: 
Mere biodiversitet i grønne områder

Politikområde:
12 Miljø

Nr.: 
MPU 3

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Mere biodiversitet i kommunen kan opnås på forskellig måde. I nedenstående tager vi 
udgangspunkt i to metoder:

- Biodiversitetsstrategi
- Plejeindsats i konkrete grønne områder og §3 områder

Biodiversitetsstrategi
Formålet med en biodiversitetsstrategi er at beskrive nogle af de mange muligheder og 
metoder, som kan tages i brug, for at give naturen den plads og de gode livsbetingelser, 
som den har brug for, for at øge biodiversiteten og sikre formidling og rige 
naturoplevelser for kommunens borgere. Med en biodiversitetsstrategi kan indsatserne 
for naturformidling til borgere, forbedring af levesteder for specifikke arter og drift af 
kommunens øvrige grønne områder sammentænkes og prioriteres i forhold til fremtidige 
tiltag. 
     Biodiversitetsstrategien kan desuden være med til at forankre FNs verdensmål i 
arbejdet med biodiversitet og visse steder sikre samspillet med andre aktuelle indsatser i 
kommunen som f.eks. klimatilpasning og aktive ældre. Verdensmål der kan bringes 
særligt i spil i biodiversitetssammenhæng er: Verdensmål 15 Livet på land og 
verdensmål 14 Livet i havet.

Plejeindsats i konkrete grønne områder
Der er udarbejdet plejeplaner for: 

 Bolbroengen,
 Folehave Overdrev med Krebseklosøen,
 Søen på friarealet ved Kirstineparken ud mod Nattergalevej,
 Den fredede ådal ved Usserød Å 
 Strandengen ved Mikkelborg

Plejeplanerne sikrer en langsigtet pleje, hvor områdernes biologiske, landskabelige og 
rekreative værdier sikres. Plejeindsatsen er minimeret pga. af tidligere besparelser, 
hvilket har medført en nedprioritering af tilstanden generelt for de 5 naturområder, 
herunder nedprioritering af levevilkår for fauna og dyr.
Alle områderne bærer nu præg af den nedprioriterede vedligeholdelse. Dette viser sig 
ved, at artsdiversiteten falder og områdernes næringsindhold stiger. De arter der bliver 
dominerende ved tilgroning er de arter der vokser hurtigst f.eks. brændenælde, 
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skvalderkål og hundegræs. Denne situation kan ændres, hvis det er muligt at udføre den 
plejeindsats, som områderne kræver for at bevare og værne om denne særlige natur.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen

Konsekvenser for borgerne:
Skabe mere biodiversitet i naturen. 
Skabe en øget bevidsthed og viden om værdien af natur og den biologiske 
mangfoldighed blandt kommunens borgere. 

Konsekvenser for personale:
Ændret arbejdsgange, da lokaliteterne skal plejes på en anderledes måde.
For materielgårdens personel vil drift af nye lokaliteter kræve en opkvalificering af 
kompetencer og indkøb af evt. special maskiner/værktøj. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Driftsønske 700.000 500.000 500.000 500.000
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Forslag til driftsønske

Titel: 
Badevandsundersøgelse syd for Rungsted Havn

Politikområde:
12 Miljø

Nr.: 
MPU 4

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Der findes spor af afføring i badevandet syd for Rungsted Badestrand. Det er stadig ikke 
lykkedes at identificere kilden eller kilderne til forurening, men det vurderes, at den 
mest sandsynlige kilde er en fejlkobling, hvor spildevand ledes direkte ud i en 
regnvandsledning eller et vandløb. I 2019 snævres antallet af potentielle kilder ind, men 
for at finde den eller de specifikke kilder, skal der gennemføres undersøgelser på privat 
grund på den ledning, hvor forureningen identificeres. Det mest oplagte er, at der spores 
fra private kloakker til udløb i regnvandskloak eller vandløb. Hvis analysen i 2019 viser, 
at det er et tilsvarende tiltag, der er den rette til at stoppe forureningen vil midlerne 
anvendes til dette formål i stedet. 
Det kan ikke garanteres, at forureningen af vandet derved forsvinder, idet der kan være 
flere kilder.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Det er en forudsætning at de mulige kilder indsnævres i 2019, da midlerne ellers ikke er 
tilstrækkelige.

Konsekvenser for borgerne:
Målet er at der er rent badevand – også syd for Rungsted Havn

Konsekvenser for personale:

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Driftsønske 250.000 0 0 0
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Trafikplan/Mobilitetsplan

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 1

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Forslaget omfatter udarbejdelse af en samlet trafikplan (eller mobilitetsplan) for hele 
kommunen. Planen skal samle alle relevante emner på området og præsentere 
fremtidens trafik i Hørsholm Kommune.  

Det kan blandt andet ske ved en gennemgang af udvalgte geografisk fokusområder, 
strækninger eller byrum, hvor der, eksempelvis grundet øget trafik eller ændret 
anvendelse, er behov for tilpasninger eller nyanlæg. Det kan være Usserød Kongevej, PH 
Park, Bymidten, Rungsted Havn, Kokkedal Station eller Rungsted Kyst Station.

Den skal gøre status for og udstikke mål for sikkerhed og tryghed for både bilister, 
cyklister og fodgængere, cyklismen generelt, skoletransport, fritidstransport, aktive 
seniorer i trafikken, trængsel og fremkommelighed, hastigheder, kollektiv transport, 
ulykkesstatistik, tilpasning af vejnettet til fremtidens behov samt mere effektiv 
udnyttelse af den eksisterende infrastruktur.

Planen skal inddrage input fra borgerne i Hørsholm.

Se eksempel fra Odense Kommune: 
https://www.odense.dk/temp/SBSYS/Dagsordener/By-_og_Kulturudvalge(2017)/02-05-
2017/Dagsorden(ID306)/Bilag/Punkt_5_Bilag_1_UDKAST_170425_Handlingsplan_for_M
obilitet_og_Byrum.pdf
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen 

Konsekvenser for borgerne:
Planen vil være med til at sikre fortsat og fornyet fokus på området samt tilpasning til 
fremtidens trafikale behov.

Konsekvenser for personale:
Ingen.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Anlægsønske 500.000 0 0 0
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Ny motionsspiral eller lignende i Rungsted Hegn 

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.:
MPU 2

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Motionsspiralen i Rungsted Hegn er primo april 2019 fjernet, da træets levetid efter 10 
år var forbi, og det ikke længere var ansvarligt at anvende den. 

I vinteren 2019 er der gennemført en lynundersøgelse blandt borgerne, der undersøgte, 
hvad der skulle til, for at de ville bruge skoven mere. Undersøgelsen blev gennemført på 
facebook, instagram og mail, og der blev yderligere gjort reklame via horsholm.dk og 
skolernes forældreintra. Der indkom i alt 120 gode forslag. Alle indkomne forslag er 
behandlet og analyseret, og det foreslås på den baggrund, at der etableres to nye 
bynære friluftsfaciliteter i Rungsted Hegn og Folehave Skov:

1. Nyt samlingssted hvor motionsspiralen lå (til børnehaveudflugter, fødselsdage, 
legeaftaler, picnicture mv.): overdækket madpakkehus, borde/bænke, bålplads 
og naturlegeredskaber til mindre børn. 

2. Stort shelter til 25 personer inkl. bålplads på ny lokalitet foreslået af 
Naturstyrelsen. Kan bruges af grupper så som unge, skoleklasser eller spejdere.

Naturstyrelsen stiller areal og ekspertise til rådighed og varetager den nødvendige 
skovrydning.

Drift
Driften af begge områder omfatter i udgangspunktet, at pladserne skal tilses for affald 
en gang om ugen i spidsbelastningsperioden og hver 3. uge resten af året. Herudover 
skal shelter, borde, bænke mv. renses med en højtryksrenser 1-2 gange om året. Der 
opsættes ikke affaldsbeholdere, men brugerne nudges kraftigt gennem skiltning til at 
tage eget skrald med.

Der er søgt tilskud til projekterne gennem Udlodningsmidler til Friluftsliv med frist ultimo 
maj 2019.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
At Naturstyrelsen fortsat er positive.
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Konsekvenser for borgerne:
Bedre muligheder for friluftsliv i skoven, længere ophold i skoven, overnatning i skoven, 
socialt samvær mv., bedre folkesundhed, mv.

Konsekvenser for personale:
Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Anlægsønske 400.000 0 0 0

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Afledt drift 20.000 20.000 20.000 20.000
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Ombygning af p-plads, Stadionalle 

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 3

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Tilkørselsforholdene til parkeringspladsen ved svømmehallen og den nye skøjtehal er 
ikke hensigtsmæssige i dag. Busser og større køretøjer kan ikke komme rundt på 
pladsen, og må i nogle tilfælde bakke for at manøvrere rundt på p-pladsen, hvilket ikke 
er trafiksikkert. Det er et derfor et problem, når der bl.a. kommer spillerbusser, tv-
sendevogne og lignende. 

Ombygningen af parkeringspladsen vil medføre, at man kører ind i den nordlige ende ad 
en rampe, mens den nuværende udkørsel bevares og der etableres en udkørsel i den 
sydlige ende af parkeringspladsen. På den måde opnår man den bedste afvikling af 
trafikken på parkeringspladsen på en forsvarlig og trafiksikker måde. 

Der bliver lavet en midlertidig rampe i sommeren 2019 i den nordlige ende, finansieret 
af eksisterende midler.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen

Konsekvenser for borgerne:
Der bliver langt bedre adgangsforhold og bedre trafikafvikling inde på selve 
parkeringspladsen. Farlige situationer med bakkende busser og lastbiler minimeres.

Konsekvenser for personale:
Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Anlægsønske 0 0 0 4.000.000
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Lange Müllers Alle – udskiftning af træer og renovering 
af fortove

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 4

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Asketræerne på Lange Müllers Allé blev for nogle år siden angrebet af Asketoptørre, der 
er en svampesygdom. For at imødegå sikkerhedsrisikoen for nedfaldne grene blev det 
planlagt at udskifte træerne. Imidlertid stabiliserede træerne sig og de er nu atter i god 
vækst.

Udskiftningen blev udskudt og har ikke længere baggrund i træernes sundhed. Træernes 
rodvækst skubber til fortovsfliserne, der ligger ujævnt ud for de enkelte træer. Der er 
igennem årene blevet udført en del reparationer af fortovet, men en egentlig opretning 
af fliserne kan ikke ske uden at træernes sundhed igen ødelægges. 
 
Der blev i 2018 afholdt en borgerdialog på stedet i form at åbent telt, hvor områdets 
beboere kunne høre om træerne og komme med input. Der var en bred enighed om, at 
gaden skal have træer, men også en bred utilfredshed over fortovets tilstand. 

Projektet bør derfor omfatte både udskiftning af træer og renovering af fortovet.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen

Konsekvenser for borgerne:
Mere jævne fortove og et pænere udtryk

Konsekvenser for personale:
Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Anlægsønske 0 0 1.000.000 0

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Afledt drift 0 0 0 15.000
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Renovering af 2 stitunneller (Hørsholm Kongevej og 
Ørbæksvej)

Politikområde: 
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 5

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Stitunnel under Hørsholm Kongevej
Overside af konstruktionen renoveres for at forlænge levetiden. Arbejdet inkluderer 
udskiftning af asfalt og fugtisoleringen på brodækket og etablering af nye kantbjælker 
inkl. broautoværn. 
Prisen for dette arbejde inkl. rådgiver honorar forventes at beløbe sig til ca. 2.500.000 
kr. ekskl. moms.

Stitunnel under Ørbæksvej
Overside af konstruktionen renoveres for at forlænge levetiden. Arbejdet inkluderer 
udskiftning af asfalt og fugtisoleringen på brodækket. 
Prisen for dette arbejde inkl. rådgiver honorar forventes at beløbe sig til ca. 1.200.000 
kr. ekskl. moms. 

Renovering af disse 2 stitunneller vil ikke betyde øgede driftsomkostninger. Den 
forlængede levetid vil til gengæld betyde, at anlæg af nye stitunneller udskydes i 20-30 
år.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen

Konsekvenser for borgerne:
Der vil være nogle trafikale gener mens renoveringen pågår. Disse gener vil dog være 
minimale i forhold hvis der var tale om anlæg af nye stitunneller.

Konsekvenser for personale:
Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Anlægsønske 3.700.000 0 0 0



30

Forslag til anlægsønske

Titel: 
Vejbelysning, nye tændskabe, målere og 
fjernstyringsenheder

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.:
MPU 6

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Ny lovgivning kræver, at der etableres elmålere på vejbelysningsanlæg, så elforbruget 
senest ved udgangen af 2020 kan afregnes efter målt strømforbrug.

Vejbelysningsanlægget har 103 tændskabe, hvor der som udgangspunkt skal opsættes 
målere. Ved udskiftning af tændskabe med plads til elmålere, kan anlægget ombygges 
og dermed skønsmæssigt reducere antallet af tændskabe til ca. 75. Tilsvarende 
reduceres behovet for elmålere med ca. 28, og dermed færre driftsudgifter og udgifter til 
målerabonnement. Anlægsomkostningerne udgør ca. 20.000 kr. pr. tændskab og 
omkostningerne til ombygning af anlægget vurderes til ca. 300.000 kr.  

Som følge af kravet om elmålere på vejbelysningsanlægget vil der årligt være afledt 
udgift til abonnement til Radius og administrationsomkostninger på anslået 1.000 kr. pr 
måler, svarende til en årligt afledt drift på 75.000 kr. ved 75 målere.

Nye tændskabe: 1.500.000 kr. kan lånefinansieres. Ombygning af anlægget 300.000 kr. 
kan ikke lånefinansieres.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Styringsudstyr kan lånefinansieres 

Konsekvenser for borgerne:
Færre skabe i bybilledet

Konsekvenser for personale:
Ingen.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Anlægsønske 1.800.000 0 0 0

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Afledt drift 75.000 75.000 75.000 75.000
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte 
master

Politikområde:
11 Veje og grønne 
områder

Nr.: 
MPU 7

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Et direktiv fra EU indebærer, at det ikke længere er tilladt at markedsføre 
kviksølvlyskilder og visse andre lyskilder. I ca. 20 % af anlægget, svarende til ca. 1.300 
armaturer er der i dag monteret lyskilder, som er udgået af produktion. 

Ved at renovere armaturerne til LED vil det sikre en stabil drift og der vil fremover kunne 
opnås besparelser på elforbruget til vejbelysningen og samtidig reducere Co2 forbruget. 
Årlig udgift 1.500.000 kr. som kan lånefinansieres

Afledt driftsbesparelse på ca. 400.000 kr. hvis LED belysningen dæmpes 50 % om 
natten i 8 timer. Den afledte driftsbesparelse kan anvendes til yderligere udskiftning til 
LED.

Ca. 350 vejbelysningsmaster er mere end 40 år gamle og er ved at være så rustne og 
svækkede, at de skal skiftes. Det vil være samtidig være naturligt at skifte en del af de 
master, hvor der skal foretages udskiftning af armaturer til LED. 

Udskiftning af armaturer: 1.500.000 kr. årligt kan lånefinansieres. Udskiftning af 
nedslidte master: 500.000 kr. årligt kan ikke lånefinansieres
Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:
Reducere udgifterne og CO2 forbruget.
Konsekvenser for personale:
Ingen.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Anlægsønske 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000



Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget 2020-2023 Samlet oversigt 

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser
Korrigeret

2019
Basis 2020 Basis 2021 Basis 2022 Basis 2023 Afledt drift

11 Veje og grønne områder oprindeligt budget 4.748.300 34.882.000 25.388.300 12.567.800 13.042.800
Administrationens forslag til korrigeret budget inkl. udmøntning af
anlægsramme 4.748.300 24.531.700 25.032.900 16.924.100 19.392.200
Budgetkorrektion efter Adm. forslag til korrigeret budget 0 -10.350.300 -355.400 4.356.300 6.349.400

Anlægsprojekter som ønskes uændret 4.748.300 12.131.700 13.019.900 5.207.600 3.807.600
020120 Badebroer 0 0 302.300 0
054010 Kystsikring 784.400 1.490.000 7.710.000 0
223133 Vejbelægninger slidlag 3.507.600 3.507.600 3.507.600 3.507.600 3.507.600
223165 Pulje til gennmførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 2014,
Budgetaftale 2015-2018 456.300 414.200 0 0 0
222104 Forlængelse af planlagt cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på
Sjælsmarksvej 900.000 0 0
222181 Sjælsølund cykelsti 0 3.977.000 0 0
223107 Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler 499.600 0 0
223121 Supplerende trafiksanering i område A (Agiltevej, Grønnegade,
Stampevej m.fl.) 0 150.000 0 0
223125 Tiltag til forbedring af trafikafvikling på Usserød Kongevej 0 350.000 1.200.000 1.400.000
223127 Pulje til trafiksikkerhedstiltag budgetaftale 2019-2022 0 300.000 300.000 300.000 300.000
223131 Kokkedal skov, anlægsarbejder i forbindelse med driftsplanen f.eks.
anlæg af stier, træplantning m.m. 0 106.000 0 0
373122 Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen 0 437.300 0 0 0

Anlægsprojekter som foreslås udskudt - forslag til korrigeret budget 0 10.013.000 8.716.500 10.032.300
Nuværende anlægsbudget 20.045.300 8.716.500 0 0
Forslag til korrektioner -20.045.300 1.296.500 592.000 10.032.300
020125 Trappebadebro 0 139.800 192.000 0 0
020125 Trappebadebro 0 -139.800 -52.200 192.000 0
222106 Cykelstier 0 1.000.000 0 0 0
222106 Cykelstier -1.000.000 1.000.000 0 0
222705 Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken 0 819.500 0 0 0
222705 Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken -819.500 819.500 0 0
223126 Flere overdækkede cykelparkeringspladser 0 400.000 400.000 0 0
223126 Flere overdækkede cykelparkeringspladser -400.000 0 400.000 0
223130 Forundersøgelse af en cykelsti på Agiltevej 0 250.000 0 0 0
223130 Forundersøgelse af en cykelsti på Agiltevej -250.000 250.000 0 0
223162 Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape 0 1.840.700 0 0 0
223162 Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape -1.840.700 1.840.700 0 0
223168 Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej 731.600 5.000.000 8.124.500 0 0
223168 Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej -5.000.000 -3.124.500 8.124.500
223201 To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej 0 563.000 0 0 0
223201 To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej -563.000 563.000 0 0
223206 Køb af vejbelysning 0 10.032.300 0 0 0
223206 Køb af vejbelysning -10.032.300 0 0 10.032.300

Forslag til korrigeret budget - udmøntning af anlægsrammen 12.400.000 2.000.000 3.000.000 5.552.300
Forslag til korrektioner, svarende til en netto udgift på 852.700 kr. 12.400.000 -901.900 -3.785.200 -3.307.900
222101 Anlægsramme oprindeligt rådighedsbeløb 0 0 2.901.900 6.785.200 8.860.200
222101 Anlægsramme rest - ikke disponeret 3.552.300
1. Trafikplan/Mobilitetsplan 500.000
2. Bynære friluftsfaciliteter i Rungsted Hegn og Folehave skov (Ny motionsspiral
eller lign. i Rungsted Hegn) 400.000 20.000
3. Ombygning af p-plads, Stadionalle (ny asfalt, afmærkning, beplantning,
belysning 4.000.000 0 0 0 0
4. Lange Müllers Alle - udskiftning af træer og renovering af fortove 0 0 1.000.000 0 15.000
5. Renovering af 2 stitunneller (Hørsholm Kongevej og  Ørbæksvej 3.700.000 0 0 0 0
6. Vejbelysning, nye tændskabe, målere og fjernstyringsenheder * 1.800.000 0 0 0 75.000
7. Vejbelysning, udskiftning af armaturer * og nedslidte master 500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

* kan lånefinansieres

12 Miljø 300.000 499.200 400.000 400.000 546.000 0
071030 Oprensning af søer 300.000 499.200 400.000 400.000 546.000



Budget 2020-2023

Børne- og Skoleudvalget

Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2020 2023
BSU 1 30 Fastholde 3% besparelse fra 2019 fremadrettet -1.961.000 -1.961.000 -1.961.000 -1.961.000

BSU 1a 30
Ændre fordelingen af antal pædagoger/pædagogmedhjælpere (OBS: Det største beløb af tre
alternativer)

BSU 1b 30 Reducere i dagplejen
BSU 2 30 Mindske og ensrette åbningstiden i dagtilbud -1.106.000 -1.106.000 -1.106.000 -1.106.000
BSU 3 31 Fastholde 3% besparelse fra 2019 fremadrettet -4.700.000 -4.700.000 -4.700.000 -4.700.000

BSU 3a 31 Sammenlægge SFO for 4.-6. klasse på én skole (fra fire til én SFO)
BSU 3b 31 Sammenlægge SFO for 4.-6. klasse på to skoler (fra fire til to SFO'er)

BSU 3c 31
Hæve antallet af børn pr. medarbejdere i SFO 0.-3. klasse (OBS: Det største beløb af fem
alternativer)

BSU 3d 31
Hæve antallet af børn pr. medarbejdere i SFO 4.-6. klasse (OBS: Det største beløb af seks
alternativer)

BSU 3e 31 Mindske timer til PædagogiskeLæringsCentre (PLC)
BSU 3f 31 Rulle vikarmidler tilbage
BSU 3g 31 Reducere puljetimer generelt (OBS: Det største beløb af fire alternativer)
BSU 4 31 Fjerne tilskud til særligt samarbejde med Musikskolen -155.000 -155.000 -155.000 -155.000
BSU 5 31 Omlægge svømmeundervisning -116.000 -279.000 -279.000 -279.000
BSU 6 31 Reducere åbningstiden i klubben i Ungdomsskolen -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
BSU 7 31 Reducere midler til specialundervisning -1.275.000 -1.275.000 -1.275.000 -1.275.000
BSU 8 31 Reduktion på ledelsesområdet -2.050.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000
BSU 9 34 Serviceniveau og effektivisering af familiebehandlerteamet -160.000 -160.000 -160.000 -160.000

BSU 10 34 Serviceforringelser og effektiviseringer på det udsatte børne- og ungeområde -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000

BSU 11 34
Servicereduktion i Sprog og motorikteamet, dvs. fysioterapeuter, logopæder (talepædagoger)
og sprogpædagoger -147.000 -147.000 -147.000 -147.000

I alt -13.920.000 -14.433.000 -14.433.000 -14.433.000

Forslag til driftsønsker
Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2020 2023

BSU 1 30 Genindførelse af tilskud til pasning af egne børn 750.000 750.000 750.000 750.000
BSU2 31 Etablering og drift af Videns- og Kompetencecenter Hørsholm 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000

I alt 1.765.000 1.765.000 1.765.000 1.765.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Fastholde besparelse fra 2019 fremadrettet

Politikområde:
30 Dagtilbud

Nr.: 
BSU 1

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
65,3 mio. kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Stigende udgifter på det specialiserede børne- og voksenområde samt ændrede 
beregningsmetoder i forbindelse med medfinansiering af sundhedsydelser, har bevirket 
et stort pres på Hørsholm Kommunens økonomi.

Direktionen har derfor gennemført en genopretningsplan, som indebærer en hård 
økonomisk opbremsning. Genopretningsplanen består af flere forskellige elementer 
herunder en generel 3% besparelse på alle lønbærende konti i 2019.

Besparelsen har i 2019 været udmøntet konkret indenfor mindre anvendelse af 
kvalitetsmidler, ingen genbesættelse af vakante stillinger og generel tilbageholdenhed i 
forbrug. For at skabe det nødvendige økonomiske råderum i den kommende 
budgetperiode anbefaler administrationen at fastholde 3% besparelsen fra 2019 
fremadrettet. Dvs. at 3% besparelsen på alle lønbærende konti i de borgernære tilbud 
gøres permanent.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen da den forbrugsdæmpende effekt på 3% allerede er realiseret, som en del af den 
besluttede genopretningsplan for 2019.

Såfremt dette forslag realiseres er der sammenfald med følgende forslag:
- BSU 1a: Ændre fordelingen af antal pædagoger/pædagogmedhjælpere
- BSU 1b: Reducere i dagplejen

Dette forslag kan realiseres fra 1. januar 2020. 

Konsekvenser for borgerne:
Reduktionen kan betyde ændret service- og kvalitetsniveau.

Konsekvenser for personale:
Forslaget vil fastholde den gennemførte personalemæssig tilpasning dvs., fastholde 
færre ansatte og formentlig deraf følgende større opgavemængde/arbejdsbyrde for den 
enkelte ansatte.
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Konsekvenser for budget:
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -1.961.000 -1.961.000 -1.961.000 -1.961.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -1.961.000 -1.961.000 -1.961.000 -1.961.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Ændre fordelingen af antal 
pædagoger/pædagogmedhjælpere

Politikområde:
30 Dagtilbud

Nr.: 
BSU 1a

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
53,4 mio. kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
I Hørsholm Kommunes dagtilbud er den personalemæssige fordeling på 53% 
pædagogisk uddannet personale og 47% ikke-uddannet personale (hvilket er 
pædagogmedhjælpere, elever og medarbejdere med en kortere pædagogisk 
uddannelse). Det er muligt at reducere andelen af pædagogisk uddannet personale til 
50% i forhold til den nuværende fordeling, og de forskellige alternativer er oplistet i 
nedenstående:

Tabel. 1 Alternativ fremtidig personalemæssige fordeling i Hørsholm 
Kommunes dagtilbud
Alternativ Andel pædagoger Andel medhjælpere

1 52 % 48 %
2 51 % 49 %
3 50 % 50 %

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Det skal bemærkes, at den ovenstående personalemæssige fordeling er en 
ressourcemæssige tildelingsfaktor, og at det ikke er muligt præcist at afspejle den 
faktiske personalesammensætning i dagtilbuddene. Det skyldes flere forskellige faktorer 
f.eks. har det betydning, hvilken stillingssammensætning, der er i dagtilbuddet (om de 
ansatte er på fuld tid eller deltid) og de konkrete ansattes anciennitet.
For dagtilbuddene vil det derfor være at betragte som en rammebsparelse i 
udmøntningen.
Administrationen har undersøgt, hvad det betyder for kvaliteten i dagtilbud at reducere 
andelen af uddannet personale. Forskning peger på, at god kvalitet i dagtilbud har 
vidtrækkende betydning for børns læring og udvikling af kompetencer – og dermed for 
deres muligheder for at klare sig godt videre igennem uddannelsessystemet.
Det kræver ifølge forskningen nærværende voksne, der kan opstille relevante og 
konkrete læringsmål og løbende evaluere deres praksis. Personalets uddannelsesniveau 
udgør således en kvalitetsfaktor i sig selv. Det har positive, langsigtede effekter på børn, 
når personalet er uddannet til at skabe et læringsmiljø, der fremmer deres udvikling og 
læring.
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Når man ser på andelen af pædagogisk personale i dagtilbud, viser tal fra Danmarks 
Statistik 2018, at der er et stort spænd kommunerne imellem. Spændvidden er fra 41% 
til 67 %. I denne statistik placerer Hørsholm Kommune sig med den tredje laveste 
procentandel uddannet personale.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Såfremt dette forslag realiseres er der sammenfald med forslag:

- BSU 1: Fastholde besparelse fra 2019 og fremadrettet

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2020.

Konsekvenser for borgerne:
En reduktion af andelen af pædagogisk personale vurderes at forringe kvaliteten af det 
pædagogiske arbejde.
Borgerne vil derfor opleve en dårligere kvalitet i det pædagogiske arbejde i 
dagtilbuddene.

Konsekvenser for personale:
Pædagogisk uddannet personale vil blive konverteret til ikke-uddannet pædagogiske 
personale. Det vil være vanskeligere for dagtilbuddenes personale at indfri de skærpede 
faglige krav.

Konsekvenser for budget:

Alternativ 1

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -142.000 -142.000 -142.000 -142.000
Investering
Netto reduktion -142.000 -142.000 -142.000 -142.000

Alternativ 2

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -284.000 -284.000 -284.000 -284.000
Investering
Netto reduktion -284.000 -284.000 -284.000 -284.000

Alternativ 3
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Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -426.000 -426.000 -426.000 -426.000
Investering
Netto reduktion -426.000 -426.000 -426.000 -426.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Reducere i dagplejen

Politikområde:
30 Dagtilbud

Nr.: 
BSU 1b

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
3,8 mio. kr. 

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Administrationen foreslår, at kapaciteten pr. dagplejer ændres fra 3 til 4 børn, og at 
antallet af dagplejere hermed reduceres. 

Dagplejen er et kommunalt tilbud for børn mellem 0-3 år. I Hørsholm Kommune er der i 
maj 2019 tilknyttet 9 dagplejere og 19 børn i dagplejen. Den 1. august 2019 ansættes 
endnu en dagplejer, så der i alt er 10 dagplejere. Herudover er der tilknyttet en leder og 
en pædagogmedjælper til dagplejen. 

Med undtagelse af én dagplejer, har hver dagplejer en kapacitet på i alt 3 børn fastsat af 
en lokalaftale med FOA (jf. Lokalaftale om gæstebørn og turnusordning i dagplejen 
2017). Dagplejen har derfor på nuværende tidspunkt en samlet kapacitet på 26 børn og 
vil pr. 1. august 2019 have en samlet kapacitet på 29 børn.   

Dagplejerne dækker så vidt muligt hinandens børn i tilfælde af sygdom, ferie etc. 

Ifølge dagtilbudslovens § 22 stk. 2 (LBK nr 176 af 25/02/2019) kan der i den enkelte 
dagpleje modtages op til fem børn. Hvis den enkelte dagplejer udvider kapciteten fra de 
nuværende 3 børn til 4 børn vil det nuværende antal af børn kunne fordeles på færre 
dagplejere. På den måde kan der opnås en reduktion i det samlede udgiftsniveau. 

Med forslaget om at ændre kapaciteten fra 3 til 4 børn pr. dagplejer nærmer dagplejen 
sig den gældende normering i kommunens vuggestuer (4,65 børn pr. voksen). Det er 
administrationens vurdering, at normeringen for dagplejere bør være lavere for 
dagplejere end vuggestuer, eftersom dagplejere er alene om den pædagogiske opgave. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forslaget forudsætter, at lokalaftalen om antallet af børn i dagpleje opsiges. Opsigelsen 
kan ske med 3 måneders varsel til d. 1. i en måned (jf. Lokalaftale om gæstebørn og 
turnusordning i dagplejen 2017).

Forslaget vil forudsætte enten en overgang, hvor børn fra en enkelt dagplejer placeres 
hos én af de øvrige dagplejere eller i daginstitutioner med ledige pladser. 
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Såfremt dette forslag realiseres er der sammenfald med forslag:
- BSU 1: Fastholde besparelse fra 2019 fremadrettet

Forslaget kan realiseres fra 1. januar 2020. 

Konsekvenser for borgerne:
Forslaget vil kunne få konsekvenser for forældre og børn i dagpleje, der skal skifte til et 
andet tilbud, hvis dette bliver aktuelt.

Graden af kontakt mellem dagplejer og hver enkelt barn påvirkes, hvis der kommer et 
ekstra barn pr. dagplejer.
 
Konsekvenser for personale:
Forslaget vil få konsekvenser for de(n) dagplejer(e), der vil skulle modtage yderligere 
børn i forhold til den tid, der vil være afsat til hvert enkelt barn. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -440.000 -440.000 -440.000 -440.000
Investering
Netto reduktion -440.000 -440.000 -440.000 -440.000



8

Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Mindske og ensrette åbningstiden i dagtilbud

Politikområde:
30 Dagtilbud

Nr.: 
BSU 2

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
53,4 mio. kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Med dette forslag lægges op til at reducere og ensrette åbningstiden i dagtilbud. 

Alle dagtilbud tildeles et rammebudget til at dække tilbuddenes udgifter. I dette 
budgetteres med, at dagtilbudene har ressourcer til en åbningstid på 50 timer om ugen i 
49 uger om året. Det betyder, at dagtilbuddene tilsammen har mulighed for 
tilrettelægge med 500 åbningstimer ugentligt.

Den aktuelle åbningstid er imidlertid varierende i kommunens 10 dagtilbud, og fordeler 
sig på følgende måde:

Fire dagtilbud åbner kl. 6.30 (de øvrige åbner hhv. kl. 7.00 el. 7.15) og ét dagtilbud har 
åbent til kl. 17.30 (de øvrige lukker primært kl. 17.00). 

Det er kommunen, der fastsætter åbningstiden i dagtilbuddene. Der stilles ikke 
specifikke krav til åbningstiderne i dagtilbuddene i dagtilbudsloven. Dagtilbuddene skal 
dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder, og forældre skal have et reelt 
pasningstilbud på hverdage (jf. dagtilbudslovens § 4 LBK nr 176 af 25/02/2019)

Administrationen foreslår, at der reduceres i den samlede åbningstid for alle dagtilbud 
med 10 timer (500 timer til 490 timer). Denne besparelse kan opnås på følgende to 
måder: 

1) Reducere åbningstiden fra 50 til 49 timer for alle dagtilbud
Med forslaget lægges op til at reducere åbningstiderne i dagtilbud til 49 timer om ugen i 
49 uger om året. Det svarer til en åbningstid fra 7-17 (fredag 7-16). 

2) Reducere det samlede antal åbningstimer fra 500 timer til 490 timer og fastsætte 
specifikke åbningstider

Ugentlige åbningstimer Antal dagtilbud
Mere end 49 timer 4
Fra 49-51 timer 2
Mindre end 51 timer 4
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Med forslaget lægges op til at tildele kommunens dagtilbud forskellige åbningstider, der 
imødekommer forældres behov for fleksible pasningsmuligheder. 

Eksempelvis: 
4 dagtilbud med en ugentlig åbningstid på 46,5 timer

4 dagtilbud med en ugentlig åbningstid på 49 timer

2 dagtilbud med en ugentlig åbningstid på 54 timer

I alt åbningstimer for 10 dagtilbud på 490 timer pr. uge 

Ved begge scenarier opnås en samlet reduktion på 10 timer fordelt på 10 dagtilbud

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
At der foretages en personaletilpasning.

Forslaget kan realiseres fra 1. januar 2020. 

Konsekvenser for borgerne:
Borgerne vil opleve kortere åbningstid, hvilket kan belaste familieliv og arbejdsliv. 
Forældre vil opleve mindre fleksibilitet på grund af kortere åbningstid.

Konsekvenser for personale:
Forslaget kan medføre ændringer i personaletimer.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -1.106.000 -1.106.000 -1.106.000 -1.106.000
Investering
Netto reduktion -1.106.000 -1.106.000 -1.106.000 -1.106.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Fastholde 3% besparelse fra 2019 fremadrettet

Politikområde:
31 Skoler

Nr.: 
BSU 3

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
156,7 mio. kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Stigende udgifter på det specialiserede børne- og voksenområde samt ændrede 
beregningsmetoder i forbindelse med medfinansiering af sundhedsydelser, har bevirket 
et stort pres på Hørsholm Kommunens økonomi.

Direktionen har derfor gennemført en genopretningsplan, som indebærer en hård 
økonomisk opbremsning. Genopretningsplanen består af flere forskellige elementer 
herunder en generel 3% besparelse på alle lønbærende konti i 2019.

Besparelsen har i 2019 bl.a. udmøntet sig i generel tilbageholdenhed, ingen 
genbesættelse af vakante stillinger, begrænset brug af vikarer, aflysning af lejrskoler, 
samt reducering i antallet af medarbejdere.

For at skabe det nødvendige økonomiske råderum i den kommende budgetperiode 
anbefaler administrationen at fastholde 3% besparelsen fra 2019 fremadrettet. Dvs. at 
3% besparelsen på alle lønbærende konti i de borgernære tilbud gøres permanent.

Borgere har på budgetmøde gjort opmærksom på, at det, ift. at finde besparelser, er en 
mulighed at bevare denne som besparelse fremadrettet. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Den forbrugsdæmpende effekt på 3% er allerede realiseret, som en del af den 
besluttede genopretningsplan for 2019.

Såfremt dette forslag realiseres vil der være sammenfald med følgende forslag:
- BSU 3a: Sammenlægge SFO for 4.-6. klasse på én skole (fra fire til én SFO) 
- BSU 3b: Sammenlægge SFO for 4.-6. klasse på to skoler (fra fire til to SFO’er)
- BSU 3c: Hæve antallet af børn pr. medarbejdere i SFO 0.-3. klasse
- BSU 3d: Hæve antallet af børn pr. medarbejdere i SFO 4.-6. klasse
- BSU 3e: Mindske timer til Pædagogiske Lærings Centre (PLC)
- BSU 3f: Rulle vikarmidler tilbage
- BSU 3g: Reducere puljetimer generelt

Dette forslag kan realiseres 1. januar 2020.
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Konsekvenser for borgerne:
Reduktionen kan betyde ændret service- og kvalitetsniveau.

Konsekvenser for personale:
Forslaget vil fastholde den gennemførte personalemæssig tilpasning dvs., fastholde 
færre ansatte og formentlig deraf følgende større opgavemængde/arbejdsbyrde for den 
enkelte ansatte.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -4.700.000 -4.700.000 -4.700.000 -4.700.000
Investering
Netto reduktion -4.700.000 -4.700.000 -4.700.000 -4.700.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Sammenlægge SFO for 4.-6. klasse på én skole (fra fire 
til én SFO)

Politikområde:
31 Skoler

Nr.: 
BSU 3a

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
2,4 mio. kr 

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Administrationen foreslår med dette budgetreduktionsforslag at sammenlægge 
nuværende skolefritidsordninger (SFO) for 4.-6. klasse fra fire til et tilbud fra 1. august 
2020. 

En SFO er et fritidstilbud for børn, der er optaget i skolen eller har den alder, hvor de 
tidligst ville kunne optages i børnehaveklasse (jf. folkeskolelovens § 3 stk. 7). 

I Hørsholm Kommune er der et SFO-tilbud på alle fire folkeskoler for elever fra 0.-6. 
klasse. Skolerne har organiseret SFO-tilbuddene forskelligt, og det betyder, at tilbuddet 
er opdelt i to eller tre afdelinger efter klassetrin (f.eks. SFO for 0.-3. klasse og SFO for 
4.-6. klasse).   

Den nuværende månedlige takst for en SFO-plads for et barn i 4.-6. klasse er 905 kr. 

På nuværende tidspunkt i maj 2019 er 246 børn fra 4.-6. klasse indmeldt i en SFO. 
I tabellen nedenfor vises antal og andel børn fra 4.-6. klasse indmeldt i SFO i maj 2019 
fordelt på de respektive SFO’er og klassetrin. 

Tabel 1: Antal og andel børn fra 4.-6. klasse indmeldt i SFO (maj 2019)
 4. kl 5. kl. 6. kl. I alt
 Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Hørsholm Skole SFO 39 55% 34 45% 8 12% 81 38%
Rungsted Skole SFO 45 92% 8 18% 2 4% 55 40%
Usserød Skole SFO 42 72% 9 15% 2 3% 53 30%
Vallerødskolens SFO 40 63% 13 17% 4 4% 57 24%
I alt 166 69% 64 25% 16 6% 246 32%

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Tabellen ovenfor viser, at antallet og andelen af børn, der er indmeldt i SFO, falder fra 4. 
til 6. klassetrin – fra 69% af det samlede elevtal til 6% af det samlede elevtal. 
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Med henblik på at bevare den nuværende forældrebetaling på 905 kr. pr. måned pr. 
barn i 4.-6. klasse foreslår administrationen at sammenlægge SFO’er for 4.-6. klasse på 
én skole. 
 
Ved at videreføre den nuværende skolefritidsordning under folkeskoleloven, vil det 
betyde, at de nuværende fire SFO’er for 4.-6. klasse i stedet samles på én matrikel med 
opstart 1. august 2020. På den måde fastholdes det eksisterende fritidstilbud på færre 
matrikler, og det er muligt at opnå en besparelse på ledelse og eventuelt frigivelse af 
kapacitet og m2 til øvrige aktiviteter. 

Ifølge folkeskolelovens § 40, stk. 2 nr. 2 er det kommunalbestyrelsen, der har 
kompetence til at træffe beslutning om en evt. sammenlægning af SFO’er, efter der er 
indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Folkeskoleloven indeholder ikke regler om, at der skal være tilknyttet en 
skolefritidsordning til hver skole, men kommunen skal følge den generelle 
forsyningsforpligtelse, som følger af dagtilbudsloven. Forsyningsforpligtelsen betyder, at 
kommunen skal have det nødvendige antal pladser i fritids- og klubtilbud jf. 
dagtilbudsloven §4.   

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Besparelsen er beregnet ud fra den forudsætning, at alle børn fra 4.-6. klasse vil benytte 
SFO-tilbuddet. I tilfælde af at færre børn vælger at benytte fritidstilbuddet, vil den 
samlede besparelse forøges. 

Forslaget forudsætter:  
 en afklaring af, hvor SFO’en for 4.-6. klasse fysisk skal placeres
 en afklaring af organisering og ledelse
 at der indhentes udtalelser fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler 

Såfremt dette forslag realiseres vil der være sammenfald med følgende forslag:
- BSU 3: Fastholde besparelse fra 2019 fremadrettet 

Dette forslag kan realiseres 1. august 2020.

Det skal bemærkes, at dette forslag ikke kan realiseres ved valg af forslag 3b.

Konsekvenser for borgerne:
- nogle børn vil få længere transporttid i skiftet fra skole til fritidstilbud
- børn i 4.-6. klasse kan nemmere opbygge relationer på tværs af skoler
- der kan skabes et mellemtrins-miljø med aktiviteter målrettet aldersgruppen
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- der samles en medarbejdergruppe med specialiseret viden om aldersgruppen
- der skabes en ny kontekst for (nogle af) børnene med andre voksne 

Konsekvenser for personale:
Medarbejdere vil blive ansat på ændrede vilkår ift. arbejdstid. Der vil være en besparelse 
på tid til ledelse.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -143.500 -344.000 -344.000 -344.000
Investering
Netto reduktion -143.500 -344.000 -344.000 -344.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Sammenlægge SFO for 4.-6. klasse på to skoler (fra fire 
til to SFO’er)

Politikområde:
31 Skoler

Nr.: 
BSU 3b

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
2,4 mio. kr

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Administrationen foreslår med dette budgetreduktionsforslag at sammenlægge 
nuværende skolefritidsordninger (SFO) for 4.-6. klasse fra fire til to tilbud fra 1. august 
2020. 

En SFO er et fritidstilbud for børn, der er optaget i skolen eller har den alder, hvor de 
tidligst ville kunne optages i børnehaveklasse (jf. folkeskolelovens § 3 stk. 7). 

I Hørsholm Kommune er der et SFO-tilbud på alle fire folkeskoler for elever fra 0.-6. 
klasse. Skolerne har organiseret SFO-tilbuddene forskelligt, og det betyder, at tilbuddet 
er opdelt i to eller tre afdelinger efter klassetrin (f.eks. SFO for 0.-3. klasse og SFO for 
4.-6. klasse).   

Den nuværende månedlige takst for en SFO-plads for et barn i 4.-6. klasse er 905 kr. 

På nuværende tidspunkt i maj 2019 er 246 børn fra 4.-6. klasse indmeldt i en SFO. 
I tabellen nedenfor vises antal børn fra 4.-6. klasse indmeldt i SFO i maj 2019 fordelt på 
de respektive SFO’er og klassetrin. 

Tabel 1: Antal og andel børn fra 4.-6. klasse indmeldt i SFO (maj 2019)
 4. kl 5. kl. 6. kl. I alt
 Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Hørsholm Skole SFO 39 55% 34 45% 8 12% 81 38%
Rungsted Skole SFO 45 92% 8 18% 2 4% 55 40%
Usserød Skole SFO 42 72% 9 15% 2 3% 53 30%
Vallerødskolens SFO 40 63% 13 17% 4 4% 57 24%
I alt 166 69% 64 25% 16 6% 246 32%

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Tabellen ovenfor viser, at antallet og andelen af børn, der er indmeldt i SFO, falder fra 4. 
til 6. klassetrin – fra 69% af det samlede elevtal til 6% af det samlede elevtal. 
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Med henblik på at bevare den nuværende forældrebetaling på 905 kr. pr. måned pr. 
barn i 4.-6. klasse foreslår administrationen at sammenlægge SFO’er for 4.-6. klasse på 
to skoler. 
 
Ved at videreføre den nuværende skolefritidsordning under folkeskoleloven, vil det 
betyde, at de nuværende fire SFO’er for 4.-6. klasse i stedet samles på to matrikler og i 
to afdelinger med opstart 1. august 2020. På den måde fastholdes det eksisterende 
fritidstilbud på færre matrikler, og det er muligt at opnå en besparelse på ledelse og 
eventuelt frigivelse af kapacitet og m2 til øvrige aktiviteter. 

Ifølge folkeskolelovens § 40, stk. 2 nr. 2 er det kommunalbestyrelsen, der har 
kompetence til at træffe beslutning om en evt. sammenlægning af SFO’er, efter der er 
indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Folkeskoleloven indeholder ikke regler om, at der skal være tilknyttet en 
skolefritidsordning til hver skole, men kommunen skal følge den generelle 
forsyningsforpligtelse, som følger af dagtilbudsloven. Forsyningsforpligtelsen betyder, at 
kommunen skal have det nødvendige antal pladser i fritids- og klubtilbud jf. 
dagtilbudsloven §4.   

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Besparelsen er beregnet ud fra den forudsætning, at alle børn fra 4.-6. klasse vil benytte 
SFO-tilbuddet. I tilfælde af at færre børn vælger at benytte fritidstilbuddet, vil den 
samlede besparelse forøges. 

Forslaget forudsætter:  
 en afklaring af, hvor de to SFO’er for 4.-6. klasse fysisk skal placeres
 en afklaring af organisering og ledelse
 at der indhentes udtalelser fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler 

Såfremt dette forslag realiseres vil der være sammenfald med følgende forslag:
- BSU 3: Fastholde besparelse fra 2019 fremadrettet 

Dette forslag kan realiseres 1. august 2020.

Det skal bemærkes, at forslaget ikke kan realiseres ved valg af forslag 7a. 

Konsekvenser for borgerne:
- nogle børn vil få længere transporttid i skiftet fra skole til fritidstilbud
- børn i 4.-6. klasse kan nemmere opbygge relationer på tværs af skoler
- der kan skabes et mellemtrins-miljø med aktiviteter målrettet aldersgruppen
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- der samles en medarbejdergruppe med specialiseret viden om aldersgruppen
- der skabes en ny kontekst for (nogle af) børnene med andre voksne 

Konsekvenser for personale:
Medarbejdere vil blive ansat på ændrede vilkår ift. arbejdstid. Der vil være en besparelse 
på tid til ledelse.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -95.600 -229.600 -229.600 -229.600
Investering
Netto reduktion -95.600 -229.600 -229.600 -229.600
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Hæve antallet af børn pr. medarbejder i SFO 0.-3. 
klasse

Politikområde:
31 Skoler

Nr.: 
BSU 3c

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
18,5 mio. kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
En skolefritidsordning (SFO) er en del af folkeskolen, og derfor følger deres drift og 
indretning folkeskoleloven. Det er jf. folkeskoleloven kommunalbestyrelsens opgave at 
sørge for, at der er de nødvendige SFO-tilbud. Der er lovkrav om SFO-tilbud for 0.-3. 
klasse.

I Hørsholm Kommunes SFO for 0.-3. klasse er der på nuværende tidspunkt en normering 
på 14,75 børn pr. voksen. Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter antal børn pr. 
voksen i kommunens SFO-tilbud.

For at skabe det nødvendige økonomiske råderum i den kommende budgetperiode 
foreslår administrationen at ændre barn pr. voksen-faktoren, så antal børn pr. voksen 
øges eller besparelsen tilvejebringes ved en rammebesparelse på børnerammen. I 
nedenstående tabel vises, hvilken besparelse der opnås ved at ændre barn pr. voksen-
faktoren:

Tabel. 1, omkostningsreduktion ved
ændring af antallet af børn pr. voksen
Barn pr. voksen faktor Besparelse i kr.
14,75 Nuværende niveau
15,25 (+0,50) -606.800
15,75 (+1,00) -1.175.000
16,25 (+1,50) -1.708.300
Rammebesparelse på børnerammen Besparelse i kr. 
10 % -251.440
20 % -502.880

Kilde:Hørsholm Kommune, 
Center for Dagtilbud og Skole

Det skal bemærkes, at forældres tilvalg af fritidstilbud til deres børn er baseret på dels 
behovet for pasning samt takstniveau og dels på faktorer, der gør tilbuddet attraktivt for 
barnet f.eks. venskaber og aktiviteter mv. En reduktion af normeringen vurderes fagligt 
at forringe omfang og niveau af det pædagogiske arbejde i kommunens SFO-tilbud. 
Hertil kommer, at normeringer/antal børn pr. voksen generelt for de fleste forældres 
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vedkommende opfattes som en indikation af kvalitet. En forhøjelse af antallet af børn pr. 
medarbejder kan derfor formentlig påvirke forældernes samlede efterspørgsel af SFO-
pladser i nedadgående retning.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Såfremt dette forslag realiseres vil der være sammenfald med følgende forslag:

- BSU 3: Fastholde besparelse fra 2019 fremadrettet 

Dette forslag kan realiseres 1. januar 2020.

Konsekvenser for borgerne:
Reduktionen vil betyde ændret service- og kvalitetsniveau.

Konsekvenser for personale:
Forslaget vil medføre personalemæssig tilpasning i nedadgående retning dvs., at 
reduktionen vil betyde færre ansatte og formentlig deraf følgende større 
opgavemængde/arbejdsbyrde for den enkelte ansatte.

Konsekvenser for budget:

Alternativ 1
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -606.800 -606.800 -606.800 -606.800
Investering
Netto reduktion -606.800 -606.800 -606.800 -606.800

Alternativ 2
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -1.175.000 -1.175.000 -1.175.000 -1.175.000
Investering
Netto reduktion -1.175.000 -1.175.000 -1.175.000 -1.175.000

Alternativ 3
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -1.708.300 -1.708.300 -1.708.300 -1.708.300
Investering
Netto reduktion -1.708.300 -1.708.300 -1.708.300 -1.708.300
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Alternativ 4
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -251.440 -251.440 -251.440 -251.440
Investering
Netto reduktion -251.440 -251.440 -251.440 -251.440

Alternativ 5
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -502.880 -502.880 -502.880 -502.880
Investering
Netto reduktion -502.880 -502.880 -502.880 -502.880



21

Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Hæve antallet af børn pr. medarbejder i SFO 4.-6. 
klasse

Politikområde:
31 Skoler

Nr.: 
BSU 3d

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
4,7 mio. kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
En skolefritidsordning (SFO) er en del af folkeskolen, og derfor følger deres drift og 
indretning folkeskoleloven. Det er jf. folkeskoleloven kommunalbestyrelsens opgave at 
sørge for, at der er de nødvendige SFO-tilbud. Der er lovkrav om SFO-tilbud for 0.-3. 
klasse, mens SFO-tilbud for 4.-6. klasse kan etableres som et samlet tilbud.

I Hørsholm Kommunes SFO for 4.-6. klasse er der på nuværende tidspunkt en normering 
på 25,75 børn pr. voksen. Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter antal børn pr. 
voksen i kommunens SFO-tilbud.

For at skabe det nødvendige økonomiske råderum i den kommende budgetperiode 
foreslår administrationen at ændre barn pr. voksen-faktoren, så antal børn pr. voksen 
øges eller besparelsen tilvejebringes ved en rammebesparelse på børnerammen. I 
nedenstående tabel vises, hvilken besparelse der opnås ved at ændre barn pr. voksen-
faktoren:

Tabel. 1, omkostningsreduktion ved
ændring af antallet af børn pr. voksen
Barn pr. voksen faktor Besparelse i kr.
25,75 Nuværende niveau
26,25 (+0,50) -90.200
26,75 (+1,00) -177.100
27,25 (+1,50) -260.800
27,75 (+2,00) -341.500
Rammebesparelse på børnerammen Besparelse i kr. 
10% -64.370
20% -128.740

Kilde:Hørsholm Kommune, 
Center for Dagtilbud og Skole

Det skal bemærkes, at forældres tilvalg af fritidstilbud til deres børn er baseret på dels 
behovet for pasning samt takstniveau og dels på faktorer, der gør tilbuddet attraktivt for 
barnet f.eks. venskaber og aktiviteter mv. En reduktion af normeringen vurderes fagligt 
at forringe omfang og niveau af det pædagogiske arbejde i kommunens SFO-tilbud. 
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Hertil kommer, at normeringer/antal børn pr. voksen generelt for de fleste forældres 
vedkommende opfattes som en indikation af kvalitet. En forhøjelse af antallet af børn pr. 
medarbejder kan derfor formentlig påvirke forældernes samlede efterspørgsel af SFO-
pladser i nedadgående retning.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Såfremt dette forslag realiseres vil der være sammenfald med følgende forslag:

- BSU 3: Fastholde besparelse fra 2019 fremadrettet 

Dette forslag kan realiseres 1. januar 2020.
Konsekvenser for borgerne:
Reduktionen vil betyde ændret service- og kvalitetsniveau.

Konsekvenser for personale:
Forslaget vil medføre personalemæssig tilpasning i nedadgående retning dvs., at 
reduktionen vil betyde færre ansatte og formentlig deraf følgende større 
opgavemængde/arbejdsbyrde for den enkelte ansatte.

Konsekvenser for budget:

Alternativ 1
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -90.200 -90.200 -90.200 -90.200
Investering
Netto reduktion -90.200 -90.200 -90.200 -90.200

Alternativ 2
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -177.100 -177.100 -177.100 -177.100
Investering
Netto reduktion -177.100 -177.100 -177.100 -177.100

Alternativ 3
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -260.800 -260.800 -260.800 -260.800
Investering
Netto reduktion -260.800 -260.800 -260.800 -260.800
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Alternativ 4
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -341.500 -341.500 -341.500 -341.500
Investering
Netto reduktion -341.500 -341.500 -341.500 -341.500

Alternativ 5
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -64.370 -64.370 -64.370 -64.370
Investering
Netto reduktion -64.370 -64.370 -64.370 -64.370

Alternativ 6
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -128.740 -128.740 -128.740 -128.740
Investering
Netto reduktion -128.740 -128.740 -128.740 -128.740
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Mindske timer til Pædagogiske LæringsCentre (PLC)

Politikområde:
31 Skoler

Nr.: 
BSU 3e

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
128,7 mio.kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget:
Dette budgetforslag går ud på, at mindske timer til pædagogisk læringscenter (PLC) ved 
at pålægge en rammebesparelse på skolernes egenramme. 

På hver skole skal der være et pædagogisk læringscenter (PLC). Skolens pædagogiske 
læringscenter (der tidligere hed skolebiblioteket) spiller en central rolle i skolernes 
hverdag. PLC skal udvikle og understøtte læringsaktiviteter til undervisning. PLC stiller 
undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning samt bøger til elevernes 
fritidslæsning. PLC yder desuden vejledning i brugen undervisningsmidlerne.
I bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre (BEK nr. 687 af 
20/06/2014) fremgår det, at PLC skal fremme elevernes læring og trivsel i en 
motiverende og varieret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede 
aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende personales fokus 
på læreprocesser og læringsresultater. 

Ressourcen til PLC er sammensat af forskellige funktioner. De fire skoler har forskellige 
strukturer omkring PLC, og det varierer derfor på tværs af skolerne, hvad ressourcen 
indeholder/kommer fra – f.eks. vejledningstimer og timer til drift af fysisk PLC 
(skolebibliotek). Administrationen kan derfor ikke pege på et specifikt 
besparelsesområde under PLC og forslår derfor en rammebesparelse på skolerne 
egenramme. Det vil betyde, at skolerne selv skal finde besparelsen inden for rammen af 
PLC. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Såfremt dette forslag realiseres vil der være sammenfald med følgende forslag:

- BSU 3: Fastholde besparelse fra 2019 fremadrettet 

Dette forslag kan realiseres 1. august 2020.
Konsekvenser for borgerne:
Elevernes mulighed for vejledning fra PLC begrænses. 
Elevernes adgang til det fysiske PLC (skolebibliotek) begrænses. 

Konsekvenser for personale:
Det kan medføre en reduktion i personaletimer at mindske timer til PLC.
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PLCs vejledning og understøttelse af det undervisende personales planlægning af 
undervisning begrænses. 

Konsekvenser for budget:

Samlet reduktion af egen ramme på alle skoler
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) - 268.100 - 643.400 - 643.400 - 643.400
Investering
Netto reduktion - 268.100 - 643.400 - 643.400 - 643.400
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Rulle vikarmidler tilbage

Politikområde:
31 Skoler

Nr.: 
BSU 3f

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
1,5 mio. kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
I budgetaftalen for 2018-2021 blev der afsat driftsmidler til løft af folkeskolerne. 
Midlerne er fordelt forholdsmæssigt mellem de fire skoler, der i fællesskab har besluttet, 
hvordan midlerne kunne udmøntes med sigte på at skabe endnu bedre læring og trivsel. 

Driftsmidlerne er anvendt til styrkede vikarordninger, og for at skabe det nødvendige 
økonomiske råderum i den kommende budgetperiode anbefaler administrationen og den 
samlede skoleledelse at rulle en mindre del af vikarmidlerne tilbage. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Såfremt dette forslag realiseres vil der være sammenfald med følgende forslag:

- BSU 3: Fastholde besparelse fra 2019 fremadrettet 

Dette forslag kan realiseres 1. januar 2020.

Konsekvenser for borgerne:
Forslaget kan betyde ændret service- og kvalitetsniveau.

Konsekvenser for personale:
Forslaget vil medføre personalemæssig tilpasning f.eks. mht. større 
opgavemængde/arbejdsbyrde for den enkelte ansatte.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Investering
Netto reduktion -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
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      Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Reducere puljemidler generelt

Politikområde:
31 Skoler

Nr.: 
BSU 3g

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
8,2 mio. kr

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Puljemidlerne er en del af skolernes basisbudget og har det sigte, at skolerne kan give 
alle elever et alsidigt og dækkende undervisningstilbud, samt at skolerne kan leve op til 
kravene om alsidig og varieret undervisning. Puljemidlerne har forskellig anvendelse på 
skolerne, som kan fordele og planlægge timerne indenfor følgende områder:
 

- Deling af klasser/hold pga. faglokalernes størrelse og indretning. 
- Deling af klasser/hold af sikkerhedsmæssige årsager i fag som håndværk og 

design, madkundskab m.fl. 
- To-lærertimer i børnehaveklasse – 3. kl. for at styrke indskolingen og som 

forebyggende undervisning til styrkelse af faglige og trivselsmæssige 
målsætninger. 

- Valgfag, således at principperne for valgfag efterleves. 
- Deletimer/to-lærertimer til andre klasser, der i kraft af størrelse eller 

sammenhæng nødvendiggør en særlig pædagogisk indsats. 
- Eventuel anden undervisning f.eks. svømmeundervisning og forsøgsundervisning. 
- Anden tid, der bruges på lejrskoler, ture ud af huset og pædagogiske aktiviteter. 
- Deling af klasser/hold i forbindelse med undervisningsdifferentiering. 

Administrationen foreslår følgende alternativer i reduktion af det samlede budget til 
puljetimer på henholdsvis 1 procent, 2 procent,3 procent og 5 procent. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Såfremt dette forslag realiseres vil der være sammenfald med følgende forslag:

- BSU 3: Fastholde besparelse fra 2019 fremadrettet 

Dette forslag kan realiseres 1. august 2020.
Konsekvenser for borgerne:
En reducering af puljemidlerne vil overordnet betyde, at serviceniveauet i Hørsholm 
Kommunes folkeskoler bliver mindre. Mulige konsekvenser kan være, at børnene ikke i 
samme grad som i dag kan modtage differentieret undervisning. En reducering af 
puljemidler kan også betyde, at eleverne ikke længere kan modtage 
svømmeundervisning eller tage på faglige ekskursioner samt lejrskoler. De enkelte 
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skoler beslutter, hvordan puljemidlernes anvendes, og det kan derfor også være 
forskelligt, hvordan besparelsen bliver udmøntet på de enkelte skoler.

Konsekvenser for personale:
Konsekvenserne ved at reducere puljemidlerne vil overordnet betyde, at det ikke i 
samme grad som i dag vil være muligt for skolerne at tilrettelægge et alsidigt, varieret 
og dækkende undervisningstilbud, som er hensigten med puljemidlerne. Konkret kan det 
betyde, at der vil være ringere muligheder for at tilrettelægge fleksible og differentierede 
læringsforløb.  
Konsekvenser for budget:

Alternativ 1: 1 procent
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -34.000 -81.500 -81.500 -81.500
Investering
Netto reduktion -34.000 -81.500 -81.500 -81.500

Alternativ 2: 2 procent
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -68.000 -163.000 -163.000 -163.000
Investering
Netto reduktion -68.000 -163.000 -163.000 -163.000

Alternativ 3: 3 procent
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -101.900 -244.500 -244.500 -244.500
Investering
Netto reduktion -101.900 -244.500 -244.500 -244.500

Alternativ 4: 5 procent
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -169.800 -407.500 -407.500 -407.500
Investering
Netto reduktion -169.800 -407.500 -407.500 -407.500
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Fjerne tilskud til særligt samarbejde med Musikskolen

Politikområde:
31 Skoler

Nr.: 
BSU 4

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Med folkeskolereformen er folkeskolerne og de kommunale musikskoler forpligtet på at 
indgå i et samarbejde. I budget 2015 blev der som en del af det gensidigt forpligtende 
samarbejde i Hørsholm Kommune afsat midler til særlige tilrettelagte forløb, hvor 
Musikskolen varetager rytmikundervisning for 0. klasse i folkeskolerne. Samarbejdet 
tænkes omlagt således, at Hørsholm Musikskole fremadrettet samarbejder med 
folkeskolerne uden de ekstra afsatte midler til særligt tilrettelagte musikforløb.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Dette forslag kan realiseres 1. januar 2020.

Konsekvenser for borgerne:
Ved ikke længere at have de ekstraordinære midler vil de særlige forløb varetaget af 
Musikskolen ophøre. Det generelle samarbejde med Musikskolen fortsætter.

Konsekvenser for personale:
Ingen konsekvenser i folkeskolerne. For Musikskolen vil aktivitetsniveauet blandt 
medarbejderne skulle justeres.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -155.000 -155.000 -155.000 -155.000
Investering
Netto reduktion -155.000 -155.000 -155.000 -155.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Omlægge svømmeundervisning

Politikområde:
31 Skoler

Nr.: 
BSU 5

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
På nuværende tidspunkt modtager alle elever i Hørsholm Kommunes folkeskoler 
undervisning i svømning som en del af idrætsundervisningen.
Jf. Folkeskoleloven (LBK nr 1510 af 14/12/2017 § 5, stk. 2) er det ikke obligatorisk at 
tilbyde svømmeundervisning særskilt, da undervisning i svømmebevægelser kan indgå i 
faget idræt. Det er således en lokal politisk beslutning, om der skal tilbydes 
svømmeundervisning i en kommune.

Svømmeundervisningen på de fire folkeskoler finder i dag sted på forskellige klassetrin, 
og skolernes ressourceforbrug i forbindelse med svømmeundervisningen varierer. Nogle 
skoler har selv svømmelærere, mens andre køber svømmeundervisning udefra. Fælles 
for den nuværende svømmeundervisning er, at der benyttes puljetimer til de ekstra 
medarbejderressourcer til svømmeundervisningen. Ved ikke længere at have svømning 
som selvstændigt fag, vil der kunne reduceres en gennemsnitlig lærerressource 
svarende til 0,33 fuldtidsstilling samlet for de fire skoler. Udover den ekstra lærer er der 
udgifter til transport til og fra svømmehallen for tre af skolerne. Transportudgifterne 
bortfalder ligeledes, hvis svømmeundervisningen ophører.

Nedlæggelse af svømmeundervisningen vil indebære en samlet årlig besparelse 
svarende til 279.000 kr. Heraf udgør personaleandelen 171.000 kr. og transportandelen 
108.000 kr.

Det nuværende fritidstilbud (SFO) for 0.-6. klasse hører under folkeskoleloven, hvor 
brugerbetaling ikke er muligt. Hvis svømmeundervisning skal tilrettelægges som frivillig 
brugerbetalt undervisning som en del af fritidstilbuddets aktiviteter, vil det kræve en 
omorganisering af kommunens samlede SFO-tilbud, så tilbuddet vil høre under 
dagtilbuds- eller ungdomsskoleloven. Dette vil have konsekvenser for kommunens 
opkrævning af forældrebetaling i en negativ retning. 
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Dette forslag kan realiseres 1. august 2020.
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Konsekvenser for borgerne:
Eleverne får ikke længere svømmeundervisning. 

Konsekvenser for personale:
Særskilt ansatte svømmelærere på skolerne vil ikke længere være nødvendigt.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -116.000 -279.000 -279.000 -279.000
Investering
Netto reduktion -116.000 -279.000 -279.000 -279.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Reducere åbningstiden i klubben i Ungdomsskolen

Politikområde:
31 Skoler

Nr.: 
BSU 6

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
4,5 mio. kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Med dette forslag lægges op til at reducere åbningstiden i klubben som er en del af 
Ungdomsskolen.
Hørsholm Ungdomsklub i Ungdomsskolen er et åbent tilbud for alle 13-18 årige unge i 
Hørsholm Kommune samt unge fra andre kommuner der går i skole i Hørsholm. Klubben 
har åbent kl. 14.00-21.00 i hverdagene ca. 190 dage om året. Det er gratis for den unge 
at komme, og kræver ikke medlemskab eller tilmelding.

Der er 2 faste medarbejdere i klubben i tidsrummet kl. 14.00-21.00. De primære 
brugere af klubben er unge i 7. til 10. klassetrin. I tidsrummet 14.00-18.00 er der ca. 20 
unge i gennemsnit og efter kl. 18.00 ca. 8 unge i gennemsnit pr. dag. Ungdomsklubben 
og Ungdomsskolen deler lokaler med Vallerødskolen på Stadionalle 12, 2960 Rungsted 
Kyst.

Det er sårbart at ændre i åbningstiden pga. det lave antal medarbejder, men der kan 
reduceres i antal åbningsdage pr.uge således, at klubben f.eks. holder åbent tre eller fire 
dage i stedet for fem dage. Ved at reducere åbningstiden kan der reduceres i 
medarbejdertimer/lønsummen. 

Reduktionen vil betyde, at der vil være færre muligheder for unge i Hørsholm Kommune 
at mødes. Da tilbuddet har en vis forebyggende tidlig indsats for de unge vil 
administrationen derfor foreslå en rammebesparelse i stedet for en generel reduktion i 
åbningstid eller i antal åbningsdage. Dette efter anbefaling fra leder af Ungdomsskolen. 
Ved en rammebesparelse kan Ungdomsskolen selv udmønte besparelsen og fortsat 
tilbyde Hørsholm Kommunes unge et fælles unge klubtilbud. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forudsætningen for at forslaget realiseres er, at reduktionen udmøntes indenfor den 
samlede opgaveløsning for Ungdomsskolen.

Dette forslag kan realiseres 1. januar 2020.
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Konsekvenser for borgerne:
Afhængig af, hvordan besparelserne udmøntes, vil det få betydning for aktiviteterne 
under Ungdomsskolen f.eks.:

- Reduktion af tilbud i Ungdomsskolen
- Færre projekter/events/arrangementer i Ungdomsskolen 

Hvis åbningstiden reduceres vil unge få færre dage, hvor de kan mødes og samles i 
Ungdomsklubben og derved potentielt opholde sig andre steder i kommunen, når de ikke 
har mulighed for at samles i Ungdomsklubben.

Konsekvenser for personale:
Ingen da det samlede budget bliver mindre, og det har konsekvenser for det generelle 
serviceniveau på området.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
Investering
Netto reduktion -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Reducere midler til specialundervisning

Politikområde:
31 Skoler

Nr.: 
BSU 7

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
38,9 mio. kr.
Forventet forbrug 2019 ca. 47,5 mio. kr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Hørsholm Kommune har i 2018 bedt Kommunernes Landsforenings 
Konsulentvirksomhed (KLK) om at gennemføre ”Analyse af specialundervisning” på 
baggrund af et stigende udgiftspres og øget merforbrug på specialundervisning. For at 
sikre, at der fremadrettet kommer balance mellem budget og opgaveløsning, har KLK 
opstillet en række anbefalinger i deres analyse til en større omlægning af 
specialundervisningsområdet. Specialundervisningsområdet er i den forbindelse blevet 
lagt ind som en del af almenområdet, og det ledelsesmæssige ansvar for både læring og 
økonomi er blevet samlet under Center for Dagtilbud og Skole pr. 24. januar 2019 med 
tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2019.

Hørsholm Kommune har indtil januar 2019 haft et centralt visitationsudvalg, som har 
behandlet indstillinger vedrørende børn i alderen 6-17 år. En af KLK’s anbefalinger er, at 
Hørsholm Kommune ændrer visitationspraksis, så en større del af ressourcerne til 
specialundervisning benyttes til tidlig og forebyggende indsatser på skolerne. I den 
sammenhæng anbefaler KLK også, at det fremadrettet bliver vurderet i et 
ledelsesfællesskab, hvordan midlerne bedst fordeles frem for i det tidligere 
visitationsudvalg. På den baggrund er der allerede i forbindelse med den oprindeligt 
planlagte visitation i februar 2019 ændret praksis, så skoleledelserne på de enkelte 
skoler sammen med administrationen har vurderet og drøftet mulighederne for at 
tilrettelægge pædagogiske forløb i skolerne for børn og børnegrupper med behov for 
støtte – hvor støtten kan anvendes mere fleksibelt.

Derudover er iværksat en gennemgang og vurdering af, om de elever, der går i eksterne 
specialtilbud, deltager i undervisningen og profiterer af disse tilbud. I den forbindelse 
bliver det vurderet, om de pågældende elever vil profitere bedre af andre tilbud i 
Hørsholm Kommune f.eks. Lundevejssskolen eller tilbud under ungdomsskolen med 
fokus på at komme i trivsel.

Den ændrede praksis for visitation og tilrettelæggelse af specialpædagogiske forløb  
samt vurderingen af, om elever i eksterne tilbud profiterer tilstrækkeligt af disse, 
forventes samlet at bidrage til at realisere 1,3 mio. kr. Denne besparelse vil opnås, fordi 
der sættes hurtigere og tidligere ind overfor elever og elevgrupper, som på sigt ellers 
ville få behov for en anden og dyrere indsats. 
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Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forslaget er en del af den omlægning af specialundervisningsområdet, som KLK har 
anbefalet Hørsholm Kommune at gennemføre. Omlægningen skal samlet set bidrage til 
at nedbringe det øgede udgiftspres på specialområdet og medvirke til en tidligere og 
mere forebyggende indsats for børn med behov for støtte.

Dette forslag kan realiseres 1. januar 2020.

Konsekvenser for borgerne:
Børn med behov for støtte får mere fleksible tilbud, der passer til det enkelte barns 
situation og funktionsniveau med sigte på, at barnet fortsat indgår i relevante 
fællesskaber. Der vil være et øget fokus på samarbejde mellem skole og forældre og for 
så vidt muligt at tilrettelægge det rigtige skoletilbud for eleven med den nødvendige 
støtte.

Konsekvenser for personale:
Ovenstående forudsætter, at læringsopgaven for alle Hørsholm Kommunes elever ses i 
et sammenhængende undervisningsperspektiv, og at skoler og administration har et 
fælles tværgående ansvar for børnenes læring og trivsel. Det betyder samtidig, at skoler 
og administration skal etablere en ny kultur, mindset og praksis for samarbejde, tildeling 
og organisering af specialpædagogiske forløb og specialundervisning. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -1.275.000 -1.275.000 -1.275.000 -1.275.000
Investering
Netto reduktion -1.275.000 -1.275.000 -1.275.000 -1.275.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Reduktion på ledelsesområdet

Politikområde:
31 Skoler

Nr.: 
BSU 8

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
12.2 mio. kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Med dette forslag lægges op til at reducere i ledelsen på skole- og 
skolefritidsordningsområdet. 

På nuværede tidspunkt tildeles skolerne i henhold til styrelsesvedtægten for Hørsholm 
Kommunes skolevæsen – ekslusiv Ungdomsskolen og Lundevejsskolen – samlet set 
midler til 4 skoleledere, 4 SFO-ledere samt 11 afdelingsledere (Tre 3-sporede og én 2-
sporet). Det betyder, at skolerne i alt modtager midler til 19 ledere.  

Hvad laver en skoleledelse? 
Ifølge en kortlægning af skoleledelse udarbejdet af SFI – Det Nationale Forskningscenter 
for Velfærd bruger skoleledere tid på følgende opgaver rangeret efter andel (SFI 2016, 
s. 61): 

- Personaleledelse, fx personalesager/-problemer, MUS-samtaler mv.
- Faglig/pædagogisk ledelse, herunder ledelsesinvolvering i lærernes 

undervisning og pædagogiske metoder, årsplaner, trinmål mv.
- Strategisk ledelse, heriblandt ledelse vedrørende skolens vision, mission og 

mål, udvikling af politikker og planer for de opstillede mål
- Anden administrativ ledelse, fx rapporteringer, skemalægning, eksaminer, 

vikardækning mv.
- Andre opgaver, herunder individuelle elever, skole-hjem-samarbejde og 

samarbejde med skolebestyrelsen
- Økonomisk ledelse, vedrørende budget, regnskab, lønindberetning mv. 
- Undervisning

Som et supplement til ovenstående opgaveliste er der også et tæt samarbejde mellem 
forvaltning og skoleledelserne, hvor der drøftes bl.a. aktuelle sager, udviklingsprojekter 
og udfordringer. I dette samarbejde er det skoleledelsens opgave at kvalificere og 
udfordre administrationens perspektiver på udviklingen af skoleområdet. 

Selvom ledelsesstrukturen på de fire folkeskoler på mange punkter er ens, kan der være 
forskellige måder at fordele ledelsesopgaverne på lokalt fra skole til skole. 
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En undersøgelse foretaget i samarbejde mellem Kommunernes Landsforening (KL) og 
Skolelederforeningen peger på, at skoleledelse er under forandring, og at der er et øget 
fokus på faglig ledelse tæt på praksis (2018). Undersøgelsen peger endvidere på, at  
afdelingsledernes hovedopgave er ledelse af medarbejdere, herunder faglig ledelse og 
personaleledelse. 

Ledelse involveret i skolens kerneopgave
Skolens opgave er konstant under udvikling og bliver hele tiden påvirket af den 
omfattende udvikling, som kendetegner vores samfund. 

Indenfor de seneste 20 år er undervisningen gået fra at være én lærer, én klasse og et 
klasseværelse til i højere grad at være lærerteams, holdundervisning, inddrage 
lokalmiljøet og ikke mindst et skiftet fokus fra klasse til individ. Denne udvikling er sket 
samtidig med udviklingen af internettet fra 90’erne, som har åbnet op for helt nye 
måder at tilrettelægge undervisningen på. 

Alt dette fordrer en ledelsestruktur som på helt nye måder ift. tidligere er involveret i 
skolens kerneopgave: Elevernes læring og lærernes undervisning.  

Skolens ledelse skal sætte retning og rammer for lærernes tilrettelæggelse af 
undervisningen, og er derfor vigtig for både skolens, medarbejdernes og elevernes 
trivsel og udvikling. 

Med skolereformen og de nye arbejdstidsregler for lærerne er kravene til ledernes 
kompetencer desiden blevet mere komplekse og nødvendiggør kompetencer indenfor 
strategisk ledelse og ledelse af eksterne relationer, forandringsledelse, teamledelse, 
dialogbaseret ledelse, coaching og læringsledelse. 

Konkret forslag
Det vil være muligt at lave en reduktion på ledelsesområdet i skolerne ved at reducere i 
tildelingen af ledelsesressourcer. Reduktionen vil foretages propotionalt ift. de afsatte 
ledelsesmidler på henholdsvis skole og SFO-området.

På nuværende tidspunkt tildeles skolerne ressourcer til én afdelingsleder pr. spor – 
fremadrettet foreslås, at denne tildeling vil blive reduceret og klassebaseret. SFO’erne 
tildeles ressourcer til én lederstilling pr. SFO – fremadrettet vil denne tildeling ligeledes 
blive reduceret.  

Samlet vil det betyde en reduktion på 1.9 mio. kr. på ledelse på skoleområdet, svarende 
til 3,1 afdelingsledere, samt 0.5 mio kr. på SFO-området, svarende til 0,8 lederstilling på 
SFO-området. 
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Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen

Konsekvenser for borgerne:
- At reducere på ledelseslaget vil give en betydelig svækkelse i forhold til skolens 

samlede hverdag, drift og udvikling. Ledelse er vigtig for forældresamarbejde og 
for elevers og medarbejderes trivsel og udvikling. At reducere i ledelseslaget vil 
derfor have betydning for skolens resultater i en negativ retning. 

- Muligheden for et tæt forældresamarbejde kan svækkes i takt med, at 
ledelsesressourcerne reduceres.

Konsekvenser for personale:
- Ledelsen bliver mindre synlig overfor medarbejderne på skolerne og derved 

sværere at komme i kontakt med løbende. Medarbejderne skal i højere grad 
håndtere komplekse elev- og forældresager. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -2.050.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000
Investering
Netto reduktion -2.050.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000



39

Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Serviceniveau og effektivisering af 
familiebehandlerteamet

Politikområde:
34 Børn og unge 
med særlige 
behov

Nr.: 
BSU 9

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Familiehuset har i 2020 et samlet budget på 5.587.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Familiebehandlerteamet varetager råd og vejledning, pædagogisk støtte i hjemmet samt 
diverse former for behandlingsopgaver i forhold til kommunens familier. Endvidere 
varetages gruppeforløb, som for eksempel Cool Kids, der er målrettet børn og unge med 
angst. Familiebehandlerteamet varetager ligeledes undersøgelsesopgaver i forhold de 
mest sårbare og udsatte familier i kommunen med henblik på en afdækning af 
forældrenes forældreskab og vurdering af nødvendige foranstaltninger til barnets bedste.

Med henblik på at realisere ønskede besparelser foreslås at reducere familiebehandler-
teamet svarende til ca. 1/3 fuldtidsstilling.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Revurdering af aktuelle projekter og tiltag i forhold til en bredere tilbudsvifte inden for 
familiebehandlingsområdet samt kapacitetstilpasning i forhold til den aktuelle 
besparelse.

Konsekvenser for borgerne:
En smallere tilbudsvifte inden for familiebehandling samt færre eller mindre omfattende 
familiebehandlingstilbud til kommunens sårbare og udsatte borgere.

Konsekvenser for personale:
Afskedigelse af en familiebehandler/ psykolog alternativt markant nedsættelse af 
beskæftigelsesgraden hos flere medarbejdere.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -160.000 -160.000 -160.000 -160.000
Investering
Netto reduktion -160.000 -160.000 -160.000 -160.000



40

Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Serviceforringelser og effektiviseringer på det udsatte 
børne- og ungeområde.

Politikområde:
34 Børn og unge 

med særlige behov

Nr.: 
BSU 10

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Budgettet til udsatte børn og unge udgør i 2020 39.190.000 kr. 

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Det udsatte børne- og ungeområde omhandler forebyggende foranstaltninger, 
anbringelser, samt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i forhold til udsatte og 
handicappede børn og unge.

Forventningen til merforbruget i 2019 er primært begrundet i nye anbringelser af unge i 
sidste kvartal af 2018, hvilke udgifter ikke var kendt i forbindelse med budgetlægningen 
2019-2022. Udover nye dyre anbringelser har der været en række andre større 
udgiftsforøgelser, hvor Hørsholm Kommune er betalingskommune men ikke 
handlekommune, hvorfor ressourceforbruget ikke kan påvirkes.
 
I udgangspunktet påvirkes udgifterne af konkrete individuelle socialfaglige skøn foretaget 
indenfor servicelovens rammer, og udsatte børn og unge området er således vanskeligt 
styrbart set i et politisk perspektiv. En kommunalbestyrelse kan ikke beslutte et konkret 
serviceniveau for anbringelser, på samme måde som kommunalbestyrelsen kan fastsætte 
normeringer eller serviceniveauer for dagtilbud, undervisning eller ældrepleje. Men en 
kommunalbestyrelse kan godt fastsætte pejlemærker eller retningslinjer, som 
administrationen tilrettelægger sin indsats udfra.

Hørsholm Kommune har igangsat TIRU; Tidlig Indsats Rettidig Udvikling, målrettet de 0-
10 årige, med henblik på at styrke den tidligt forebyggende indsats. Generelt set antages 
det, at tidlige (og forebyggende) indsatser er blandt de bedste samfundsmæssige 
investeringer der kan foretages. Endvidere ses det, at kommuner, hvor 
forebyggelsesindsatserne udgør en forholdsmæssig høj andel af det samlede forbrug på 
det sociale børneområde gennemsnitligt har lavere udgifter pr. barn end kommuner, hvor 
anbringelsesudgifterne udgør en høj andel af det samlede ressourceforbrug. Endelig 
varierer anvendelsen af anbringelsestyperne (døgninstitutioner, opholdssteder, 
plejefamilier mv.) ganske betydeligt mellem kommunerne, men uden at der er nogen 
evidens for, at de dyrere anbringelsestyper (døgninstitutioner og opholdssteder) opnår 
bedre resultater end de billigere anbringelsestyper.
Administrationen har i 2019 fremlagt pejlemærker og handleplan for omlægning af den 
socialfaglige indsats.
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Pejlemærkerne er, at der:
1. Der udarbejdes en TIRU-plan for de 11-18 årige i Hørsholm Kommune, som sikrer, 

at valg af socialfaglige indsatser i højere grad tager afsæt i forskningsbaseret viden 
om hvad der virker. 

2. Forebyggelsesprocenten, forstået som forebyggelsesområdets andel af det samlede 
forbrug, skal ligge i den øverste femtedel blandt landets kommuner. I 2017 ligger 
Hørsholm i den nederste femtedel blandt landets kommuner.

3. Anbringelsesprofilen skal ændres, så den i højere grad afspejler 
landsgennemsnittet.

Af handleplansinitiativer kan nævnes:
- hjemtagning af eksterne forebyggende foranstaltninger som familiebehandling og 

støttepersoner
- serviceniveau for forebyggende foranstaltninger, merudgifter og tabt 

arbejdsfortjeneste
- forhandling af priser på opholdssteder og døgninstitutioner
- revisitation af sager om støtteforanstaltninger til børn mellem 18-23 år (efterværn)
- Gennemgang af skole- og dagbehandlingssager

Administrationen forventer, at omlægningen af den socialfaglige indsats ville kunne 
nedbringe udgifterne i 2020 med 2 mio.kr. - set i forhold til det forventede forbrug for 
2019 på 50 mio.kr., som indmeldt i notat til ØU om genopretningsplan af 14.1.19. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Omlægning af den socialfaglige indsats, jfr. ovenfor.

Konsekvenser for borgerne:
Ingen i forhold til 2019.
 
Konsekvenser for personale:
Ingen udover løbende nødvendig kompetenceudvikling.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Investering
Netto reduktion -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Servicereduktion i Sprog og motorikteamet, dvs. 
fysioterapeuter, logopæder (talepædagoger) og 
sprogpædagoger

Politikområde:
34 Børn og unge 
med særlige behov 

Nr.: 
BSU 11

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Sprog og motorikteamet har i 2020 et budget på 4.249.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Sprog og Motorikteamet tilbyder sproggrupper, stammecafe og forældrevejledning samt 
motorisk udredning og træningsforløb hos børnefysioterapeuterne med udgangspunkt i 
Sprog og Motorikhuset på Ådalsparkvej 65. 
Logopæderne samarbejder med alle dagtilbud og skoler beliggende i Hørsholm kommune 
og yder råd og vejledning til personale og forældre. Logopæderne foretager også 
undersøgelse af børns sproglige og kommunikative udvikling og kan visitere til 
sproggruppeforløb for yngre børn og stammegruppe/cafe for ældre børn.
Både logopæder og fysioterapeuter har åben rådgivning for forældre, der er bekymrede 
for deres barns motoriske eller sproglig udvikling.

Udmøntning af budgetreduktionen sker gennem reduktion af lønbudgettet (reducering af 
ansættelsesgraden) for logopæder, sprogpædagoger og fysioterapeuter med 147.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen.

Konsekvenser for borgerne:
Forslaget medfører serviceforringelser for borgerne og samarbejdspartnere. 
Serviceforringelserne vil betyde reduktion af mulighederne for vejledningsforløb for 
forældre og børn, eventuel reduceret åbningstid i den åbne rådgivning, samt mindre 
konsultativ bistand til dagtilbud og skoler.

Konsekvenser for personale:
Reduktion i ansættelsesgraden for en eller flere medarbejdere.

Konsekvenser for budget:
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -147.000 -147.000 -147.000 -147.000
Investering
Netto reduktion -147.000 -147.000 -147.000 -147.000
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Forslag til driftsønske

Titel: 
Genindførelse af tilskud til pasning af egne børn

Politikområde:
30 Institutioner 
for børn og unge

Nr.: 
BSU 1

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Dette forslag er et ønske om at genindføre tilskud til pasning af egne børn. 
Et tilskud til pasning af egne børn er et alternativ til at få sit barn optaget i et dagtilbud. 
Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om kommunen skal give tilskud til pasning af 
egne børn. Den enkelte kommune fastsætter tilskuddets størrelse og hvilken 
aldersgruppe, der kan modtage tilskud. Kommunen kan give forældre et tilskud til at 
passe deres egne børn fra barnet er et halvt år og op til skolestart i stedet for at få en 
plads i et dagtilbud. Tilskud til pasning af egne børn kan gives for en periode på 
minimum 8 uger og maximalt et år. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en længere 
minimumsperiode og en kortere maksimumperiode. Der kan maksimalt udbetales tre 
tilskud til samme husstand, og tilskuddet skal fastsættes ens pr. barn for alle børn inden 
for samme aldersgruppe.

En opgørelse fra Social- og indenrigsministeriet viser, at ca. halvdelen af landets 
kommuner ved udgangen af 2018 gav mulighed for tilskud til pasning af egne børn. 
Hørsholm Kommune gav indtil 2017 mulighed for tilskud til pasning af egne børn, og på 
daværende tidspunkt var der i gennemsnit 6-10 børn, hvis forældre modtog tilskuddet. 
Muligheden for tilskud dækkede hele målgruppen, dvs. 0-6 årige. Det var dog primært 
forældre til børn i alderen 0-2 år der modtog tilskuddet. 

Antallet af 0-6 årige i Hørsholm Kommune forventes at stige de kommende år. En 
genindførelse af muligheden for tilskud til pasning af egne børn for aldersgruppen 0 
årige til og med 2 år og 10 måneder vil betyde, at Hørsholm Kommunes samlede 
dagtilbudskapacitet øges. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen, dvs. at forslaget umiddelbart kan realiseres.

Konsekvenser for borgerne:
Genindførelse af tilskud til pasning af egne børn vil betyde et større udbud i kommunale 
pasningstilbud.
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Konsekvenser for personale:
Genindførelse af tilskud til pasning af egne børn vil betyde, at der skal ske en løbende 
monitorering af, om forældrene kriterierne for at modtage tilskud opfyldes hos de 
forældre, der søger tilskuddet.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Driftsønske 750.000 750.000 750.000 750.000
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Forslag til driftsønske

Titel: 

Etablering og drift af Videns- og Kompetencecenter 

Hørsholm

Politikområde:

31 Skole

Nr.: 

BSU 2

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Dette forslag er et ønske om at etablere og drive et nyt videns- og kompetencer under 

Lundevejsskolen i gensidigt samarbejde med folkeskolerne. 

Kommunalbestyrelsen blev i marts 2018 orienteret om, at administrationen vil arbejde 

på, at det samlede specialtilbud – Lundevejsskolen – skal fungere som et videns- og 

kompetencecenter for alle fire skoler for at styrke inklusionen (jf. KB 19.03.2018). 

Børne- og Skoleudvalget (BSU) er ligeledes blevet orienteret om, der er i det samlede 

specialtilbud skal skabes et tværfagligt videns- og kompetencecenter, som er 

bydækkende, og som bliver et tilbud alle folkeskoler i Hørsholm Kommune vil indgå i – i 

et gensidigt samarbejde. Desuden er BSU orienteret om, at der forelægges en sag for 

udvalget med status, beslutningsgrundlag samt handleplan for videns- og 

kompetencecenter ultimo 2019, hvori der redegøres for, hvad et videns- og 

kompetencecenter skal indeholde og endelig afdække evt. økonomi i den forbindelse og 

hvordan det skal finansieres. (jf. BSU 22.11.2018, BSU 21.02.2019)

I løbet af foråret 2019 har administrationen sammen med kommunens skoleledere og 

repræsentanter fra de nuværende specialtilbud, dagtilbud og skoler drøftet indholdet i et 

kommende videns- og kompetencecenter i Hørsholm Kommune. Dette arbejde er 

mundet ud i en præcisering af følgende punkter:

 Mål og ambitioner

 Målgrupper

 Opgaver og metoder

 Procedure for samarbejde

 Teamet

 Finansiering

Mål og ambitioner 

Målene og ambitionerne med at etablere Videns- og Kompetencecenter Hørsholm er at:
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 kvalificere inklusionsarbejdet, så flest mulige børn forbliver i det kendte 

fællesskab

 behovet for ekstra støtteindsatser i skolerne overflødiggøres 

 indsatser foregår på et forebyggende plan 

 sammenhængen mellem almentilbud og specialtilbud bliver endnu bedre

 sammenhængen til kommunens øvrige indsatser forbedres

 vejledning og sparring til almen-området kan ske fra dag-til-dag uden 

forudgående sagsbehandling

Målgrupper

Videns- og Kompetencecenter Hørsholm skal kunne tilbyde støtte til alle børn i 

skolealderen samt til forældre og medarbejdere i folkeskolen og specialtilbud.

Opgave & metoder

Videns- og Kompetencenter Hørsholm vil have til opgave at tilbyde supervision til 

medarbejdere, tilbyde oplæg og kurser til børn, forældre og medarbejdere og tilbyde 

læringsforløb for medarbejdere. 

Metoderne til at løse opgaverne vil variere alt efter, hvilke udfordringer der mødes. Men 

der lægges op til at udfordringer løses, hvor de opstår. Det vil eksempelvis betyde, at en 

medarbejder fra Videns- og Kompetenceteamet deltager og observerer i timer ude i 

klasseværelset eller i frikvarteret el. lign. 

Procedure for samarbejde

Proceduren for, hvordan medarbejdere, forældre og børn kan modtage støtte fra Videns- 

og Kompetencecenteret, er fortsat uafklaret. 

Herunder mangler afklaring omkring, hvordan der skal samarbejdes med skolernes 

kompetencecenterteams. 

Teamet 

De medarbejdere, der skal løfte opgaverne i Videns- og Kompetencecenteret, skal 

primært have vejledningskompetencer, kendskab til kommunens tilbudsvifte og 

fagpersoner samt kendskab til de pædagogiske og didatiske værktøjer, der anvendes på 

Lundevejsskolen. 
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Det er fortsat uafklaret, hvorvidt Videns- og Kompetencenterets opgaver skal løses af 

enkelte medarbejdere fra Lundevejsskolen, af et ny-oprettet team eller en kombination 

af disse. 

Herunder er det desuden uafklaret, hvordan viden fra eksempelvis øvrige fagpersoner 

(f.eks. familierådgivere eller PPR-psykologer) skal tænkes ind i arbejdet. 

Finansiering og ressourcebehov

Det er adminstrationens foreløbige vurdering i samråd med skolelederen på 

Lundevejsskolen, at Videns- og Kompetencecenteret skal have tid og ressourcer 

svarende til to fuldtidsstillinger for at kunne løse opgaverne. 

Model Stillinger Økonomi

1 årsværk
½ pædagogstilling 

½ lærerstilling
507.000 kr. 

1,5 årsværk
¾ pædagogstilling

¾ lærerstilling
761.000 kr.

2 årsværk
1 pædagogstilling

1 lærerstilling
1.015.000 kr.

Evaluering og opfølgning 

Videns- og Kompetencecenteret vil løbende blive evalueret, og der vil blive udarbejdet 

en årlig opfølgning på opgaverne og opgaveløsninger. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

For at kunne realisere forslaget forudsætter det, at der findes kompetente medarbejdere 

enten blandt Lundvejsskolens medarbejdere eller ved ny-ansættelse til netop disse typer 

opgaver. 

Konsekvenser for borgerne:

Borgerne – her skolebørn og forældre – vil med Videns- og Kompetencecenteret få et 

ekstra skolestøttetilbud.

Konsekvenser for personale:

Personalet – her lærere, pædagoger og øvrige fagpersoner – på skolerne vil med Videns- 

og Kompetencecenteret få et ekstra skolestøttetilbud.
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 
2020 2021 2022 2023

Driftsønske 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000
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I nogle af de budgetforslag, der præsenteres i det følgende, er der en 
række interne økonomiske sammenhænge. Disse vedrører forslag om 
fortsættelse af besparelser på skole- og dagtilbudsområdet fra 
genopretningsplanen 2019 og sammenhængen til nogle af de øvrige 
reduktionsforslag. 

Læsevejledning
Budgetreduktionsforslagene er nummereret, så det tydeliggøres mellem 
hvilke forslag, der kan forekomme økonomiske sammenfald.

Forslag BSU 1: Fastholdelse af besparelse fra 2019 fremadrettet 
(politikområde 30) har økonomisk sammenfald med følgende underforslag:

- BSU 1.a: Ændre fordelingen af antal 
pædagoger/pædagogmedhjælpere

- BSU 1.b:Reducere i dagplejen

Forslag BSU 3: Fastholdelse af besparelse fra 2019 fremadrettet 
(politikområde 31) har økonomisk sammenfald med følgende underforslag:

- BSU 3a: Sammenlægge SFO for 4.-6. klasse på én skole (fra fire til 
én SFO) 

- BSU 3b: Sammenlægge SFO for 4.-6. klasse på to skoler (fra fire til 
to SFO’er)

- BSU 3c: Hæve antallet af børn pr. medarbejdere i SFO 0.-3. klasse
- BSU 3d: Hæve antallet af børn pr. medarbejdere i SFO 4.-6. klasse
- BSU 3e: Mindske timer til Pædagogiske Lærings Centre (PLC)
- BSU 3f: Rulle vikarmidler tilbage
- BSU 3g: Reducere puljetimer generelt

I den samlede oversigt med forslag til budgetreduktioner 2020-2023 
fremgår alle forslagene. Beregningerne af underforslagene BSU 1a-1b samt 
BSU 3a-3g fremgår dog ikke i den samlede oversigt men alene i 
beskrivelsen af de enkelte budgetreduktionsforslag.   

Notat
Vedrørende Forslag til budgetreduktioner 2020-2023

Dato: 29.05.2019

Center for Dagtilbud og 
Skole

Team Pædagogik og 
Udvikling

Kontakt
Liv Forsberg

Konsulent
lfo@horsholm.dk

Direkte tlf. 2324 6491



Budget 2020-2023

Social- og Seniorudvalget
Forslag til budgetreduktioner
Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2022 2023
SSU 1 41 Ophør af klippekortsordningen i hjemmeplejen -645.000 -645.000 -645.000 -645.000
SSU 2 41 Lukning af caféen på Louiselund -270.000 -270.000 -270.000 -270.000
SSU 3 41 Nedlæggelse af kommunens pårørendevejlederfunktion -243.000 -265.000 -265.000 -265.000
SSU 4 41 Justering af palliationsindsats -265.000 -265.000 -265.000 -265.000
SSU 5 41 Bortfald af tilskud til Selmersbo Aktivhus -379.000 -455.000 -455.000 -455.000
SSU 6 41 Effektivisering af den teknologiske kommunikation med borgerne -173.000 -153.000 -153.000 -153.000
SSU 7 41 Anvendelse af vaskeservietter på plejecentrene -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

SSU 8 41
Justering af servicepakken vedr. tøjvask og linnedvask på plejecentrene -655.000 -655.000 -655.000 -655.000

SSU 9 41
Justering af serviceniveau for rengøring, tøjvask og skift af sengelinned i
hjemmeplejen - frekvens hver 4. uge -717.000 -956.000 -956.000 -956.000

SSU 10 41 Reduceret mødeaktivitet i hjemmeplejen -155.000 -155.000 -155.000 -155.000
SSU 11 41 Hjemtagning af nogle af de opgaver, som Falck løser i dag -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
SSU 12 41 Konvertering af de tre gæsteboliger til plejeboliger -324.000 -324.000 -324.000 -324.000
SSU 13 41 Nedbringelse af vikarforbrug -3.600.000 -3.500.000 -3.500.000 -3.500.000
SSU 14 41 Analyse af hjemmeplejen - Estimat -2.200.000 -2.770.000 -2.770.000 -2.770.000
SSU 15 41 Økonomiske støtte til socialt frivilligt arbejde -290.000 -290.000 -290.000 -290.000

SSU 16 42
Servicereduktion i Bofællesskabet Solskin, Bofællesskabet Højmose Vænge samt
tilknyttet bostøtte -165.000 -165.000 -165.000 -165.000

SSU 17 42 Handleplan for det specialiserede voksenområde -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000

SSU 18 42
Reduktion af normeringen i botilbuddene Gutfeldtshave og Rosen samt
reduktion i deres budget til beboerferier -163.000 -163.000 -163.000 -163.000

SSU 19 42 Reduktion af normeringen i aktivitets- og værestedet Åstedet -202.000 -202.000 -202.000 -202.000
SSU 20 42 Besparelse på fodbehandling og besparelse ved nye prisaftaler -65.000 -65.000 -65.000 -65.000
SSU 21 42 Solsikken Værestedet, nedlæggelse af tilbud til førtidspensionister -77.000 -77.000 -77.000 -77.000

I alt -13.588.000 -14.375.000 -14.375.000 -14.375.000



Budget 2020-2023

Forslag til driftsønsker
Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2020 2023
SSU 1 41 Videreførelse af Klippekortsordningen på plejecentrene 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
SSU 2 41 Videreførelse af Værdighedspuljen 6.756.000 6.756.000 6.756.000 6.756.000

SSU 3 41
Indkøbsture til Hørsholm Midtpunkt for borgere i ældreboligerne Sophielund og
Louiselund 100.000 100.000 100.000 100.000

SSU 4 41
Implementering af særtilskud i finanslovsaftalen 2019 til forebyggelse af
ensomhed og sorg 645.000 645.000 645.000 645.000

I alt 9.201.000 9.201.000 9.201.000 9.201.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Ophør af Klippekortsordningen i hjemmeplejen

Politikområde:

41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 

SSU 1

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

645.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Med Finansloven 2015 afsatte regeringen og de øvrige finanslovspartier en pulje på 75 
mio. i 2015 og herefter 150 mio. om året til bedre livskvalitet til landets svageste ældre.

Klippekortordningen til hjemmeboende har været i gang siden medio 2015. Det har 
været et krav fra ministeriet, at tiltagene tilknyttet puljen lå ud over den ordinære drift. 
Der har således været tale om ekstra hjemmehjælp og ydelser efter borgerens eget 
ønske svarende til en halv time pr. borger pr. uge for de borgere, som får 
omsorgsbesøg.

Fra 2017 overgik Klippekortsordningen til at blive finansieret via bloktilskuddet, hvorfor 
Hørsholm Kommune ikke længere er forpligtet til at tilbyde dette tiltag. Hørsholm 
Kommune er dog fortsat med at tilbyde denne ekstra indsats til borgerne i 2017, 2018 
og 2019. 

Der stilles forslag om afskaffelse af klippekort til borgere i eget hjem, hvorved 
ovennævnte ydelser bortfalder.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Forslaget vil umiddelbart kunne implementeres, idet der bl.a. ikke er opsigelsesvarsel i 
forhold til personale. 

Konsekvenser for borgerne:

Klippekortsordningen har givet mulighed for, at borgere, der er visiteret til 
omsorgsbesøg, har kunnet få oplevelser/ekstra indsatser ved at benytte ”klippene” til 
dette.

Nedlæggelse af klippekortsordningen for borgere i eget hjem vil berøre de borgere, der 
har modtaget ekstra ydelser efter eget valg.

Konsekvenser for personale:

Der vil ikke være tale om konsekvenser for personalet, idet ophør af ordningen ikke 
direkte vil være forbundet med en personalereduktion.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -645.000 -645.000 -645.000 -645.000
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Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -645.000 -645.000 -645.000 -645.000



3

Forslag til budgetreduktion  

Titel:  

Lukning af caféen på Louiselund 

Politikområde: 

41 Ældre, sundhed 

Nr.:  

SSU 2

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 

Cafédrift fra Louiselund 270.000 kr.  
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  

I forbindelse med genopretningsplanen for 2019 blev det besluttet at reducere 
bemandingen på café Louiselund fra to medarbejdere til enmandsbetjening af caféen. 
Derudover blev der indført tiltag til at nedbringe udgifterne til madspild i caféen.  Samlet 
set var der tale om en besparelse på 180.000 kr. årligt.  

Administrationen foreslår, at caféen på Louiselund lukkes, hvilket vil give en yderligere 
besparelse på 90.000 kr. udover det, som lå i genopretningsplanen fra 2019.

Det vil således ikke længere være muligt for borgere eller medarbejdere at købe mad i 
caféen, og bestilling af mødeforplejning fra caféen vil heller ikke længere være en 
mulighed. 
 
Det er overvejende personalet fra de forskellige afdelinger på Louiselund (ca. 25 personer 
dagligt), der køber mad i caféen.   
 
Derudover er der et mindre antal borgere, der køber kold mad og ca. en til to borgere, der 
køber varm mad dagligt. Den varme mad skal forudbestilles dagen før.  
 
Lukkes caféen står lokalerne tomme, men de vil fortsat kunne benyttes i forbindelse med 
afvikling af større arrangementer, fx temaeftermiddage, temacafeer eller lignende. Der vil 
også fortsat være mulighed for at nyde sin medbragte mad.

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Det er en forudsætning for at realisere forslaget, at kørslen af fra mad fra Sophielund 
Aktivitetscenter opsiges (opsigelsesvarsel på 1 måned).  

  
Konsekvenser for borgerne: 
Forslaget betyder, at borgerne ikke længere kan købe mad i caféen. Borgere der ikke selv 
kan lave mad, har i stedet for mulighed at blive visiteret til mad fra Breelteparken leveret i 
hjemmet. Denne løsning vil dog være lidt dyrere for borgerne, idet mad i caféen koster 47 
kr., mens mad fra Breelteparken koster 54 kr.  

Konsekvenser for personale: 
Forslaget betyder, at personalet på Louiselund ikke længere har mulighed for at købe 
frokost på arbejdspladsen. 
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Konsekvenser for budget: 

 
Afrundet til 

nærmeste 1.000 
kr.  

2020 2021 2022 2023 

Reduktion (-) -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Nedlæggelse af kommunens 
pårørendevejlederfunktion 

Politikområde:

41 Ældre, 
sundhed 

Nr.: 

SSU 3

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

265.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Hørsholm Kommune modtager med finanslovsaftale 2018 265.000 kr. over bloktilskuddet 
med henblik på at styrke kommunens indsats omkring aflastning af pårørende.

Social og Seniorudvalget besluttede i juni 2018 at ansætte en pårørendevejleder for 
midlerne primo 2019 med baggrund i anbefalinger fra Ældresagen og erfaringer fra andre 
kommuner.

Funktionen blev besat og opstartet ved årsskiftet, og kommunen har i dag en fungerende 
pårørendevejleder, der har brugt det første halve år på at opstarte funktionen og 
rekruttere pårørende til samtale og gruppeforløb. Pårørendevejlederen er ansat 20 timer 
om ugen. Målgruppen for funktionen er primært pårørende til borgere, der modtager 
hjemmepleje og pårørende til borgere, der bor i plejebolig.

Administrationen foreslår, at pårørendevejlederfunktionen nedlægges. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Nedlæggelse af funktionen vil betyde afskedigelse af den nuværende pårørendevejleder.

Konsekvenser for borgerne:

Nedlæggelse af pårørendevejlederfunktionen betyder, at pårørende til borgere i 
hjemmeplejen og på plejecentrene ikke længere har mulighed for individuelle samtaler, 
facilitering af pårørende grupper eller anden støtte fra pårørendevejlederen. 

Konsekvenser for personale:

 Afskedigelse af kommunens pårørendevejleder.
 Supervision og sparring mellem pårørendevejleder og plejepersonalet ophører.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -243.000 -265.000 -265.000 -265.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -243.000 -265.000 -265.000 -265.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Justering af palliationsindsats

Politikområde:

41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 

SSU 4

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

265.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Hørsholm Kommune modtager med finanslovsaftale 2018 265.000 kr. over 
bloktilskuddet under overskriften en værdig død, med henblik på at styrke den palliative 
indsats i kommunen.

Midlerne benyttes i 2019 til uddannelse af en specialiseret sygeplejerske og til 
opkvalificering af medarbejderne i hjemmeplejen og på plejecentrene.

Med dette forslag ophører den særlige målrettede kompetenceudvikling omkring 
palliaton. 

Forudsætninger for realisering af forslaget

Konsekvenser for borgerne:

 Det har betydning for kvaliteten i plejen, at medarbejderstaben er kontinuerligt 
opkvalificerede på palliationsområdet. Med denne besparelse frafalder en del af 
budgettet til kompetenceløft indenfor palliation.

Konsekvenser for personale:

 Administrationen vil ikke have midler til løbende opkvalificering af 
medarbejdergruppen, og der vil ikke være midler til uddannelse af ny specialist, 
hvis den nuværende opsiger sin stilling.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -265.000 -265.000 -265.000 -265.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -265.000 -265.000 -265.000 -265.000
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:   

Bortfald af tilskud til Selmersbo Aktivhus  

Politikområde: 

41 Ældre, sundhed

Nr.:

 SSU 5

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 

Det samlede budget i 2019 til Selmersbo Aktivhus er på 950.000 kr. 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  

Selmersbo Aktivhus er kommunens brugerstyrede aktivitetshus, hvor Hørsholm Kommune 
finansierer dele af driften. Kommunen giver årligt et tilskud til Selmersbo Aktivhus på 
510.000 kr. Tilskuddet benyttes primært til aflønning af centerlederen. Aflønningen af 
centerlederen udgør i 2019 455.000 kr., hvilket vil være den reelle besparelse, som kan 
opnås ved omlægning til 100 % brugerstyring.  

Administrationen vurderer, at Selmersbo Aktivhus kan bevares som et 100 % brugerstyret 
og brugerfinansieret tilbud, der kan drives ud fra bl.a. lejeindtægterne ved udlejning af 
lokalerne til foreninger og arrangementer. 

Derudover har kommunen en årlig udgift til bygningsdrift af huset svarende til 440.000 kr. 
Denne udgiftspost indgår ikke i reduktionsforslaget.

Forudsætninger for realisering af forslaget:  

Selmersbo Aktivhus vil i højere grad være afhængig af frivillighed, og tilbuddet skal være 
100 % brugerstyret og brugerfinansieret  

Konsekvenser for borgerne: 

 Borgere vil kunne opleve færre aktiviteter. 
 Det kan blive nødvendigt for Selmersbo Aktivhus at opkræve et brugerkontingent. 
 De frivillige borgere vil udføre flere administrative opgaver. 

 
Konsekvenser for personale: 

 Det betyder at kommunens tilskud til lederfunktionen på Selmersbo Aktivhus 
ophører. 

 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr.  

2020 2021 2022 2023 

Reduktion (-) -379.000 -455.000 -455.000 -455.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -379.000 -455.000 -455.000 -455.000 
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Effektivisering af den teknologiske kommunikation med 
borgerne:

- Udskiftning af udbyder på opsætning, nedtagning 
og service af nøglelåse og nødkald 

- Reduktion i antallet af mobiltelefoner i 
hjemmeplejen

Politikområde:

41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 

SSU 6

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

Forbrug 2018:  310.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Udskiftning af udbyder på opsætning, nedtagning og service af nøglelåse og 
nødkald 

Hørsholm Kommune har i dag en aftale med Nordsjællands Brandvæsen omkring 
opsætning, service og nedtagning af nøglelåse og nødkald hos visiterede borgere i 
hjemmeplejen.

Nordsjællands Brandvæsen brugte i 2018 679 timer på opsætning, nedtagning og service 
af nøglelåse og nødkald. Kommunens udgift til beredskabet var i 2018 310.000 kr. 
I første kvartal af 2019 har brandvæsenet opkrævet for 293 timer svarende til 137.000 
kr. Aktiviteten er dermed stigende sammenlignet med 2018.

Dette forslag indebærer, at kommunen opsiger den nuværende aftale med Nordsjællands 
Brandvæsen, og at opgaven omkring service af nøglelåse og nødkald i stedet løftes 
internt i kommunen af Facility Management.

Administrationen vurderer, at Facility Management kan løfte opgaven på samme niveau 
som Nordsjællands Brandvæsen. Hjemtagelsen af opgaven vil derfor ikke betyde 
ændring i arbejdsgangen eller ændring i den nuværende praksis omkring opsætning, 
service og nedtagning af nødkald og elektroniske dørlåse.
Facility Management vil ansætte en medarbejder, der bliver ansvarlig for opgaven. 
Derudover vil andre medarbejdere, herunder weekendpersonalet kunne varetage 
opgaven. Medarbejderne bliver oplærte i at kunne varetage opgaven.

Administrationen afsætter en økonomisk ramme, der betyder, at Facility Management i 
2020 har 750 timer til at løfte opgaven og en ramme på 187.500 kr. 
Dermed kan administrationen spare 123.000 kr. årligt på at hjemtage opgaven.

Da kommunen har tre måneders opsigelse af aftalen med Nordsjællands Brandvæsen, 
kan besparelsen effektueres fra 1. februar 2020 ved opsigelse 1. november 2019.

Reduktion i antallet af mobiltelefoner i hjemmeplejen

Alle medarbejderne i kommunens hjemmeplejedistrikter får i dag stillet en mobiltelefon 
til rådighed, som fungerer som deres personlige telefon på arbejdet.
Medarbejderne benytter deres telefon som arbejdsredskab. Medarbejderen tilgår 
kommunens digitale omsorgssystem på telefonen, og kan her se kørelister, gå ind i 
borgerens journal og dokumentere det udførte arbejde.
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Dette forslag indebærer, at antallet af mobiltelefoner i hvert distrikt fremadrettet 
nedjusteres, så der alene er mobiler svarende til antallet af medarbejdere på vagt.
Medarbejderne skal derfor deles om telefonerne og overtager mobiltelefonen fra 
hinanden ved vagtskifte.

Besparelsen vil primært være, at distrikterne vil have færre udgifter til 
telefonabonnementer. Derudover forventes det, at distrikterne det første år kan spare 
penge på indkøb af nye telefoner, da ordningen vil betyde, at hvert hjemmeplejedistrikt 
vil få telefoner i overskud, der kan benyttes, når telefonerne i drift skal udskiftes. 
Administrationen vurderer, at der kan spares 50.000 kr. i 2020 og herefter 30.000 kr. 
årligt i overslagsårene.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Besparelsesforslaget omkring udskiftning af udbyder på opsætning, nedtagning og 
service af nøglelåse og nødkald vil betyde, at kommunen skal opsige sin nuværende 
aftale med Nordsjællands Brandvæsen omkring service på nøglelåse og nødkald.

Forslaget omkring reduktion i antallet af mobiltelefoner i hjemmeplejen kan realiseres 
umiddelbart.

Konsekvenser for borgerne:

 Ingen af de to forslag vil have konsekvenser for borgerne.

Konsekvenser for personale:

 Forslaget omkring reduktion i antallet af mobiltelefoner i hjemmeplejen vil betyde, at 
medarbejderne i hjemmeplejedistrikterne skal deles om mobiltelefonerne.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -173.000 -153.000 -153.000 -153.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -173.000 -153.000 -153.000 -153.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Anvendelse af vaskeservietter på plejecentrene 

Politikområde:

41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 

SSU 7

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

4.700.000 kr. inkl. materiale og lønomkostninger, som er baseret på en konkret 
opgørelse.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Der indkøbes engangsvaskeservietter, der benyttes ved personlig hygiejne på de fire 
plejecentre.

Vaskeservietter, er en velfærdsteknologisk metode til at opretholde god personlig 
hygiejne uden brug af traditionel skumvaskeklud, sæbe, vand og håndklæde.

En vaskeserviet er en engangsserviet med rengørende hudplejemiddel, som kan 
anvendes ved alle opgaver indenfor personlig pleje.

Der vil være situationer, hvor der efter en sundhedsfaglig vurdering fortsat skal 
anvendes vand og sæbe. Anvendelsen af vaskeservietter er ikke en erstatning for bad.

Vaskeservietter anvendes bl.a. på hospitaler, hospices og i kommuner som fx Nyborg, 
Stevns og Odense, som har gode erfaringer med disse.

På baggrund af et pilotprojekt i Nyborg Kommune, der har fremvist positive resultater 
samt erfaringer fra andre kommuner, herunder Odense Kommune, forventes forslaget at 
medføre bedre hygiejne for borgerne og bedre arbejdsgange for medarbejderne. 

Fordelene for borgeren er endvidere, at vaskeprocessen tager kortere tid, og at det ikke 
er så anstrengende.

Endelig betyder forslaget, at borgere med demens, der ikke ønsker at tage tøjet af, kan 
blive vasket mere skånsomt.

Besparelsen består i, at det er billigere at anvende vaskeservietter end skumvaskeklude, 
vand og sæbe.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Kommunikation til borger og pårørende - herunder understregning af at tiltaget ikke 
udgør en serviceforringelse - via bebeboer- og pårørenderåd. 

Derudover forudsætter forslaget en fyldestgørende introduktion og oplæring af 
medarbejderne, bl.a. via arbejdsmiljørepræsentanter.

Endelig fordrer forslaget, at der indgås en fordelagtig kontrakt med en leverandør af 
servietterne.

Konsekvenser for borgerne:
Borgerne vil fremover blive vasket med vaskeservietter i stedet for skumvaskeklude, 
vand og sæbe med mindre der efter en sundhedsfaglig vurdering fortsat skal anvendes 
vand og sæbe.



11

Konsekvenser for personale:
Forslaget forventes at give et bedre arbejdsmiljø, idet der vil være færre vrid i hænder, 
færre forflytninger og at de ansatte står kortere tid i belastende arbejdsstillinger.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel:
Justering af servicepakken vedr. tøjvask og linnedvask 
på plejecentrene

Politikområde:

 41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 

SSU 8

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.)

Samlet budget for de fire plejecentre i kommunen: 117.800.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Med det nuværende serviceniveau til tøjvask får borgerne på plejecentrene Louiselund, 
Margrethelund og Sophielund vasket deres personlige tøj samt sengelinned, håndklæder 
og dyner uden ekstra beregning, mens beboerne på Breelteparken betaler for leje og 
vask af sengelinned og håndklæder.

Administrationen foreslår, at plejecentrenes servicepakker justeres, således at der 
fremadrettet opkræves en afgift for vask af beboernes tøj samt vask af linned, 
håndklæder og dyner.
Det foreslås, at afgiften opdeles i henholdsvis vask af beboernes personlige tøj og vask 
af sengelinned, håndklæder og dyner. Dermed bliver det muligt for beboerne og deres 
pårørende at vælge indsatsen til og fra i servicepakken, hvis eksempelvis en pårørende 
ønsker selv at vaske det personlige tøj. 

Forslaget vil betyde, at Hørsholm følger praksis for de omkringliggende kommuner, idet 
de opkræver afgiften via deres servicepakke. Afgiften til tøjvask er også i andre 
kommuner opdelt på vask af personligt tøj og vask af linned og håndklæder. Priserne for 
tøjvask varierer fra kommune til kommune, hvor vask af personligt tøj svinger fra 124 
kr./måned til 175 kr./ måned, mens vask af linned og håndklæder varierer fra 105 
kr./måned til 215 kr./ måned.

Administrationen foreslår, at der opkræves 130 kr. om måneden for vask af personlig tøj 
og 130 kr. om måneden for vask af sengelinned, håndklæder og dyner.

Da der ikke ændres på det nuværende serviceniveau, ændres der ikke på omfanget eller 
frekvensen af tøjvask, som beboerne kender i dag.

Besparelsen i forslaget er de frigivne midler, der opkræves hos borgere i servicepakken. 
Besparelsen vil, hvis samtlige borgere tilvælger tøjvask, fordele sig således på 
plejecentrene.       

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Besparelsen er beregnet på en forudsætning om, at samtlige beboere på kommunens 
fire plejecentre vælger tøjvask via servicepakken. Indtægten og dermed besparelsen vil 
reguleres, hvis en eller flere beboere vælger at få deres tøj vasket på anden vis.
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Konsekvenser for borgerne:

 Justering af servicepakken, så der fremover opkræves en afgift for tøjvask og vask af 
linned, håndklæder og dyner, vil betyde en større månedlig udgift til beboerne på 
plejecentrene.

Konsekvenser for personale:

 Forslaget vil ikke betyde medarbejderreduktioner, og vil ikke have konsekvenser for 
personalet på plejecentrene.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -655.000 -655.000 -655.000 -655.000 

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -655.000 -655.000 -655.000 -655.000 
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Justering af serviceniveau for rengøring og skift af 
sengelinned i hjemmeplejen - frekvens hver 4. uge

Politikområde:

41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 

SSU 9

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

Samlet budget for hjemmeplejen: 40.700.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

I marts 2019 modtog 680 borgere indsatsen rengøring og 380 borgere modtog indsatsen 
linnedskift af hjemmeplejen eller af en af de godkendte fritvalgsleverandører.
Frekvensen på indsatsen skift af sengetøj er i dag hver 2. uge (24 gange årligt), mens 
indsatsen rengøring gives hver 3. uge i 45 minutter (17 gange årligt).

Forslaget indebærer, at frekvensen på rengøring og skift af sengetøj i hjemmeplejen 
reduceres til hver 4. uge (13 gange årligt). Forslaget betyder, at frekvensen på 
indsatsen rengøring reduceres med 4 gange årligt, og at frekvensen på indsatsen skift af 
sengetøj reduceres med 11 gange årligt. Med forslaget harmoniseres de to indsatser, 
således at hjemmeplejen og fritvalgsleverandørerne kan give indsatserne sammen.

Alle visitationer beror på en individuel konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens 
ressourcer og behov. Dette betyder, at de borgere, der har et særligt behov, som ikke 
kan dækkes med kommunens politisk besluttede serviceniveau, vil blive visiteret til 
indsatsen ud fra en frekvens, der matcher borgerens behov. Besparelsen realiseres 
gennem nednormering af medarbejdere i hjemmeplejedistrikterne og færre timer til 
fritvalgsleverandørerne.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Da de to indsatser skal kunne planlægges således, at de kan udføres samtidig hos 
borgeren, er det nødvendigt at der peges på det samlede forslag. 

Alle borgere i målgruppen skal revisiteres. Forslaget kan derfor først realiseres pr. 1. 
april 2020.

Konsekvenser for borgerne:

 Borgere, der modtager indsatserne, vil opleve et lavere serviceniveau.
 De borgere, der ud fra en konkret individuel vurdering har brug for en højere 

frekvens, kan visiteres til at modtage en eller flere af indsatserne hyppigere.
 Borgeren vil opleve færre forskellige medarbejdere i hjemmet, hvis de to indsatser 

kan leveres samtidig.

Konsekvenser for personale:

 Forslaget vil blive realiseret gennem nednormering af medarbejdere i de tre 
dagdistrikter, og vil betyde færre timer til fritvalgsleverandørerne.
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -717.000 -956.000 -956.000 -956.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -717.000 -956.000 -956.00 -956.000
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:  

Reduceret mødeaktivitet i hjemmeplejen 

Politikområde: 

41 Ældre, sundhed

Nr.:  
 SSU 10

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 

Det samlede budget til de 4 hjemmeplejedistrikter udgør i 2019 i alt ca.  41.000.000 kr.

 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  

Besparelsen søges realiseret gennem øget fokus på at nedbringe mødeaktiviteten i 
hjemmeplejen med henblik på at øge brugertidsprocenten (BTP). 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Det forudsættes, at der er et vedvarende fokus på at nedbringe tid til mødeaktiviteter i 
hjemmeplejen. 

 
Konsekvenser for borgerne: 
Konsekvensen er, at medarbejdernes arbejdstid med borgerne øges og at øvrig tid 
effektiviseres. 

Konsekvenser for personale: 

 
Konsekvenser for budget: 

 
Afrundet til 

nærmeste 1.000 
kr.  

2020 2021 2022 2023 

Reduktion (-) -155.000 -155.000 -155.000 -155.000

Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -155.000 -155.000 -155.000 -155.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Hjemtagning af nogle af de opgaver, som Falck løser i 
dag

Politikområde:

41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 

SSU 11

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

248.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Falck yder specialrådgivning på hjælpemiddel- og boligområdet. Det betyder, at 
medarbejderne i Hørsholm Kommune har kunnet trække på specialiseret rådgivning i 
helt særlige tilfælde. Imidlertid har medarbejderne på hjælpemiddelområdet opnået 
øgede kompetencer og vil således selv kunne løfte denne opgave. 

På den baggrund foreslår administrationen, at Hørsholm Kommune nedjusterer 
kontrakten med Falck og dermed hjemtager nogle af de opgaver Falck tidligere har løst. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Jf. kontrakten med Falck skal denne opsiges med et halvt års varsel og med udgangen af 
et kalenderår.

Konsekvenser for borgerne:

Der vil ikke være konsekvenser for borgerne, idet de vil modtage den samme service 
som hidtil. 

Konsekvenser for personale:

Personalet vil skulle løfte den rådgivning, som Falck tidligere har påtaget sig. Det 
kræver, at personalet løbende er uddannet i at kunne varetage denne opgave.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Konvertering af de tre gæsteboliger til plejeboliger

Politikområde:

41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 

SSU 12

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

Samlet budget for de fire plejecentre i kommunen: 117.800.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Kommunen har i dag tre gæsteplejeboliger fordelt på to af kommunens plejecentre. 
Breelteparken har en gæstebolig, mens plejeboligerne Sophielund har to gæsteboliger. 
Gæsteboligerne er midlertidige pladser, og boligerne bruges primært som 
aflastningspladser, hvor en hjemmeboende borger kan bo i en kortere periode, hvis 
ægtefælle skal  aflastes.
Da kommunen ikke kan opkræve borgeren for husleje på en midlertidig plads, afholder 
kommunen udgiften til husleje og faste udgifter på de tre boliger. Kommunen udgift til 
denne post er i 2019 324.000 kr. 
Boligerne tæller med i de to plejecentres driftsnormering af plejeboligpladser, og plejen 
af beboerne i gæsteboligerne foretages af medarbejderne på lige vilkår med beboerne i 
en permanent plejebolig.

Administrationen foreslår, at de tre gæsteboliger konverteres til to demensplejeboliger 
på Sophielund og en somatisk plejebolig på Breelteparken, da det er administrationens 
vurdering, at der pt. er brug for, at boligerne indgår i kommunens samlede 
plejeboligkapacitet. Kommunen har pt. en forholdsvis stor efterspørgsel på plejeboliger 
og derfor problemer med at overholde ventetidsgarantien. Aktuelt er der 15 borgere, der 
venter på en somatisk bolig og i alt 14 borgere, der venter på en demens bolig. 

Kommunen kan med konverteringen af boligerne stadig leve op til servicelovens § 84 
omkring aflastning ved at benytte kommunes midlertidige pladser på Louiselund som 
aflastningsboliger. Da kommunen har en relativ høj dækningsgrad på midlertidige 
pladser og en relativ lav dækningsgrad på plejeboliger sammenlignet med andre 
kommuner, er det administrationens vurdering, at kommunens samlede boligkapacitet 
udnyttes bedst muligt ved at konvertere boligerne.

Samtidig sparer kommunen huslejeudgiften til de tre gæstepladser. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:

 Forslaget vil ikke have nogle konsekvenser for de resterende beboere på 
plejecentrene.

 Det fremtidig tilbud til borgere, der har brug for en gæsteplads, vil være på 
kommunens midlertidige pladser på Louiselund.

Konsekvenser for personale:

 Da plejen af beboerne på de tre gæstepladser allerede i dag indgår i plejecentrets 
opgaver, er det administrationens vurdering, at konverteringen ikke vil få 
betydning for medarbejdernes arbejdsopgaver og arbejdsbyrde. 
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -324.000 -324.000 -324.000 -324.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -324.000 -324.000 -324.000 -324.000
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:  

Nedbringelse af vikarforbrug

Politikområde:  

41 Ældre, sundhed

Nr.:  

SSU 13

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 

I 2018 blev der brugt ca. 21.700.000 kr. samlet set på vikarer inklusiv faste vagter. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  

Der vil være et øget fokus på at få nedbragt forbrug til vikarer. Dette vil blandt andet 
kunne ske gennem følgende tiltag: 
 

 Ikke automatisk køb af vikar ved sygdom – vurderes af ledelsen hver gang. 
 Ansættelse af flere timelønnede afløsere, der kan hjælpe til ved ledige vagter. 
 Etablering af internt afløserkorps, således der er mulighed for at dække ledige 
vagter med fastansatte medarbejdere. 
 Vurdering af, om man kan klare sig med en kortere vagt – f.eks. kl. 8-13 i stedet 
for 7.30-15. 
 Fortsat fokus på fravær. 

 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  

Realisering af forslaget forudsætter øget fokus på nedbringelse af vikarforbruget.  
 
Konsekvenser for borgerne: 
Der vil kunne være færre medarbejdere til stede i afdelingerne og dermed lidt lavere 
serviceniveau.

Konsekvenser for personale: 
Der vil være færre medarbejdere til at løse opgaverne på dage med fravær f.eks. på grund 
af ferie og sygdom.

 
Konsekvenser for budget: 

 
Afrundet til 

nærmeste 1.000 
kr.  

2020 2021 2022 2023 

Reduktion (-) -3.600.000 -3.500.000 -3.500000 -3.500.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -3.600.000 -3.500.000 -3.500.000 -3.500.000 
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Forslag til budgetreduktion  
Titel:  

Analyse af hjemmeplejen

Politikområde:  

41 Ældre, sundhed

Nr.:  

SSU 14

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 

Samlet budget for hjemmeplejen: 40.700.000 kr.
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Ét af de i alt syv politiske fokusområder er en analyse af strukturen i hjemmeplejen. 
Analysen er gennemført af et konsulentfirma og har omfattet hjemmeplejens struktur og 
mulighederne for at realisere effektiviseringsgevinster. 

Konsulentfirmaet har som led i analysen gennemført en tidsregistrering af hjemmeplejens 
opgaveløsning. Alle medarbejdere i hjemmeplejen har i en 14 dages periode registreret, 
hvordan deres arbejdstid anvendes til at løse opgaverne i hjemmeplejen.

På baggrund af analysen peger konsulentfirmaet på mulighederne for at effektivisere 
arbejdstilrettelæggelsen således, at den direkte borgerrelaterede tid (den såkaldte BTP-
tid) kan forøges, hvorved der ville kunne realiseres besparelser på 2-4 mio. kr.
Konsulentrapporten vedhæftes. [sker senere].        

Det er administrationens vurdering, at det vil være realistisk at øge BTP-tiden fra de 
nuværende 55,6 % til 60 %. Fuldt implementeret vil forøgelsen af BTP-tiden medføre en 
årlig besparelse på 2.770.000 kr.
Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Forslaget om forøgelse af BTP-tiden forudsætter en række forandringer af 
arbejdstilrettelæggelsen i hjemmeplejen, hvilket erfaringsmæssigt kræver en vis 
tidshorisont med tæt inddragelse af medarbejdere og ledere i hjemmeplejen.
Derfor vurderes forslaget kun at få ca. 3/4 års effekt i 2020 svarende til 2.200.000 kr.
Konsekvenser for borgerne: 

 Forslaget skønnes ikke at have konsekvenser fra borgerne.

Konsekvenser for personale: 

 Medarbejderne skal bruge mere af deres samlede arbejdstid på de borgerrettede 
aktiviteter og mindre tid på møde- og dokumentationstid.

 Medarbejderne skal arbejde mere effektivt.
 Forslaget vil blive realiseret gennem nednormering af medarbejdere i de tre 

dagdistrikter.
Konsekvenser for budget: 

 
Afrundet til 

nærmeste 1.000 
kr.  

2020 2021 2022 2023 

Reduktion (-) -2.200.000 -2.770.000 -2.770.000 -2.770.000

Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -2.200.000 -2.770.000 -2.770.000 -2.770.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel:
Økonomiske støtte til socialt frivilligt arbejde

Politikområde:
41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 15

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Kommunalbestyrelsen har i henhold Servicelovens § 18, stk. 2 afsat ca. 490.000 årligt til 
at støtte frivilligt socialt arbejde. Som kompensation for støtten modtager 
Kommunalbestyrelsen et tilskud fra staten via bloktilskuddet, der årligt reguleres med 
pris- og lønudviklingen. I 2015 udgjorde tilskud til frivilligt socialt arbejde 12,- kr. pr. 
borger i Hørsholm Kommune, hvilket i 2020-prisniveau svarer til ca. 325.000 kr. 
udregnet efter kommunens folketal.
 
Det beløb, som kommunen modtager som kompensation for støtte til det frivillige sociale 
arbejde, er ikke øremærket. Det betyder, at det ikke i serviceloven er fastsat, hvor stort 
et beløb den enkelte kommune skal afsætte til økonomisk støtte til frivilligt socialt 
arbejde. Bloktilskuddet, som kommunerne modtager fra staten forudsætter generelt, at 
kommunerne samlet set anvender tilskuddet til det frivillige sociale arbejde.

Udover den lokale kommunale pulje overfører Hørsholm Kommune hvert år 25.000 kr. 
(1 kr. pr. borger) til en fælles pulje. Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, 
Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm er gået sammen om en pulje til støtte også 
efter § 18 i Serviceloven. Der er således i alt afsat 515.000 kr. til støtte efter 
Servicelovens § 18. 

Hvem kan søge? 
Foreninger, organisationer og personer der udfører frivilligt socialt arbejde.

Hvad kan der søges tilskud til?
Aktiviteten skal have nyttevirkning i forhold til de fastlagte målsætninger for det 
pågældende område.
Aktiviteten skal være lokalt forankret og være direkte rettet mod borgere i Hørsholm 
Kommune. Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af grundlaget.

 Det frivillige arbejde skal i væsentlig grad udføres af frivillig ulønnet arbejdskraft.
 Der skal være tale om nye aktiviteter. 
 Der skal søges støtte med et konkret beløb.
 Aktiviteten skal udføres af andre end familie og nære bekendte.

For fællespuljen gælder, at det skal være rettet mod borgere i de nævnte kommuner og 
tildeles til foreninger, organisationer og projekter, der ikke umiddelbart kan opnå den 
lokale kommunale støtte. Puljen kan søges én gang om året.
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Hvordan søger man – og hvor ofte kan man søge?
Man søger ved at udfylde og indsende ansøgningsskema til Center for Politik.
Puljen kan søges i april og oktober. 

Hvem behandler ansøgningen og hvad er der tidligere givet tilskud til?
Social- og Seniorudvalget behandler samtlige ansøgninger og godkender herefter, hvem 
der tildeles midler. Der er bevilget tilskud i overensstemmelse med ovenstående 
betingelser og kan være tilskud til arrangementer som f.eks. aktiviteter for flygtninge, 
motionstilbud for ældre, forplejning ved sociale aktiviteter mv. 

Administrationen foreslår at der afsættes 225.000 kr., hvoraf der afsættes 25.000 kr. til 
fællespuljen og 200.000 kr. til fordeling via den lokale pulje.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forslaget vil umiddelbart kunne implementeres. 
Konsekvenser for borgerne:
Der bliver mindre midler at søge for foreningerne.
Konsekvenser for personale:
Ingen – administrationen af ordningen er den samme uanset beløbets størrelse.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -290.000 -290.000 -290.000 -290.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -290.000 -290.000 -290.000 -290.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Servicereduktion i Bofællesskabet Solskin, 
Bofællesskabet Højmose Vænge samt tilknyttet bostøtte

Politikområde:

42 Social og 
psykiatri

Nr.: 

SSU 16

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

Bofællesskaberne Solskin og Højmose Vænge samt tilknyttet bostøtte har i 2020 et 
samlet budget på 6.052.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Bofællesskabet Solskin er et botilbud for voksne udviklingshæmmede. Det består af ti 
selvstændige lejligheder og en fælleslejlighed. 

Bofællesskabet Højmose Vænge er et bofællesskab for unge udviklingshæmmede, der 
alle er i beskæftigelse af forskellig karakter, og alle gennemgår botræning. Det består af 
en lejlighed med fire værelser samt fællesstue, fælleskøkken m.m. Bostøtteordningen er 
et tilbud til udviklingshæmmede borgere over 18 år i eget hjem. Primo 2019 er der 12 
borgere, der modtager mellem 1 og 8 timers bostøtte om ugen.

Langt den største del af budgettet går til aflønning af personale, mens der også er 
budget til aktivitetsudgifter for både personale og beboere. Besparelsen for 
Bofællesskabet Solskin vil være en reduktion i lønbudgettet med 85.000 kr. årligt 
svarende til ca. 8 timer om ugen, samt en reduktion i aktivitetsrelaterede udgifter med 
50.000 kr.

Besparelsen for Bofællesskabet Højmose Vænge vil tilsvarende være en reduktion i 
aktivitetsrelaterede udgifter med 30.000 kr. årligt.

Hvad angår bostøtte er hovedparten af budgettet et lønbudget, og denne del kan der 
ikke umiddelbart reduceres i, da der skal ydes de timer, som borgeren er visiteret til. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Ingen.

Konsekvenser for borgerne:

- For begge bosteder vil reduktionen betyde færre ferier og aktiviteter, end hvad 
der tilbydes nu, som f.eks. teaterture, restaurantbesøg, Sølundfestival, ferierejser 
osv. Dette er en forringelse af beboernes livskvalitet, hvor turene for mange af 
beboerne er eneste mulighed for kulturelle/sociale aktiviteter.
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- Mindre personaledækning i Solskin betyder yderligere forringelse af mulighederne 
for hjælp og støtte. Der vil, i større grad end nu, forekomme aftener med én 
medarbejder til de 10 beboere, som alle har brug for omfattende støtte. 

Konsekvenser for personale:

Reduktion i ansættelsesgraden for en eller flere medarbejdere, samt reducerede midler 
til kompetenceudvikling. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -165.000 -165.000 -165.000 -165.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -165.000 -165.000 -165.000 -165.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Udgiftsreduktion som følge af handleplan på det 
specialiserede voksenområde

Politikområde:

42 Social og 
psykiatri

Nr.: 

SSU 17

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

Budgettet til det specialiserede voksenområde udgør i 2020 86.606.000 kr. excl. 
botilbuddene Åstedet og Solskin. 

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Det specialiserede voksenområde omhandler udgifter til botilbud af midlertidigt og 
længerevarende ophold, aktivitets- og samværstilbud, bostøtteordninger, alkohol- og 
stofmisbrugsbehandling, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, beskyttet 
beskæftigelse og borgerstyrede personlige assistanceordninger for multihandicappede 
borgere.

Forventningen til merforbruget i 2019 er primært begrundet i, at flere borgere er visiteret 
til botilbud, ligesom der er øgede udgifter til objektiv finansiering af fælleskommunale 
tilbud, herunder også udgifter til finansiering af ledig kapacitet på de socialpsykiatriske 
pladser.

Administrationen har med baggrund i regnskabsresultatet for 2018 og det forventede 
forbrug i 2019 udarbejdet en handleplan for reduktion af udgifterne på det 
voksenspecialiserede socialområde. 

Handleplanen indeholder serviceforringelser og effektiviseringer på følgende områder:

1. Hjemtagning af borgere til egne botilbud, hvilket kun kan praktiseres med 
borgerens egen godkendelse heraf.

2. Serviceniveau for visitering til aktivitets- og væresteder, hvor niveauet for hvor 
ofte borgerne kan komme på aktivitets- og væresteder nedsættes.

3. Indtægter fra andre kommuner visiteret til aktivitets- og værestedet Åstedet 
inddrages forholdsmæssigt i budgettet til køb af eksterne aktivitets- og 
væresteder. 

4. Forhandling af priser ved køb af ydelser

5. Revisitering af indsatser for over 67-årige.

Ovenstående initiativer forventes samlet set at kunne nedbringe udgifterne på det 
specialiserede voksenområde med 2,4 mio.kr. - set i forhold til det forventede forbrug for 
2019 på 105 mio. kr., som indmeldt i notat til ØU om genopretningsplan af 14.1.19.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Succes med prisforhandling og med at motivere borgere i eksternt beliggende botilbud til 
at flytte tilbage til en af kommunens ledige botilbudspladser.
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Konsekvenser for borgerne:

Forringet serviceniveau for borgere med behov for visitering til aktivitets- og væresteder.

Konsekvenser for personale:

Ingen udover løbende nødvendig kompetenceudvikling.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Reduktion af normeringen i botilbuddene Gutfeldtshave 
og Rosen samt reduktion i deres budget til beboerferier

Politikområde:

42 Social og 
psykiatri

Nr.: 

SSU 18

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

Socialpsykiatrisk center Åstedet har i 2020 et samlet budget på 6.931.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Socialpsykiatrisk center Åstedet er sammensat af flere tilbud, hvor to af dem er 
botilbuddet Gutfeldtshave og botilbuddet Rosen. Gutfeldtshave er et botilbud til syv 
borgere med psykisk sårbarhed i alderen 18-35 år, hvor de har hver deres selvstændige 
lejligheder og en fælleslejlighed. Rosen er et botilbudslignende tilbud til otte borgere 
med et væsentligt nedsat psykisk og/eller socialt funktionsniveau, hvor de har egne 
lejligheder med selvstændige lejekontrakter og tillige modtager støtte efter 
servicelovens §85 (bostøtte).

Ved at reducere normeringen på de to bofællesskaber med i alt 8 timer ugentligt kan der 
opnås en besparelse på 98.000 kr.

Det betyder en reducering af den individuelle kontakt og personalets tilstedeværelsestid i 
bofællesskaberne. Beboernes trivsel er tæt knyttet til den hjælp og støtte, de får i 
dagligdagen, hvilket det Sociale Tilsyn også tillægger stor værdi. Beboernes trivsel er et 
tema under hvert tilsynsbesøg.

Ved at reducere beboernes mulighed for at holde ledsaget beboerferie med 4 feriedage 
om året kan der opnås en besparelse på 65.000 kr. – ligeligt fordelt mellem 
Gutfeldtshave og Rosen. 

Det betyder en nedjustering af beboernes muligheder for at få imødekommet deres 
ønsker og behov for ferie i landet eller udlandet. Det er en reducering af serviceniveauet 
jf. kvalitetsstandard for socialpædagogisk ledsagelse under ferie/social og psykiatri.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

En eventuel beslutning om reduktion af budgetterne fordrer ændring af 
kvalitetsstandarden for socialpædagogisk ledsagelse under ferie, ligesom taksterne i 
bofællesskaberne skal tilpasses, hvorved også indtægterne fra andre kommuners 
borgere bliver mindre.

Konsekvenser for borgerne:

Reduceret serviceniveau i bofællesskaberne i form af mindre hjælp og støtte til den 
enkelte borger, ligesom der vil være mindre tilstedeværelse i fællesrummet, og dermed 
færre muligheder for at støtte op om aktiviteter. 
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Reduceret mulighed for at den enkelte beboer kan holde ferie med socialpædagogisk 
ledsagelse. 

Konsekvenser for personale:

Ændret arbejdstid for en eller flere medarbejdere svarende til i alt 8 timer.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -163.000 -163.000 -163.000 -163.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -163.000 -163.000 -163.000 -163.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Reduktion af normeringen i aktivitets- og værestedet 
Åstedet

Politikområde:

42 Social og 
psykiatri

Nr.: 

SSU 19

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

Socialpsykiatrisk center Åstedet har i 2020 et samlet budget på 6.931.000 kr., hvor 
andelen til Aktivitets- og værestedet udgør 2.879.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Socialpsykiatrisk center Åstedet er sammensat af flere tilbud, hvor et af dem er 
aktivitets- og værestedet. Aktivitets- og værestedet er et uvisiteret tilbud for alle 
borgere med en sindslidelse, som er bosiddende i Hørsholm. Borgere fra andre 
kommuner skal visiteres af sagsbehandler i egen kommune. Værestedet har kontakt til 
cirka 90 borgere, hvor der både er en fast daglig kerne og andre, der kommer forbi med 
længere mellemrum.

Ved at reducere normeringen med 16,5 timer ugentligt kan der opnås en besparelse på 
202.000 kr. Det udløser dels en afkortning af åbningstiden fordelt på ugens åbningsdage 
med 5,5 timer, dels yderligere en ugentlig lukkedag. Besparelsen vil fordre enten 
nedlæggelse af tilbuddet til seniorgruppen, eller lukning af værestedet om søndagen.

Seniorgruppen er et tilbud til borgere over 50 år, som oftest ikke kan benytte de almene 
tilbud til seniorer i Hørsholm kommune, fordi deres funktionsniveau og til tider adfærd 
skiller sig væsentligt ud fra andres. Seniorerne har oparbejdet et stærkt socialt 
fællesskab og netværk.

 

Søndagsåbent har stor betydning for borgerne -  allermest for borgerne uden netværk, 
og dem er der flest af. For dem kan weekenden forekomme lang og uoverskuelig. 
Angsten, selvmordstankerne eller stemmerne kan være særdeles påtrængende, med 
forpinthed til følge. De søger aktivitets- og værestedet for at møde personale, de kan 
tale med, være en del af et netværk og dyrke det sociale samvær, som de ikke magter 
selvstændigt. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Ingen.
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Konsekvenser for borgerne:

Reduceret serviceniveau samt risiko for, at en nedlæggelse af seniortilbuddet eller 
lukkedag om søndagen vil aflede et større behov for bostøtte, hjemmepleje og/eller evt. 
indlæggelser på psykiatrisk afdeling uden at der kan sættes et konkret regnestykke op 
for det.

Konsekvenser for personale:

Reduktion af ansættelsesgraden med 16,5 timer for en eller flere medarbejdere.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -202.000 -202.000 -202.000 -202.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -202.000 -202.000 -202.000 -202.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Besparelse på fodbehandling og besparelse ved nye 
prisaftaler

Politikområde:

42 Social og 
psykiatri

Nr.: 

SSU 20

Nuværende årlige udgift (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

722.000 kr. 

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

På nuværende tidspunkt har Hørsholm kommune ikke begrænsninger på antallet af 
fodbehandlinger pr. borger. Forslaget hér er allerede praksis i flere andre kommuner:

Ved at fastsætte antal behandlinger til 5 pr. borger pr. år kan kommunen spare cirka 
65.000 kr. årligt. Hvis antallet af behandlinger ønskes øget af enten borger eller 
fodbehandler, så kan kommunen gøre dette efter en konkret individuel vurdering baseret 
på dokumentation i form af en lægeerklæring.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:

Det kan opleves som en serviceforringelse, at borgerne ikke kan få det antal 
fodbehandlinger de er vant til og at der skal indhentes lægelig dokumentation for 
behovet efter 5 behandlinger.

Konsekvenser for personale:

Der skal behandles samme antal ansøgninger + evt. ekstra behandling i forbindelse med 
ansøgninger, hvor antallet af fodbehandlinger overskrider 5.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -65.000 -65.000 -65.000 -65.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -65.000 -65.000 -65.000 -65.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Værestedet Solsikken, nedlæggelse af tilbud til 
førtidspensionister

Politikområde:
42 Social- og 
psykiatri

Nr.: 
SSU 21

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Værestedet Solsikken er et tilbud til førtidspensionister hvor en pædagogisk medhjælper 
assisterer 8 timer om ugen, ved diverse aktiviteter (ture, håndarbejde mv.)

Det er ca. 5 personer om uge der benytter sig af tilbuddet. 

Solsikken har til huse i Selmersbo så der spares ikke udgifter til husleje mv. ved lukning 
af tilbuddet.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
At tilbuddet bortfalder og stillingen nedlægges.

Konsekvenser for borgerne:
Det betyder, at der vil være færre tilbud til førtidspensionisterne.

Konsekvenser for personale:
At stillingen nedlægges.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) 77.000 77.000 77.000 77.000
Investering
Netto reduktion 77.000 77.000 77.000 77.000
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Forslag til driftsønske

Titel:
Videreførelse af Klippekortsordningen på plejecentrene 

Politikområde:
41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 1

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
I aftalen om finanslov for 2017, som blev indgået i november 2016 mellem den 
daværende Venstre regering, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk 
Folkeparti, blev der afsat 380.000.000 kr. årligt fra 2017 og frem (dog som bloktilskud 
fra 2019) til et klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere.
Midlerne blev fordelt mellem kommunerne med bloktilskudsnøglen, og kommunerne 
skulle søge om de midler, der var reserveret til dem. Hørsholm Kommune modtog i alt i 
2018 1.705.000 kr.

Ordningen er i dag implementeret på kommunens fire plejecentre. Ordningen indebærer, 
at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte om 
ugen, og beboerne er selv med til at bestemme, hvad den ekstra hjælp kan gå til.
Ordningen blev opstartet medio 2017, hvor plejecentrene brugte den første tid på at 
implementere ordningen. I dag er ordningen en fast del af hverdagen på de fire 
plejecentre, og der er ansat ”klippekortsmedarbejdere”, der laver aktiviteter med 
beboerne.

Administrationens vurdering af klippekortet er, at ordningen tilfører liv, en højere grad af 
medbestemmelse og fleksibilitet til beboernes hverdag. Ordningen giver gode dialoger 
mellem beboere og medarbejdere og betyder, at der er tid til at lave andre ting 
sammen, end hvad der tidligere var tid og ressourcer til.

Fra 2019 og frem er midlerne til kommunerne fordelt via bloktilskuddet. 
Administrationen har i 2019 drevet ordningen videre med uforbrugte og overførte 
midler.

Fra 2020 og frem er der brug for, at det afsatte bloktilskud overgår til plejecentrene, 
hvis klippekortsordningen skal føres videre.
Administrationen foreslår derfor med dette budgetønske, at bloktilskuddet til 
klippekortsordningen på plejecentrene på 1.705.000 kr. afsættes til videreførsel af 
ordningen og tilgår politikområde 41.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:
Uden midlerne til klippekortet, mister borgerne deres ugentlige klip svarende til en halv 
times aktivitet ugentligt.
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Konsekvenser for personale:
Da plejecentrene har ansat personale til at løfte ordningen, vil det være nødvendigt at 
foretage personalereduktioner på centrene, såfremt midlerne til klippekortet bortfalder.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Driftsønske 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
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Forslag til driftsønske

Titel:
Videreførelse af Værdighedspuljen 

Politikområde:
41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 
2

Nærmere beskrivelse af forslaget:
I forbindelse med Finanslov 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen 
og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. 
Hørsholm Kommune har fra 2016 og vil frem til og med 2019 modtage midler fra 
Værdighedspuljen, svarende til 6.756.000 kr. pr. år. (Kommunens andel af 
puljemidlerne er fremskrevet fra 6.540.000 kr. i 2016 til 6.756.000 kr. i 2019).
Fra 2020 og frem fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet. Midlerne fordeles 
efter ældrenøglen, og Hørsholm Kommune vil således fortsat modtage 6.756.000 kr. 
årligt.
Midlerne er afsat til at understøtte kommunernes arbejde med en lokal 
værdighedspolitik, da kommunerne er forpligtede til at beslutte og arbejde ud fra en 
værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig 
hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over 
folkepensionsalderen, (serviceloven § 81a).
I 2016 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om at disponere puljemidlerne for hele 
puljeperioden inden for tre områder: flere varme hænder, kompetenceløft og 
forebyggelse. Områderne er valgt til at understøtte de 7 fokusområder, der skal indgå i 
kommunens arbejde med en værdi ældrepleje.
Langt de fleste puljemidler, svarende til 6,2 mio. kr., benyttes til varme hænder, og der 
er under puljen ansat plejepersonale på de fire plejecentre, en psykiatrisk sygepleje og 
en palliativ sygeplejerske i hjemmesygeplejen, en aftensygeplejerskefunktion og en 
udviklingssygeplejerske til plejecentrene, en kok på Sophielund Aktivitetscenter samt to 
aktivitetsmedarbejdere på henholdsvis Aktivitetscentret Sophielund og Breelteparkens 
dagcenter.
Administrationens vurdering af de igangsatte indsatser er, at de har styrket plejen og 
omsorgen på plejecentrene, og at de samlet set har højnet den faglige kvalitet på 
plejecentrene, i hjemmesygeplejen og på aktivitetscentrene. Kompetencerne kommer 
alle steder borgerne til gode og er med til både at understøtte den daglige pleje samt at 
forebygge ensomhed.
Med de afsatte midler er det muligt at leve op til kommunens værdighedspolitik, 
herunder at styrke de 7 fokusområder, som kommunerne via § 81a i serviceloven er 
forpligtet til at understøtte. 
Kommunalbestyrelsen har jævnfør lovgivningen vedtaget en værdighedspolitik i 2016 - 
og igen i december 2018, det første år i den kommunale valgperiode.
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Administrationen anbefaler med dette budgetønske, at bloktilskuddet til en værdig 
ældrepleje på 6.756.000 kr. fra 2020 og frem tilføres politikområde 41 til fastholdelse af 
de etablerede funktioner og indsatser under værdighedspolitikken.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:
Uden bloktilskuddet vil de beskrevne funktioner på plejecentrene, i hjemmesygeplejen 
og på aktivitetscentrene skulle nedlægges. 
Nedlæggelse af de varme hænder på plejecentrene vil betyde en besparelse på ca. 3,7 
mio. kr. fordelt på de fire plejecentre. Besparelsen vil få konsekvenser for den daglige 
normering og dermed tiden til beboerne og de pårørende. 
Nedlæggelse af sygeplejefunktionerne i hjemmesygeplejen og til plejecentrene vil betyde 
en besparelse på 1,65 mio. kr. Den palliative og den psykiatriske sygeplejefunktion vil 
blive nedlagt, hvilket vil få konsekvenser for den rådgivning og støtte, der kan gives til 
hjemmeboende borgere med psykiatriske problemstillinger og hjemmeboende terminale 
borgere og pårørende. Nedlæggelse af aftensygeplejerskefunktionen på plejecentrene vil 
betyde, at der ikke længere vil være sygeplejefaglige kompetencer til stede på 
plejecentrene i aftentimerne, og at plejecentrene i stedet vil skulle benytte sig af 
kommunens akutteam. 
Nedlæggelse af aktivitetsmedarbejderfunktionerne på aktivitetscentret Sophielund og 
Breelteparkens dagcenter vil betyde en samlet besparelse på ca. 0,5 mio. kr. Tilbuddet 
om at blive fulgt til og fra centrene bortfalder.

Konsekvenser for personale:
Uden bloktilskuddet vil der være nednormeringer og personalereduktioner i 
arbejdsstyrken på plejecentrene, i hjemmesygeplejen og på aktivitetscentret.
Funktionen varme hænder er fordelt på mellem 10 – 15 stillinger på plejecentrene. 
Sygeplejefunktionerne i hjemmesygeplejen svarer til to stillinger. 
Aftensygeplejerskefunktionen svarer til to stillinger. Kokkefunktionen svarer til en 
stilling. Aktivitetsmedarbejderfunktionen på aktivitetscentrene svarer til to stillinger. 
Uddannelsessygeplejerskefunktionen på plejecentrene svarer til en stilling, og 
nedlæggelse af denne funktion vil betyde, at opgaver i forhold til opkvalificering, 
videndeling og kompetenceudvikling samt koordinering af plejecentrenes egenkontrol 
ikke længere kan løftes samlet.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Driftsønske 6.756.000 6.756.000 6.756.000 6.756.000
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Forslag til driftsønske

Titel:

Indkøbsture til Hørsholm Midtpunkt for borgere i 
ældreboligerne Sophielund og Louiselund

Politikområde:

41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 

SSU 3

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Med udgangspunkt i, at kommunen generelt er forpligtet til at stille borgere, der 
modtager den samme indsats, lige, har Social- og Seniorudvalget bestilt et budgetønske 
på etablering af indkøbsture til Hørsholm Midtpunkt for borgere i ældreboligerne på 
Sophielund og Louiselund parallelt med den nuværende ordning for borgere i 
ældreboligerne på Breelteparken. Dermed er alle borgere i ældreboliger med lokation 
udenfor Hørsholms centrum stillet lige.
Forslaget er opstået på baggrund af en underskriftsindsamling fra beboere i 
ældreboligerne på Sophielund.

Budgetønsket tager udgangspunkt i etablering af en til to ugentlige indkøbsture for 
beboere i ældreboligerne på Sophielund og Louiselund. 

Der skal indgås aftale med Nordsjællands Brandvæsen om kørslerne i minibusser med 
plads til ni borgere. Brandvæsenet har plads til rollatorer og tager kørestolsbrugere med 
en gang om ugen.

Ordningen vil indebære, at beboere fra ældreboligerne på Sophielund og Louiselund kan 
tilmelde sig en indkøbstur med en brugerbetaling på 34 kr. Borgerne skal reservere 
plads i bussen på forhånd. 

Der er 146 ældreboliger på Breelteparken, 127 ældreboliger på Sophielund og 43 
ældreboliger på Louiselund.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:

 Beboerne i ældreboligerne på Sophielund og Louiselund vil fremadrettet kunne 
booke en indkøbstur til Hørsholm Midtpunkt.

Konsekvenser for personale:

 Forslaget vil ikke have konsekvenser for nogle personalegrupper.
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 
kr. 

2020 2021 2022 2023

Driftsønske 100.000 100.000 100.000 100.000 
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Forslag til driftsønske

Implementering af særtilskud i finanslovsaftalen 2019 til 
bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og 
selvmord blandt ældre borgere 

Politikområde:

41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 

SSU 4

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Med Aftale om finansloven for 2019 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at 
understøtte kommunernes arbejde med opsporing af ensomme ældre og bekæmpelse af 
ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere.

Der afsættes 100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022. Midlerne udmøntes som et 
særtilskud til kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for 
udgiftsbehovet på ældreområdet. Hørsholm Kommune vil således årligt modtage i alt 
645.000 kr. 

Som led i initiativet ændres bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen, 
så der indføres en forpligtigelse for kommunerne til at beskrive i deres 
værdighedspolitikker, hvordan ensomhed blandt ældre borgere bekæmpes. 

Det er en vigtig del af en værdig alderdom at være en del af sociale fællesskaber.

Ensomhed blandt ældre kan få alvorlige konsekvenser, når ensomheden bider sig fast og

Bliver langvarig. Jf. den netop udarbejdede Ældrepolitik er ensomhed et område, der 
anbefales et styrket fokus på. 

Administrationen foreslår derfor med dette budgetønske, at tilskuddet på i alt 645.000 
kr. afsættes til indsatser vedrørende ensomhed og dermed tilgår politikområde 41.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:

Indsatserne kan være af forebyggende karakter; ved at sætte ind mod ensomhed kan 
man formentlig modgå egentlige psykiske såvel som psykosomatiske og somatiske 
lidelser, som i sidste ende kan kræve indlæggelse. Mere generelt vil indsatserne øge 
borgernes trivsel og mentale sundhed. 

Konsekvenser for personale:
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Det vil være muligt at ansætte yderligere personale i hjemmepleje/plejecentre til at løfte 
indsatser indenfor ovenfor nævnte område. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 
kr. 

2020 2021 2022 2023

Driftsønske 645.000 645.000 645.000 645.000



Budget 2020-2023

Sundhedsudvalget
Forslag til budgetreduktioner
Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2022 2023

SU 1 51 Palliativ fysioterapi leveret af træningsenheden ophører -129.000 -129.000 -129.000 -129.000
SU 2 51 Ophør af lørdags- og helligdagstræning til borgere på de midlertidige pladser -169.000 -169.000 -169.000 -169.000
SU 3 51 Tilbud om kørsel til genoptræning efter §86 i Serviceloven ophører -293.000 -390.000 -390.000 -390.000
SU 4 51 Tilpasning af rehabiliteringsindsatsen efter Servicelovens §83a -255.000 -382.000 -382.000 -382.000
SU 5 52 Servicereduktion i kommunal sundhedspleje – reduceret bemanding -140.000 -140.000 -140.000 -140.000

SU 6 52
Servicereduktion i tandplejen – reduceret bemanding og forøget indkaldeinterval for
statusundersøgelser -290.000 -290.000 -290.000 -290.000

I alt -1.276.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Palliativ fysioterapi leveret af træningsenheden ophører

Politikområde:
51 Sundhed

Nr.: 
SU 1

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
I den økonomiske Genopretningsplan for 2019 blev det besluttet, at tilbuddet om 
palliativ fysioterapi leveret af træningsenheden ophører. Dette forslag er en videreførsel 
af Genopretningsplan 2019.

Den palliative fysioterapi adskiller sig fra almindelig fysioterapi ved at indebære en 
særlig tæt kontakt med borgeren, dennes pårørende og et tæt tværfagligt samarbejde 
med de øvrige faggrupper, der er involveret i behandlingen af borgeren.

Palliativ fysioterapi er en del af Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og 
palliation i forbindelse med kræft, som hører under Sundhedsloven §119 (SST, 2018), 
men palliativ fysioterapi kan også gives via henvisning til privatpraktiserende 
fysioterapeut med overenskomst. (jf. aftale i DAS i Region Hovedstaden juli 2017). 
Sidstnævnte mulighed giver dog nogle udfordringer, da de privatpraktiserende 
fysioterapiklinikker på nuværende tidspunkt har lang ventetid (4-6 uger) på 
hjemmebehandling. Derudover melder klinikkerne tilbage, at de heller ikke har 
kompetencerne til at varetage opgaven tilfredsstillende.

Anbefalinger for den palliative indsats (SST, 2017) beskriver, at fysioterapi og ergoterapi 
spiller en vigtig rolle i den palliative indsats. Indsatsen kan bestå af tiltag, der har til 
formål at mindske følger efter sygdom og behandling for at fremme funktionsniveau, 
livskvalitet og udførelse af meningsfulde aktiviteter i hverdagen.
 
Træningsenheden i Hørsholm Kommune leverer ca. 6-10 timers ugentligt palliativ 
fysioterapi til hjemmeboende borgere og borgere indlagt på de midlertidige pladser i den 
sidste fase af deres liv.

Forslaget indebærer, at Hørsholm Kommune ikke længere vil kunne leve op til de 
anbefalinger, der er beskrevet i Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram for rehabilitering og 
palliation i forbindelse med kræft (SST, 2018), samt Anbefalinger for den palliative 
indsats (SST, 2017).

På nuværende tidspunkt er det kun Hillerød og Hørsholm, der tilbyder palliativ 
fysioterapi ved de kommunale terapeuter.
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Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen.

Konsekvenser for borgerne:
Palliativ fysioterapi vil ikke længere være en mulighed for de borgere, der i dag 
modtager palliativ fysioterapi, da klinikkerne, grundet lang ventetid (4-6 uger) på 
hjemmebehandling, ikke har kapacitet til at levere indsatsen. Derudover melder 
klinikkerne tilbage, at de heller ikke har kompetencerne til at varetage opgaven.

Konsekvenser for personale:
De ca. 6-10 timers ugentligt palliativ fysioterapi til hjemmeboende borgere og borgere 
indlagt på de midlertidige pladser i den sidste fase af deres liv bortfalder og besparelsen 
indfries dermed med en reduktion i terapeuternes lønbudget (personalereduktion).

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -129.000 -129.000 -129.000 -129.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -129.000 -129.000 -129.000 -129.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Ophør af lørdags- og helligdagstræning til borgere på de 
midlertidige pladser 

Politikområde:
51 Sundhed

Nr.: 
SU 2

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
I den økonomiske Genopretningsplan for 2019 blev det besluttet, at tilbuddet om 
træning på lørdage og helligdage på de midlertidige pladser ophører. Dette forslag er en 
videreførsel af Genopretningsplan 2019.

Besparelsen i genopretningsplanen 2019 har medført en justering i det serviceniveau, 
der er beskrevet i kvalitetstandarderne, hvorfor de reviderede kvalitetsstandarder for 
træningsområdet d. 29. april 2019 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen. Det drejer sig 
om følgende:
1. Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Serviceloven § 86 stk. 1
2. Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 
(Genoptræningsplan).

Ophør af tilbud om træning på lørdage og helligdage på de midlertidige pladser medfører 
en årlig besparelse på 169.000 kr., der findes ved at terapeuternes lokalaftale om 
weekendvagter og tillæg er opsagt. Besparelsen findes således på træningsenhedens 
lønbudget.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Da terapeuternes lokalaftale om weekendvagter allerede er opsagt i forbindelse med 
realiseringen af Genopretningsplanen for 2019, er der ingen særlige forudsætninger 
tilstede for at realisere en videreførsel af besparelsen i 2020-2023.

Konsekvenser for borgerne:
Borgere, der er indlagt til genoptræning på midlertidige pladser, vil fortsat få fysio- og
ergoterapi på alle hverdage. Justeringen i serviceniveauet berører få borgere, da det i 
forvejen ikke er alle borgere, der tilbydes træning på lørdage og helligdage. På en 
lørdags/helligdagsvagt modtager 6-10 borgere genoptræning på de midlertidige pladser.

Konsekvenser for personale:
Ordningen har fungeret sådan, at der er to terapeuter på arbejde på lørdage og
helligdage på de midlertidige pladser i tidsrummet 8.30-14.30. Terapeuterne afspadserer 
efterfølgende timerne på hverdage. Ved videreførsel af besparelsen i 
genopretningsplanen, vil der således være flere terapeuter til stede på hverdage, da der 
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ikke længere vil være det samme behov for afspadsering. Forslaget har dermed en 
gavnlig indvirkning på udfordringerne med at kunne leve op til ventetidskrav og øvrig 
lovgivning på træningsområdet.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -169.000 -169.000 -169.000 -169.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -169.000 -169.000 -169.000 -169.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Tilbud om kørsel til genoptræning efter §86 i 
Serviceloven ophører

Politikområde:
51 Sundhed

Nr.: 
SU 3

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Nuværende budget er samlet set på 1.389.000 kr. for kørsel efter Servicelovens §86 og 
§140. Heraf udgør kørsel til §86 i alt 390.000 kr. årligt. 

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Forslaget indebærer, at det kommunale tilskud til kørsel til genoptræning efter 
Servicelovens § 86 stk. 1 og 2 bortfalder og borgerne skal fremover selv sørge for 
transport til denne type genoptræning. Det er Nordsjællands Brandvæsen, der varetager 
kørslen på nuværende tidspunkt.

Borgere, der henvises til genoptræning efter Sundhedslovens §140, vil fortsat få bevilget 
kørsel, da det er lovpligtigt at tilbyde dette.

Som ordningen fungerer i dag, er der delvis brugerbetaling for kørsel til genoptræning 
efter §86 i Serviceloven. Omfanget af brugerbetalingen afhænger dog af, om borgeren 
modtager genoptræning efter §86 stk. 1 eller §86 stk. 2. 
Borgere, der genoptræner efter stk. 1, betaler i dag 205 kr. pr. måned for kørsel til 
genoptræning 1-2 gange om ugen og borgere, der træner efter stk. 2, betaler 341 kr. 
pr. måned for kørsel 1 gang om ugen.

Det er muligt for nogle at benytte sig af Movias tilbud om Flextur eller Flexhandicap (for 
bevægelseshæmmede). Ordningerne koster, udover et årligt gebyr på 300 kr., en 
grundtakst på 24 kr. pr. tur for Flexhandicap, som dækker 5 km. Og en grundtakst på 
36 kr. for Flextur, der dækker 10 km. Køres der udover hhv. 5 og 10 km påregnes en 
km-takst oveni grundtaksten. Flexhandicap-ordningen er som udgangspunkt begrænset 
til 104 ture pr. år. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Den del af aftalen med Nordsjællands Brandvæsen, der vedrører kørsel til §86 stk. 1 og 
2., skal opsiges, hvorfor forslaget ikke kan effektueres fuldt ud i 2020.
Flextur/flexhandicap er en aktivitetsbestemt ordning, som kommunen betaler til. Stiger 
andelen af borgere, der benytter sig af ordningen, vil det kunne betyde en afledt stigning 
i udgifter til ordningen i Vej og Park.
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Konsekvenser for borgerne:
Bortfalder tilbud om kørsel til §86 stk. 1 og 2 efter Serviceloven, vil borgere, der træner 
efter denne paragraf, fremadrettet selv skulle sørge for transport.
Som beskrevet ovenfor er det for nogle muligt i stedet at anvende Movias 
flextur/flexhandicap. Flextur er et supplement til den almindelige kollektive trafik, hvor 
der køres mellem to adresser efter eget valg. Flextur er åbent tilbud til alle borgere og 
kræver ikke visitation af kommunen. Man skal være selvhjulpen for at benytte flextur, 
hvilket de borgere der modtager genoptræning ofte ikke er. 
Flexhandicap-ordningen skal visiteres af kommunen, og der er en begrænsning på 104 
enkeltture pr. år. Anvender borgerne en stor andel af deres årlige kørsler til 
genoptræning, vil de dermed være  begrænset i deres øvrige aktiviteter. De mindst 
mobile borgere kan have svært ved at blive dækket ind af ovenstående 
kørselsmuligheder.

Konsekvenser for personale:

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -293.000 -390.000 -390.000 -390.000 
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -293.000 -390.000 -390.000 -390.000 
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Tilpasning af rehabiliteringsindsatsen efter 
Servicelovens §83a

Politikområde:
51 Sundhed

Nr.: 
SU 4

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Ifølge Servicelovens §83a skal Kommunalbestyrelsen tilbyde et korterevarende og 
tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis 
rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed 
nedsætte behovet for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.

Siden 2017 har Hørsholm Kommune haft et rehabiliteringsteam, der har varetaget 
rehabiliteringsforløb efter Servicelovens § 83a.
Erfaringen har været, at antallet af nyvisiterede borgere, der vurderes at have 
rehabiliterende potentiale, ikke er så stort, som oprindelig vurderet. Denne tendens ses 
ligeledes i vores nabokommuner.

Forslaget indebærer en personalereduktion i rehabiliteringsteamet svarende til en 
terapeut på 30 timer.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Da der er tale om afskedigelse af en ergoterapeut, skal der tages højde for 
opsigelsesvarsel, hvorfor forslaget ikke kan effektueres fuldt ud i 2020.

Konsekvenser for borgerne:
Forslaget kan medføre ventetid på opstart af rehabiliteringsforløb særligt i ferier og 
sygdomsperioder. Nogle borgere vil derfor skulle starte op med midlertidig hjemmepleje.

Konsekvenser for personale:
Der skal afskediges en ergoterapeut i rehabiliteringsteamet. De øvrige ergoterapeuter i 
rehabiliteringsteamet vil opleve krav om øget effektivitet og øget antal borgere pr. 
medarbejder.
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -255.000 -382.000 -382.000 -382.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -255.000 -382.000 -382.000 -382.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Servicereduktion i kommunal sundhedspleje – reduceret 
bemanding

Politikområde:
52 Børn og unges 
sundhed 

Nr.: 
SU 5

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Budgettet for sundhedsplejen er i 2020 på 3.923.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Sundhedsplejen tilbyder følgende besøg og konsultationer for små børn:

 Etableringsbesøg i hjemmet 3-6 dage efter fødslen.
 Besøg i hjemmet inden for 1 måned.
 2 måneders konsultation med tilbud om screening for efterfødselsreaktion, for 

både mor og far.
 6 måneders konsultation til førstegangsforældre.
 8 måneders konsultation.
 2½ års konsultation tilbydes ved særlige behov

Børnesundhedshuset på Gutfeldtsvej 3 danner desuden rammen om Sundhedsplejens 
konsultationer, Åben Rådgivning, Familieiværksætterne og mødre grupper. 
Sundhedsplejen ser endvidere alle skolebørn i kommunen og indgår i det tværfaglige 
samarbejde med kommunale og regionale fagpersoner.

I familier med særlige behov tilbyder sundhedsplejen specialvejledning, når der er behov 
herfor. Det kan fx være udfordringer i graviditeten, komplikationer efter fødsel, uroligt 
barn, udfordringer med kontakt eller tilknytning, for tidlig fødsel, handicap, sociale 
forhold, efterfødselsreaktion, eller andet der påvirker barnets udvikling.

Ved en reduktion i Sundhedsplejen vil det være nødvendigt at reducere tilbud om 
specialvejledning til familierne.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen.
Konsekvenser for borgerne:
Forringet serviceniveau, hvilket i forhold til de lovpligtige sundhedsplejebesøg primært 
vil gå ud over familier med særlige behov, hvor tilbud om specialvejledning vil blive 
reduceret. 
Konsekvenser for personale:
Justering af ansættelsesgraden for en eller flere medarbejdere. 

Konsekvenser for budget:
Afrundet til 

nærmeste 1.000 
kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -140.000 -140.000 -140.000 -140.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -140.000 -140.000 -140.000 -140.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Servicereduktion i tandplejen – reduceret bemanding og 
forøget indkaldeinterval for statusundersøgelser

Politikområde:
52 Børn og unges 
sundhed

Nr.: 
SU 6

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Budget til hele den kommunale tandpleje er i 2020 på 8.896.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Den kommunale tandpleje tilbyder gratis tandpleje for alle børn og unge i alderen 0-18 
år.
På grund af skærpede krav til patientsikkerhed og infektionshygiejniske tiltag er der øget 
pres på Tandplejens ressourcer. Fra oktober 2018 har Tandplejen haft ekstra hjælp af en 
klinikassistent i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning til dette ekstra arbejde. Denne 
hjælp ophører imidlertid maj 2019.
Ligeledes har Tandplejen i 2019 modtaget ekstra ressourcer fra integrationspuljen til 
behandling af flygtningebørn. Disse midler er kun til rådighed i 2019.
Tandplejen har allerede en meget høj grad af uddelegering af opgaver til den billigst 
mulige personalegruppe.

Den eneste måde at skabe råderum i Tandplejen er ved at reducere i lønpuljen. 
Servicereduktion i tandplejen kan dels udmøntes ved halvering af telefontid og i 
bemanding af reception, dels ved længere interval mellem indkald til 
statusundersøgelser i børne- og ungdomstandplejen.

Ved en budgetreduktion vil telefonen kun være åben 3 timer hver morgen og 
bemandingen af receptionen vil være tilsvarende nedsat. Endvidere vil intervallerne for 
statusundersøgelser i børne- og ungdomstandplejen øges fra 20 måneder til 22 
måneder.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ændring af oplyst serviceniveau på hjemmesiden.

Konsekvenser for borgerne:
En budgetreduktion fra 2020 vil resultere i yderligere serviceforringelser. Alle indkald til 
tandpleje skal ifølge Sundhedsstyrelsen være individuelle og tilpasset det enkelte 
barns/den unges behov. Derfor skal der, udover statusundersøgelserne, indkaldes til 
fokuserede undersøgelser, når det enkelte barn/ den unge har behov for det. For at 
kunne leve op til dette, øges indkaldeintervallerne til statusundersøgelserne for 
lavrisikogruppen (ca. 85% af børne- og ungdomspopulationen) fra de nuværende 20 
måneder til 22 måneder.
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Forøgelse af indkaldelsesintervallerne kan medføre flere nødbehandlinger, da 
overvågningen af populationen falder og forebyggelsen af tandsygdomme dermed 
mindskes. 

Tandplejen har ikke borgerbooking, hvorfor der bestilles tider/ændres tider ved 
telefonisk eller personlig henvendelse. En reduktion af telefontiden og den deraf følgende 
nedsatte bemanding af receptionen vil blive oplevet som en serviceforringelse, og 
borgerne ville kunne opleve ventetid. 

Fritvalgsordningen vil indebære forøget risiko for at børn og unge udmeldes af den 
kommunale tandpleje ved serviceforringelser, hvis vi ikke er konkurrencedygtige i 
forhold til den private sektor. Fritvalgsordningen betyder, at alle børn og unge mellem 0-
15 år kan udmeldes af tandplejen med en udgift for tandplejen på 65% af 
behandlingsudgiften, samt at børn og unge mellem 16-18 år kan udmeldes med en 
behandlingsudgift for tandplejen på 100%. 

Konsekvenser for personale:
Reduktion af tandplejernormeringen med 0,4 stilling
Reduktion af klinikassistentnormeringen med 0,4 stilling

Personalet vil opleve større arbejdspres og få mindre tid til det tværfaglige samarbejde i 
og udenfor kommunen.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -290.000 -290.000 -290.000 -290.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -290.000 -290.000 -290.000 -290.000



Budget 2020-2023

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget
Forslag til budgetreduktioner
Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2022 2023

SFKU 1 60
Biblioteket: Biblioteketsservice reduceres og den betjente åbningstid nedskaleres med 10
timer om ugen -200.000 -400.000 -400.000 -400.000

SFKU  2 60 Biblioteket: Reducering af materialebudget med 10 % -180.000 -180.000 -180.000 -180.000
SFKU 3 60 Biblioteket: Reducering af bibliotekets tilbud af kulturelle aktiviteter med 25% -70.000 -70.000 -70.000 -70.000

SFKU 4 60
Biblioteket: Reduktion af vedligeholdelses- og indkøbsbudget til selvbetjeningsautomater med
50 % -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

SFKU 5 61 Folkeoplysning: Halvering af Kulturhuspulje med 265.000 kr. -265.000 -265.000 -265.000 -265.000

SFKU 6 61 Folkeoplysning: Halvering af driftsstøtte til haveanlægget Rungstedlund med 145.000 kr. -145.000 -145.000 -145.000 -145.000

SFKU 7 61 Folkeoplysning: Afskaffelse af musical - reduktion af Kultur- og fritidspuljen med 240.000 kr. -240.000 -240.000 -240.000 -240.000
SFKU 8 61 Folkeoplysning: Aktivitetstilskud reduceres med ca. 5 % 0 -195.000 -195.000 -195.000
SFKU 9 61 Folkeoplysning: Tilskud til oplysningsforbundenes undervisning reduceres med 10 % -66.000 -133.000 -133.000 -133.000

SFKU 10 61 Folkeoplysning: Reduktion af lokaletilskud til foreninger med 10 % 0 -144.000 -144.000 -144.000
SFKU 11 61 Folkeoplysning: Nedlæggelse af Idrætsordningen -114.000 -114.000 -114.000 -114.000

SFKU 12 61
Folkeoplysning: Konvertering af energitilskud til  lokaletilskud gældende for ketsjerklubber i
private haller 0 -524.000 -524.000 -524.000

SFKU 13 62 Trommen: Brug af sociale medier og egenproduktion reducerer budgettet med 33% -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
SFKU 14 62 Trommen: Ny strategi reducerer arrangementsbudget med 5 % -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
SFKU 15 62 Trommen: Kulturdagen flyttes til Kulturhus Trommen og bymidten* -114.000 -114.000 -114.000 -114.000
SFKU 16 62 Trommen: Konvertering af Kulturdagen til en Foreningsdag i Kulturhus Trommen* -398.000 -398.000 -418.000 -418.000
SFKU 17 62 Trommen: Nedsættelse af budget til biograffunktionen med 180.000 kr. -180.000 -180.000 -180.000 -180.000

SFKU 18 62 Musikskolen: Reduktion af undervisningstimer på Musikskolen grundet naturlig afgang -203.000 -203.000 -203.000 -203.000
SFKU 19 62 Musikskolen: Musikskolen reducerer antallet af udbudte lærertimer med 5 % -272.000 -272.000 -272.000 -272.000
SFKU 20 63 Idrætsparken: Udsætte sæsonstart i skøjtehallerne med 2 uger -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

SFKU 21 63 Idrætsparken: Reduktion af manuel billetsalg med 23 timer om ugen i svømme- og skøjtehal -100.000 -222.000 -222.000 -222.000
SFKU 22 63 Idrætsparken: Lukke svømmehallen på helligdage -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
SFKU 23 63 Idrætsparken: Nedsættelse af rengøringsstandard og service i svømmehallen -29.500 -177.000 -177.000 -177.000
SFKU 24 63 Idrætsparken: Gå fra 4 til 3 livreddere på vagt i weekender -115.000 -115.000 -115.000 -115.000
I alt -3.137.500 -4.537.000 -4.557.000 -4.557.000

* Enten SFKU 15 eller SFKU 16. Det er kun det højeste reduktionsforslag der er medtaget i totalen.



Budget 2020-2023

Forslag til driftsønsker
Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2022 2023
SFKU 1 61 Håndværkerforeningen: Ønsker forhøjelse af driftstilskud med 10.000 kr. 10.000 10.000 10.000 10.000
SFKU 2 63 Idrætsparken: Udvidelse af skøjtehallernes åbningstid med 2 uger 200.000 200.000 200.000 200.000

Afledt drift af anlægsønsker
61 Folkeoplysning: Drift af badeponton ved Rungsted Strand (anlægsønske SFKU 1) 45.000 45.000 45.000 45.000

61
Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus ansøger om 2,6 mio. kr til renovering af tag.
(anlægsønske SFKU 3) 0 -24.000 -24.000 -24.000

I alt 255.000 231.000 231.000 231.000

Forslag til anlægsønsker
Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2022 2023

SFKU 1 61 Folkeoplysning: Etablering af badeponton ved Rungsted Strand. (Hertil kommer afledt drift) 110.000 0 0 0
SFKU 2 63 Indkøb af ismaskine 1.000.000 0 0 0

SFKU 3 61 Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus ansøger om 2,6 mio. kr. til renovering af tag. 2.100.000
I alt 3.210.000 0 0 0
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: Biblioteket: Bibliotekets service reduceres, og den 
betjente åbningstid enten:

A) Nedskaleres med 10 timer om ugen, eller ved
B) Mindre bemanding i det nuværende tidsrum.

Politikområde:
60 Biblioteket

Nr.: 
SFKU 1

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 6.882.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: Der foretages en reduktion af et årsværk på 
biblioteket, svarende til 400.000 kr.
Forudsætninger for realisering af forslaget: Opsigelse af biblioteksmedarbejder med 
halvårlig effekt første år.
Konsekvenser for borgerne: Hen over de seneste 7 år er der sket en 
medarbejderreduktion på biblioteket med ca. 28,5 %, hvor man er gået fra 21 til 15 
medarbejdere. Det betyder at Hørsholm Kommune har færrest ansatte 
biblioteksmedarbejdere pr. indbygger i forhold til omkringliggende kommuner som 
Fredensborg, Rudersdal og Gentofte. Biblioteksdriften er organiseret indenfor tre teams, 
og vælges dette råderumsforslag vil ledelsen vurdere, hvor budgetreduktionen placeres:
Team Børn: Personalereduktionen vil reducere samarbejdet med børneinstitutioner i 
forhold til sprogstimulering. Skolesamarbejde omkring læring, læsning og digital 
dannelse vil blive reduceret. I 2018 var der samarbejde med 54 skoleklasser, i alt 1.392 
elever. Samtidigt vil især formidling af litteratur for børn samt kreative og dannende 
arrangementer for børn blive reduceret mærkbart. 
Team Viden: En reducering af Team Viden vil påvirke indkøb af skøn- og faglitteratur i 
fysisk form samt e-resurser og opretholdelse af en indbydende og aktuel 
materialesamling. Bestillinger af lån fra andre biblioteker, fremfinding af de i gennemsnit 
100 daglige reserveringer, administrative opgaver m.m. Endelig vil en reducering betyde 
at Hørsholm Bibliotek i mindre omfang vil samarbejde med Rungsted Gymnasium 
omkring vejledning for studerende af litteratur til SPR og AT opgaver.
Team Oplevelse: En reduktion af Team Oplevelse vil reducere den digitale formidling og 
udvikling af biblioteksrummet. En reducering vil også betyde færre litterære og faglige 
foredrag samt tværgående udviklingsprojekter med andre lokale aktører som museerne, 
foreninger, lokale borgere og kommunale kulturinstitutioner som Trommen og 
Musikskolen.
Alle nævnte medarbejdere fungerer i bibliotekets betjente åbningstid, hvorved en 
reducering af en medarbejder vil betyde en serviceforringelse for borgere i alle aldre, til 
informationssøgning, litteraturformidling, fremfinding af reserveringer m.m. I forhold til 
den betjente åbningstid kan der vælges 2 modeller i forhold til servicereduktionen:

A) Samme serviceniveau fastholdes, men 2 timer mindre om dagen.
B) Betjent åbningstid fastholdes, men med mindre serviceniveau, som betyder kø-

dannelse ved bibliotekarassistance. 
Konsekvenser for personalet:
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Ledelsen vil få til opgave at reducere tilsvarende i serviceudbuddet samt finde nye 
løsninger og arbejdsformer. Personalet vil ikke kunne tilbyde den samme service som 
tidligere, og vil især i forhold til model B, i højere grad blive udfordret på 
forventningsafstemning med borgerne som kan blive irriteret over den lange ventetid. 
Kødannelsen kan påvirke arbejdsmiljøet.
Konsekvenser for budget:
Model A:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -200.000 -400.000 -400.000 400.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -200.000 -400.000 -400.000 -400.000

Model B:
Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -200.000 -400.000 -400.000 400.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -200.000 -400.000 -400.000 -400.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: Biblioteket: Reducering af materialebudget med 
10 %

Politikområde: 
60 Biblioteket

Nr.: 
SFKU 2

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 1.662.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: Budgettet til indkøb af materialer til børn og 
voksne reduceres med 180.000 kr. Dvs. en reducering af indkøb af bøger, aviser, 
tidsskrifter, film, online tjenester, e-Reolen, netlydbøger og Filmstriben.
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ændring af indgåede kontrakter og 
indkøbsvolumen.
Konsekvenser for borgerne: Biblioteket har gennem de seneste tre år oplevet en 
nedgang i udlånstal på 5% og har således nedjusteret materialebudgettet tilsvarende 
som en del af budgetaftalerne. Biblioteket forventer dog ikke en lignende tendens i 
2020-2023, og en reduktion på 10% vil medføre serviceforringelser for borgerne, som vil 
opleve et mindre udbud af nyere materialer samt en indskrænkning i de digitale tilbud. 
Ved indkøb af færre titler på efterspurgte bøger vil der blive længere ventetid på 
borgernes reserveringer. Ved de meget efterspurgte titler vil det betyde mere end et års 
ventetid. Med et mindre indkøb vil flere bøger skulle skaffes fra andre biblioteker, med 
ventetid for borgerne til følge.
Konsekvenser for personale: Personalet vil få mere arbejde med at bestille og 
modtage flere bøger fra andre biblioteker. Med det øgede forbrug af e-bøger, 
netlydbøger, Filmstriben samt online tjenester vil nogle populære, men dyre 
materialetyper nedprioriteres.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

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

Titel: Biblioteket: Reducering af bibliotekets tilbud af 
kulturelle aktiviteter med 25 %

Politikområde:
60 Biblioteket

Nr.: 
SFKU 3

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 270.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: Reducering af bibliotekets budget til afholdelse af 
kulturelle aktiviteter for børn og voksne med i alt 70.000 kr. 
Forudsætninger for realisering af forslaget: Reduceringen kan effektureres med det 
samme og kræver ingen videre forudsætninger, andet end mindre bookingaktivitet.
Konsekvenser for borgerne: Den voksne borger vil opleve et mindre tilbud af foredrag 
indenfor litteratur og viden. Børn og børnefamilier vil opleve et mindre udbud af 
børneteaterforestillinger, forfatterforedrag for skoleklasser og foredrag for forældre. For 
eksempel nedlægges ferieaktiviteter som besøg af Zoo, DTU science show og 
musikkoncert for børn. Herudover nedlægges Kreative Pop Up workshops i udlånet. 
Konsekvenser for personale: Personalet vil blive frigjort til andre opgaver.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: Biblioteket: Reduktion af vedligeholdelses- og 
indkøbsbudget til selvbetjeningsautomater med 50 %

Politikområde:
60 Biblioteket

Nr.: 
SFKU 4

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 200.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: Biblioteket nedskriver budgettet til drift og 
udskiftning af slidte selvbetjeningsautomater samt tilhørende driftsinventar og IT med 
100.000 kr.
Forudsætninger for realisering af forslaget: Revurdering af vedligeholdelses- og 
udskiftningsplan.
Konsekvenser for borgerne: De 4 selvbetjeningsautomater på biblioteket er sat til en 
levetid på 5 år, hvorfor de forventes udskiftet i 2020. Med nedsat budget vil 
udskiftningen ske løbende og senere end planlagt, og man kan forvente flere 
reparationer med driftsstop og kødannelse til følge. Samtidigt vil budgetreduktionen 
betyde, at biblioteket muligvis ikke kan nå at henlægge midler til udskiftning, hvorfor 
man på sigt må reducere halvdelen af maskiner idet to maskiner er koblet sammen. 
Dette vil være til gene for borgerne, som vil opleve markant større kødannelse for 
aflevering og udlån. En konsekvens kan være at borgerne går med materialerne uden at 
få dem noteret, eller afleverer materialerne uden at få dem registreret.  
Konsekvenser for personalet: En biblioteksmedarbejder bruger for nuværende en del 
tid på vedligehold og reparationer af automaterne. Ved fuldstændigt nedbrud af én eller 
flere maskiner, vil personalet manuelt skulle udlåne og aflevere materialer for borgerne. 
Nedbrud af automatdriften giver ophobning og rod i materieafleveringer som personalet 
skal udrede.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: Folkeoplysning: Halvering af Kulturhuspulje med 
265.000 kr.

Politikområde:
61 Kultur og Fritid

Nr.: 
SFKU 5

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 530.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: Budgettet til kulturhuspuljen halveres med 
265.000 kr.
Forudsætninger for realisering af forslaget: De interessenter som før har benyttet 
puljen orienteres, og beslutningen sendes ligeledes til orientering i Fritid- og kulturrådet. 
Konsekvenser for borgerne: Kulturhuspuljen har til formål at stimulere aktiviteter, 
som skal skabe liv og udvikling i kulturhuset til glæde for borgerne. Puljen har været 
med til at støtte arrangementer som ”3eater”, ”Foyerjazz”, opera i tromme-salen og 
diverse fælles arrangementer på tværs af kommunale institutioner, som ønsker at lave 
aktiviteter for borgerne i kulturhuset. Der har i de sidste 3 år været et gennemsnitligt 
mindreforbrug på ca. 300.000 kr. pr. år. Da puljen ikke har været fuldt forbrugt i en 
længere årrække vurderer administrationen, at konsekvenserne for borgerne vil være 
minimal, og man vil kunne fortsætte det nuværende aktivitetsniveau.
Konsekvenser for personale: Administrationen har ikke haft personalemæssige 
ressourcer til at igangsætte nye projekter og forbruge hele kulturhuspuljen. Endvidere 
har der været få interne og eksterne ansøgninger. Dette betyder samlet, at en halvering 
af kulturhuspuljen ikke vil have nævneværdige personalemæssige konsekvenser.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -265.000 -265.000 -265.000 -265.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -265.000 -265.000 -265.000 -265.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: Folkeoplysning: Halvering af driftsstøtte til 
haveanlægget Rungstedlund med 145.000 kr.

Politikområde:
61 Kultur og Fritid

Nr.: 
SFKU 6

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 290.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: Hørsholm Kommune yder driftsstøtte til Karen 
Blixen Museets haveanlæg: Rungstedlund. Forslaget går ud på at halvere de aktiviteter 
som tilskuddet understøtter. Tilskuddet bruges til at pleje og vedligeholde 
haveanlægget, og det er traditionelt kommunens materielgård som varetager driften. 
Forudsætninger for realisering af forslaget: Dialog med Rungstedlund Fonden (ejer 
haven) omkring nyt niveau for tildeling af støtte og følgende pleje af haveanlægget.
Konsekvenser for borgerne: I budgetaftale 2014-2017 blev der bevilliget 3,5 mio.kr. i 
2014 og 3,5 mio. kr. i 2015 til en gennemgribende renovering af haveanlægget, som 
forventes indviet i september 2019. Ved at halvere de kommunale driftsmidler er der 
risiko for, at haveanlægget på sigt vokser til og ikke vedligeholdes, således at man 
kommer tilbage til samme status som før renoveringen. Dette vil muligvis ikke give de 
besøgende den oplevelse, som Karen Blixen havde til hensigt med haveanlægget, og kan 
i så fald betyde yderligere medfinansiering fra andre interessenter eller Rungstedlund 
Fonden. En halvering af driftstilskuddet vil medføre mindre skovning, udtynding og 
træpleje, vinterbeskæring af buske, vedligehold af stisystemer og bekæmpelse af 
invasive arter, der samlet set vil give en mindre kultiveret naturoplevelse af 
haveanlægget.
Konsekvenser for personale: Materielgården som varetager opgaven for øjeblikket, vil 
kunne fakturere færre timer.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -145.000 -145.000 -145.000 -145.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -145.000 -145.000 -145.000 -145.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: Folkeoplysning: Afskaffelse af musical - reduktion 
af Kultur- og fritidspuljen med 240.000 kr. 

Politikområde:
61 Kultur og Fritid

Nr.: 
SFKU 7

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Der er samlet 688.000 kr. i 
Kultur-og fritidspuljen.
Nærmere beskrivelse af forslaget: Andelen af Kultur- og fritidspuljen som traditionelt 
bevilliges til en musical, reduceres med 240.000 kr. pr. år.
Forudsætninger for realisering af forslaget: De samarbejdspartnere som før har 
været en del af musicalen orienteres.
Konsekvenser for borgerne: Musical i Trommen har været afholdt 11 gange henover 
de seneste 30 år og har til formål at støtte lokal kulturudvikling, der især engagerer de 
unge. Musicalen afholdes hvert andet år, men planlægningen starter allerede året før 
premieren, hvorfor opgaven er kontinuerlig og det samlede tilskud på 480.000 kr. deles 
over to år. Der deltager ca. 40 unge frivillige i musicalen. Finansieringen bevilliges fra de 
ledige puljemidler, som disponeres af Sport-, fritid- og kulturudvalget. Musicalen i 
Trommen har i mange år været et kendt koncept og et fyrtårn for borgerne i Hørsholm 
Kommune. Den seneste produktion BURN blev fremvist 14 gange for ca. 1900 
besøgende. Gennemsnitlig er halvdelen af salen fyldt pr. visning, med 30% solgte 
billetter og 17% fribilletter.    
Konsekvenser for personale: Frigivelse af personaleressourcer til andre 
udviklingsopgaver, f.eks. et nyt musicalkoncept.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -240.000 -240.000 -240.000 -240.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -240.000 -240.000 -240.000 -240.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: Folkeoplysning: Aktivitetstilskud reduceres med 
ca. 5 %

Politikområde:
61 Kultur og Fritid

Nr.: 
SFKU 8

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 1.675.000 kr. 

Nærmere beskrivelse af forslaget: Satsen for aktivitetstilskud reduceres med ca. 5%, 
hvilket svarer til et tilskud på 360 kr. pr. medlem. I henhold til folkeoplysningsloven skal 
en kommune yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år inden for 
foreningsarbejde. Kommunen bestemmer selv satsen for aktivitetstilskuddet, og i 
Hørsholm gives tilskuddet på baggrund af antal medlemmer under 25 år bosiddende i 
kommunen. 
Forudsætninger for realisering af forslaget: Orientering i Idrætsrådet og Fritids- og 
Kulturrådet.
Konsekvenser for borgerne: Ved at reducere satsen pr. tilskudsberettigede medlem 
vil foreningerne have et mindre beløb til rådighed til foreningsaktiviteter. Såfremt 
forslaget bliver vedtaget, anbefaler administrationen at reduktion af satsen for 
aktivitetstilskud først implementeres fra 2021, så foreningerne får mulighed for at 
tilpasse sine budgetter/kontingenter tilsvarende. Såfremt reduktionen vedtages med 
virkning fra 2020, kan foreningerne potentielt få udfordringer med at få budgetterne til 
at hænge sammen, da foreningerne således ikke har haft mulighed for fx at hæve 
kontingentsatserne tilsvarende. Sker der en tilgang af medlemmer til foreningerne i 
aldersgruppen op til 25 år bosiddende i Hørsholm, kan det blive nødvendigt at sænke 
satsen pr. tilskudsberettigede medlem yderligere for at holde kommunens budget til 
aktivitetstilskud, hvilket betyder, at foreningerne får et lavere beløb pr. 
tilskudsberettiget medlem, end de har budgetteret med og derved færre midler til at 
lave foreningsaktiviteter for. Der har gennem de sidste tre år været et stabilt niveau i 
forhold til foreninger som modtager aktivitetstilskud.  
Konsekvenser for personale: Ingen. 
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) 0 -195.000 -195.000 -195.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion 0 -195.000 -195.000 -195.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: Folkeoplysning: Tilskud til oplysningsforbundenes 
undervisning reduceres med 10 %

Politikområde:
61 Kultur og Fritid

Nr.: 
SFKU 9

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 1.333.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 6 oplysningsforbund (aftenskoler) tilbyder 
undervisning i Hørsholm Kommune, og kommunen yder et lovpligtigt tilskud til 
oplysningsforbundenes udgifter til lærerløn mm. Tilskuddet fra kommunen må jf. loven 
maksimalt være 1/3 af undervisningsudgifterne ved almene hold, 5/7 af udgifterne ved 
instrumentalhold og 8/9 af udgifterne ved handicaphold. Resten af udgifterne til lærerløn 
mm. dækkes via deltagerbetaling. Kommunens tilskudssats til de enkelte 
undervisningshold bliver reguleret i forhold til kommunens budget på området, og 
satserne svinger derfor fra år til år. Gennem de sidste mange år har 
oplysningsforbundene dog ikke modtaget de maksimale tilskudssatser, da 
oplysningsforbundene har udbudt mere undervisning end den kommunale budgetramme 
kan imødekomme. 
Forudsætninger for realisering af forslaget: Orientering i Idrætsrådet og Fritids- og 
Kulturrådet. 
Konsekvenser for borgerne: Såfremt budgettet for tilskud til oplysningsforbundenes 
(aftenskolerne) undervisning reduceres med 10%, kan det forventes, at 
oplysningsforbundene vil reducere kursusudbuddet i kommunen eller hæve 
deltagerbetalingen for de enkelte kurser, hvilket får betydning for borgere, som benytter 
oplysningsforbundenes tilbud. Da oplysningsforbundene lægger program for foråret 
2020, inden budget 2020-2023 bliver vedtaget, anbefaler administrationen, at en evt. 
besparelse bliver med fuld virkning fra og med 2021.      
Konsekvenser for personale: Ingen
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -66.000 -133.000 -133.000 -133.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -66.000 -133.000 -133.000 -133.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: Reduktion af lokaletilskud til foreninger med 10 % Politikområde:
61 Kultur og Fritid

Nr.: 
SFKU 10

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 1.443.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: I henhold til folkeoplysningsloven skal kommunen 
yde lokaletilskud til foreningers udgifter til egne eller lejede lokaler med minimum 65% 
af driftsomkostningerne. I Hørsholm Kommune ydes der på nuværende tidspunkt 
lokaletilskud på ca. 96% af driftsomkostningerne, og derudover reduceres tilskuddet 
yderligere i forhold til andelen af medlemmer over 25 år. Lokaletilskuddet bliver desuden 
reguleret i forhold til en centralt fastsat timepris pr. time, hvor der er aktiviteter i et 
lokale/ejendom. Hvis budgettet til lokaletilskud reduceres med 10%, kan kommunen 
fremadrettet yde tilskud på 68% af driftsudgifterne til lokaler baseret på 
udbetalingsmønsteret for 2017.  I Hørsholm modtager ca. 12 foreninger lokaletilskud. 
Derudover betaler Hørsholm Kommune ca. 550.000 kr. årligt til Rungsted Gymnasium 
for leje af hallen på gymnasiet til HUI fodbold og Hørsholm Basketball Klub. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: Orientering i Idrætsrådet og Fritids- og 
Kulturrådet. 
Konsekvenser for borgerne: Såfremt lokaletilskuddet reduceres, skal foreningerne 
øge indtægtsniveauet på anden vis for at dække udgifterne til drift af egne eller lejede 
lokaler. Foreninger med mange medlemmer under 25 år modtager et større lokaletilskud 
end foreninger med mange medlemmer over 25 år, hvorfor en reduktion af 
lokaletilskuddet vil have forholdsmæssigt større økonomiske konsekvenser for 
børne/ungeforeninger end for foreninger med flere medlemmer over 25 år. 
Administrationen anbefaler, at ændringer af lokaletilskuddet implementeres med mindst 
1 års varsel.  
Konsekvenser for personale: Ingen.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) 0 -144.000 -144.000 -144.000
Investering 0 0 0
Netto reduktion 0 -144.000 -144.000 -144.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: Folkeoplysning: Nedlæggelse af Idrætsordningen Politikområde:
61 Kultur og Fritid

Nr.: 
SFKU 11

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 114.000 kr. 

Nærmere beskrivelse af forslaget: Idrætsordningen nedlægges. Idrætsordningen er 
et samarbejde mellem Rungsted gymnasium, klubber i Hørsholm og Hørsholm 
Kommune. Kommunen bidrager med et tilskud til trænerlønninger og indkøb af materiel. 
Rungsted Gymnasium skemalægger uden om tirsdage og torsdage kl. 8-10, så elever på 
ordningen kan morgentræne. Klubberne stiller trænerkapacitet og faciliteter til rådighed 
for elever der morgentræner. Gennem de sidste mange år har 3-4 foreninger ansøgt om 
og modtaget tilskud. Idrætsordningen er en del af kommunens talentfødekæde på 
idrætsområdet og bidrager til fortællingen om Hørsholm som sportens by. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: Orientering i Idrætsrådet. 

Konsekvenser for borgerne: Ved en nedlæggelse af Idrætsordningen er der risiko for, 
at kommunens samlede talentmasse på idrætsområdet bliver reduceret. 
Rungsted Gymnasium har status som Team Danmark Uddannelsespartner og er i den 
forbindelse forpligtet til at lægge skema, som giver eleverne mulighed for at 
morgentræne. Ifølge Rungsted Gymnasium er ca. 50 elever på Team Danmark 
ordningen, og ca. 50 elever er på den såkaldte ’subeliteordning’, som er trinnet under 
Team Danmark ordningen. Ca. 2/3 af alle eleverne på Team Danmark ordningen og 
subeliteordningen er tilknyttet foreninger i Hørsholm, og bidrager derved til at 
opretholde et eliteidrætsmiljø lokalt i Hørsholm. En nedlæggelse af Idrætsordningen får 
umiddelbart ingen konsekvenser i forhold til gymnasiets status som Team Danmark 
Uddannelsespartner – gymnasiet kan stadig give eleverne mulighed for at morgentræne. 
Kommunen er en væsentlig part i eliteidrætsstøtteforeningen Team Hørsholm, og en 
nedlæggelse af Idrætsordningen vil stride mod Team Hørsholms mål om at Hørsholm 
skal være sportens by. 
Konsekvenser for personale: Mindre administration. 
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -114.000 -114.000 -114.000 -114.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -114.000 -114.000 -114.000 -114.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: Folkeoplysning: Konvertering af energitilskud til 
lokaletilskud gældende for ketsjerklubber i private haller

Politikområde:
61 Kultur og Fritid

Nr.:
SFKU 12

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 1.093.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: Ketsjerklubberne (Hørsholm Rungsted Tennisklub, 
Hørsholm Badminton klub og Hørsholm Squashklub) har side 1986 fået betalt deres 
energiomkostninger først af Hørsholm Idrætspark og siden af Hørsholm Kommune. Som 
en del af aftalen skulle klubberne ikke modtage lokaletilskud efter folkeoplysningsloven. 
Nærværende forslag går ud på, at ketsjerklubberne fremadrettet ikke modtager 
energitilskud, men i stedet modtager lokaletilskud efter gældende regler og på lige vilkår 
som alle andre folkeoplysende foreninger i egne eller lejede lokaler. Nedenstående 
beregninger er lavet ud fra klubbernes 2018 niveau for driftsomkostninger – såfremt 
driftsomkostningerne og antallet af aktivitetstimer øges, kan ketsjerklubberne være 
berettiget til yderligere lokaletilskud end nedenfor beskrevet, og modsat såfremt 
driftsomkostninger og aktivitetsniveauet reduceres. Administrationen anbefaler, at 
forslaget først får virkning fra 2021, så klubberne har mulighed for at tilpasse 
budgetterne til den ændrede økonomiske situation. 
Forudsætninger for realisering af forslaget: Det kan være nødvendigt med en 
overgangsordning, da lokaletilskuddet udbetales bagudrettet, og klubberne hidtil har fået 
udbetalt energitilskuddet fremadrettet. Orientering i Idrætsrådet.
Konsekvenser for Hørsholm Badminton Klub: 
Nuværende energitilskud: ca. 207.000 kr.
Estimeret lokaletilskud: ca. 140.000 kr.
Difference mellem energitilskud og lokaletilskud: ca. 67.000 kr. 
Klubbens egenkapital ifølge seneste regnskab: ca. 1.1 mio. kr.
Ifølge klubben kan der reguleres på følgende områder for at opretholde et budget i 
balance, og konsekvenserne vil ifølge bestyrelsen være som nedenfor beskrevet:

 Kontingentindtægter – konsekvenser: kontingentsatserne ligger i forvejen 
som de højeste i Nordsjælland og kan ikke hæves yderligere uden det får en 
negativ effekt på antallet af medlemmer i klubben

 Trænerlønninger – konsekvenser: en reduktion af trænerlønningerne vil have 
en direkte negativ effekt på antallet af medlemmer, da træningskvaliteten for det 
enkelte (ungdoms)medlem vil falde markant 

 Niveauet for vedligehold af hallen – konsekvenser: risiko for misligehold af 
hallen hvilket igen vil føre til et vigende antal medlemmer. 

Konsekvenser for Hørsholm Rungsted Tennisklub:
Nuværende energitilskud: ca. 929.000 kr.
Estimeret lokaletilskud: ca. 539.000 kr.
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Difference mellem energitilskud og lokaletilskud: ca. 390.000 kr.  
Klubbens egenkapital ifølge seneste regnskab: ca. 480.000 kr.  
Ifølge klubben kan der blandt andet reguleres på følgende områder for at opretholde et 
budget i balance, og konsekvenserne vil ifølge bestyrelsen være som nedenfor 
beskrevet:

 Kontingentindtægter – konsekvenser: Kontingenterne vil skulle hæves med 
20% med dertilhørende stor risiko for et fald i antallet af medlemmer, som i 
stedet vil søge til andre klubber i området. Ofte er hele familien aktive 
medlemmer i klubben, og kontingentstigninger vil få store økonomiske 
konsekvenser for disse familier. Medlemmerne betaler ud over kontingent også 
gebyr for undervisning og ved et lavere antal medlemmer, vil klubben også få 
færre indtægter fra undervisning. 

 Trænerlønninger – konsekvenser: Antallet af trænere vil skulle reduceres med 
1½ træner, hvilket vil betyde, at klubben ikke kan fastholde sit nuværende 
træningskoncept med specielt tilpassede forløb for de enkelte medlemsgrupper. 
Der er risiko for manglende tilslutning til træningskoncepterne, hvilket betyder 
reducerede indtægter til klubben

 Niveauet for vedligehold af hallerne – konsekvenser: risiko for misligehold 
af hallerne hvilket igen vil føre til et vigende antal medlemmer.

Konsekvenser for Hørsholm Squash Klub:
Nuværende energitilskud: ca. 67.000 kr.
Estimeret lokaletilskud: 0 kr.
Difference mellem energitilskud og lokaletilskud: ca. 67.000 kr.
Klubbens egenkapital i følge seneste regnskab: 99.000 kr. 

I Hørsholm Squash Klub er alle medlemmer over 25 år, hvilket betyder, at klubben jf. 
gældende regler, ikke kan modtage lokaletilskud. Såfremt klubben ikke længere 
modtager energitilskud og ikke kan modtage lokaletilskud på grund af klubbens 
medlemssammensætning, vil klubben ifølge bestyrelsen ikke længere være i stand til at 
afdrage på klubbens lån hos kommunen eller vedligeholde hallen, og klubben vil derfor 
på sigt blive nødt til at opløse sig selv.     
Konsekvenser for personale: ændring af administrativ praksis. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) 0 -524.000 -524.000 -524.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion 0 -524.000 -524.000 -524.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: Trommen: Brug af sociale medier og 
egenproduktion reducerer budgettet med 33%.

Politikområde: 
62 Musikskolen og 
Trommen

Nr.: 
SFKU 13

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 300.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget:
Ved at arbejde med øget fokus på synlighed via de sociale medier, inddragelse af 
kunstnernes og andre kreative aktørens egne hjemmesider og netværk, ændres 
annoncering af egne arrangementer. Ydermere vil Trommen udvikle og fokusere på 
reklamespots i biografen. Dette skaber et rådighedsforslag på 100.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:
At Trommen skaber en dialog med samarbejdspartnere som sikrer synlighed på de 
optrædende kunstneres, og andre relevante interessenters, digitale platforme. At 
Trommen selv forestår produktionen af reklamespot, der præsenterer husets aktiviteter i 
biografen. 

Konsekvenser for borgerne:
Der vil forekomme færre annonceringer af stedets arrangementer i lokalaviserne. Til 
gengæld vil en øget synlighed på forskellige digitale platforme og via reklamespots i 
Trommens biograf, kompensere for dette. Borgene vil opleve mere omtale på sociale 
medier, samtidig med at de får et indblik i husets aktiviteter, når de kommer i biografen.
 
Konsekvenser for personale:
Trommen påtager sig en ekstra opgave ved at lave reklamespots. Ydermere vil der være 
mere administration og projektarbejde i forhold til samarbejde med eksterne kunstnere 
og leverandører om markedsføring på de sociale medier. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: Trommen: Ny strategi reducerer 
arrangementsbudget med 5%

Politikområde: 
62 Musikskolen og 
Trommen

Nr.: 
SFKU 14

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 1.842.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Udgifterne til arrangementer reduceres med 100.000 kr. Dette sker ved en ny strategi 
med skærpet fokus på kommerciel lønsomhed og ved at fokusere på inddragelse og 
samskabelse med borgere, foreninger og andre kreative aktører. 
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Øget samarbejde med forskellige borgere og kreative aktører. Ny forhandlingsstrategi 
med de professionelle kunstnere i forhold til økonomi og budget. At der er et marked og 
en efterspørgsel, som gør det muligt at øge indtjening og lønsomheden.
Konsekvenser for borgerne:
Arrangementsbudgettet danner grundlaget for Trommens aktiviteter, der har til formål 
at skabe kulturelle oplevelser til glæde for borgerne. Gennem nye samarbejder med 
forskellige kreative aktører og gennem ændring af måden som man arbejder med 
bookinger og forhandling på, vil Trommen realisere et råderum og fastholde det 
nuværende aktivitetsniveau. Der vil i de kommercielle bookinger i højere grad blive 
fokuseret på lønsomhed. Dette vil også være gældende når der indgås aftaler med 
frivillige og kreative aktører, således at nettoomkostningen altid bliver mindst mulig.
Konsekvenser for personale:
Der allokeres personaletimer til opsøgende arbejde samt kvalificering og forhandling af 
bookinger. De ekstra personaletimer bliver etableret gennem specialisering af 
administrative opgaver og nedskalering af andre jobfunktioner. 
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: Trommen: Kulturdagen flyttes til Kulturhus 
Trommen og bymidten

Politikområde:
62 Musikskolen og 
Trommen

Nr.: 
SFKU 15

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 518.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: Kulturdagen flyttes til Kulturhus Trommen og 
området omkring kulturhuset. Ved at flytte location til kulturhuset, vil der være en bedre 
udnyttelse af kommunes ressourcer. Til den nuværende kulturdag på ridebanen 
opbygges en festivalplads med teknik og materiel til dagens mange kulturaktiviteter. 
Med en placering i og omkring kulturhuset vil mange af udgifterne til disse 
produktionsomkostninger helt kunne undgås, da rammerne i forvejen eksisterer i 
kulturhuset.
Forudsætninger for realisering af forslaget: At kommunens samarbejdspartnere 
engagerer sig i planlægningen af Kulturdagen. Fritids- og Kulturrådet samt Idrætsrådet 
orienteres om beslutningen. Kan ikke vælges hvis forslag nr. 16 vedtages.
Konsekvenser for borgerne: Ved at Kulturdagen flyttes fra Ridebanen op til Kulturhus 
Trommen ændres borgerens oplevelse af dagen fra en udendørs festivalstemning til 
oplevelsen af en byfest i åbne og overdækkede rammer. Borgerne vil i kulturhuset og 
bymidten fortsat opleve det lokale forenings- og kulturliv og samtidig få en oplevelse af 
festival ved en koncertoplevelse, f.eks. fra en scene ved apotekertorvet. Foreningslivet 
er en vigtig samarbejdspartner i planlægningen af Kulturdagen, og kulturhuset kan være 
med til at understøtte dels aktiviteter på tværs af foreninger og aktiviteter uagtet 
vejrudsigten. Nogle aktiviteter, såsom idrætsforeningernes aktiviteter, er dog bedre 
egnet til udendørs arealerne, hvorfor kulturdagen ville sprede sig udover kulturhusets 
rammer og ud i gågaden. 

Konsekvenser for personale: Der vil være et netto-tab i indtægter i forhold til barsalg 
svarende til 36.000 kr., ved at Trommen ikke længere har enesalg af øl osv. Endvidere 
vil der kunne spares på timeansatte, der hjælper med at opbygge teltbyen.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -114.000 -114.000 -114.000 -114.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -114.000 -114.000 -114.000 -114.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: Trommen: Konvertering af Kulturdagen til en 
Foreningsdag i Kulturhus Trommen

Politikområde: 
62 Musikskolen og 
Trommen

Nr.:
SFKU 16

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 518.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: En konvertering af Kulturdagen til en foreningsdag 
betyder, at kommunen er en medspiller fremfor arrangør. Forslaget omfatter oprettelsen 
af en pulje på 100.000 kr., som foreningerne kan ansøge for at finansiere aktiviteterne. 
Den resterende del af budgettet, svarende til 418.000 kr., vil udgøre råderummet. 
Forudsætninger for realisering af forslaget: At de frivillige og foreningslivet kan 
løfte opgaven og koordinere i fællesskab. Forslaget omfatter derfor en 
overgangsperiode, hvor administrationen allokerer personale til facilitering af opstarten 
svarende til 40.000 kr. Kan ikke vælges hvis forslag nr. 15 vedtages.
Konsekvenser for borgerne: Konverteringen betyder en større medbestemmelse, 
inddragelse og koordinering blandt frivillige aktører, og en reduktion af det kommunale 
aktivitetsbudget på 418.000 kr. Konsekvenserne er ingen betalte og kommunalt 
arrangerede aktiviteter, hvorfor en højere grad af frivillighed er udslagsgivende i forhold 
til arrangementets omfang og succes. Konverteres kulturdagen til en foreningsdag i 
Kulturhus Trommen, kan det forventes, at borgernes oplevelse af dagen vil ændre 
karakter. Den nuværende kendte profesionelle form bliver reduceret betragteligt, og 
man må forvente mindre og færre koncerter, hvor det er frivillige aktører og kunstnere 
som er på scenen. Dog har foreningerne selv mulighed for at søge sponsorater og fonde 
til foreningsdagen foruden den kommunale pulje på 100.000 kr., der allokeres specielt til 
Foreningsdagen. En anden konsekvens ved at kommunen ikke længere varetager 
planlægningen er, at der ikke vil arbejdes målrettet på at få en bred repræsentation af 
foreninger/aktører. Man kan da risikere, at eksempelvis flere idrætsforeninger forsvinder 
fra festdagen.
Konsekvenser for personale: Der vil på lang sigt være en reduktion af kommunens 
administration og planlægning. Dog anbefales det, at der allokeres administrative 
ressourcer svarende til 40.000 kr. i en overgangsperiode på 2 år til at facilitere 
udviklingen af foreningsdagen.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -418.000 -418.000 -418.000 -418.000
Investering 40.000 40.000 0 0
Netto reduktion -398.000 -398.000 -418.000 -418.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: Trommen: Nedsættelse af budget til 
biograffunktionen med 180.000 kr.

Politikområde: 
62 Musikskolen og 
Trommen

Nr.: 
SFKU 17

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 500.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning 
den 28. april 2014 om modernisering af Trommen og etablering af de fleksible sale, blev 
der udarbejdet et budget for biograffunktionen, som også indeholder en fast 
aktivitetsuafhængig årlig udgift på 300.000 kr. til husleje. På møde i 
Kommunalbestyrelsen den 24. september 2018, blev det besluttet at nedsætte huslejen 
fra 300.000 kr. til 120.000 kr., således at huslejen afspejlede bestemmelserne i 
erhvervslejeloven i forhold til hvad andre sammenlignelige biograffunktioner betaler i 
husleje. I bemærkningerne til Lov om film er det præciseret, at kommuner ud fra 
særlige principper kan yde tilskud til kommercielle biografer i henhold til EU´s gældende 
deminimis-forordning med op til 1,5 mio. kr. over en 3 årig periode. Således modtager 
biograffunktionen 500.000 kr. pr. år. I forbindelse med beslutningen om 
huslejenedsættelsen er det muligt, at man tilsvarende nedskriver biograftilskuddet med 
180.000 kr. svarende til 320.000 kr., da der således ikke længere er behov for disse 
midler. 
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen forudsætninger.

Konsekvenser for borgerne: Ingen videre konsekvenser for borgerne.
Konsekvenser for personale: Konsekvensen ved huslejenedsættelsen er, at Trommen 
mister en indtægt på 180.000 kr. Der er endnu ikke etableret et erfaringsgrundlag i 
forhold til forbrug af de biografspecifikke energiomkostninger, som Trommen afholder. 
Dette kan betyde, at Trommen ikke kompenseres for energiforbruget, hvilket kan 
begrænse Trommens aktivitetsniveau. Administrationen arbejder på en opdeling, men 
dette arbejde er udskudt grundet den vedtagne genopretningsplan og anlægsstop.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

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

Titel: Musikskolen: Reduktion af undervisningstimer på 
Musikskolen grundet naturlig afgang

Politikområde:
62 Musikskolen og 
Trommen

Nr.: 
SFKU 18

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 8.200.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 2 lærere på musikskolen vælger at gå på 
pension/efterløn i 2019. Ved ikke at genbesætte stillingerne kan noget af undervisningen 
overdrages til andre lærere, og noget af undervisningen nedlægges. Herved forventes en 
besparelse på ca. 283.000 kr. Besparelsen vil imidlertid medføre en manglende 
elevindtægt på ca. 80.000 kr. Hvorfor den samlede reduktion kun bliver 203.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget: At Musikskolens lærerstab reduceres.

Konsekvenser for borgerne: Der kan forventes længere venteliste på fagene guitar og 
reducering af aktiviteterne for børn med særlige behov.

Konsekvenser for personale: Enkelte lærere forøger deres ansættelsesgrad med ca. 
10%

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -203.000 -203.000 -203.000 -203.000
Investering (+) 0 0 0 0
Netto reduktion -203.000 -203.000 -203.000 -203.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: Musikskolen: Musikskolen reducerer antallet af 
udbudte lærertimer med 5 %

Politikområde:
62 Musikskolen og 
Trommen

Nr.: 
SFKU 19

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 8.200.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: Der findes råderum ved at reducere musikskolens 
læreransættelser med ca. 25 timer anslået til 337.000 kr. Forslaget vil ramme flere 
ansatte, da kun 4 af musikskolens 26 lærere er ansat på fuld tid. For ikke at ekskludere 
og opsige elever er råderummet hovedsageligt søgt hos musikskolens sammenspilshold 
og andre holdbaserede undervisningstilbud som f.eks. musikteori og hørelære. Forslaget 
vil derfor forventet medføre en manglende elevindtægt på ca. 65.000 kr. den samlede 
reduktion vil derfor være 272.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget: Udbuddet af undervisningstilbud 
begrænses, og nogle lærere nedvarsles eller afskediges.

Konsekvenser for borgerne: Der vil forekomme længere venteliste på enkelte 
instrumenter og musikskolens sociale aktiviteter i form af sammenspil vil reduceres. 
Herved vil diversiteten i musikskolens koncertprogrammer tilmed kunne opleves 
reduceret, når musikskolen optræder i det offentlige rum.

Konsekvenser for personale: Der vil forekomme nedvarslinger og uansøgt afsked 
blandt musikskolens lærere.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -272.000 -272.000 -272.000 -272.000
Investering (+) 0 0 0 0
Netto reduktion -272.000 -272.000 -272.000 -272.000
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Forslag til budgetreduktion 
Titel: Idrætsparken: Udsætte sæsonstart i 
opvisningsskøjtehallen med 2 uger

Politikområde:
63 Idrætsparken

Nr.: 
SFKU 20

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 2.528.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: Normalt bliver der lagt vand på isbanen i 
opvisningsskøjtehallen i start uge 30, så isen er klar til uge 32, da det tager ca. 2 uger 
at opbygge isen til den rette tykkelse. Ved at udsætte opbygning af isen i 2 uger, 
realiseres en samlet driftsbesparelse på ca. 200.000 kr. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: At driftskapaciteten mindskes og 
personaleressourcer allokeres. Orientering til klubberne i god tid samt drøftelse i 
Idrætsrådet.

Konsekvenser for borgerne: Hvis man ønsker at udsætte opbygningen af isen, vil det 
blive meget tæt på turneringsstart for alle ishockeyhold, hvilket vil have konsekvenser. 
Rungsted Ishockey Klub og Hørsholm Kunstskøjte Forening afvikler normalt en camp i 
uge 32 (sidste uge i skolernes sommerferie). Denne camp kan ikke afvikles, da isen først 
vil være klar i uge 34. Rungsted Seier Capital afvikler normalt almindelig træning samt 
1-2 træningskampe i de første uger af sæsonen. Disse træningskampe må søges afviklet 
på udebane og det kan derfor være nødvendigt for holdet at købe istid i andre 
skøjtehaller. I ugerne 32 og 33 vil ingen skøjtesport have mulighed for at træne. Under 
de nuværende vilkår kommer der først is på træningsskøjtehallen i uge 34.
Konsekvenser for personale: Kan afvikle ferie uden indkaldelse af vikar.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
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Forslag til budgetreduktion 
Titel: Idrætsparken: Reduktion af manuelt billetsalg 
med 23 timer om ugen i svømme- og skøjtehal

Politikområde:
63 Idrætsparken

Nr.: 
SFKU 21

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 648.000 kr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: Billetsalget varetages i dag af medarbejdere i 
svømmehallen. Efter sommerferien skal en ny selvbetjeningsautomat varetage salget i 
ydertimerne som kompensation for en reduktion af personaleomkostninger jf, 
budgetaftale 2019-2022. Ved at reducere yderligere i det manuelle billetsalg med 23 
timer om ugen og lade det automatiske billetsalg tage over, kan der skabes et råderum 
på 100.000 kr.
Forudsætninger for realisering af forslaget: Opsigelse af medarbejder senest den 
31/12 2019.  Automatisk billetsalg skal være i fuld funktion.

Konsekvenser for borgerne: Efter reduktionen vil der samlet være åbent i billetlugen 
ca. 19 timer om ugen, svarende til ca. 4 timer om dagen. Gæster skal i højere grad 
betjene sig selv ved automaterne, og det er kun muligt at købe badetøj, bleer, 
svømmebriller, m.v. på udvalgte tidspunkter. Normalt varetager billetlugen 
telefonopkald, reserverer fødselsdage og udleverer koder og adgangsbånd til 
skoleklasser, svømmeforeningens medlemmer osv. Realiseres råderummet, vil borgerne 
opleve længere svar på mail, skoler vil opleve mere begrænsede betalingsmuligheder, 
svømmeforeningen vil opleve ændrede adgangsmuligheder og ingen assistance i forhold 
til kodning af armbånd. Endvidere vil der være meget begrænset opsyn i foyen, og flere 
vil snyde ved ikke at købe den rigtige billet i forhold til alder, bopælskommune, m.v.

Konsekvenser for personale: Livredderne vil få til opgave at betjene og assistere 
borgerne når der opleves problemer med automaten. Dette fjerner fokus fra 
livredderfunktionen. Idrætsinspektøren skal varetage flere administrative opgaver og 
mere borgerbetjening der fjerner fokus for ledelses- og driftsopgaverne. Svømmehallen 
har for at begrænse fækale udslip i bassinerne indført obligatorisk brug af badebukser 
med bred elastik til de mindste. Disse bukser vil kun kunne købes når der er manuelt 
billetsalg. En reduceret betjening kan betyde at flere vælger at bryde reglerne og ikke 
benytte badebukser med bred elastik. 
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -100.000 -222.000 -222.000 -222.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -100.000 -222.000 -222.000 -222.000
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Forslag til budgetreduktion 
Titel: Idrætsparken: Lukke svømmehallen på helligdage Politikområde:

63 Idrætsparken
Nr.: 
SFKU 22

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 92.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: Svømmehallen holder lukket på helligdage, hvilket 
fjerner en nettoomkostning på 60.000 kr. Forslaget bliver afprøvet i 2019 i forbindelse 
med direktionens genopretningsplan.

Forudsætninger for realisering af forslaget: Orientere brugere og dialog med 
Idrætsrådet.

Konsekvenser for borgerne: I helligdagene er svømmehallen ikke videre besøgt. 
Gennemsnitligt kommer der ca. 80 betalende gæster pr. dag i helligdagene. 
Gennemsnittet pr. dag over hele året er ca. 200 betalende gæster. Ved at lukke på 
helligdage vil de ca. 80 borgere ikke have mulighed for at gå i svømmehallen.

Konsekvenser for personale: Fri på helligdage. Mindre kompensation for at arbejde 
på helligdage.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
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Forslag til budgetreduktion 
Titel: Idrætsparken: Nedsættelse af rengøringsstandard 
og service i svømmehallen

Politikområde:
63 Idrætsparken

Nr.: 
SFKU 23

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 648.000 kr. 
Nærmere beskrivelse af forslaget: En medarbejder varetager rengøringsopgaver på 
kontorer, offentlige toiletter og billetsalg. Herudover foretager medarbejderen diverse 
indkøb til svømmehallen og administrerer idrætsparkens låsebriksystem. Ved at 
reducere rengøringen og de administrative serviceopgaver kan der skabes et råderum på 
op til 177.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget: Opsigelse af medarbejder pr. 31/12 
2019.
Konsekvenser for borgerne: Borgerne vil ikke opleve samme rengøringsstandart på 
toiletter og i foyen som tidligere, idet rengøringsfrekvensen sættes ned. Ydermere vil 
brugerne opleve længere leveringstid på ændringer af låsebrik.
Konsekvenser for personale: Råderummet vil betyde, at rengøringsopgaverne skal 
varetages af livredderne, der i forvejen laver rengøringsopgaver i 
omklædningsrummene, når de ikke er ved bassinkanten. Ydermere vil Idrætsinspektøren 
få flere opgaver med administration af låsebriksystemet, samt flere opgaver med at 
indkøbe rengøringsartikler, sende måleapparater til service, kontrol af modtagne varer, 
m.v.
Alle medarbejdere i Svømmehallen vil til daglig opleve en dårligere rengøringsstandard 
på kontorer, spisestue og toiletter.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -29.500 -177.000 -177.000 -177.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -29.500 -177.000 -177.000 -177.000
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Forslag til budgetreduktion 
Titel: Idrætsparken: Gå fra 4 til 3 livreddere på vagt i 
weekender (som følge af direktionens 
genopretningsplan)

Politikområde:
63 Idrætsparken

Nr.: 
SFKU 24

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 506.000 kr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: Der reduceres fra 4 til 3 livreddere på vagt i 
weekender. Normalt møder der 2 faste livreddere og to faste vikarer på vagt alle 
weekender. Dette ændres til 2 faste livreddere og en vikar. Forslaget har været en del af 
direktionens genopretningsplan, og har derfor været afprøvet igennem nu ca. 3 
måneder. Indtil videre viser det sig at den nye ordning fungerer og kan implementeres 
fast. 
Forudsætninger for realisering af forslaget: Fortsætte prøveperiode fra 2019.
Konsekvenser for borgerne: Erfaringen fra prøveperioden viser, at det ikke har haft 
indvirkning på sikkerheden. Borgerne har dog kunne mærke det ved at skulle vente 
længere på at få hjælp til få åbnet et skab som er gået i baglås. Når svømmehallen får 
installeret automatisk billetsalg, vil det være livreddere, der ikke har bassinvagt, som 
skal tilkaldes hvis automaten er i uorden, eller man har brug for vejledning. Altså en 
ekstra opgave de skal udføre på en weekend-vagt. En reduktion af livredder vil således 
betyde mindre service i form af hjælp ved automat til billetsalg, åbne for skabe til 
glemte sager og mindre rengøring på toiletter og i foyen.
Konsekvenser for personale: Livreddere fungerer i en turnus hvor de har bassinvagt i 
30 min efterfulgt af pause + øvrige opgaver i 30 min. Dette ændres til 40 min. 
bassinvagt 20 min. pause + øvrige opgaver. Øvrige opgaver består af lettere rengøring, 
åbne til glemte sager, kontrol af teknik, tage vandprøver m.v. 
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -115.000 -115.000 -115.000 -115.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -115.000 -115.000 -115.000 -115.000
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Forslag til driftsønske

Titel: Håndværkerforeningen: Ønsker forhøjelse af 
driftstilskud med 10.000 kr.

Politikområde: 
61 Kultur og Fritid

Nr.: 
SFKU 1

Nærmere beskrivelse af forslaget: Håndværkerforeningen ønsker forhøjelse af deres 
årlige driftstilskud til drift af Møllen.
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen.

Konsekvenser for borgerne:
I budgetaftale 2015-2018 blev det besluttet, at tildele et årligt driftstilskud til 
Håndværkerforeningen svarende til 35.000 kr. Administrationen har primo 2019 
modtaget en forespørgsel på forhøjelse af driftstilskuddet, som ifølge 
håndværkerforeningen skal være med til at dække forøgede driftsomkostninger til drift 
af møllen. Håndværkerforeningen pointerer at museet i møllen er meget besøgt, hvorfor 
der er meget slitage på bygningerne, og da bygningerne er gamle, kræver det ifølge 
Håndværkerforeningen ekstra vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring mm. 
Konsekvenser for personale:
Ingen konsekvenser.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Driftsønske 10.000 10.000 10.000 10.000 
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Forslag til driftsønske

Titel: Idrætsparken: Udvidelse af 
opvisningsskøjtehallens åbningstid med 2 uger

Politikområde:
63 Idrætsparken

Nr.: 
SFKU 2 

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Forslaget udvider opvisningsskøjtehallen med 2 uger, der imødekommer brugernes 
ønsker og skaber stabilitet i forhold til idrætsparkens budget. 
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
At driftskapaciteten udvides og personaleressourcer allokeres.
Konsekvenser for borgerne:
Idrætsparken har i dag budget til, at der kan være is på skøjtehallen i perioden fra uge 
32 (start august) til uge 14 (start april) svarende til 8-9 måneders drift. Der er dog 
erfaring med at eliteklubben Rungsted Sejr Capital har brug for at forlænge perioden 
med is, da der typisk er turneringer eller landskampe som ligger efter start april. I 2019 
var turneringssæsonen udvidet med 20 dage. Da ishockey er en stor sport i Hørsholm 
har der været en politisk beslutning om at forlænge istiden med op til flere uger. 
Ligeledes har amatørklubberne brug for, at der kommer is på tidligere end uge 32, da 
klubberne afholder camps for deres medlemmer inden skolestart. 
(sommerferieaktiviteter). Administrationen anbefaler minimum 2 ugers forlængelse af 
sæsonen og yderligere uger koster med energi- og personaleforbrug ca. 100.000 
kr./uge.
Konsekvenser for personale:
Udvidelse af opgavemængde og styring af drift.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Driftsønske 200.000 200.000 200.000 200.000 
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Forslag til anlægsønske

Titel: Etablering af badeponton ved Rungsted Strand Politikområde:
61 Kultur og Fritid

Nr.: 
SFKU 1

Nærmere beskrivelse af forslaget: På opfordring fra Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
har administrationen indhentet et tilbud samt undersøgt de årlige driftsomkostninger 
vedrørende etablering af en flydende ponton ved Rungsted Strand / Rungsted Havn. 
Med montering og levering koster pontonen 110.000 kr. og det koster ca. 45.000 om 
året at drive den. Drift og opbevaring foretages af en ekstern leverandør. Pontonen skal i 
lighed med flydebroen ved roklubben tages ind senest den 30. oktober, og forventes 
udsat medio maj. Man forventer en afskrivningstid (levetid) på ca. 10 år.
Forudsætninger for realisering af forslaget: Besluttes det at indkøbe og drive bade-
pontonen, vil administrationen ansøge Kystdirektoratet om tilladelse til at placere den på 
søterritoriet. Administrationen kan for nuværende ikke garantere at man opnår tilladelse, 
og der må påregnes en ekspeditionstid på minimum 3 måneder.
Konsekvenser for borgerne: Fra pontonen kan man bade og sol-bade fra en 
25 m2 stor ponton med glasfiber rutsjebane og bade-stige. Størrelsen og frihøjden på 
pontonen betyder, at flere kan opholde sig og sol-bade uden at blive våde. Rutsjebanen 
giver en yderligere dimension af leg i vandet. Da der er meget lavvande i bugten syd fra 
havnen, kombineret med at man må forvente hovedudspring fra pontonen, foreslår 
administrationen indtil videre, at placere pontonen på 3 meter vand, ca. 120 meter fra 
havnen. Man må forvente, at man ikke kan bunde hele vejen ud til pontonen, hvilket kan 
være en sikkerhedsmæssig risiko. 
Konsekvenser for personale:
Mere administration.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Anlægsønske 110.000 0 0 0

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Afledt drift 45.000 45.000 45.000 45.000
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Forslag til anlægsønske

Titel: Ny ismaskine i skøjtehallerne Politikområde: 
63 Idrætsparken

Nr.: 
SFKU 2

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Idrætsparken har i dag to ismaskiner hvoraf den ene primært anvendes som reserve 
maskine, hvis den der dagligt anvendes skulle gå i stykker. Reserveismaskinen er mere 
end 20 år gammel og det kan ikke betale sig at renovere den. For at sikre den daglige 
præparering af isen er det vigtig at have en funktionsdygtig og pålidelig ekstra 
ismaskine. En ny ismaskine koster 1. mio. kr.
Forudsætninger for realisering af forslaget: accept af tilbud fra leverandør.

Konsekvenser for borgerne:
Hvis reservemaskinen ikke udskiftes og den nyeste ismaskine går i stykker har 
Idrætsparken ikke en reserve ismaskine som vil kunne løse opgaven med at præparere 
isen. Dette betyder at borgerne ikke vil kunne benytte skøjtehallen til træning, 
turneringer eller kampe og hallerne vil derfor stå ubenyttede hen. Dette vil få store 
konsekvenser for medlemmerne/klubberne. 
I forlængelse af Rungsted Sejr Capitals ny vundne danmarksmesterskab kan der 
forventes endnu større aktivitet for klubben med flere store turneringer og 
mesterskaber. Hvis den nuværende ismaskine skulle gå i stykker under store nationale 
eller internationale turneringer kan det få ligeledes få store konsekvenser for klubben og 
Hørsholm Kommune som værtsby.
Konsekvenser for personale:
Færre reparationer og skift mellem klargøring af ismaskiner.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Anlægsønske 1.000.000 0 0 0
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Forslag til anlægsønske

Titel: Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus 
(DSIHR) ansøger om 2,6 mio. kr. til renovering af tag.

Politikområde: 
61 Kultur og Fritid

Nr.: 
SFKU 3

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
DSIHR har fremsendt en ansøgning, hvor man søger om en anlægsramme på 2,6 mio. 
kr. til udskiftning af det store tag på sydsiden af ridebygningen. I budgetaftale 2018-
2021 blev der bevilliget 0,5 mio. kr. til tagrenovering forudsat at DSIHR ligeledes finder 
anden finansiering. DSIHR har søgt ekstern finansiering via flere fonde, men har fået 
afslag, da fondene betragter bygningerne som kommunale, idet der sidder flere 
kommunalbestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen samt det forhold at provenu ved salg 
tilfalder kommunen. I fremsendte ansøgning melder DSIHR, at bygningen er medtaget 
af ælde og at DSIHR ikke kan kræve markant større huslejebidrag fra Hørsholm Rideklub 
(max 2000 kr./md.), hvorfor der ikke kan skaffes finansiering til renovering af taget. 
DISHR fremviser ikke et konkret tilbud for tagrenoveringen. Brydes taget op til 
gennemsyn i forhold til at beregne konkret tilbud, bliver taget ødelagt, da træværk og 
sten smuldrer væk. Denne risiko tør DSIHR ikke løbe, hvorfor de 2,6 mio. kr. er deres 
bedste estimat på baggrund af erfaringer fra renoveringen af den nordlige del af taget 
for ca.10 år siden.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Skulle Hørsholm Kommune støtte DSIHR med et anlægstilskud kan det ske ved 
nedenstående 3 modeller:

A) Der ydes et rentefrit lån på 2,6 mio. kr. i 25 år med et afdrag på 8.666 kr./md.
B) Der ydes et rentefrit lån på 2,1 mio. kr. i 25 år med et afdrag 7.000 kr./md. De 

resterende 0,5 mio. kr. bevilliges som vederlagsfrit anlægstilskud til DSIHR.
C) Aftalepartnerne bevilliger et anlægstilskud på 2 mio. kr. Endvidere anerkender 

aftalepartnerne DSIHR´s præmis om at rideklubben ikke kan afdrage mere end 
2000 kr./md på et lån, og yder således, foruden anlægstilskuddet, et lån på 
600.000 der afdrages i 25 år med 2000 kr./md. 

Administrationen anbefaler at de uforbrugte 0,5 mio. kr. bevilliget i budgetaftale 2018-
2021 konverteres til delfinansiering af dette anlægsønske.
Konsekvenser for borgerne:
Ydes der et anlægstilskud og lån til DSIHR vil kommunens likviditet og anlægsramme 
belastes, og dette anlæg skal prioriteres som en nyt element i kommunens 
anlægsportefølje, hvor flere anlægsbudgetter for nuværende allerede er udskudt.  
Hørsholm Rideklub der lejer lokalerne af DSIHR er den eneste rideklub i Hørsholm 
Kommune som kan tilbyde ridning som foreningsaktivitet, uden at medlemmerne 
nødvendigvis skal eje egen hest. 90% af de 277 medlemmer er under 24 år. Hørsholm 
Rideklub betaler årligt ca. 0,5 mio. kr. i husleje til DSIHR som varetager 
bygningsvedligeholdelsen. I denne forbindelse pointerer DISHR i deres ansøgning, at 
DSIHR maksimalt kan afdrage på et lån med 2.000 kr./md, da rideklubben ikke kan 
bære større huslejeomkostninger. DSIHR pointerer i deres ansøgning og ved dialog med 
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administrationen, at klubben ikke kan hæve priser på kontingenter samt hestepensioner, 
da klubben prismæssigt ligger meget højt i forhold til andre rideklubber, der i flere 
tilfælde er bosiddende i kommunale lokaler.  
Konsekvenser for personale:
Der må forventes mere administration i form at udarbejdelse af anlægsregnskaber og 
opfølgning på projektet. 
Konsekvenser for budget:
Model A: Rentefrit lån på 2,6 mio. kr. i 25 år.

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.

2020 2021 2022 2023

Lån 2.600.000

Allerede afsat i 
2020

-500.000

Anlægsønske i alt 2.100.000 0 0 0
Model A: Tilbagebetaling til kommunen med 8.666 kr. pr. måned = 103.992 kr. pr. år i 25 år.

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Afledt drift - afdrag 0 -103.992 -103.992 -103.992
Afledt drift i alt 0 -103.992 -103.992 -103.992

Model B: Rentefrit lån på 2,1 mio. kr. i 25 år, + 0,5 mio. kr. i tilskud

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Lån 2.100.000

Tilskud 500.000

Allerede afsat i 
2020

-500.000

Driftsønske i alt 2.100.000
Model B: Tilbagebetaling til kommunen med 7.000 kr. pr. måned = 84.000 kr. pr. år i 25 år.

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Afledt drift - afdrag 0 -84.000 -84.000 -84.000
Afledt drift i alt 0 -84.000 -84.000 -84.000

Model C: Rentefrit lån på 0,6 mio. kr. i 25 år, + 2 mio. kr. i tilskud

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Tilskud 2.000.000

Lån 600.000
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Allerede afsat i 
2020

-500.000

Anlægsønske i alt 2.100.000 0 0 0
Model C: Tilbagebetaling til kommunen med 2.000 kr. pr. måned = 24.000 kr. pr. år i 25 år.

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Afledt drift - afdrag 0 -24.000 -24.000 -24.000
Afledt drift i alt 0 -24.000 -24.000 -24.000



Budget 2020-2023

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Forslag til budgetreduktioner
Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2020 2023

EBU 1 70 Egen udførelse af særligt tilrettelagte forløb, kontanthjælp (indsats) -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
EBU 2 70 Egen udførelse af særligt tilrettelagte forløb, sygedagpenge (indsats) -370.000 -370.000 -370.000 -370.000
EBU 3 70 Reduceret langtidsledighed blandt forsikrede ledige (ydelse) -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000
EBU 4 70 Flere integrationsborgere i job og uddannelse (ydelse) -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
EBU 5 70 Besparelse på tolkes transport v. fjerntolkning og videotolkning -85.000 -110.000 -110.000 -110.000
EBU 6 70 Deling af Klinisk funktion med anden kommune (ydelse) -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
EBU 7 70 Reduceret brug af mentor og visse andre indsatser, flere målgrupper (indsats) -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
EBU 8 75 Reduktion i indsatser og forsørgelsesydelser i Tværgående borgerforløb -495.000 -495.000 -495.000 -495.000

I alt -4.500.000 -4.525.000 -4.525.000 -4.525.000

Forslag til driftsønsker
Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2020 2023

EBU 1 70 Bevilling til permanentgørelse af Erhvervsrådet 85.000 85.000 85.000 85.000
I alt 85.000 85.000 85.000 85.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Egen udførelse af særligt tilrettelagt forløb, 
kontanthjælp (indsats)

Politikområde:
70 Arbejdsmarked 
og job

Nr.: 
EBU 1

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Nuværende forbrug for aktivering hos anden aktør på kontanthjælpsområdet var i 2018 
ca. kr. 900.000,- 
Med 114 fuldtidspersoner (jf. Jobindsats.dk) på kontanthjælp i februar 2019 er der en 
budgetteret besparelse pr. fuldtidsperson på 3.070 kr. forbundet med hjemtagelsen af 
anden aktør-aktiviteterne. 
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Indsatsen i forhold til særlig tilrettelagt forløb på kontanthjælpsområdet hjemtages, idet 
det vurderes, at indsatsen kan varetages på samme faglige niveau internt, samtidig med 
at der kan spares økonomiske midler.
Vi hjemtager opgaven med motiverende og afklarende arbejde med borgere, der skal i 
beskæftigelse og uddannelse. I hjemtagelsen ligger etablering af praktikker, løntilskud, 
småjob samt potentiel mentorfunktion til opfølgning og sikring af, at den plan, der er 
lagt, følges. Alle planer er med afklaring samt uddannelse og ordinær beskæftigelse.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forudsætningen er, at der ansættes kvalificeret personale til:

1. Etablering af virksomhedspraktikker og løntilskud
2. Mentorfunktion 
3. Evalueringsrapporter ifm. forløb for borgerne.

Konsekvenser for borgerne:
Borgeren modtager ydelsen internt i jobcentret i modsætning til tidligere, hvor ydelsen 
blev leveret af anden aktør.

Konsekvenser for personale:
Ansættelse af virksomhedskonsulent/mentor til etablering af virksomhedspraktikker og 
løntilskud samt småjob og beskrivelse af forløb/progression. 
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -900.000 -900.000 -900.000 -900.000
Investering 550.000 550.000 550.000 550.000
Netto reduktion -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Egen udførelse særligt tilrettelagt forløb, sygedagpenge 
(indsats)

Politikområde:
70 Arbejdsmarked 
og job

Nr.: 
EBU 2

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Forbruget til aktivering hos anden aktør på sygedagpengeområdet var i 2018 kr. 
920.000,- (Her er der fratrukket budget til specialiserede tilbud, f.eks. Center for 
Hjerneskade).
Med 209 fuldtidspersoner (jf. Jobindsats.dk) på sygedagpenge i februar 2019 er der en 
budgetteret besparelse pr. fuldtidsperson på 1.770 kr. forbundet med hjemtagelsen af 
anden aktør-aktiviteterne. 
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Indsatsen i forhold til særlig tilrettelagt forløb for sygedagpenge modtagere hjemtages, 
idet det vurderes, at indsatsen kan varetages på samme faglige niveau internt, samtidig 
med at der kan spares økonomiske midler.
Vi hjemtager opgaven med motiverende og afklarende arbejde med borgere, der skal i 
beskæftigelse. I hjemtaget ligger etablering af praktikker samt mentorfunktion til 
opfølgning og sikring af, at den plan der er lagt følges. Alle planer er med henblik på 
raskmelding og tilbage i ordinær beskæftigelse.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forudsætningen er, at der ansættes kvalificeret personale til:

1. Etablering af virksomhedspraktikker
2. Mentorfunktion 
3. Evalueringsrapporter ifm. forløb for borgerne.

Konsekvenser for borgerne:
Borgeren modtager ydelsen internt i jobcentret i modsætning til tidligere, hvor ydelsen 
blev leveret af anden aktør.
Konsekvenser for personale:
Ansættelse af virksomhedskonsulent/mentor, til etablering af virksomhedspraktikker og 
beskrivelse af forløb/progression.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -920.000 -920.000 -920.000 -920.000
Investering 550.000 550.000 550.000 550.000
Netto reduktion -370.000 -370.000 -370.000 -370.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Reduceret langtidsledighed blandt forsikrede ledige 
(ydelse)

Politikområde:
70 Arbejdsmarked 
og job

Nr.: 
EBU 3

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Indsatsen med at reducere langtidsledigheden skal intensiveres yderligere. Dette skal 
ske ved en tidligere, koordineret indsats med forstærket screening, således at vi tidligst 
muligt opdager de faktorer, der øger risikoen for langtidsledighed. 
Formålet er således at sætte yderligere og tidligere ind på mere personlige barrierer for 
at reducere langtidsledigheden og øge tilgangen mod ordinær beskæftigelse. 
Det er tiltænkt, at indsatsen ligeledes skal indeholde et element af live-coaching. Vi er 
opmærksomme på a-kasser, som arbejder med den form for coaching, og derfor vil vi 
opsøge en eller flere af de relevante a-kasser med henblik på at etablere et samarbejde, 
hvor vi kan videndele og erfaringsudveksle for løbende at skærpe indsatsens effekt. Som 
succeskriterium er sat, at vi reducerer kommunens medfinansieringsandel på dagpenge 
(66,6) til samme niveau som Allerød Kommune (ca. 2,5 pct.point lavere) og 1,4 
pct.point lavere end landsgennemsnittet (nu 65,5 pct.).
 
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forudsætningen er allokering af ca. en medarbejder. Derudover skal centret arbejde 
med at styrke kompetencerne vedr.

1. Screening for langtidsledighed
2. Arbejdet med personlige barrierer samt coaching 
3. Smidigt samarbejde med a-kasser
4. Allokering af medarbejder sker ved omflytning fra andre målgrupper som er 

faldende.

Konsekvenser for borgerne:
Øget kontakt med jobcentret samt hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Konsekvenser for personale: 
En eller flere medarbejdere vil få andre opgaver.
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -1300.000 -1300.000 -1300.000 -1300.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Flere integrationsborgere i job og uddannelse (ydelse)

Politikområde:
70 Arbejdsmarked 
og job

Nr.: 
EBU 4

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Der er budgetteret med ca. 7.500.000 mio. kr. på integrationsydelse. Dette er 
bruttobeløbet, hvorfor grund- og resultattilskud samt refusioner ikke er fratrukket.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Gennem en fortsat intensiv indsats med at skaffe flygtninge og familiesammenførte til 
flygtninge i job og uddannelse, forventer administrationen at kunne nedbringe 
forsørgelsesudgifterne på området med kr. 500.000 årligt.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forudsætning for realisering af forslaget er, at vi fortsat i 2019 og fremefter oplever en 
stabil og lav tilgang af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Konsekvenser for borgerne:
Flere borgere i arbejde eller under uddannelse

Konsekvenser for personale:
Personaleressource allokeres til investering i indsats på andre områder, jfr. Pkt. EBU 3.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Besparelse på tolkes transport v. fjerntolkning og 
videotolkning

Politikområde:
70 Arbejdsmarked 
og job

Nr.: 
EBU 5

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
498.000 kr. inkl. transport

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Jobcenteret ser videotolkning som et interessant supplement dels for minimering af 
udgifter til henholdsvis transport og afbud til de møder, hvor der også er bestilt tolkning, 
dels i relation til en smidiggørelse af en række administrative rutiner i forbindelse med 
bestilling og gennemførelse af tolkningen.

Videotolkning skal ses som et alternativ til den traditionelle tolkning, hvor tolken møder 
personligt op i Jobcenteret på baggrund af en mødeaftale, der typisk er etableret flere 
dage i forvejen. Videotolkning er således en meget fleksibel arbejdsform, eftersom 
tolkningen i de hurtigste tilfælde kan etableres indenfor 10 til 15 minutter på sprog med 
det største antal tolke. I daglig brug vil tolkeaftalerne typisk kunne etableres med et 
varsel på ca. 12 timer.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Krav til teknologi og hardware kan løses ved adgang til et mindre antal iPads el.lign.

Konsekvenser for borgerne:
Serviceforbedring: Mulighed for hurtigere aftaler med tolkning. Færre aflyste møder fordi 
der hurtigt kan skaffes ny tolk.

Konsekvenser for personale:
Behov for tilvænning til fjerntolkning

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -110.000 -110.000 -110.000 -110.000
Investering 25.000 0 0 0
Netto reduktion -85.000 -110.000 -110.000 -110.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Deling af Klinisk funktion med anden kommune (ydelse)

Politikområde:
70 Arbejdsmarked 
og job

Nr.: 
EBU 6

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
34.200.000 kr. (kontanthjælp, uddannelseshjælp og sygedagpenge).

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Regionens Klinisk funktion leverer sundhedsfaglig rådgivning til kommunen og er 
desuden fast repræsenteret på møderne i rehabiliteringsteam, som er et centralt 
omdrejningspunkt i arbejdet med borgere i målgruppen for ressource-
/jobafklaringsforløb, fleksjob eller førtidspension. Klinisk funktion afregner kun i hele 
dage. Hørsholm har et sagsomfang, der omtrentligt rækker til at udnytte hele mødedage 
ca. hver tredje uge. Jobcentret vurderer, at en lidt højere mødefrekvens kunne have en 
gavnlig effekt på varigheden af de omhandlede forsørgelsesforløb. En højere 
mødefrekvens vil kræve, at Hørsholm deler afregningen af Klinisk funktion for hele 
mødedage med en anden kommune. Der regnes med et provenu på 200.000 kr. med ca. 
en tredjedel på sygedagpenge og 2/3 vedr. kontanthjælp.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Et samarbejde er betinget af, at en anden kommune vil være med. Dette undersøges 
p.t.

Konsekvenser for borgerne:
Primært hurtigere iværksættelse af ressourceforløb (1-4 uger) og overgang fra 
kontanthjælp eller sygedagpenge. Borgeren vil skulle tage til en anden kommune ifm. 
møde i rehabiliteringsteamet.

Konsekvenser for personale:
Medarbejdere vil skulle tage til en anden kommune ifm. møde i rehabiliteringsteamet.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Investering 0 0 0 0
I alt -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Reduceret brug af mentor og visse andre indsatser, flere 
målgrupper (indsats)

Politikområde:
70 Arbejdsmarked 
og job

Nr.: 
EBU 7

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Det samlede budget til uddannelse og mentor for andre målgrupper end 
integrationspersoner er på 19.700.000 mio. kr., hvoraf 3.900.000 mio. kr. vedrører 
mentor. Heraf er 2.300.000 mio. kr. køb af eksterne ydelser.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Forslaget indebærer, at vi dels reducerer brugen af mentor gennem integration af 
funktionen i sagsbehandlingen, dels erstatter dele af købet af eksterne mentorer med 
interne mentorer. Som udgangspunkt købes kun mentorforløb, som kræver særlige 
kompetencer eksempelvis indenfor det psykosociale felt. Forslaget retter sig imod de 
målgrupper, som i forvejen modtager mentorstøtte (kontanthjælp, uddannelseshjælp og 
sygedagpenge, evt. i et vist omfang integration). Det vurderes, at mentorfunktionen kan 
varetages på samme faglige niveau internt, samtidig med at der kan spares ca. 1,2 mio. 
kr. ved uændret ledighed. En andel af besparelsen kan evt. indhentes gennem 
optimering af brugen af uddannelsesaktiviteter mv.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Der lægges op til, at nogle medarbejdere helt eller delvist bliver faste mentorer i 
jobcentret. Har medarbejderne ikke de fornødne kompetencer, vil de blive opkvalificeret, 
således at de bliver fortrolige og kompetente til at udføre mentoropgaver for jobcentrets 
borgere.

Konsekvenser for borgerne:
Borgerne vil i mange tilfælde opleve at møde færre medarbejdere. At mentoropgaverne 
varetages af internt fagpersonale betyder formentlig, at borgerne vil opleve en mere 
sammenhængende indsats, hvilket understøtter arbejdet med at få borgeren på rette 
spor mod uddannelse og job (småjob).

Konsekvenser for personale:
Enkelte medarbejderes opgaver omlægges. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
Investering 0 0 0 0
Netto i alt -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Reduktion i indsatser og forsørgelsesydelser i 
Tværgående borgerforløb

Politikområde:
75 Tværgående 
borgerforløb

Nr.: 
EBU 8

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Det samlede driftsbudget for Tværgående borgerforløb er i 2020 på 15.202.000 kr., 
heraf er budgettet til beskæftigelsesrettede indsatser 2.485.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
En del af den beskæftigelsesrettede indsats er, at borgerne kan tilbydes et særligt 
tilrettelagt forløb, der indeholder elementer som mentor, virksomhedspraktik, løntilskud 
og andre opkvalificerende indsatser. Metoderne i Tværgående Borgerforløb betyder, at 
denne indsats skal iværksættes så tæt på borgeren som muligt, og med få 
kontaktpersoner. Indsatsen i forhold til mentor, etablering af virksomhedspraktik og 
løntilskud skal etableres af medarbejderne i Tværgående Borgerforløb. Derudover er der 
i dag mulighed for at købe indsatser hos anden aktør, såfremt det vurderes, at der er 
brug for særlige faglige kompetencer for at kunne løfte opgaven. Dette kunne 
eksempelvis være til borgere med autisme, hvor et grundigt kendskab til målgruppen 
øger mulighederne for at hjælpe borgeren. Dette forslag indebærer, at denne mulighed 
begrænses.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Det vurderes at de faglige forudsætninger i forhold til at tilbyde borgerne en tværfaglig 
indsats er tilstede i Tværgående Borgerforløb, såvel i form af pædagogiske som 
socialrådgiverfaglige kompetencer. Specialiseret viden indhentes via lægefaglig 
psykologfaglig bistand, hvilket vurderes, at kunne indhentes internt i Centrene i de fleste 
tilfælde.

Konsekvenser for borgerne:
Da borgerne fortsat vil blive tilbudt en beskæftigelsesrettet indsats, er det 
administrationens vurdering, at forslaget ikke vil have konsekvenser for borgernes 
muligheder for at modtage et tilbud. Det kan ikke udelukkes, at nogle borgere vil opleve, 
at der sker en forringelse af de tilbud, de tilbydes, idet mulighederne for at blive henvist 
til beskæftigelsesrettede tilbud, der udbydes af fagpersoner med specialiseret viden, 
begrænses. 

Konsekvenser for personale:
Ingen ansættelsesretlige konsekvenser.
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Medarbejderne vil fremover have en begrænset mulighed for at henvise til anden aktør, 
hvilket i vid udstrækning vil være i tråd med rammerne for Tværgående Borgerforløb. 
Der kan dog også være tale om, at mulighederne for at benytte anden aktør kan 
begrænse mulighederne for en tidlig indsats, da flere opgaver skal varetages af 
medarbejderne i Tværgående Borgerforløb.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -495.000 -495.000 -495.000 -495.000
Investering
Netto reduktion -495.000 -495.000 -495.000 -495.000
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Forslag til driftsønske 

Titel: 
Bevilling til permanentgørelse af Erhvervsrådet

Politikområde:
70 Arbejdsmarked 
og job

Nr.: 
EBU 1

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
Der er årligt i 2018-2019 afsat 85.000 kr. til drift af Erhvervsrådet. Herefter bortfalder 
bevillingen.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Som led i budgetaftalen for 2017 nedsattes medio 2017 et Erhvervsråd med deltagelse 
af repræsentanter fra kommunens erhvervsliv og repræsentanter fra 
kommunalbestyrelsen. 

Erhvervsrådet er blevet evalueret i foråret 2019, og resultatet heraf har været 
præsenteret for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (21. maj) og Økonomiudvalget 
(15. august), der indstiller til kommunalbestyrelsen, at Erhvervsrådet fortsætter i 
permanent drift.

I budgetaftale 2018-2021 blev der årligt afsat 85.000 kr. til rådets virksomhed i hvert af 
årene 2018 og 2019. Af bevillingen er afholdt udgifter til workshops, mødeforplejning og 
omkostninger til sekretariatsbetjening.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget har besluttet, at der skal 
udarbejdes budgetønske vedrørende bevillingen til Erhvervsrådets fortsatte drift.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen.
Konsekvenser for borgerne (og virksomheder):
Med bevillingen videreføres Erhvervsrådet som ramme for kommunens og erhvervslivets 
dialog om aktiviteter og initiativer, der kan styrke den erhvervsmæssige udvikling i 
kommunen.

Konsekvenser for personale:
Ingen.
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Driftsønske 85.000 85.000 85.000 85.000



Budget 2020-2023

Økonomiudvalget
Forslag til budgetreduktioner
Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2022 2023

ØU 1 80 Reduktion af centrale lønpuljer -749.000 -872.000 -968.000 -896.000
ØU 2 80 Reduktion af pulje til udvikling -1.775.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
ØU 3 80 Julegaver til ansatte i Hørsholm kommune -470.000 -470.000 -470.000 -470.000
ØU 4 80 Arbejdsskader – administration, forebyggelse og erstatninger -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
ØU 5 80 Reduktion af antallet af kontorelever i Hørsholm Kommune -120.000 -517.000 -600.000 -600.000
ØU 6 80 Reduktion af administrationens personalerelaterede udgifter -520.000 -520.000 -520.000 -520.000
ØU 7 80 Annoncering i lokale medier og præmiering -132.000 -132.000 -132.000 -132.000
ØU 8 80 Reduktion i udgifterne til it-systemer indenfor HR-området -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
ØU 9 80 Øget indtægtsmål for Kontrolteamet -380.000 -380.000 -380.000 -380.000

ØU 10 82 Justering af pulje til tjenestemandspensioner og -forsikringspræmier -488.000 -178.000 -237.000 -722.000
ØU 11 80 Sammenlægning af afstemningssteder -66.000 -66.000 -66.000 -66.000
ØU 12 83 Opsigelse af service på CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) -250.000 -500.000 -500.000 -500.000
ØU 13 83 Opsigelse af service på markiser -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
ØU 14 83 Opsigelse af vagtrundering på Rådhuset overtages af FM -171.000 -176.000 -176.000 -176.000
ØU 15 83 Opsigelse af specialforsikring 0 -66.000 -66.000 -66.000
ØU 16 83 Reduceret renhold på skoler og rådhus -149.000 -149.000 -149.000 -149.000
ØU 17 83 Opsigelse af ekstra toiletrengøring på skolerne (ikke SFO og indskoling) -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

ØU 18 83 Ophør med periodisk maling og udskiftning af linoleumsgulve på skoler og daginstitutioner -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
I alt -7.140.000 -7.396.000 -7.634.000 -8.047.000

Forslag til anlægsreduktion
Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2022 2023

ØU 1 83 Branding Karen Blixen -600.000 -1.000.000 0 0
I alt -600.000 -1.000.000 0 0



Budget 2020-2023

Forslag til driftsønsker
Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2022 2023

ØU 1 80 Udarbejdelse af lokalplaner 550.000 550.000 550.000 550.000
ØU 2 80 Midler til at sikre en grøn indkøbspolitik 1.700.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
ØU 3 80 Digital samarbejdsplatform til at involvere borgere i Hørsholm Kommune 149.000 100.000 100.000 100.000

Afledt drift af anlægsønsker:

ØU 1 83 Kulturhus Trommen ekstra belysning udsk. til LED - reduktion energi (anlægsønske ØU 1) 0 -3.000 -3.000 -3.000
ØU 2 83 Filtgulv i skøjtehallen om sommeren (anlægsønske ØU 2) 75.000 75.000 75.000 75.000

ØU 3 83 Overdækning af svømmebassin i Idrætsparken - reduktion energi (anlægsønske ØU 3) -20.000 -40.000 -60.000 -80.000
I alt 2.454.000 1.782.000 1.762.000 1.742.000

Forslag til anlægsønsker
Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2020 2023

ØU 1 83 Ekstra belysning ved Kulturhus Trommen (0,1 mio. kr. lånefinansieres) 250.000 0 0 0
ØU 2 83 Udnyttelse af skøjtehallen til andre formål om sommeren når der ikke er is på 150.000 0 0 0
ØU 3 83 Overdækning af svømmebassin i Idrætsparken udenfor svømmehallens åbningstid 500.000 0 0 0
ØU 4 83 Etablering af affaldssortering på skoler og daginstitutioner 500.000 500.000 0 0
ØU 5 83 Hørsholm Rungsted Tennisklubs anlægsønsker for de kommende 5 år 1.594.000 1.594.000 1.594.000 1.594.000
ØU 6 83 Klimakommune: Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme 2.500.000 1.000.000 500.000 0
ØU 7 83 Udvikling og salg af område ved Lågegyde 732.000 0 0 0
ØU 8 83 Udvikling og salg af områder ved Kokkedal Stationsområde øst/vest 1.940.000 1.400.000 740.000
ØU 9 83 Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2 200.000 840.000 565.000 500.000

ØU 10 83 Udvikling og salg af Hørsholm Alle 4-6 500.000 1.000.000 2.920.000 500.000
ØU 11 83 Udvikling og salg af Museum Nordsjælland / det gamle Jagt- og Skovbrugsmuseum 502.000 0 0 0
ØU 12 83 Udvikling og salg af områder ved og omkring Sophielund Plejecenter 0 962.000 0 0
ØU 13 83 Udvikling og salg af Fritidshuset 732.000 0 0 0

I alt 10.100.000 7.296.000 6.319.000 2.594.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Reduktion af centrale lønpuljer

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 1

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
2.700.000
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
På Økonomiudvalgets område findes en række puljer til løntillæg, jubilæumsgratiale, 
resultatløn mv., hvor der er mulighed for at reducere budgetterne.

2020 2021 2022 2023
Reduktion af pulje til resultatløn til 
centerchefer/direktion

-300.000 -300.000 -300.000 -300.000

Løntillæg for Acadre-superbrugere -110.000 -225.000 -225.000 -225.000
Afskaffelse af jubilæumsgratialer -104.000 -112.000 -208.000 -136.000
Ikke-disponeret lønpulje -235.000 -235.000 -235.000 -235.000

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Reduktion af pulje til resultatløn til centerchefer/direktion: 
Resultatløn er en mulig lønart som supplement til grund-, funktions- og kvalifikationsløn 
– aftalt i Overenskomsten for Chefer. 
Resultatløn er en mulighed. Det aftales lokalt og godkendes af den aftaleberettigede 
organisation. 
Resultatløn er oprindelig tænkt som en mulighed for opstille mål og give honorering for 
opfyldelse af disse mål i et udviklingsøjemed.  
Midlerne der i øjeblikket er disponeret til resultatløn til ledelsen, kan reduceres. Ved en 
reduktion af puljen til resultatløn til ledelsen i Hørsholm vil den samlede gennemsnitsløn 
ikke være mindre end hos sammenlignelige kommuner.

Løntillæg for Acadre-superbrugere:
Tillæg for superbrugerne til journaliseringssystemet Acadre blev introduceret ved 
indførelsen i 2007. Der er 15 ansatte der modtager tillægget på 15.000 kr. årligt. Heraf 
er 13 ansatte omfattet af forhåndsaftalen med HK/Kommunal, hvor tillægget kan 
opsiges med 3 måneders varsel hvis funktionen ophører. 2 medarbejdere har aftalt 
individuelle løntillæg for funktionen. 
Administrationen vurderer, at opgaven som superbruger er en driftsopgave på lige fod 
med mange andre opgaver, som der ikke gives særskilt centralt udmøntet tillæg for.

Afskaffelse af jubilæumsgratialer:
Hørsholm Kommune giver jubilæumsgratiale til ansatte, der har været ansat i 
kommunen i hhv. 25/40/50 år på 8.000 kr. 
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I 2020 vil det være ca. 13 personer, der vurderes at der i så fald ikke vil blive tildelt 
jubilæumsgratiale.

Ikke-disponeret lønpulje:
Under de centrale lønpuljer er der en række disponerede områder, som netop 
resultatløn, løntillæg, gratialer mv. Der er på nuværende tidspunkt budgetteret med en 
reserve under de centrale lønpuljer, som primært har fungeret som buffer for de andre 
områder. Administrationen foreslår at nedskrive denne reserve til 0 kr., hvilket bidrager 
med 235.000 kr. som råderumsforslag. 

Konsekvenser for borgerne/personale:
Gældende for reduktion af hhv. resultatløn, løntillæg for Acadre-superbrugere samt 
jubilæumsgratialer, vil det være en forringelse af de nuværende økonomiske vilkår for 
de ansatte.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Netto reduktion -749.000 -872.000 -968.000 -896.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Reduktion af pulje til udvikling

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 2

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
3.215.000 kr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Direktionen administrerer en pulje til udvikling, som bliver anvendt til en række 
forskellige formål som fx udviklingsprojekter og analyser. 
I 2018/2019 har puljen finansieret eksempelvis: 

 Persondataforordning (Kammeradvokaten)
 Trygheds- og ældreudvalget
 Analyse vedrørende hjemmesygepleje/træning
 Plejeboliganalyse
 Kortlægning af specialområdet

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forslaget kan gennemføres administrativt

Konsekvenser for borgerne/personale:
En indskrænkelse af puljen til udvikling vil mindske Direktionens handlerum ift. en 
tidseffektiv eksekvering af eksempelvis udviklingsprojekter, eksterne analyser og 
udvikling af strategier, der bidrager til at investere i kommunens optimering af drift. Der 
findes ikke andre puljer til tværgående analyser samt kompetenceudvikling end denne. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Netto reduktion -1.775.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Julegaver til ansatte i Hørsholm kommune

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 3

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
470.000 kr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Afskaffelse af centralt budget til julegave til ansatte i Hørsholm Kommune. I øjeblikket 
uddeles der for ca. 200 kr. i julegave til hver ansatte i kommunen. 
I en undersøgelse af Danske Kommuner var der 40 ud af 66 adspurgte kommuner, hvor 
der blev uddelt julegaver til nogle eller alle ansatte.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forslaget kan gennemføres administrativt. 

Konsekvenser for borgerne/personale:
Personalet vil ikke længere modtage julegave, som en anerkendelse for indsatsen i årets 
løb.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Netto reduktion -470.000 -470.000 -470.000 -470.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Arbejdsskader – administration, forebyggelse og 
erstatninger

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 4

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
1.866.200 kr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Der er budgetlagt ca. 1,9 mio. kr. til administration, forebyggelse og erstatninger af 
arbejdsskader. Administrationen foreslår en reduktion på 500.000.
Reduktionen skal ses i lyset af, at niveauet for arbejdsskader har været relativt lavt, 
blandt andet som følge af god rådgivning og indsatser i de enkelte afdelinger.
Desuden har administrationen vurderet, at det ikke har været nødvendigt at prioritere 
tværgående eller centrale tiltag for at mindske arbejdsskader.
Derfor er administrationens forslag, at justere på både de forventede udgifter til 
erstatninger, samt ift. de tværgående centrale forebyggende tiltag, der på nuværende 
tidspunkt ikke bliver anvendt.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen
Konsekvenser for borgerne/personale:
Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Netto reduktion -500.000 -500.000 -500.000 -500.000



6

Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Reduktion af antallet af kontorelever i Hørsholm 
Kommune

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 5

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
1.949.000
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Hørsholm Kommune har budgetlagt med løbende at have tilknyttet 8 kontorelever over 
en 2 årig periode. Ved at reducere antallet med 2 elever, vil der kunne opnås en 
besparelse på 600.000 kr. ved fuld indfasning.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forslaget kan gennemføres administrativt

Konsekvenser for borgerne/personale:
Hørsholm Kommune er forpligtet til at have elever og har historisk set haft gavn af at 
have elever tilknyttet, både som organisation og som kommune. Eleverne har generelt 
set ydet en god indsats mens de har været tilknyttet og er ofte blevet ansat i 
organisationen eller lokalområdet efterfølgende.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Netto reduktion -120.000 -517.000 -600.000 -600.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Reduktion af administrationens personalerelaterede 
udgifter

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 6

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
3.100.000 kr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
I forbindelse med Direktionens handleplan ultimo 2018 blev det valgt at reducere de 
personalerelaterede udgifter med 20 %. Indeværende forslag indebærer en reduktion på 
yderligere 20 % af de personalerelaterede udgifter for ledere og ansatte i 
administrationen.

Personalerelaterede udgifter er eksempelvis:
 Kurser og kompetenceudvikling
 Inventar, IT-udstyr og kontorhold
 Kørselsgodtgørelse
 Seminarer
 Abonnementer/tidsskrifter
 Konsulentydelser

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forslaget kan gennemføres administrativt. Der kan være sammenfald med dette forslag 
og forslag, der vedrører analysen omkring IT-området, idet en del IT-udstyr bliver betalt 
over dette område.  

Konsekvenser for borgerne/personale:
Personalet vil få færre ressourcer til at understøtte drift og udvikling i arbejdet samt ift. 
kurser og efteruddannelse mv.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Netto reduktion -520.000 -520.000 -520.000 -520.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Annoncering i lokale medier og præmiering

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 7

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
132.000 kr.
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Hørsholm Seniorråds månedsannonce:
Hørsholm Seniorråd har i dag en månedlig informationsannonce om aktiviteter for byens 
seniorer. Annoncen er 1/1 side i Ugebladet. Det er Hørsholm Seniorråd, der 
tilrettelægger og beslutter indholdet i annoncen (Annoncen kan fungere som en tag-ud-
og-gem-annonce til køleskabet, og den omfatter typisk formandens klumme samt en 
opremsning af månedens arrangementer på Selmersbo, Aktivitetscentret Sophielund og 
Margrethelund Hørsholm.) 

Forslaget går på at halvere annoncen så den bliver ½-sides annonce. Halveringen af 
spaltepladsen vil dog betyde, at der ikke er plads til indholdet i dets nuværende form og 
indholdet skal således tænkes på en ny måde. 

Enten kan annoncen fremstå som i dag, blot med færre arrangementer eller også kan 
spaltepladsen bruges på en anden måde. 

Efter inspiration fra Ældresagens annoncer kan kvaliteten i indholdet understreges ved at 
fokusere på få udvalgte arrangementer, som vil interessere mange, men til gengæld 
beskrive dem mere fyldestgørende gerne suppleret med stor overskrift og fotos. 

Støtte til udgivelsen af KULTURlivet:
Hver måned betaler Hørsholm Kommune kr. 3000 for udgivelse af kultursektionen 
KULTURlivet i Nordsjælland. Denne faste støtte til udgivelsen foreslås nedlagt.

Frederiksborg Amts Avis oplyser om KULTURlivet i Nordsjælland:
Tidligere stod amtet bag udgivelsen, men da amtet blev nedlagt etablerede vi 
samarbejdet med de nordsjællandske kommuner. Ideen bag er, at alle kulturelle 
arrangører skal kunne få markedsført deres arrangementer i hele Nordsjælland – og 
dermed opnå et større publikum.

Udover omtalen i avissektion, oplyser Frederiksborg Amts Avis, at KULTURlivet i 
Nordsjælland ofte er udgangspunkt for redaktionelle omtaler i den daglige Frederiksborg 
Amts Avis ligesom arrangementerne også optages i ”det-sker”-lister i den daglige avis.
 
Præmiering smukt og godt byggeri
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Smukt og godt byggeri præmieres hvert andet år. Udvalget er nedsat i forbindelse med 
konstitueringen. Bedømmelsesudvalgets præmierer bygninger og anlæg af høj 
arkitektonisk værdi, der er med til at gøre kommunen smukkere og bidrager til at øge 
kvaliteten af det byggede miljø. Udvalget består af politikere og 2 lønnede fagdommere.

Ifm. udvalgets arbejde afholdes forskellige arrangementer, hvor udvalget besigtiger 
byggerier. Herefter voteres og der uddeles præmie til det vindende byggeri og rosende 
omtale til de byggerier, der er udvalgt men ikke vinder.

Prisen uddeles hvert andet år og der anvendes her 32.000 kr. på honorar til dommerne, 
diplom, bronzeplakette, blomster, reception og bus til fagdommerne.
I det afsatte beløb er ikke medregnet administrative ressourcer til planlægning mm. ifm. 
arrangementets afholdelse.

2020 2021 2022 2023
Seniorrådets annoncering -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
Kulturlivet annoncering -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
Præmiering smukt og godt byggeri -16.000 -16.000 -16.000 -16.000

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forslaget kan gennemføres administrativt

Konsekvenser for borgerne/personale:
Hørsholm Seniorråds annoncering:
Borgerne skal vænne sig til en ny type annonce, og hvis man har for vane at klippe 
annoncen ud og gemme, skal borgeren nu søge information om aktiviteter på centrenes 
egne hjemmesider og opslag på opslagstavlen samt sociale medier.

Kulturlivet:
Kulturarrangementer fra Hørsholm Kommune omtales ikke, hvis betalingen til 
KULTURlivet i Nordsjælland ophører. Det vil sige, at borgere skal søge informationen 
andre steder, f.eks. Kulturnaut.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Netto reduktion -132.000 -132.000 -132.000 -132.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Reduktion i udgifterne til it-systemer indenfor HR-
området

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 8

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Kommunens HR team benytter flere it-systemer til opgavevaretagelsen – HR Manager, 
kursusadministration og elektronisk arbejdspladsvurdering. Der afholdes årlige 
licensudgifter til de tre systemer samt forbrugsrelaterede omkostninger (primært 
konsulentbistand) hvert andet år, når der gennemføres arbejdspladsvurdering. 

Det vurderes, at det er muligt at anskaffe alternative it-systemer, hvorved de årlige 
licensudgifter kan reduceres.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Det er muligt at anskaffe alternative it-systemer med tilnærmelsesvis samme 
funktionalitet som de nuværende systemer.

Konsekvenser for personale:
Den elektroniske arbejdspladsvurdering og den efterfølgende behandling af data herfra, 
er et meget vigtigt redskab til prioritering af indsatser omkring individuel opfølgning, 
evaluering og indsatser vedrørende APV (arbejdspladsvurdering).
Det vurderes, at det vil være muligt at anskaffe alternative it-systemer, uden at dette vil 
have betydning for den elektroniske arbejdspladsvurdering. Budgetreduktionen vil 
således ikke have nogle konsekvenser for kommunens medarbejdere.
Konsekvenser for borgerne:
Ingen konsekvenser for kommunens borgere, virksomheder samarbejdspartnere m.v.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Øget indtægtsmål for Kontrolteamet

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 9

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
-1.000.000
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Administrationen vurderer, at der vil være en række områder med afsæt i 
kontrolgruppens arbejde, der vil kunne generere et øget provenu. Eksempelvis vil et 
øget fokus på følgende områder, formentlig medvirke til at kommunen kan inddrive flere 
midler:

- Øget virksomhedskontrol (f.eks. på sygedagpengeområdet)
- Øget kontrol med skat og feriepenge hos modtagere af forsørgelsesydelser
- Øget kontrol med borgere uden fast bopæl, der modtager ydelser fra Hørsholm 

Kommune
- Øget kontrol ved hjælp af “Den fælles dataenhed”, der er en enhed i Udbetaling 

Danmark som sammenkører en række registre.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Forslaget kan gennemføres administrativt ved at forventningerne til indtægterne øges.
Konsekvenser for personale:
Ingen
Konsekvenser for borgerne:
Ingen
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Netto reduktion -380.000 -380.000 -380.000 -380.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Justering af pulje til tjenestemandspensioner og –
forsikringspræmier

Politikområde:
82 Administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 10

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
6.800.000
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Administrationen vurderer, at det er muligt at tilpasse budgettet for 
tjenestemandspensioner og forsikringspræmier, idet de forventede fremtidige udgifter er 
lavere end hidtil budgetteret.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen
Konsekvenser for personale:
Ingen
Konsekvenser for borgerne:
Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Netto reduktion -488.000 -178.000 -237.000 -722.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Sammenlægning af afstemningssteder

Politikområde:
80 Administration 
og plnalægning

Nr.: 
ØU 11

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 570.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Hørsholm Kommune har pt. 5 afstemningsområder med tilhørende valgsted.

Antal stemmeberettigede vælger så til Folketingsvalget den 5/6 således ud:

Hørsholm 4.732 stemmeberettigede
Usserød 4.802 stemmeberettigede
Rungsted 3.355 stemmeberettigede
Grønnegade 306 stemmeberettigede
Vallerød 5.080 stemmeberettigede

Alle afstemningsstederne bemandes på valgdagen med 5 valgstyrere uanset 
afstemningsstedets størrelse. Derudover deltager politisk udpegede eller frivillige 
tilforordnede i valghandlingen. Fra administrationens side er der udpeget 1 valgsekretær 
og 2 assistenter (på Grønnegade kun 1 assistent) samt et begrænset antal 
administrative medarbejdere.
Derudover ydes der bistand til valgafviklingen af kommunens FM-enhed i form af 
kantine, servicemedarbejder og rådhusbetjente samt IT.

Hørsholm Kommune kan reducere udgifterne til afholdelse af valg ved sammenlægning 
af afstemningssteder.

Grønnegade afstemningssted udgør pt. kommunens mindste afstemningssted. Ift. antal 
vælgere anvendes der forholdsvis mange ressourcer ift. antallet af vælgere. 
Hvis Grønnegades vælgere overføres til Usserød afstemningssted, vurderer 
administrationen at kunne spare 24.000 kr. pr. valg.

Rungsted afstemningssted udgør – i forhold til de øvrige afstemningssteder – også et 
mindre afstemningssted, og administrationen vurderer at udnyttelsen af ressourcerne vil 
være større, hvis vælgerne fra Rungsted afstemningssted fordeles mellem Hørsholm og 
Vallerød afstemningssted, og at der i den forbindelse kan spares 64.000 kr. pr. valg 

Overførsel af vælgere til Usserød, Hørsholm og Vallerød vil i løbet af valgdagen kunne 
betjenes med den bemanding, der allerede er på disse afstemningssteder. I forbindelse 
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med optællingen vil det på Hørsholm og Vallerød afstemningssted være nødvendigt at 
indkalde administrativt personale for at kunne få valget afsluttet inden for rimelig tid.

En sammenlægning vil betyde en reduktion til udgifter til tilforordnede, 
servicemedarbejdere, valgsekretærer og assistenter samt øvrigt administrativt 
personale. Dertil kommer færre udgifter til forplejning i løbet af dagen.
 
Ved nedlæggelsen af de to valgsteder, kan der opnås en samlet besparelse på 88.000 
kr. pr. valg.

Der budgetteres årligt med en udgift på 570.000 kr. til afvikling af valg. Et valg koster 
ca. 1-1,2 mio. kr.
I gennemsnit afholdes der 3 valg (Europaparlament, Folketingsvalg og Kommunalvalg) 
over en periode på 4 år, hvorfor den årlige besparelse udgør ¾ af 88.000 kr.

Den foreslåede reduktion vil derfor udgøre:

Overførsel af vælgere fra Grønnegade til Usserød afstemningssted = 18.000 kr.

Overførsel af vælgere fra Rungsted til Hørsholm og Vallerød afstemningssteder = 48.000 kr.

= 66.000 kr. pr. år.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen.

Konsekvenser for borgerne:
Nogle borgere vil få lidt længere til afstemningsstedet. Henset til kommunens 
geografiske størrelse, vurderer administrationen at denne gene er minimal.

Konsekvenser for personale:
Ingen.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -66.000 -66.000 -66.000 -66.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -66.000 -66.000 -66.000 -66.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Opsigelse af service på CTS-anlæg (Central 
Tilstandskontrol og Styring)

Politikområde:
83 Ejendomme og 
Service

Nr.: 
ØU 12

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
En serviceaftaler på CTS anlæggene er reelt en kontrol af om EDB programmerne 
(fjernstyringen) og de fysiske anlæg ”snakker” sammen og fungerer efter hensigten. 
Man efterser, at de fysiske installationer (varme, lys, ventilation, kemi m.v.) reagerer 
som forudsat i CTS-anlægget.

Der er CTS anlæg i kommunens skoler, institutioner, bibliotek, Trommen, idræts- og 
administrationsbygninger m.v. som bl.a. styrer ventilation, varme, kemi i svømmehallen, 
is temperatur i skøjtehallen m.v.

Ved en opsigelse af serviceaftalerne er der større risiko for, at driftspersonalet mister 
styringsmuligheder og overvågning af de tekniske anlæg, hvilket kan kræve akutte 
servicebesøg.  

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Opsigelse af servicekontrakt. 

Konsekvenser for borgerne/personale:
Anlæggene virker i dag, men ved svigt eller problemer, der ikke bliver opdaget, kan 
medføre nedbrud eller øget behov manuel styring af teknikken, hvilket for borgerne kan 
medføre flere lukkedage eller dårligere kvalitet i forhold til i dag. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -250.000 -500.000 -500.000 -500.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -250.000 -500.000 -500.000 -500.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Opsigelse af service på markiser

Politikområde:
83 Ejendomme og 
Service

Nr.: 
ØU 13

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Servicen af markiserne på Vallerødskolen, Hørsholm Skole, Mariehøj, Jægerhuset og 
Skovvænget opsiges. Dermed fjernes den forebyggende vedligeholdelse og flere akutte 
fejl må imødeses.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Opsigelse af gældende aftale med Blendex

Konsekvenser for borgerne/ personale:
Der kan blive behov for flere akutte udkald, og dårligere indeklima på ejendommene.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Opsigelse af vagtrundering på Rådhuset overtages af FM

Politikområde:
83 Ejendomme og 
Service

Nr.: 
ØU 14

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Nuværende eksterne leverandør, lukker vinduer og døre på Rådhuset samt kører forbi 
Rådhuset 2 gange om natten.
Runderingen og lukkerunden lægges over til Facility Management og de 2 kørsler forbi 
Rådhuset om natten bortfalder. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
De medarbejdere fra Facility Management der skal varetage opgaven skal have en 
vagtuddannelse, som forventes at koste 5.000 kr. 

Konsekvenser for borgerne:
Ingen

Konsekvenser for personale:
Personalet på Rådhuset skal være mere opmærksomme på at lukke vinduerne, når de 
går hjem.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -176.000 -176.000 -176.000 -176.000
Investering 5.000 0 0 0
Netto reduktion -171.000 -176.000 -176.000 -176.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Opsigelse af specialforsikring

Politikområde:
83 Ejendomme og 
Service 

Nr.: 
ØU 15

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Opsigelsen vedr.:
Forsikringerne på udstillede kunstgenstande i Fulgsanghus – udstillers eget ansvar.
Udstillede kunst i Trommen og Biblioteket – udstillers eget ansvar
Skiftende og permanente udstillinger, overalt i kommunen – udstillers eget ansvar
Borgmesterkæden 
Musikinstrumenter Trommen – musikernes eget ansvar
Bådebro ved Rungsted Roklub
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Policen skal opsiges inden 30.06.2020 hvis besparelsen skal slå igennem i 2021.

Konsekvenser for borgerne:
Skal meldes ud til udstillerne og musikere, at det er på eget ansvar at udstille genstande 
og have musikinstrumenter i Hørsholm Kommunes bygninger.  

Kommunen skal selv betale hvis der sker beskadigelse, hærværk eller tyveri af 
kommunens egne genstande, hvis skaden ikke er omfattet af indbo forsikringen. 
Konsekvenser for personale:
Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) 0 -66.000 -66.000 -66.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion 0 -66.000 -66.000 -66.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Reduceret renhold på skoler og rådhus

Politikområde:
83 Ejendomme og 
Service 

Nr.: 
ØU 16

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
81.000 kr. + 60.000 kr. + 37.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
I dag foretages der fredag aften en ekstra rengøring i gymnastiksalene på skolerne, så 
der er rengjort til fritidsbrugere. Dette ophører
Reduktion: -81.000 kr. årligt

Rengøringsleverandøren udfører opvask (fylder og tømmer opvaskemaskiner) på 
lærerværelse og kontor på skolerne. Denne service ophører, så den svarer til kommunes 
øvrige administration.
Reduktion: -60.000 kr. årligt 
Reducere indvendig vinduespolering på rådhuset fra 2 gang årligt til 1 gang
Reduktion: -8.000 kr. årligt

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Opsigelse af aftaler med Renell og ISS Vinduespolering.

Konsekvenser for borgerne:
Brugerne af gymnastiksalene i weekenden vil opleve, at der ikke er rengjort efter 
elevbrug fredag. Der rengøres først igen mandag morgen til eleverne.

Konsekvenser for personale:
Lærer og administrativt personale på skolerne, skal selv varetage opgaven med at fylde 
og tømme opvaskemaskinerne.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -149.000 -149.000 -149.000 -149.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -149.000 -149.000 -149.000 -149.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Opsigelse af ekstra toiletrengøring på skolerne (ikke 
SFO og indskoling)

Politikområde:
83 Ejendomme og 
Service 

Nr.: 
ØU 17

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
I dag udføres der dagligt en ekstra rengøring af alle toiletter på skolerne. 
Reduktionen vil ikke omfatte toiletter i SFO og indskoling, da disse områder er mere 
belastede af brug hele dagen.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Opsigelse af aftale med Renell

Konsekvenser for borgerne:
Mindre rengøring vil medføre mere beskidte toiletter. 

Konsekvenser for personale:
Mere kontrol og opfølgning hvis eleverne misligholder toiletterne.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Ophør med periodisk maling og udskiftning af 
linoleumsgulve på skoler og daginstitutioner

Politikområde:
83 Ejendomme og 
Service 

Nr.: 
ØU 18

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

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Hvert år, i sommerferieperioden, foretages løbende vedligeholdelsesarbejder i 
klasselokaler og på daginstitutioner. Det drejer sig typisk om spartling og maling samt 
udskiftning af udtjente linoleumsbelægninger. Desuden foretages der enkelte steder 
akustisk regulering. Dette arbejde foretages i udvalgte lokaler og går på tur mellem de 
mest nødlidende lokaler i løbende ”rul”.
Det foreslås, at denne vedligeholdelse sættes i bero.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen.

Konsekvenser for borgerne/personale:
Nedslidningen på de indvendige overflader vil ikke blive reduceret, og på sigt vil 
lokalerne fremstå mere uindbydende og slidte

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
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Forslag til anlægsreduktion 

Titel: 
Branding Karen Blixen

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 1

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
600.000 kr. i 2020 og 1.000.000 kr. i 2021
Nærmere beskrivelse af forslaget: 
I forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022 besluttede forligsparterne at afsætte 
midler til branding af Karen Blixen.

Henset til kommunens økonomiske situation er det besluttet, at der i 2019 ikke ansættes 
en projektmedarbejder, og der arbejdes således ikke med de handlingsaktiviteter, som 
blev beskrevet i budgetønsket, 

Ved at fjerne budgettet til branding af Karen Blixen museet vil der frigøres hhv. 600.000 
kr. i 2020 og 1.000.000 kr. i 2021.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen

Konsekvenser for borgerne/personale:
Da projektet endnu ikke er igangsat, har det ingen konsekvenser for borgerne.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Netto reduktion -600.000 -1.000.000 0 0
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Forslag til driftsønske

Titel: Midler til udarbejdelse af lokalplaner Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 1

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Administrationen forventer at ansætte 2 byplanlæggere pr. 1. oktober 2019 indenfor 
eksisterende budget, hvilket betyder at Team Plan og Byudvikling er oppe på en 
normering svarende til 2018. Med den bemanding kan vi genoptage arbejdet med at 
revidere plangrundlaget, jf. beslutning i budgetaftale 2018-21 om en fornyelse af 
plangrundlaget i udvalgte områder. 

Der er i tidligere budgetaftaler er der afsat 2.481.000 kr. til revision af plangrundlaget.
Der er i alt 1.370.000 tilbage. De afsatte midler i budgetaftalen er til rådgivning ifm. 
udarbejdelse af det nye plangrundlag, herunder servitutgennemgang mm.

Administrationen oplever et øget fokus på borgerinddragelse og dialog i relation til den 
fysiske planlægning. For at kunne give borgerinddragelsen den ønskede kvalitet ønskes 
det at opnormere med en ekstra medarbejder, således at der kan afsættes flere 
ressourcer til netop inddragelse, kommunikation i forbindelse med kommende 
byudviklingsprojekter og øvrig planlægning.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ansættelse af en ekstra fastansat planlægger med fokus på inddragelse. 

Konsekvenser for borgerne:
Skærpet fokus på tidlig og kontinuerlig borgerinddragelse vil højne kvaliteten i arbejdet 
med at gøre Hørsholm til et endnu bedre sted at bo og leve. 

Konsekvenser for personale:

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Driftsønske 550.000 550.000 550.000 550.000
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Forslag til driftsønske

Titel: 
Midler til at sikre en grøn indkøbspolitik 

Politikområde:
80 Administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 2

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Miljø- og Planlægningsudvalget har bestilt et budgetønske om udgifterne til at overgå til 
revideret grøn indkøbspolitik i hele kommunen. Da budgetønsket er målrettet hele 
kommunen, går det på tværs af fagudvalg med forskellige aftaler, kontrakter og vilkår.

Grøn politik: Hørsholm Kommune har i dag en miljøvenlig indkøbspolitik og stiller krav i 
forbindelse med udbud. 
Administrationen udarbejder en ny grøn indkøbspolitik, som forventes klar medio 2020.
Ved grøn politik forstås: Der tænkes grønt, hvor muligt i den enkeltes hverdag. Det 
gælder bl.a. Miljøet, Sprøjtemidler, reducere forbrug af plast, rengøring, 
transportmiddel, miljømærkede produkter eks: arbejdstøj, rengøringsartikler, 
engangsservice og økologiske fødevarer.

Efter implementering af grøn indkøbspolitik vil første indsatsområde være omlægning til 
økologiske fødevarer i kommunale køkkener jf. punkt 1-4 i ”Grøn nytårsplan for FNs 
verdensmål 12”. Her skal man forvente en opstartsudgift til uddannelse af de 
medarbejdere der arbejder med produktion og anretning af mad, ca. 0,6 mio. kr. i 2020.

Det drejer sig om at konvertere og omlægge madproduktion og indkøb af råvarer bla. 
Kortere holdbarhed. 
Overgåelse til økologisk fødevare indkøb vil betyde øget omkostninger, 1,0 mio. kr. 
årligt. Kortere holdbarhed. 

Med omlægning menes at ændre på spisevaner (mindre kød, mere grønt, reducere 
madspild, at lave mad efter sæsonens råvarer, at planlægge bedre/mere og lave mere 
mad fra bunden). Det kræver uddannelse af personale. 

Indkøb af økologiske fødevarer vil medføre en øget omkostning på 30-35%.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
For grøn Politik: Administrationen udarbejder en ny indkøbspolitik, der forventes færdig 
medio 2020.
For køkkener: Omlægning til økologiske fødevarer kræver uddannelse af medarbejdere, 
der arbejder med produktion og anretning. 
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Konsekvenser for borgerne/medarbejdere:
Flere økologisk fødevarer vil medføre højere omkostninger og kan betyde højere 
egenbetaling. 
Grøn indkøbspolitik (tiltag 9) samt tiltag 1-4 har positive effekter på klima og miljø, 
herunder reduktion af drivhusgasser, mindsket brug af antibiotika, som bevirker 
resistens, og dyreliv, vandmiljø og natur skånes for pesticider og overbelastning af 
næringsstoffer. 

Konsekvens for kommune: 
Flere grønne produkter (især økologiske fødevarer) øger udgifterne og dermed stigende 
omkostninger.

Konsekvenser for personale:
Nødvendigt med uddannelse til medarbejdere for bedre at planlægge og tilberede mad 
efter årstiden, undgå madspild mv. samt forstå den økologiske tankegang. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Uddannelse 600.000 0 0

Økologisk fødevare 
indkøb

1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
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Forslag til driftsønske

Titel: 
Digital samarbejdsplatform til at involvere borgere i 
Hørsholm Kommune

Politikområde:
80 administration 
og planlægning

Nr.: 
ØU 3

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Følgende forslag er stillet af arbejdsgruppen med deltagelse af medlemmer af 
kommunalbestyrelsen og administrationen, som led i arbejdet med at styrke arbejdet 
med borgerinvolvering i Hørsholm Kommune. Vi skal bygge ovenpå det vi allerede gør, 
så vi i højere grad udøver relevant borgerinvolvering på et kvalificeret grundlag. 

Borgerne efterspørger mere transparens og tilgængelighed i de politiske processer og 
har generelt et stort behov for information ”før, under og efter”. Arbejdsgruppen ønsker 
at imødekomme dette samt sætte borgernes ressourcer mere i spil i skabelsen af de 
bedst mulige løsninger. For at skabe et godt fælles afsæt for deltagelse, samskabelse, 
kommunikation og datavalidering, foreslår administrationen derfor: 

 at tilkøbe en årlig licens (100.000 kr.) til en digital samarbejdsplatform 
(CitizenLab) til at involvere borgerne fra 2020-2023 med mulighed for 
forlængelse. Platformen har et stort potentiale i at løfte og styrke samarbejdet 
mellem Hørsholm Kommunes politikere, administration og borgere 

 at der oprettes en projekt- og driftsorganisering omkring CitizenLab, hvilket 
bevirker, at der i 2020 skal bruges 49.000 kr. på at uddanne et korps af interne 
facilitatorer samt ekstern sparring omkring udviklingen af en Hørsholm-model for 
borgerinvolvering.

CitizenLab
Administrationen har afsøgt markedet, og CitizenLab lader til at være det bedste bud på 
markedet til vores behov og formål. 100+ kommuner i hele verden driver deres 
borgerinddragelse i CitizenLab. Lokalt i Danmark har Furesø og Vejle kommuner netop 
fornyet deres aftaler med CitizenLab efter evaluering og giver deres varmeste 
anbefalinger. Fordele ved CitizenLab:

 Engagerede borgere som kan involveres løbende i relevante projekter
 En platform til at kommunikere og udvikle projekter, udfordringer, politik
 Nemt at administrere borgernes input og give dem løbende feedback
 Synergi med kommunens øvrige platforme – horsholm.dk, facebook, instagram, 

borgermøder, høringer, osv.
 Udvikling af en base af interessenter, som ønsker at deltage aktivt og 

konstruktivt i udviklingen af kommunen
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 Del af et netværk af kommuner med fokus på borgerinvolvering.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
For at styrke borgerinvolvering i Hørsholm Kommune er det en forudsætning, at vi har 
en digital samarbejsplatform, som kan supplere kommunens øvrige platforme og 
metoder.
Konsekvenser for borgerne:
Hørsholm Kommunes borgere vil opleve en kommune, der er tættere på, og som tydeligt 
prioriterer dialog med borgerne om væsentlige ting, der har betydning for borgernes 
hverdag. De vil opleve en øget til transparens og tilgængelighed og mulighed for at 
bidrage med deres holdninger og ønsker til konkrete projekter i kommunen.
Konsekvenser for personale:
Personalet vil opleve en brugbar platform til at forventningsafstemme og indgå dialog 
med borgerne som et stærkt supplement til de fysiske borgermøder. Og de vil opleve at 
have bedre adgang til borgerinvolverende kompetencer internt i organisationen.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Driftsønske 149.000 100.000 100.000 100.000
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Ekstra belysning ved Kulturhus Trommen

Politikområde:
83 Ejendomme & 
Service

Nr.: 
ØU 1

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Der er kommet henvendelser fra brugere omkring for svag belysning ved Kulturhus 
Trommens bagside. Derfor ønskes belysningen opgraderet og udbygget med nye 
energibesparende LED-standere (i alt 12 standere)
Således sikres bedre fremkommelighed, og en mere indbydende adgang til Kulturhuset. 

Opgradering til LED standere: 100.000 kr. kan lånefinansieres. Nye LED standere:  
150.000 kr. kan ikke lånefinansieres.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Ingen

Konsekvenser for borgerne:
Bedre orienteringsmulighed og belysning ved ankomst til Kulturhusets bagside

Konsekvenser for personale:
Bedre orienteringsmulighed og belysning ved ankomst til Kulturhusets bagside 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Anlægsønske 250.000 0 0 0

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Afledt drift 0 -3.000 -3.000 -3.000
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Udnyttelse af skøjtehallen til andre formål om 
sommeren når der ikke er is på

Politikområde:
83 Ejendomme & 
Service

Nr.: 
ØU 2

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Når skøjtesæsonen er slut (april-august) og hallen er uden is, udlægges et filtgulv på 
betonen i opvisningsskøjtehallen, som gør det muligt at anvende hallen til andre 
arrangementer i perioden. Det kunne eksempelvis være loppemarked mv.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Der indkøbes et tæppe til formålet, som kan lægges ud. Tæppet skal i vintermånederne 
opbevares hos en leverandør, da der ikke er egnede steder i Idrætsparken til 
opmagasinering. 
Der vil ved øget driftstid af skøjtehallen være behov for midler til ekstra rengøring, 
energiforbrug og bemanding i Idrætsparken.

Konsekvenser for borgerne:
Det er muligt at udvide aktivitetskapaciteten i Idrætsparken. Aktiviteter som fester, 
shows, koncerter eller lettere motionsaktiviteter som løb og opvarmning vil være muligt 
og skøjtehallen kan indgå i kommunens lokalebookingsystem, der kan benyttes af 
foreninger og borgere i kommunen.
Konsekvenser for personale:
Det griber ind i afviklingen af ferie mv., da det må forventes, at der skal være personale 
til stede. Personalet forventes at skulle bruge flere dage på op- og nedtagning.  

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Anlægsønske 150.000 0 0

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Afledt drift 75.000 75.000 75.000 75.000
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Overdækning af svømmebassin i Idrætsparken udenfor 
svømmehallens åbningstid

Politikområde:
83 Ejendomme & 
Service

Nr.: 
ØU 3

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Der indkøbes en termodug, der holder på varmen i bassinet, når den bliver lagt på 
udenfor svømmehallens åbningstid. Dette vil betyde et mindre energiforbrug.
Termodugen tænkes hejst op under loftet i åbningstiden. Der er etableret en lignende 
dug i Birkerød Svømmehal.
Der forventes en tilbagebetalingstid på omkring 6-8 år.

De vil være øgede udgifter til ekstra rengøring og service af termodugen, samt mindre 
udgifter til varme i forbindelse med overdækning af bassinet.  

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Der indkøbes en dug, der kan placeres fornuftigt i svømmehallen under hensyntagen til 
belysning og ventilation mv.
Teknologisk Institut har beregnet en energibesparelse, der kun er valid ved de 
nuværende fugtighedsforhold. Ændres fordampningen, som ved mere sollys og varmere 
somre eller længere åbningstid, vil rationalet ifølge Teknologisk Institut, tilsvarende 
mindskes markant. Administrationen anbefaler, at besparelsen øges gradvist over 4 år, 
og det faktiske energiforbrug følges tæt, med henblik på evt. korrektion af besparelse. 
Konsekvenser for borgerne:
Iflg. Teknologisk Institut kan en overdækning påvirke vandkvaliteten negativt. Dette kan 
være en udfordring for vandrensningen, som muligvis fordyres. 
Konsekvenser for personale:
Nye jobfunktioner ifm. placering og rengøring af termotæppet.
 
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Anlægsønske 500.000 0 0 0

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Afledt drift -20.000 -40.000 -60.000 -80.000
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Etablering af affaldssortering på skoler og 
daginstitutioner

Politikområde:
83 Ejendomme & 
Service

Nr.: 
ØU 4

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Kommunalbestyrelsen besluttede d. 29.09.2017, at der skal affaldssorteres i kommunen.
Dette gælder også for skoler og daginstitutioner, hvorfor det er nødvendigt at skabe 
mulighed for differentieret affaldssortering på kommunens ejendomme.
Der skal købes ny beholdere til klasselokaler og etableres sorteringsstationer i 
eksempelvis depotrum eller skolegårde. Desuden kan der enkelte steder være behov for 
at etablere/ombygge den centrale materialegård.
Evt. afledt drift til øgede renovationsgebyrer er ikke medtaget, da de ikke kendes endnu.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Der er behov for en forudgående analyse af ejendommene og koordinering med skolerne 
om ønsket kildesortering og pædagogisk ambition. Desuden er der behov for at definere 
placering og størrelse af det nødvendige antal affaldscontainere.

Konsekvenser for borgerne:
Kommunen er i stand til at affaldssortere på egne ejendomme.
Det er muligt at løsningen udløser øget trafik, hvis der skal forskellige køretøjer til at 
hente de forskellige affaldstyper.
Børnene uddannes som ambassadører for god affaldssortering, og kan bringe deres 
viden med hjem.

Konsekvenser for personale:
Der forventes mere intern transport af affald i forskellige fragmenter.

Personalemæssige konsekvenser for FM-personale vil blive beregnet ifm. udrulningen 
primo 2020 og evt. budgetbehov vil indgå i en budgetopfølgning i 2020. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Anlægsønske 500.000 500.000 0 0
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Hørsholm Rungsted Tennisklubs anlægsønsker for de 
kommende 5 år 

Politikområde:
83 Ejendomme & 
Service

Nr.: 
ØU 5

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
HRT har udarbejdet en prioriteret liste over anlægsønsker for i alt 6.377.500 kr. de 
kommende 5 år. HRT har begrundet anlægsønskerne i et akut og aktuelt behov for 
udskiftning og renovering af en række anlæg, som efter deres bedømmelse er udtjent.
-2019: Udskiftning af brusere, 100.000 kr.
-2020: Omlægning af bane 10-13 570.000 kr., vandingsanlæg 75.000 kr., nyt tag 
Amokka hallen, 2.000.000 kr.
-2021: Omlægning Bukkeballevej 6 baner 855.000 kr., vandingsanlæg 112.500, coating 
baner, 780.000 kr.
-2022: Omlægning af bane 5-9 710.000 kr., vandingsanlæg 95.000 kr., stålhegn om 
baner 185.000 kr.
-2023: Omlægning af bane 1-4 570.000 kr., vandingsanlæg 75.000 kr., stålhegn om 
baner 150.000 kr.
-2024: Udskiftning af varmtvandsbeholder i scanomat hallen, 100.000 kr.   

Bevillingen kan disponeres og vælges til og fra gradueret efter politisk prioritering. 
Administrationen foreslår en model, hvor anlægstilskuddet opdeles ligeligt over 4 år, 
svarende til 1.594.375 kr./ år, såfremt alle anlæg prioriteres.  
Evt. tilskud forventes udbetalt i takt med, at arbejdet udføres. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:
Såfremt Hørsholm Kommune ikke tildeler helt eller delvist anlægstilskud til HRT, vil det 
få den konsekvens at HRT´s egenkapital over tid vil blive udhulet og de vil have 
vanskeligt ved at opretholde en acceptabel og forsvarlig standard af haller, klubhus og 
udendørsfaciliteter, som påvirker medlemmerne. Klubben har gennem de seneste år selv 
afholdt betydelige udgifter til bygninger og baner.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Anlægsønske 1.594.000 1.594.000 1.594.000 1.594.000
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Klimakommune: Omstilling af naturgasopvarmede 
ejendomme

Politikområde:
83 Ejendomme & 
Service

Nr.:
ØU 6

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Som Klimakommune er kommunen forpligtet til at levere 2 % CO2-reduktion årligt 
svarende til ca. 85 ton CO2. Et centralt område i Klimakommunehandlingsplanen er 
omstilling af de naturgasopvarmede kommunale ejendomme.
I perioden 2020-2030 planlægges en gradvis omstilling af naturgasopvarmede 
kommunale ejendomme. Ifølge potentialeberegningen kan en omstilling til fossilfri 
varme i kommunens ejendomme give CO2-reduktioner på mellem 330-500 ton CO2 
afhængig af, hvilken varmekilde, der erstatter naturgassen. 

I 2020 er der fokus på at konvertere Materielgården og Gutfeldtshave, som samlet kan 
give en CO2-reduktion på forventet 120 ton CO2. I samarbejde med Norfors skal mulige 
scenarier analyseres nærmere, herunder både fjernvarme og varmepumpe. Der vil være 
en anlægsinvestering til bl.a. tilslutning samt eventuel opgradering af rørinstallationer og 
klimaskærm. 

Det er muligt at lånefinansiere projektet. 
Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Konvertering kræver en nærmere analyse af scenarier for varmeforsyning. Konvertering 
til fjernvarme forudsætter Kommunalbestyrelsens projektgodkendelse jf. 
Projektbekendtgørelsen. 

Konsekvenser for borgerne:
-
Konsekvenser for personale:
-

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Anlægsønske 2.500.000 1.000.000 500.000 0
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Udvikling og salg af område ved Lågegyde

Politikområde:
83 Ejendomme & 
Service

Nr.:
ØU 7

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
En del af genopretningsplanen for 2019 er et øget fokus på salgsindtægter. I forbindelse 
med udvikling og salg af et område ved Lågegyde, estimeres følgende omkostninger at 
være relateret hertil:

Omkostninger i forbindelse med udbud og salg
Diverse forundersøgelser
- revurdering af trafikanalyse: 100.000 kr.
- revurdering af støjundersøgelse: 100.000 kr.
- landmåler mm: 100.000 kr.
Omkostninger til juridisk bistand (udbud, evaluering mm): 250.000 kr.

Interne lønomkostninger 100.000 kr.  
Uforudsete udgifter 82.000 kr.

Samlede udgifter: 732.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Lokalplan 147 udlægger området til tæt-lav bebyggelse, et udbud af grunden vil basere 
sig på denne lokalplan. Ved udvikling og salg af området skal en ny placering til de 
midlertidige nyttehaver findes.
Konsekvenser for borgerne:
Udvikling af området til boligformål vil påvirke nærområdet.

Konsekvenser for personale:
Der er afsat midler til interne lønomkostninger.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Anlægsønske 732.000 0 0 0
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Udvikling og salg af områder ved Kokkedal 
Stationsområde øst/vest

Politikområde:
83 Ejendomme & 
Service

Nr.: 
ØU 8

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
En del af genopretningsplan for 2019 er et øget fokus på salgsindtægter. I forbindelse 
med udvikling og salg af områder ved og omkring Kokkedal Station, estimeres følgende 
omkostninger at være relateret hertil:

Omkostninger i forbindelse med udbud og salg
Udviklingsarbejde
- arealanvendelsesstudier/ overgange i forbindelse med realisering: 200.000 kr.
Diverse forundersøgelser
- trafikanalyse: 250.000 kr.
- støjundersøgelse: 100.000 kr.
- geotekniske undersøgelser: 150.000 kr.
Omkostninger til juridisk bistand (udbud, evaluering mm) 600.000 kr.
Omkostning ifm. evaluering af tilbud (arkitekter, ingeniører el andet) 300.000 kr.
Ekstern projektledelse: 1.200.000 kr.

Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan
Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan: 300.000 kr.
Landinspektør mm: 100.000 kr.
Tinglysning: 100.000 kr.
Borgerinvolvering: 100.000 kr.

Interne lønomkostninger 170.000 kr.
Uforudsete udgifter 510.000 kr.

Samlede anlægsudgifter: 4.080.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
I forhold til realisering skal der laves de nødvendige salgsforberedende arbejder, så de 
rette krav kan stilles i et udbud.

I forhold til realisering af byudvikling ved og omkring Kokkedal Station vil det senere i 
processen kræve yderligere anlægsbudget, det er dog for tidligt at estimere eventuelle 
udgifter til realisering på nuværende tidspunkt.
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Konsekvenser for borgerne:
Revitalisering og fortætning i området vil være med til at skabe mere byliv og dermed 
også et tryggere Kokkedal Station. Udvikling af området vil påvirke nærområdet.

Konsekvenser for personale:
Der ligger arbejde i forundersøgelser, borgerinddragelse og lokalplansarbejde. 
Der er afsat midler til interne og eksterne lønomkostninger.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Anlægsønske 1.940.000 1.400.000 740.000 0
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2

Politikområde:
83 Ejendomme & 
Service

Nr.: 
ØU 9

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
En del genopretningsplanen af 2019 er et øget fokus på salgsindtægter. I forbindelse 
med udvikling og salg af Ådalsparkvej 2, estimeres følgende omkostninger at være 
relateret hertil:

Omkostninger i forbindelse med udbud og salg
Udviklingsarbejde/ volumenstudier: 250.000 kr.
Diverse forundersøgelser:
- trafikanalyse: 100.000 kr.
- støj og vibrationsundersøgelse: 50.000 kr.
- VVM screening/ undersøgelse: 100.000 kr.
Omkostninger til juridisk bistand (evaluering mm): 500.000 kr.
Omkostning ifm. evaluering af tilbud (arkitekter, ingeniører el andet): 250.000 kr.

Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan
Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan: 200.000 kr.
Landinspektør mm: 100.000 kr.
Tinglysning: 100.000 kr.
Borgerinvolvering: 50.000 kr.

Interne lønomkostninger: 150.000 kr.
Uforudsete udgifter: 255.000 kr.

Samlede anlægsudgifter: 2.105.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Det er en forudsætning for salg af grunden, at der tages stilling til de nuværende 
funktioner i form af rådhus, hal og flygtningeboliger. Desuden at der laves de 
nødvendige salgsforberedende arbejder, så de rette krav kan stilles i udbuddet af 
grunden.

Konsekvenser for borgerne:
Udvikling af området vil påvirke nærområdet. 
Rådhuset flyttes.
Hallen flyttes måske.
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Konsekvenser for personale:
Der ligger arbejde i forundersøgelser, borgerinddragelse og lokalplansarbejde. 
For personalet på rådhuset vil et salg betyde en ændring i forhold til placering af 
arbejdsplads. 

Der er afsat midler til interne lønomkostninger.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Anlægsønske 200.000 840.000 565.000 500.000



39

Forslag til anlægsønske

Titel: 
Udvikling og salg af Hørsholm Alle 4-6

Politikområde:
83 Ejendomme & 
Service

Nr.: 
ØU 10

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
En del genopretningsplan 2019 er et øget fokus på salgsindtægter. I forbindelse med 
udvikling og salg af den gamle politistation samt tilstødende parkeringsplads, estimeres 
følgende omkostninger at være relateret hertil:

Omkostninger i forbindelse med udbud og salg
Udviklingsarbejde/ volumenstudier: 250.000 kr. 
Arkitektkonkurrence: 2.500.000 kr.
Diverse forundersøgelser:
- trafikanalyse: 100.000 kr.
- Geotekniske undersøgelser: 100.000 kr.
- støj og vibrationsundersøgelse: 50.000 kr.
- VVM screening/ undersøgelse: 100.000 kr.

Omkostninger til juridisk bistand (evaluering mm): 300.000 kr.
Omkostning ifm. evaluering af tilbud (arkitekter, ingeniører el andet): 250.000 kr.

Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan
Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan: 200.000 kr.
Landinspektør mm: 100.000 kr.
Tinglysning: 100.000 kr.
Borgerinvolvering: 50.000 kr.

Interne lønomkostninger: 205.000 kr. 
Uforudsete udgifter: 615.000 kr.

Samlede omkostninger: 4.920.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Udvikling af området er afhængig af en endelig beslutning om placering af rådhus.

Ældreplejen er midlertidig placeret i den gamle politistation, denne funktion skal evt. 
flyttes såfremt udviklingen indeholder andre formål.
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Konsekvenser for borgerne:
Udvikling af området til andre formål, herunder boliger vil påvirke nærområdet.

Konsekvenser for personale:
Der er afsat midler til interne lønomkostninger.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Anlægsønske 500.000 1.000.000 2.920.000 500.000
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Udvikling og salg af Museum Nordsjælland / det gamle 
Jagt- og Skovbrugsmuseum

Politikområde:
83 Ejendomme & 
Service

Nr.: 
ØU 11

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
En del genopretningsplanen for 2019 er et øget fokus på salgsindtægter. I forbindelse 
med udvikling og salg af bygninger der i dag rummer Museum Nordsjælland/ det gamle 
Jagt- og Skovbrugsmuseum, estimeres følgende omkostninger at være relateret hertil:

Omkostninger i forbindelse med udbud og salg
Diverse forundersøgelser:
- VVM Screening, krav om naturindhold: 50.000 kr.
- Supplerende trafik- og parkeringsanalyse: 200.000 kr.
Borgerinvolvering: 100.000 kr.

Interne lønomkostninger: 100.000 kr.
Uforudsete udgifter: 52.000 kr.

Samlede omkostninger: 502.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Udvikling skal ske i samarbejde med Freja Ejendomme, Museum Nordsjælland, samt 
øvrige interessenter. Forud for udvikling og realisering skal Freja Ejendomme og 
Hørsholm Kommune opnå enighed om projektets indhold og afgrænsning mm.

Konsekvenser for borgerne:
Udvikling af området vil påvirke nærområdet.

Konsekvenser for personale:
Der er afsat midler til interne lønomkostninger.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Anlægsønske 502.000 0 0 0
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Udvikling og salg af områder ved og omkring Sophielund 
Plejecenter

Politikområde:
83 Ejendomme & 
Service

Nr.: 
ØU 12

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
En del genopretningsplan 2019 er et øget fokus på salgsindtægter. I forbindelse med 
udvikling og salg af områder ved og omkring Sophielund Plejecenter, estimeres følgende 
omkostninger at være relateret hertil:

Omkostninger i forbindelse med udbud og salg
Udviklingsarbejde/volumenstudier: 200.000 kr.
Diverse forundersøgelser: 100.000 kr.
Trafik- og parkeringsanalyse: 200.000 kr.

Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan
Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan: 200.000
Borgerinddragelse: 50.000

Interne lønomkostninger: 100.000 kr.
Uforudsete udgifter: 112.000 kr.

Samlede omkostninger: 962.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
I forbindelse med Udviklingsplan for PH Park er det besluttet at demensboligerne på 
Plejecenter Sophielund skal udvides. Der er forsyningsledning tæt ved, som vil påvirke 
eksakt placering af byggefelt. 

Nye plejeboligprognoser viser endvidere et behov for at udvide plejeboligmassen. Der 
skal forud for planlægning og salg udarbejdes volumenstudier/helhedsplan for området. 

Konsekvenser for borgerne:
Udvikling af området vil påvirke nærområdet.

Konsekvenser for personale:
Der er afsat midler til interne lønomkostninger.
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Anlægsønske 0 962.000 0 0
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Forslag til anlægsønske

Titel: 
Udvikling og salg af Fritidshuset

Politikområde:
83 Ejendomme & 
Service

Nr.: 
ØU 13

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
En del genopretningsplan 2019 er et øget fokus på salgsindtægter. I forbindelse med 
udvikling og salg af Fritidshuset, estimeres følgende omkostninger at være relateret 
hertil:

Omkostninger i forbindelse med udbud og salg
Udviklingsarbejde: 100.000
Diverse forundersøgelser(trafik): 100.000
Omkostninger til juridisk bistand (evaluering mm): 200.000

Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan
Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan: 100.000
Borgerinvolvering: 50.000

Interne lønomkostninger: 100.000 kr. 
Uforudsete udgifter: 82.000 kr. 

Samlede omkostninger: 732.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Udbud af Fritidshuset afventer den endelige politiske vedtagelse af Udviklingsplan for 
Rungsted Kyst Stationsområde, denne forventes vedtaget medio 2019. Udviklingsplanen 
skal danne grundlag for et udbud af grunden.

Udbud afventer endvidere flytning af fritidshusets brugere ultimo 2019.

Evt. omlægning af vejadgang til Rungsted Golfklub er ikke medregnet.

Konsekvenser for borgerne:
Udvikling af området vil påvirke nærområdet.

Konsekvenser for personale:
Der er afsat midler til interne lønomkostninger.
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Anlægsønske 732.000 0 0 0
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